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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS.

Sessão em 15 de Maio.

PRESlDE.VCU DO SR. YISC0\I>I: DE B4EPENDY.

StJMM vrio.-—Expediente.—Leitura de indicações e projectos.—
Eleição <lo Rio Grande do Sul. Votação.— Ordem do dia.
Publicação doa trabalhos da cornara. Votação.—Eleição do
Maranhão. Discurso» dos Srs. Pacheco, Viiialo, e Cru: Ma-
chado.

A 8 11 horas, feita a chamada, o achando-se presentes os
brs. Franco do Almeida, Lima e Silva, Pacheco, Cunha Mat-
tos, Souza LeSo, Ferraz da Luz, Fiusa, José llento, Paiva,
Gonçalves da Silva, Sá o Albuquerque. Paes Barreto, P.ene-
vides, Machado, Almeida Pereira, Cerqueira Leite, Gavião
leixoto,Pereira Pinto, Salatliiel, Paranaguá,Villela Tavares,
Fernandes Vieira, Miguel de Araújo, Athaidc, Cândido Men-
des, Cruz Machado, CoHta Pinto, Nebias, Landulpho, Aguiar,
Darão de Camaragibc, Rego B*rros, visconde dc líaependy,
BarboBa, Silvino, Monteiro do liarros, Pinto de Campos,
Viriato, Luiz Carlos, Sérgio de Macedo, Alcântara Macha-

*?'ií 
Mendonça, Belíort, Pinto de Mendonça, Paranlios,

Mello CarrSo, Marcondes, Cyrillo, Augusto Chaves, Barras
Pimentel, Dias Vieira, Madureira, Aiaujo Lima, SerraCar-
neiro, Augusto Coirêa, Diogo Velho, conego Felippe, liap-
tista Monteiro, Silva Miranda, o Silva Lobo, abre-se a
sessão.

Lê-fce e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. barão de
Mauá, Costa Moreira, Augusto dc Oliveira, Silva Campos,
l edreira, Antunes de Campo3, Pereira Franco, Mendes da
C osta, Calheiros, Belisario, Toscano Barreto, Peixoto de
Azevedo, ^amnaio Vianna, Dantas (Manoel), Innocencio Pô-
derneiras, fobias Leite, Fausto, barão de S. Bento, Marti-
nno, e 1 aulino,

O Sn. 1" Secretario dá conta do seguinte

F.XPEDIEJITE,

Officios d03 Srs. ministros da justiça, marinha, guerra
império e estrangeiros, remettendo os relatórios organisa-
dos por seus antecessores.—A's respectivas commissôe».

Requerimento dos contínuos do tribunal da relação de
Pernambuco pedindo augmento de seus ordenados! — A'
commissão de pensões e ordenado».

Representação de vários cidadãos brazileiros, caixeiros de
casas commerciaes na cidade do Recife, província de Per-
nambuco, pedindo que seja extensiva n todos os caixeiros
brazileiros a isenção do serviço activo da guarda nacional.

A' commissão do marinha e guerra.
Achando-se na sala iminediata o Sr. Dr. Pedro Muniz

Barreto Aragfio, deputado pelo3<> districto da Bahia, i intro-

duzidocomas formalidades doestylo, presta juramento, e
toma assento.

EEITllU DE INDICAÇÕES E PROJECTOS.

O Sr. Luís Carlos :—Sr. presidente, desde que u camara
dos Srs. deputados teve razão suflicientc para reconhecer a
inconveniência do que se tem notado em alguns collegio»
eleitoraes que fizerão eleições em duplicata, creio que lhe

corre o dever de ndoptar alguma medida que bane esso abu-
so, o qual mostra tondencias' para generalisar-se e perpe-
tuar-se.

Eu, pois, vou cumprir semelhanto dever na parto que mo
toca; e neste intuito tenho do mandar ti mesa um projecto
de resolução quo peço 4 camara se digne romettor á illustro

commissão de constituição o poderes para melhor elabo-

ra-lo, e submettê-lo depois á sua consideração.

Vai á mesa, ólidoe remettidoà commissão de constitui-

ção o poderes, o seguinte projecto:

« A aisomblía geral logislativa resolvo !
< Art. l.o Os collegios eleitoraes dos diversos districtos do

império são obrigados a mencionar nas netas os nomes dos
oleitoros das diversas parochias quo com parecerem, bem
como dos que faltarem, com designação uas parochias a

que pertencerem, sob pena do nullidado se deixarem do
cumpir este preceito.

« Art. 2." E' nullo todo o collegio eleitoral formado por
fracção de eleitores em lugar differente daquello em que se
tiver feito a installação do collegio.

« Art. 3.° As mesas dos coUegios eloitoraes serão obri-
cadas a mandar transcrever nas acta», independentemente
ile discussão, qualquer protesto quo lhe fôr apresentado por
um ou mais eleitores; o igualmente tomar orn separado

o voto ou voto» do» que o requerorom ; e IncorreráO na mes-

ma pena do art. 1» so o contrario praticarem, como nas que
impõe o codigo criminal aos crimes contra o livre exerci-

cio dos poderes politicOB.—Salva aredacção.—Luiz Carlos.»

Lê-se o seguinte requerimento i

« Requeiro que a commissão do justiça criminal, ou u do

constituição e poderes, a quem melhor compita, interponha

o seu parecer «obre o facto de ter o 1* juiz de paz da eidado

da Cachoeira, na província da Bahia, José Ruy Dias de Af-

fonseca, contra a expressa determinação do presidente da

província, e arrorçanao-se attribuiçõcs do collegio eleitoral,

repellido os eleitores da parochia da Conceição da Feira

privando-os de concorrer para a formação da mcsa.eman-

dando proceder a exames na respectiva acta parocliial sem

prévia delibôração de mesmo collegio eleitoral. — ].uts

Carlos. *

O S*. pRi:sii>i..vn:Considerando este requerimento co-
mo .uma indicação, é remettido á commissão de constitui-

çio, que me parece a mai» própria.
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ELEIÇÃO DO RIO CiRANBE DO 8CL.

(1® districto.)

Lê-so, entra era discussão, 8 sem debata i approvado, o
seguinte parecer:

A' commissâo de poderes forão 
presentes as actas

da eleição primaria e secundaria do Io districto da provin-
cia do Rio Grande do Sul, e acnando-as era tudo conforme
com a lei, é de parecer :

<1.° Que sejão reconhecidos validos os eleitores das

parochias do referido districto.
2.® Que sejão reconhecidos como deputado o Sr. barão

de Porto-Alee;re, e supplente o Sr. Dr. João Capistrano de
Miranda Castro.

« Paço da assembléa geral, 15 de Maio de 1857. — J. B.
Madurara.—J. J. Pacheco.—A. C. da Cruz Machado. >

O Sn. Presidente declara deputado pelo 1 o districto da

província do Rio Grande do Sul o Sr. barão de Porto-Alegre,

e supplente o Sr. Dr. João Capistrano de Miranda Castro.

ORDEM DO DIA.

IMCBLICAÇAO DOS DEBATES BA CA.7IARA.

Entra em discussão o parecer da mesa sobre a publicação
dos debates.

L£-se e apoia-se a seguinte emenda :

« Quo fique a mesa autorisada a innovar, pelo modo que
lhe parecer mais conveniente, o contracto para a publicação
dos debates da camara, tendo em vista o pensamento da in-
dicação.— Augusto de Oliveira. >

Não havendo quem peça a palavra, põe-s* a votos a emen-
da, que é approvada, ticando prejudicado o parecer.

ELEIÇÃO DO MARANHÃO.

(4° districto )

Entra em discussão o parecer da commissâo de poderes
concluindo que seja reconhecido deputado o Sr. Dr. Joa-
quim Gomes de Souza,.o supplente o Sr. Dr. Antonio da Brito
Souza Gaioso.

Lê-se, apoia-se e entra também em discussão a seguinte
emenda :

cio Quo sejão annulladas as duplicatas dns eleições
primarias das freguezifts de Itapicurü-merim, Victoria e S.
Luiz Gonzaga, procedendo-se às n^vas.

2.0 Qne sejão annullados os elritores de Anajatubaex-
cadentes ao n. 5, e os de S. Bernardo excedentes ao n. 4.

« 3.o Que sejão approvados os eleitores de todas as ou-
tias freguezias do districto.

4.0 Que sejão annullados os dous collegios reunidos
cm Itapieurú-menm, ficando também seai vigor o da Tutoia.

€ 5 0 Que feitas as eleições primarias nas freguezias
acima mencionadas, so retinãode novo os collegios, è nelles
se proceda 4 eleiçã» do deputado e supplente do districto.

« $ ® Que se remettuo todos os papeis ao governo, para
que faça responsabilisar os que merecerem.— Joaquim José
Pacheco. »

O Sr. Pacheco : — Senhores, não é sem grande constran-
gimento que eu vou entrar nesta discussão, por mais de uma
razão.

Trata-se de dar ou negar entrada nesta casa a ura indi-
viduo dotado de ura brilhante talento (apoiados), e como tal
geralmente reconhecido ; e eu não desejo de modo algum

que alguém possa persuadir-se que eu quero cortar o vôo
ao gênio. Declaro á camara que tiz todos os esforços exami-
nando esta questão com animo recto e coração direito, para
achar motivos e boas razões, afim do subscrever com o meu
voto ao parecer da maioria da commissâo ; porém, por maiB
tratos que désse ao meu juizo, por mais esforços que tize se,
11S0 

pie 
foi possivel satisfazer a tendencia do meu coração.

Eu tinha ou de annullar a eleição, ou de faltar ao m*u de-
ver Optei antes a nullidade. Eis porque assignei vencido
o parecer dos meus illustres collegas.

Não sou movido nesre propo-ito pela mais pequena paixão,
por esto ou aquelle indivíduo, por esta ou aquella parciali-
dade do Maranhão; pelo contrario, se meus desejos se
minhas tendencias devessem prevalecer, o meu voto teria
de recahir no Sr. Dr. Souza; eu o quereria ter como nosso
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collega nesta casa, porque, como jil disse, reconheço nellc
o mais brilhante talento.

Uma voz. — E eu igualmente.

O Sr. Pacheco : — Ma3, para assim praticar, eu falta-
ria ae meu dever, eu me tornaria arbitrario, daria ú camara
um poder depurador, e aconselharia a postergação de prin-
cipios que desejo guardar no nosso systema representativo.

Outro motivo me constrange, senhores, e é o de ter de

afastar-me das opiniões do nobre ex-presidente do Mara-
nhão, nosso collega o Sr. Cruz Machado, porque não posso
deixar de confessar que é principalmente por causa de sua
intervenção que eu voto pela nullidade desta eleição. Faço

justiça aos sentimentos que impcllirão S. Ex. ; creio muito

nas boas intenções que o guiárão ; talvez informações ofli-

ciaes de pessoas envolvidas no pleito eleitoral illaqueassera
sua boa fé, e lhe sugerissem as medidas que tomou; por
melhores porém que fossem suas intenções, penso que não é

possivel que a camara sanccione o principio adoptado por
este illustre ex-presidente, sob pena dc baralhar e confundir
os poderes.

No districto eleitoral de que nos occupamos derão-se du-

plicatas em tres freguezias; os amidos do Sr. Dr. Souza fi-
zerão a sua eleição; os amigos do Sr. Dr. Sérgio também
fizerão a sua. Duas outras freguezias. em que houve uma só

eleição o presidente do Maranhão entendeu que erão clandes-

tinas. Dirigindo-se pelo que lhe pareceu melhor, o presi-
dente do Maranhão entendeu dever previamente cornar suas

providencias. Formulou instrucções e adoptou normas que

Sroduzirão 
um monstruoso collegio; declarou á autoridade

o lugar onde devia reunir-se o collegio de Itapicurú-merim,

que não désse ingresso á turma das duplicatas d Sr. Sérgio,

que erão nullas, e sim íí turma das outras; que não fossem

admittidos os eleitores de duas freguezias que S Ex. consi-

derou clandestinas, ordenando que fossem presos em fia

grante delicto se comparecessem no collegio.

O Sr. Cruz. Machado O nobre deputado esti improvi

sando, não leu a portaria.

O Sr Pacheco ;—Li; mas, seja como for, \ . Ex. indicou

e decidio quaes os bons e os máos eleitores: é o que eu

julgo que não podia fazer.

O Sr. Viriato: — Reconhecidamente falsos por toda a

província.

O Sr. Pacheco •. - Reconhecidamente falsos por toda a

provincial diz um nobre deputado Com esta j^rispruden-
cia ató onde não poderemos ir?! Continuarei. O Sr. ex-

presidente do Maranhão autorisou a prisão dos eleitores,...

O Sr. Cruz Machado :—Não leu a portaria.

O Sr. Paciikco : — .... em flagranto delicto....

O Sr. Cri /. Mach mio : —Não leu a portaria.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Pacheco : — ... discriminando elle mesmo, ou

dando regras para discriminar quaes os verdadeiros e

quacs os falsos eleitores ; isto foi communirado ao juiz de

paz, privando-se o collegio eleitoral de examinar as eleições,

e dar sua sentença sobre ellas.

O Sr. Crlz M achado : — Não lia tal.

O Sr Pacheco:—S. Ex. decidio previamente quaes os

eleitores que elle julgava não deverem ter ingresso no col-

legip.

O Sr. Viriato : —Peço a V. Ex. que leia a portaria da

presidência.

O Sr. Pacheco : — Tanto assim que esses eleitores não

puderão ter ingresso no collegio.

O Sr. Cruz Machado : — Porque o collegio iiuo os ad-
mittio.

O Sr, Pacheco • — E porque não os admittio? Nne os

«dmittio em virtude das ordens de V Ex.

O Sr. Cruz Macuado : — Ordens nã», explicações da lei.

O S». Pacheco : — Bem I em virtude de explicações ,
aceito; mas houve força armada para apoiar as explicações,

para privar o ingresso dos eleitores previamente condem-
nados.

O Sr. Crcz Mach mo: —A 
guarda requisitada pelo col-

legio.
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0 Sr. ViRivro A loi nãopôde querer que meia duiia de

homens vão perturbar o» trabalhos de um collegio eleitoral.

0 Sr Paciiko : — A paixão desvaira o» nobre# depu-

tados.

0 Sr. Cri z Machado E' * paixão da lei e 'lo dever.

0 Sn. pA<-.n»:co Se prevalecesse o rineipiodos nobre»

depurados, estavam os perdidos, tudo st baralharia, tudo se-

ria confusão.
Chamo a nttenção da c»mara para e»ta questão (apoiados),

ella «í importantíssima. (Apoiado*.) Não pretend i demorar-

me muito nella: quero.dar comente a razão por que nsslgnéi

vencido, quando meu coração pedia que subscrevesse ao

parecer.
Eu não podia aceitar um principio contrario ãquelles

que tenho professado sempro.
Reconheço que se podem dar eleições falsai e clnndesti-

nas ; reconheço que pôde acontecer que um collegio eleito

ral em lugar de ser uma reunião de homens revestidos de

poderes legítimos, de um verdadeiro caracter. seja uma
reunião de homen* quo representem eleições falsa» ; reco-
nheço os inconvenientes que dahi podem resultni ; mas qual
é a autoridade competente para decidir a este respeito ? E' o

presidente da provincia ? E' o juiz de paz presidente inte-
rino do collegio? Nào de certo. A autoridade legitima so-
mos nós.

O Sr. Crlz Machado :— A portaria funda-se em prin-
cipios que têm sido seguido» pela camara.

0 Sr Pacheco : —Se approvarmoso falso principio que se

quer erigir em direito, accumularemos aos males existentes

mais um, que será de fataes conseqüências. (Apoiado*.)

Quando queremos curar o cnncro eleitoral, quando pro-
curamos levar as cousns a melhor caminho, quando faze-

mo» esforços pela liberdade do yoto, deveremos por uma

decisão nossa sanccionar a marcha seguida no Maranhão t

Se prtvdecer esta doutrina, os presidentes de províncias
arrogar se-hão um direito que tS inadmissível e intolerável
no nosso regimen.

0 Sn. Cri:z Maoudo;—Deixe-se do declainações: desça
ú analyse.

0 Sn. Paciikco:—Será prudento que sanceionemos com
nosso voto um principio que pôde ser fatal ao pystema re-

pr?sentativo ?...

O Sn. Cm i Machado :—Desça A analyso.

O Sn. Prf.sidr.ytk •.—Attcnção!

O Sr. Pacheco.—...Deveremos tornar es presidente»
omnip «tentes no que temos de mais fundamental no systo-
ma representativo? Será isto digno de nfts?

Os presidentes tOm a presumpçflo do homens capazes;
elles têm a seu favor a escllui do poder supremo, e do-cja-

ráõ acertar; mas serão elles isentos de paixões? A expe-

riencia não prova tantos abusos? Se ao menos fossem anjos,

podiamos nós dar-lhe» tamanho 
poder; 

mas não sendo,
onde irá o equilíbrio dos poderes ? Lu sou o primeiro a reco-
nhecer as boas intenções do Sr. ex-presidente do Maranhão.

O Sr. Cruz M.mjiado:—A camara tem approvado esses

princípios.
O Sn. PA4 in:<:o : — Creio quo elle teve consciência de que

as eleições erfio nullas, falses, ou clandestina» ; não contesto
suas intenções, contesto o direito, e digo mais que elle

podia cngtinar.se com informações suspeitas de pessoa» in-
teressadas c apaixonadas.

Ha em tudo isto, na minha opinião, uma nullidadc in
sanavel, contra a qual cumpre que haja um voto explicito,
do qual evidentemente infira quo o presidente do Mara-
nhão foi incompetente tolhendo que o collegio funccionusM)
como devia.

0 Sr Criz Maciiido.— Devia deixar derramar sangue,
e que os eleitores legitimos fossem expellido» por uma dúzia
de facínoras ?

O Sr. Pacheco;—V. Ex. tinha em suas mãos os meios
conveniente». A força devia servir para que a entrada do
collegi»» fosse franejueada a todo» os eleitos; a autoridade

pôde fazer-se respeitar.

OS,, Cruz Miuhdo Os meios são esses que estão na
portaria.
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O Sr. Pacheco :—Assim ó em vão argumentar; deixare1
eete terreno mai» para diante.

O Sr. Cri z Maciuho:—Desça & analyse da portaria.
O Sr. Pri.swuntk : — Attenção !

O Sr. Pacheco t— Seria para desejar uma providencia a
semelhante respeito ; é natural que mais tarde a camara a
tome ;ji»u* até agora não a tom tomado ; os presidentes de

provincia não podem decidir quae» os eleitores que devem dis-
cutir no» collegio» ; não podem vedar que os collegios
eleitoraea admittão antes este! d«> quo aqtielles; a câmara
não pôde. ou ao menos não deve autorisur tj»l principio.
(Apoiado*.) Supponha-se que nesta occasião o nobre ex-pre-
sidente do Maranhão acertou ; que indicou com razão onde
estava a falsidade; quantas vezes não suceederú o contrario ?
Pôde bem ser que a invasão que se ouer entronisnr seja
mais tarde liem fatal, rne^mo aos nobre» deputadas que
hoje a sustentão. (Apoiados.)

O Sr Vim ato :—Dadas as mesmas circumstanoias nào
ha de sei fatal; aceiXo as conseqüências.

O Sr Pacheco:— Emquanto o corpo legislativo não to-
mar providencias a este respeito, cumpre que marchemos
como até aqui na verificação do» poderes dos eleitores.
Ainda mesmo que aquelle collegio contivesse em si uma
maioria de falsos representantes, cumpria deixa-lo func-
cionar; a camara dos Srs. deputados, poder suprt-mo e
soberano nesta matéria, tomaria a deciião que fosse mais
conveniente; a camara dos Srs. deputados havia então de
discriminar as eleições verdadeira» da* falsas, havia de
annullar estas, fazer vigorar as verdadeiras, ou mandar

proceder a novas.
Jimais sanccionarei com o meu voto semolhantc abuso,

perigosissimoe fatal. So não se tratasso de uma questão
de principios, pôde ser <]ue eu fechasse os olhos ao rigor ;
mas aqui a questão i mais séria, não se trata só do indi-
vlduo.

Vnmos agora ver o que resultou da condueta do Sr ex-

presi lente ; vejamos as conseqüências que produzirão h.s
nutrucções, explicações, ordens, ou ^ quer quo seja.

I)ous são os collegio» deste, districto : odaTuto'a, e de

Itapicurti-merim; o primeiro dá 13 eleitores; não ha acerca

delle questão; o segundo é urna monstruosidade intolerável.

Este collegio conta 90 o tantos eleitores. No dia anrazado

apresentarão-se 50 e tantos no lugar da reunião, o lhes foi

proliibidu o ingresso por uma (orça armada em virtude

das taes explicações; erão e«»tes amigo* da candidatura
do Sr. Dr. Sérgio.

Retirárã»»-se e fupccionáruo em outro lugar, votando no
mc-mo Sr. Sérgio. Permanecerão apenas 10 e tantos elei»
toro», sendo 10 singelos, e o r^todas tres duplicatas ; estes
senhores muito a seu salvo funcciornirão e decidirão as
cousas como lhes tinlião sido explicadas na portaria de
S. Ex.

K chaina-so a isto collegio? oliam.i s>* isto t h-ição? E será

possível que a camara, que quorojusto e o honesto, ap-

provo semelhante conventiciilu?

Os Sns. Vi ri ato r. Cm/. Mwiudo dão aparte».

0 Sr PaCDKCo :— Pura que tantos apartes? Eu não te-
nho paixão neste negocio ; se eu 1'ossc maligno, ou ao me-
nos visionário, poderia comparar, tirar Ulações. mas nào

¦upponho mal de ninguein. e nem quero stippòr. O que digo

é que julgArão-se nullas as tres duplicatas tavoravei» ao Sr.

Serg'0 : ainda assim este seria o deputado. Não parou alii

o negocio ; disse-se: « as eleições daVargem Grande o da

Chapadinha são clandestinas ; não sejão os eleitores a lmit-

tidos no collegio, > e eis como o collcgio.conta apenas 10 elei-

tores singelo» Em tal mvstilicacio que tneio m»i» nizoa-
vel a tomar do que a nullidadeDecentemente outra cousa

não cabe
O collegio ê nullo na minha opinião , não o podemos va-

lidar ; cumpre pois ir á fonte, Istoé. ás eleições primarias,
mas não é fácil nellns discriminar a verdade da mentira.

Eu não sou fácil em annullar eleições ; tenho me lo da re-

petição de factos que deshonrão nos»» cn lisação (opoiadoa);
mas liojo tenho fé que a» cousas corrcrâõ melhor.

Estamos em uma época nova o calma ; parece que que-
remo» esquecer todo o passado, não fallando mais nem em

saquaremas nem em luzias. (Ápoimlot.) O paii quer mar-

eh«r no progresso sem violência (apoladw) ; a nossa ban-

deira é — conservar e melhorar....
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O Sn. Crlz Machado: — No Maranhão nunca houve
luzias nem saquaremas.

O Sn. Pacheco Nem eu digo isto. Oxalá i[ue eu pudesse
abrir as portas desta casa no Sr. Dr. Souza; não sei de suas
opiniões, m«s anticipadauiente o classilico de progressista,
porque todo homem de talento o é; mas quero que elle venha
para aqui legalmente; quero que se faça uma eleição nova;
quero que o Sr. Dr. Souza se apresente na província do
Maran.iao como candidato á deputaçao, e estou que não po-dera deixar de >er acolhido, a província não deixará de acei-
tar um de seus dignos lilhos.

])ifcvQ ha pouco que tinha alguma fé que a eleição seria
pacifica, não só olhando para a época, como para a políticado^ governo imperial, que eu acredito querer de coração a
poiitica^ que proclama ; o presidente do Maranhão é novo,
não assistio ás eleições geraes, não está eivado do espirito
de partido por este ou aquelle....

O Sr. Crlz Machado : — Ha de ter a sorte que tiverão
todos que para lá têm ido.

O Sr. Pacheco : — Talvez que não, se elle tomar seria-
mente providencias para que as eleições se fação regular-
mente. E deveremos nós, sob o pretexto de evitar irregula-
ridades, tornarrno-nos depuradoros e arbitrarios ?

Tornando As eleições contestadas, eu entendo que não
podem ser taxadas de clandestinas as da Chapadinha e Vai-
gem Grande. Elias têm toda a presumpeão, todo o caracter
de verdadeiras.

Nestas duas freguezias não houve senão um partido em
campo, nao houve outro que se levantasse, que quizesse
pleitear eleições; que necessidade havia de fazer uma eleição
fictícia ? Não comprehendo.

Na V argem Grande a eleição foi presidida pelo 3<> juiz de
paz por í-cr fallccido o 1°, e ter dado parte de doente o 2° ;loi feita no lugar proprio, presidida pela autoridade compc-
tente ; onde pois a clandestinidade ?

O Sr. A ihiato : — Examinou a acta da eleição?
O Sr.Pacheco : — Examinei, sim touhor; é um livro

que mo foi apresentado, trazido do Maranhão pelo Sr. ex-
presidente, com o qual se pretende mostrar falsidade. De-
claro quo a letra paiece-mo a mesma ; não reconheço diffo-
rença nella ; se ha não é grande....

O Sn. V riu ato : — Nem na tinta ?
O Sr. Pacheco : — Na tinta talvez. Mas isto tenho eu ob~

serva do om muitas outras eleições, c me parece que para se
.julgar uma eleição falsa seria preciso maie alguma cousa.
i»emai3. 

porque se não foz um exame regular nesse livro
com audiência das partes? Basta agora a simples apresen-
taçao do livro para se julgar falsa ou clandestina a eleição?

guando 
vejo que um juiz de paz legitimo presidio a essa

eleição, que ella foi feita no lugar marcado pela lei, e que o
proprio Sr. ex-presidente da província não a julgava cían-
destina até certa época, mudando de opinião em boa fé.sem
duvida, mas por informações de interessados na eleição,
«•evo cn concluir, è dar por provada a clandestinidade? A
clandestinidade me parece um sonho.

Na Vargfin Grande, como já disse, a eleição foi feita pelo
juiz de paz, por ter fallccido o l®c ter dado parte de

doente o 2o, e prova-se com a acta e officio do 3° raiz. Na
Uiapadinha da mesma maneira não houve contestação, não
houve luta, não houve ninguém que duvidasse da eleição,
ella foi feita em lugar e por juiz competente. Como pois se
des-prezão eleições íeitns delíúxo de todas as formalidades,
sem quo ao menos outro partido se erguesse, sob pretexto de
clandestinas ?

O que eu vejo merecer nullidade são as duplicatas das 3
regue/.ias; considero-as nullas de um corno as do outro

lado; se assim procedermos, e é o que cumpre fazer, força
e que se proceda a nova eleição secundaria, teunindo-se de
novo 03 dons collegios, coriigidos os vícios das duplicatas.
JSos dous collegios. eliminados os votos das duplicatas de
ambos os lado-», fica o Sr. Sérgio com 42 votos, o Sr. Fábio
com 37, o Sr. Souza com-19, o Sr. Gaioso com 19, e assim
outros até 3 votos.^ Se os votos das duplicatas, que são 39, re-
cahissem no indivíduo que teve 3 votos, empataria com o Sr.
Sérgio; se recahissem em qualquer dos outros, deixaria o

r. Sérgio de ter maioria : assim o remedio que cabe é pro-ceder-se á reunião dos collegios, isto é, á nova eleição se-
cundaria, depois do feitas as primarias nas 3 freguezias das
duplicatas. Eis o que é regular.

Não posso atinar com sólidas razões para annullar, como
ejuer a commissão, as tres duplicatas que favorecem o Sr.
Sérgio, e validas as tres que favorecem o Sr. Souza. Eu peço
aos Srs, deputados que lêão os papeis, e se forem capazes
discriminem onde está a verdade. As eleições do Sr. Souza
têm por si informações oíficiaes o a regularidade das setas.
As do Sr. Sérgio tOm por si a regularidade das actos, alguns
indícios de appar&to de força e de intimidação, e testemu-
nhas juradas pisadas, que as favorecem, etc.,etc. Nestas cir-
cumstancias onde a verdade ? o que fazer ? O remedio mais
eflicaz e mais regular é a nullidade. Se o contrario fizermos,
tomaremos um termo arbitrario, e (o que mais é) approva-
remos talvez a falsidade. *

Não duvido que o nobre ex-presidente do Maranhão e os
deputados da província estejão bem eníroubados neste
negocio, e que do seu lado esteja a verdade ; mas não basta
isto para uma decisão desta camara ; os papeis, os docu-
mentos que a este respeito temos seapresentão de tal fôrma
que não será fácil a qualquer espirito atilado discernir a
eleição falsa da verdadeira com boa e sãa consciência.

O Sr. Crujs Machado:—Mas a commissão examinou o
negocio com conscieucia.

_0 Sr. Pacheco:—Se lhe desagrada a expressão retiro-a;
não quiz fazer injuria á maioria da commissão. Era possível
que lhe merecüssem peso os documentos e razões em con-
trario, e que com elles sua consciência se illustrasso.

Limitando-me a estas considerações, pedirei ao nobre ex-
presidente do Maranhão que me faça a justiça de acreditar
que estou na maior boa fé possível; ser-rne-ha bem doloroso
se me tenho engmado : não pretendo prolongar este debate;
o que quiz somente foi justilicar a razão por que me apartei
do» meus illustres collegas

O Sr. Viriato:-— Sr. presidente, filho do Maranhão, e
eleito deputado por aquella província, eu não podia deixar
de tomar parte, e parte muito forte, na discussão relativa a
eleição do 4o districto eleitoral. Não se dirii na província do
Maranhão que eu me conservei silencioso, na inércia, quan-
do se pretende illudir a boa fé dos membros desta casa com
essas iraudes que se pôzem pratica, com essas declama-
ções, fantasiando coacções que nunca existirão, invertendo
a ordem dos acontecimentos.

E trabalho ingrato entrar em semelhantes discussões,
porque na actualidade, no jogo descommtinnl das ambições,
por mais que queiramos conservar placidez de animo', em
frente de tantos abusos, de tantos mancjo3 vergonhosos, não
é pos.-ivel conservar o>:-a calma que reclama a discussão,
Testemunha oeulnr do que se praticou para íazer suífocar a
verdade, para trazer a esta casa nome que não podia com-
petir com outros cm uma eleição de deputado.... 

'

(Ddo-se apartes onimados do orador e alguns Srs. deputados,
e o Sr. presidente reclama a ordem.)

O Sr. Viriato (com força): — Quem não tiver as quali-
dades políticas precisas para ser- deputado, não tiver os ele-
mentos para se fazer eleger/nião pode aspirar íi honra de ter
um assento no parlamento. Eis o que eu dizia : não me re-
feri á vida particular do primo do nobre deputado, referia-
me ás qualidades precisas para crear, alimentar o proposito
de se fazer nomear representante da nação.

O Sr. Cakdido Mendes (çom força) : — São tres as quo a
constituição marca, e elle está nas circunistancias.

O Sr. Presidente : — Attenção 1

O Sr. Viriato : — E' nesse sentido que eu fallava, senho-
res, e é assim que os nobres membros desta casa me devem
enteuder. Não é m«*u costume devassar a vida particular de
ninguém e fazer delia matéria para discursos no parlamento.

O Sr. Presidente Peço ao nobre deputado quo trate d
questão sem entrar em personalidades.

O Sb. Frajst.o de Ai/weida : —Até porque, a continuar
assina, nada adiantamos sobre o ponto principal.

O Sn. Viriato : — Logo que as attenções publicas prin-
cipiáião a convergir para as eleições quo se approx-imavão,
o 4o districto eleitoral da província do Maranhão escolheu
o Sr. Dr. Souza para seu representante. Candidato á depu-
taçiio gerU por aquelle districto esse moço distineto, o seu
competidor vio que lhe era impossível ganhar a victoria, que
não podia entrar em competeucia feliz com elle. Não graduo
a competeucia peU vida particular destes cavalheiros, e sim
pela importancia política' de seus nomes.'A brilhante no-
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meada que tem no Brazil o Sr. Dr. Souza, o seu talento
raro, outras vantagens que acompanha vão este senhor^ eruo
-)or sem duvida de triste agouro para o Sr. Dr. Sérgio. O

)r. Souza era filho daquelle lugar, tinlia ali uma numerosa
família, parentes e amigos devotados, seu nome prestigioso
foi logo aceito com prazer por todos. Não restou portanto ao
seu competidor outro recurso que não fosse o da fraude, das

perturbações , da desordem, para obter, senão um diploma,

ao menos a nullidade do processo eleitoral.

O Sn. Cândido Mendes : — Pois aprcscute-se o Sr. Souza

cm campo, sem ob meios que se empregárão em favor da
"sua 

eleição, que,eu llie asseguro que não terá 10 votos.

O Sr. Viriato:— O Sr. Dr. José Sérgio Ferreira con-
tava as mesmas vantagens, tinha a mesma influencia, igual
numero de parentes e amigos em favor da sua candidatura?

Senhores, estes argumentos moraes servem muito para dia-
cussões desta ordem. De que provas devo eu lançar mão para
mostrar que a posição do Sr. Dr. Souza era secura naquelle
districto, e que a do seu competidor era muito menos 90-

jrura f Torno a repetir, não queio entrar 11a vida intima e

particular destes senhores.

O Sr. Cândido Mi:m»ks : E faz muito bem^

O Sr. Viriato :—Peço mesmo ao nobre deputado que,
fce lhe parecer alguma vez <pe entro na vida privada do Sr.
Dr. Serg'10, interrompa-me ímmediatamente.

O Sr. Camdido.Memdes: — Muito bem.

O Sr. Viriato : — Eu não ultrapasso os limites que me

Srescreve 
a posição que occupo. E' meu dever sustentai a

iscussão na altura em que ella deve ser sempre.
O que quero estabelecer como verdade inconcussa ó que

não havia competência possivel entre os dous cavalheiros, <•

que os competidoras do distineto Sr. Dr. Souza atirárão-se
no desespero da agonia extrema para os meios fraudulentos,

para as actas falsas. E mostraremos ííso até a evidencia !
As eleições das diflerentes freçuezias dos dous collogios

de que se compõe o 4o districto eleitoral da provincia do Ma-
ranhão dovião correr calmas, pacificas, porque uma maio-
ria immensa era em favor da candidatura do Sr. Dr. .loa-

quim Gomes de Souza, que era ali geralmente aceito c pela
provincia toda.

0 seu competidor não ignorava isto, repito-o, e portanto
entrava na eleição nilopara vencer, pois isto não podia ello
osperar, mas para confundir tudo, para perturbar a ordem,

para atropelar todas as disposições legues, para difficultar
a jy>provão da eleição nesta casa.

Em Itopicurti-merim a eleição primaria era toda favora-
vel ú canaitatura do Sr. Dr. Souza, e reconhecendo os pou-
cos que favorecião a candidatura do competidor do Sr. Dr.
Souza que não podião vencer, espalha vão dias antes iioti-
cias aterradoras, e promettiio de publico quo o sangue ha-
via de correr, que toda a casta de procedimentos crimino.
sos serião postos em acção com o nroposito de acobardarem
aquelles quo defendião a causa da lei e da justiça.

O Sr. Franco de Almeida : — Aonde está a prova disto 1

O Sr. Viriato : — Eu chegarei lis provas.
De ordinário, senhores, aquelles quo levão a sua vida polo

caminho do justo < do honesto, os respeitadores da lei o da
ordem moral, suo mais tímidos, mais moderados nas lutas

políticas, e perturbão-so em frento dos que querem sempre
vencer pela audacia, pelo terror, sem escrupulos na escolha
dos meios. Aperar de terem de seu lado a maioria, honra
Boja feita ú nossa civilisação, desprezío o uso da força de quo
dispõem, oqucjulgão ser-lhes vedado polalei, e soceorrem-
se sempre da protecção honesta e legal da autoridade pu-
blica ; recorrem Aquelles a quem ó dada a guarda da lei, a
conservação do direito. Assim, senhores, fizerão os cidadãos
que formavão a maioria da parochia de Itapicurrt-merim,
relatando todos esses projectos criminosos, que já se re\c-.
lavão, que se assignalavão com principio de execução, ao
digno presidente da provincia, o Sr. Cruz Machado, [>edin-
do-lhe providencias para que a liberdade do voto fosse ga-
rantida, para que a expressão da uma eleitoral do 4o dis-
tricto fosse livre.

O Sr. Cruz Machado: — Pedirão providencias contra
violências, contra actas faltas.

. O Sr. Viriato '—Perdòe-me V. Ex. O presidente da pro-
vincia não podia ficar impassível ante uma representação

desta ordem , seria criminoso se deixasse de nttenrler ao
clamor dos habitantes paciiicos duquclla localidade. Eu se-
ria o primeiro u accusa-lo aqui se deixasse < s princípios da
justiçaentregnos aos desvios de uma facção pequena, porém
muito audaz, 

O Sh. Cistz M
falsas.

acçao pequena, porc

acuado; — Acostumada a forjar actas

O Sa. Viriato:—Esses liomon» no dia da eleição, affron-
tando o principio da antondale, <• vendo que nada poderiãoconseguir som violências, inandAriio buscar homens arma-
dos no» campos d,. Anujatuba para o fim de perturbarem a
eleição, (.^ue triste e miserável recurso !

O Sr. Franco di: Alheiim :—Vamos á prova.
O Sr. Vi ri ato : — Ao nobre deputado é quo cumpre mos-

trar quo é liilso o quo digo.

O Sr. Fdanco de Alueida :—Quem affirma é quo está na
obrigação de provar.

O Sr. Viriato :—A presumpção é toda a meu favor, e os
documentos juntos ao parecer da commibsão. Quando a pri-
meira autoridade da provincia recebe representações do pes-
soas importantes pedindo providencias, o as dá prompta-
mente ; quando se procura obstar a livro expressão do voto
por actos do publica notoriedade ; quando a escolha do povosó-manifesta em pessoa tão digna como é o Sr. Dr. .Joaquim
Gomes de Souza, ha toda 

presumpção de que a justiça e a
verdade se achão do meu lado.

O Sr. Franco de Ai.muda ; —E' 
preciso que apresente as

provas do que diz.

O Sr. Viriaio :—Eu o desafio para ri futar qualquer das
proposições que tenho apresentado.

O Sr. Franco dr Alykida :— Eu já pedi a palavra, hei de
dizer alguma cousa a este respeito, nfns desejo quo apre-
sente provas de quo a villa foi ameaçada por gente armada.

O Sr. Viriato : — A prova está naquelles papeis, a prova
está nas actas falsas; a prova e*tá no nome do eleito o Sr.
Dr. «Joaquim Gomes de Souza; a nrova está na representação
da maioria da parochia ao presidente da provincia ; a prova
esti nas reclamações feitas pcl® lo juiz de paz, nus partici--
pações officiaes....

O Sr. Franco de Alylida : — Aceito estas provas.

O Sr. Virivto : —O administrador da provincia, Sr. pre-
eidente, remetteu á autoridade competente instrucções para
que a eleição corresse regularmente, e não vingassem os

planos dossos perturbadores do socegn publico, que querião
transtornar e manchar o processo eleitoral. Para este fim
forão dadas a, devidas providencia», á vista das quacs os lio-
meus que estavão em minoria, não contando com o apoio da
opinião publica, o mais forte d'entre todos, forjárão «lei-
çoes falsas, como coBtumavão fazer , não no lugar em que
se devia proceder ao acto eleitoral, o que maior cscamhuo.
mas na capital da provincia, no gabinete, com a lei eleitoral
á vistH, calculando uma [>or uma as hypothescs da victoria!
Umaacta assim fabricada costuma a «cr mui perfeita a» mais
das vezes, porque ha plena liberdade, porque ha tempo e es-
tudo para tudo prever, para prevenir toda. as objccçõe» que
se lhe possa oppôr. Certamente são rejeitadas nesse traba-
lho as apparencias da falsidade. E são esses os papeis quo
sem medo, sem pudor, se apresentão á camara !

Não satisfeitos, Sr. presidente, de querer interromper o

processo eleitoral Ha parochia do Itapicurrt-merim, vendo

que os princípios da justiça triumphárão, máo grudo todos
os seus esforços, tentárão impedir o transito dos eleitores
legaes que se tinhão de rounir no collegio.

O Sr. Cri z Machado :—Apoiado.

O Sr. Viri vro : —Admira 
quo a audacia daquella minoria

chegasse a tal ponto ; mas o que estou dizendo é verdade !
Eu não seria capaz do aflirmar o que não fos«o verdadeiro ;
os meus precedentes e o meu caracter servem de garantia As
minhas asserçôes. O meu intcrcs.«e único nesse negocio •*

que vença a justiça, o bom direito.
Levárão esses homens a audacia ao ponto de tentarem essa

violência capitaneando hon ens armados, vindos de Anuia-
tuba Com essa força tentárão impedir o transito dos
eleitores legitimo.-,, afim de quo se não reunissem para a
votação, ferindo gravomento, abalando cm suas fiases <^9

prin;ipios orgânicos do «ystema representativo.
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O Sr. Fmxco de Ai.mi.id i :— Estou ouvindo. Emquanto
fòr declamando não tenho que dizer-lhe j espero pelos
documentos.

O Sn. Vi ri ato;—A camara me furá justiça, e decidirá se
6 declamação o que estou dizendo....

O Sr. Fr inco dk Almkida :—Por ora ainda não apresentou
um documento.

O Sk Vi riu o : — Para que hei de eu cansar a camara
com a leitura de documentos que estilo sobre a mesa, que
são apontados no parecer da commissào?

Tentarão perturbar o processo eleitoral, tentárao impedir
o transito dos eleitores, mas como virão que a primeira mu-
toridude da província, inspirada pelos seus princípios de jns-
tiça, pela sua intelligencia, não ficava impassível á vista
de desmandos taes», de tantos excessos, tratarão de d es-
acreditar a primeira autoridade «la província. E c >mo oli-
zerã >? pela maneira torpe usada em nosso paiz. calum-

niando e degradando os mais b**llos caracteres. Disserão

que o presidente da provincia se interessava pela eleição do

Sr. Dr. Joaquim Gomes de Souza. Que interesse tinha o

presidente na eleição do Sr. Dr. Joaquim Gomes da Souza,

que se achava na Europa? Para desacreditar a eleição, para
desiaoralisar a acção do presidente da provincia, lecorrêrüo

a mentirosas publicações pela imprensa. Mas o honrado
administrador da provincia não desanimou, continuou em
sua nobre missão, vio bem que não devia deixar que ven-
cessem a audácia, a fraude e o crime. Ai de nós, se uma
minoria audaciosa fizesse calar uma maioria! Ai de nós se
uma facção tivesse toda a liberdade para fazer sem obsta-
culos quanto lhe inspirassem as suas paixões!

O presidente da provincia oíüciou ao presidente do cojlc-

gio dizendo-lhe que tinha força á sua disposição para que
fizesse respeitar a lei, ficando na intelligencia de que tinha
no administrador da provincia um homem energico, qne
não deixnria jAmais que o crime c a audacia triumphussem
da justiça c da moralidade.

O Sr. Franco dk Ai.mkioa : — Tem ahi esse oíHcio ?

O Sr. Viriaro : — Tcnho-o aqui.

O Sr. Cruz Machado : — II i certos nomes incompatíveis
com a fraude.

O Sr. Viriato : — Assim como ha certos nomes kicotti-

pativeis com a immoralidade. Nâo venho a esta tribuna
afiançar-vos cousas que não sejão cxactas.

A perturbação produzida pela idéa do crime, senhores,
auasi sempre arrasta o proprio delinqüente a imprudências
íataes, por mais experto que seja e avisado na pratica dos
actos reprovados. Esses homens d>' quem mo occupo, falài-
ficando a eleição de eleitores, comprehendèrão 110 numero
destes pessoas quo não tinlião consentido no crime! As

provas disto existem em poder da commissão, consistindo
cilas 11a declaração de muitas pessoas que não quizerão
concorrer para esses manejos immoraes.

E agora , recciosos da decisão, temendo que vença a causa

que defendo , dizem que j.i não querem o reconhecimento
do Sr. Dr. Josó Sérgio Ferreira como deputado, mas sim a
nullidade de toda a eleição ! Apparece uma correspondência

publicada por esse senhor, em que so mostra claramente este
desejo Aqui tenho esse impresso que acaba de ser distribui-
do na ousa, com a esperança de enredar a boa fó dos honra-
dos representantes da nação , de roubai-lhes um voto por
sorpresa. (U.)

Omprehendeis bem que ellc já não pretende ser declara-
do deputado ; o que quer , o que julga ser cousa de pouca
monta, fácil de conceder, è a nu 11 idade de toda a eleição.
Não. senhores, a nullidade da eleição de quem se apresenta
munido de poderes legítimos nesta casaé decisão de grande
alcance. Não terá elle poder para o conseguir jámais.

(Continua a leitura.)

^ Isto daria cm resultado um principio de tristes consequen-
cias. Sem duvida os honrados representantes da nação não
irão assim animar a fraude. Se vencer a nullidade não se
apresentará no futuro uma eleição que não seja eivada de
vícios inventados por calculo ; ninguém se'poderá livrar de
uma acta falsa, de uma duplicata Sabeis porque neste cir-
culo não se deu uma duplicata, assim como aconteceu na-

quclle em que foi eleitoo Sr. barão de S. Bento ? é porqne a
fraude, o dolo, a audacia encontrárão e obstáculo da camara
apuradora. No outro circulo de um só collegio reunio-se uma

especie de club, um collegio ficticio, passou-se um diploma;
aqui, apezar das actas falsas, a camara municipal, conhecen-
do a verdade dos factos, deu o diploma ao verdadeiro eleito.

O Sr. Cruz Machado : — E assignou unanimemente.

O Sn. Viriato :—Se não fosse a camara municipal.se esse
districio não fosse composto de mais de um collegio. teria-
mos mais uma duplicata, feriamos por sem duvida o Sr. Dr.
Sérgio munido de um diploma dado por eleitores que não re-
cebèrão um 60 voto do povo.

Quando tomei a palavra disse que sentia que o máo estado

| de minha saúde não me permittisse desenvolver bem todas
/ as provas que pretendia «presentar á casa; certamente não

poderei conseguir isto; estou muito íatigado. O que não
posso Inzer o fará o honrado ex-presidente do Maianhão;
entretanto esforçar-me-liei ainda para continuar em meu
nobre empenho. E podeis ticar certos que o que eu vos disser
será sempre a \erdude, em minha consciência, porque nunca

. tomei a peito fazer vingar uma causa que soubesse injusta.
Nunca tomaria a palavra por ella.

Depois do que hei dito apresentão-se naturalmente duas
questões, que já Corão agitadas pelo honrado deputado queassignou vencido no parecer da commissão; ellas são as
seguintes : | o, a administração publica deve ficar impassível
quando se dão semelhante? factos t 2°, as leis coercitivas, as
penas, a punição desses crimes <le falsificação são letra
morta, quando se trata de negocios eleitoraes, quando os
delictos transparecem, quando a opinião publica os aponta,

j os indica, quando certos actcs são tão immoraes, tão escan-
dalosos, que não podt-m passar desapercebidos?

A maior, a mais forte argumentação do Sr. Dr. José
Sérgio Ferreira foi a accusação feita á presidencia do Ma-
ranhão de proteger a eleição do Sr. Dr. Gomes de Souza,
e como prova de^ta accusação apresenta as providencias
dadas por essa presidencia, providencias que elle taxa de

! parciaes, de apaixonadas.
O presidente da provincia do Maranhão não estava 110 se-

vero cumprimento de seu dever quando pretendia que a lei
fosse executada, quando protegia o voto livre. Quererieis a
inacçâo? quererieis o estado da inércia? quererieis que o
presidente deixasse que tudo corresse para esse abysmo da
anarchia? quererieis que o presidente consentisse que a
desordem progredisse, que o voto fosse suffocado pela vio-
l*ncia? desejarieis que se perpetrassem crimes, que o san-
gue c irresSH? E por que principio? Senhores, eBto indiffe-
rentismo seria criminoso por todos os princípios; eu entendo
a não interferencia administrativa em eleições com ella
deve ser entendida. O administrador de uma piovincia não
deve ir buscar nomes, apresentadas para serem eleitos pelo
povo; não deve proteger a candidatura deste ou daquelle in-
dividuo. Esteé que é o verdadeiro indiffeieutismo ao poder,
que o bom senso aconselha, que a politica inaugurada pelo
gabinete transacto recommenda ; mas seria absurdo que a
primeira autoridade da provincia, em vez de manter a or-
dem, de proteger a gente honesta do lugar, o cumprimcuto
da lei, a maioria real, a liberdade do voto, se conservasse
indifferente a tudo, mesmo no crime.

Mas, senhores, quem podfti calcular o resultado desta
inércia que deseja o honrado deputado pelo Pará? As pro-
vidcncias dadas pela administração da provincia não furão
além do prescripto pelo jnsto e pelo necessário ; limitárão-se
áquillo que era bastante para a conservação da ordem pu-blica, para quo o processo eleitoral corresse regulai mente.
\ ejatnos o que fez n primeira autoridade da provincia; quiz
que o cidadao que fosse votar o fizesse livremente ; quiz que
a exaltação dos partidos, o choque das ambições, não fosse
ao ponto de uma verdadeira anarchia. Quacs forão as pri-
sões que se fizerão no acto da eleição primaria ? Que fizerão

j 
os agentes do governo? Aponte o honrado deputado oelo
Pará um só acto injusto, uma só prisão na occasião das

I eleições...

O Sr. Frinco bf. Ai.mi.iu 1 : — Prisão não, porque recuá-
rão ; hei de ler o que fizerão os agentes policiaes ; os docu-

| mentos aqui estão.

O Sr. Virivto : — Aquillo que se deu na eleição prima-
ria em Itapicuríi-merim reproduzio-se na reunião do colle-

gio eleitoral; o presidente da provincia ofiiciou ao juiz de

paz para quo mantivesse a ordem nos trabalhos usando dos
recursos que tinha á sua disposição para prohibir que um

grupo de pessoas, que sedízião eleitores, e que erão conheci-
dos publicamente como forjadores de actas falsas, não fosse

] suffbcar a expressão livro cio collegio legitimo ...
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OS*. Franco iie Almuioa : — Reconhecido por quem ?

O Sr. Viriato : — O presidente da província 
não reco-

nheceu eleitores, quem reconheceu os eleitores legaes foi o
collegio ; não se apresenta na portaria do presidente uma só

palavra por onde se possa deduzir que elle reconhecia certos
e determinados nome» como eleitores legitimos. e outros
como illegaes. Assim cahe por terra essa aceusação apre-
sentada pelo honrado membro dissidente da commissao. O

presidente da província não foi além do que lhe era permit-
tido, nào discriminou quaes erão os eleitores legaes ou ille-

gaes, sòmente quiz que o collegio estivesse na posição que
devia occupar, para conhecer dos eleitores legitimos, e não
fosse perturbado por esse grupo em seus trabalhos.

(Ha um aparte.)

Ora, quando se emprega a força publica para manter a
ordem, é justo condemnar o presidente ou a autoridade po ¦
licinl que desta providencia lança mão, simplesmente porque
se trata de actos eleitoraes ? Ilaveiá alguma excepção ás
regras geraes a este respeito ? Desejará por ventura o no-
bre doputado que na sua província do Pará se dém alguma
vez as scenas que se derão nos Estados-Unidos por occasião
da eleição do presidente, em que a força publica cruzou os
braços em vista de scenas de desordem, de perturbação, de
sangue ? Sem duvida o nobre deputado não pensará dessa
lórma. Faço-lhe justiça; faria votos para que o processo
eleitoral caminhasse com socego, calma, liberdade do voto,
ainda que protegido pela força publica,pela administração...

O Si». Franco de Almeida :—O que não quero é que o de-
legado de policia reconheça eleitores.

O Sr. Vim ato : — O que o delegado fez foi informar que
se tiuhão fabricado actas falsas , pelas quaes se creárão da
noite para o dia certos e determinados eleitores ; o delegado
de policia estava em seu direito dando informações de taes
acontecimentos ao presidente da província ; o delegado de
policia tem a faculdade de julgar das cousas que se paasão
debaixo de seus olhos, com») eu, como o Imnrado deputado,
como a opinião publica do Maranhão , que se levantou toda
contra semelhante proceder. Poderá o nobre deputado, rene-
gani esto direito que tem, que temos todos dejulgarda mo-
rajidade deste^ ou daquelle acto ? Onde vamos nós com taes
princípios ? Pois ao delegado de policia è vedado do ofliciar A
administração publica, dando conta daquillo que vê em pie-
110 exercício do suas funeções 

'> 
Do que elle disso páde-se

concluir que o delegado de policia \eio reconhecer t-lei tores
de um collegio? Di/er-se que o delegado de policia reconhe-
ceu eleitores obrando dest'arte, é proposição que espanta a
todos.... ,

O Sr. Franco de Almeida : — Eu lerci o seu offíeio.

O Sr, Viri vto -Poder-se-ha negar ao delegado de policia
o direito de offieiai dizendo o que sabe a respeito deste ou
de outros assumntos que se nrendem ao lugar de sua resi-
dencia ? Essa declaração do delegado ou informação mudará
alguma cousa ? Não era o collegio quem decidia ? O dele-

gado de policia devia cumprir as ordens do presidente do
collegio.

O Sr. Franco dk Almeida :—As ordens do presidente da
província quo mandava isso.

i) sn. V i tu ato t — O nobre deputado não está informado
bem destes acontecimentos.

O Sr. 1' ranço dk Almeida : — Mostrarei se mandou ou
não ; dar-me-hei a esse trabalho. —

O Sr. \ i ri ato : — Q presidente do collegio pedio o adju-
torio da autoridade policial; o delegado de policia devia
prestar-se á manutenção da ordem. Isto não quer dizer que
o delegado de policia reconhecesse taes o taes homens como
eleitores falsos, e outros como legitimos.

O presidente do Maranhão mandou processar a todos »s
que usassem de titulos falsos, sabendo quo o crão, ao* elei-
tores das actas falsas. Procedeu como devia.

O Sn. Frinco dk Almeida ! — Por isso t processe taes o
taes eleitores, prenda cm flagrante delicto taes e taes. >

O Sr Vi ri ato : — O nobre deputado confunde o processo
crime com a punição ?

O Sn. Franco de Alueida : — Como è que quero con-
fundir ?

O Sr. Viriato : — Para que condemna os processos ? O
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nobre deputado pelo Pari julga que o simples facto de co-
meçar-se um processo é já uma punição, é já uma perse-
guiçfio, é já uma coacção?

O S«. Franco de Ai.«tida;—O afastamento de todos
os eleitores que não erão da parcialidade.

O Sr. A i ri ato : — A portaria mandou proceder contra
aquellea que se apresentassem com papeis falsos ; e de outra
fôrma não devia obrar o administrador da província.Em que tempo estamos nós, senhores, que no parlamento
condemna-se o acto polo qual um administrador do província
manda proceder contra criminosos , c por crime tão grave !

O Sr. Frasco oi: Alxki.a : _ Censuro por ter mandado
prender em flagrante.

O Sn. Viriato : — Que garantia tem a representação na-
cional s« a qualquer c dado forjar impunemente actas fal-
sas, se a qualquer é dado perturbar a ordem do processo
eleitoral, nulliticar a uihís pura eleição ?

O Sr. Frasco de Almeidi : — E se fôr dado aos presiden-
tes mandarem processar e prender em flagrante aos ciei-
tores

O Sr. Vikiito : — Se no Pará algnem se lembrasse do
fabricar actas falsas, 110 circulo do V. Ex., se o honrado
Sr. Rolian tivesse procedido como o Sr. Cruz Machado, está
me parecendo que o nobre deputado não (aliaria desse modo,
porque a experiencia lhe mostraria o perigo da impuni-
dade. *

O Sn. Fnasco de Alveida : — Doos nos livre que so désse
isso 110 Pará.

#0 
Sr. ^ 1 ri ato -Mas se so désse, e não se seguisse pu-

nição, seria isso conveniente ? Se o nobre doputado reprova
esses lactos. porque oondemna o presidente do Maranhão
por ter mandado syndicar dellcs e proceder contra os de-
linquentos ?

O Sr. 1'r\nco de Almeida: — Mostrarei porque cen-
suro.

O Sr. Viriato: — Não queira o nobre deputado consa-
grar um principio perigoso paia mis todos, perigoso,para
as nossas instituições política*. Se esses factos ficarem
impunes, na primeira eleição quo houver não teremos
sòmento 10 ou 12 duplicatas, teremos pura cima do cem,
porque ocrihie conhecerá que, em vezde punição, conta com
eloqüentes vozes no parlamento que censurem a autorida-
do publica que ousar revoltar-so contra ello.

O Sr. Silveira Lodo:—E se admittir-fc a intervenção
presidencial?

O Sr. Viriato:—E' preciso que o nobre doputado declare
o que entende nor intervenção presidencial. Será intervenção
mandar proceder contra delinqüentes dessa ordem?

0 Sr. Franco de Almeida :—E prender,
0 Sr. Viriato:—Quando fôr nocessario.

O Sr. Franço de Almeida :—A eleitores?

Q Sr. Viriato:—Quem os julgou eleitores?

0 Sr. Franco de Almeida :—E quem não julgou cloitores?

0 Sr. Viriato : —Quando so apresentão homens munidos
de diplomas que não sejão legalmente conferidos 

pelo povo,
mas em virtude de uma acta falsa, deve-se proceder contra
elles na fôrma da lei; foi o quo o presidente disse cm seu
oflicio.

0 Sr. Franco de Almeida :—A quem o piesidente diriglo
esso oflicio?

O Sr. Viriato : — A's autoridades do lugar.

0 Sr. Franco de Almeidi : —Não o podia fazerem virtu-
de da lei.

O Sr. Viriato :—O nobre deputado si; esquece do art.
111 da lei de eleições.

O Sr. Franco de Almi ida : —Não podia revogar o art. 64
da lei de 1816.

0 Sn. Viriato:—O art. 111

O Sr. Franco de Almkid* : —Não teuvnada com as re-

galias dos eleitores ; o art. 6-1 sim; entendo a lei.

O Sn. Cri/ Machado:—Diversamente de todos.

O
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O Sr. Franco de Almeida De todos não, porque não

liouve ainda votação; dc V. Ex.

O Sr. Viriato E da mim.

O Sr. Frakco de Almeida:—Também.

O Sr. Crlz Macbado : — E' para processos eiveis.

O Sr. Franco de Almeida :—Mandar processar eleitores

e prendê-los 
em flagrante delicto !

O Sr. Viriato : — Que eleitores ?...

O Sr. Franco de Almeida : —Lea a portaria.

O Sr. Viriato : —.... se ainda se duvida quacs são os

eleitores legítimos ?

O Sn. Frasco »e Almeida : — E isso mesmo que censu-.

ro. Como dar-se essa attribuição ao juiz de paz ?

O Sr Viriato : — E' preciso distinguir actos de inter-

venção justa e honesta e actos de intervenção immoral...

O Sr. Silveira Lobo : —Tudoisío pertence ao respectivo

poder.

O Sr. Cruz Machado : — Poderes.

O Sr. Silveira Louo : — Poderes não.

O Sr. Viriato : — Estamos como poder exercendo um

dos nossos direitos, estamos reconhecendo a validade ou

nullidade da eleição do 4» districto eleitoral do Maranhão;

o acto da presidência não cortou nenhuma regalia nossa,

não fez mal nem bom aos candidatos, não produzio coacçaoj

era um acto posterior às eleições primarias. E esses eleito-

res falsos'votarão, e ahi está a votação. Decidamos sobre

clles.

O Sr. Franco de Almeida : — Tinhão de votar em De-

zembro.

O Sr. Viriato : — O administrador da província, hones-

to e justo como é, procedeu bem, e eu, se estivesse colloca-

do nas mesmas circumstancias da oceasião, não procederia

de outra fôrma, porque quero a moralidade publica, quero

que se respeite o voto, quero que a fraude não se adorne

com a» vestes da legulidade. ^

O Sr. Franco de Almeida A questão está em saber-se

onde existe a lrau de.

O Sn. Viriato : — Só pôde dizer isso aquelle que tom os

olhos abertos e não quer ver.

O «R Franco de Almeida : — Os principio» cm abstracto

são muito bons ; a diíFiculdado está na applicaçãe.

O Sr Yiruto : — Mas concedamos, senhores, que o pre"

sidente da província não procedeu em regra quando dou

providencias para que se conservasse o socego publico, para

que o processo eleitoral corresse legalmente, nao fosse per-

turbado por essa minoria que pretendia annullar a eleição

a todo o trance ; supponhamos mesmo que a declaração da

presidência para se processar esses homens que se apresen-

tavão com diplomas falsos, que tinhão a audácia do crime,

que não se temião das fracas leis do paiz, 
foi injusta e íúra

das suas attribuições ; que importa isso para a causa que

defendo? que tem com isso o Sr. Dr. Joaquim Oomes do

Souza ? Nada, senhores.

O Sr Dr. Joaquim Gomes do Souza tinha contra si a

ausoncià, achava-se fóra do circulo; mas sua candidatura

foi tão bem aceita que seus contrários não puderao denota-

lo. Achava-se no lugar o competidor do hr. l)r. Souza; jo-

cava com todos os recursos, explorava os acontecimentos

3aoceasião, do momento; jogava com eUespara sua utili-

dade, e apezar de ter todas estas vantagens da luta foi

derrotado. O Sr. Dr. Souza obteve um diploma do 4» circulo

eleitoral de Itapicurú-raerim, que muito o distingue, notí-

rando o lugar que o elegeu. .

O facto de se mandar processar eleitores munidos de di-

plomas falsos não podia influir no animo desses eleitores

illcgaes e no dos eleitores do collegio legal que se estabele-

ceu porque estes se acliavão protegidos pela lei e pelo admi-

nistvador da província, e aquelles erão dotados^ tal auda-

cia que não temião a punição da lei, marcliavão impávidos

no caminho da impunidade, pouco se importavão com a

ordem da presidência que os mandava processar.

O Sr. Franco de Almeida •. — E prendei em flagrante,

isto pelo delegado de policia.

O Sr. Viriato: — Não se amedrontarão com ÍS30; con-

tinuárão na mesma senda. Formarão sou collegio em sepa-
rado, como dizem na tingida acta, A votação legitima, como
a illegitima, estão sobre a mesa.

Temos todos os dados para o exame, e para proferirmos
nossa decisão. .

Ellcs animárão-se a afTirmar que o Sr. Dr. Fábio era o
supplente do Sr. Dr. José Sérgio Ferreira!'

Não houve coacção alguma. Se estes actos da administra-

ção não forãolegaes, nenhum mal proveio dahi ao competi-
dor do Sr. Dr. Joaquim Gomes de Souza; tudo teve lugar
como estava planejado.

O honrado membro da commissão que se assignou ven-
cido condemna a eleição do Sr. Dr. Joaquim Gomes de
Souza. Nestas questões, senhores, não se pôde prescindir
de argumentos moraes para chegar ao desenvolvimento da
verdade, e patentea-la áquelles que têm de ser juizes.

E' oceasião de appelíar para o cavalheirismo, para a
honra do nobre deputado pela provincia do Pará, e sua res-

posta me fornecerá argumento irrespondível em favor da
causa que defendo. (Dirigindo-se ao Sr. Franco de Almeida.)

O Sr. Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho Reis, homem
honesto, talentoso, tinha parentes e amigos no 4o districto
eleitoral da província do Maranhão, tinha influencia nessa
districto, influencia grande, posto que menor do quaa do Sr.
Dr. Joaquim Gomes do Souza; mas o Sr. Dr. Fábio Alexan-
drino, homem de uma politica só, única, que jamais mu-
dou a sua religião de partido, de caracter probo e honesto,
não devia oceupar o primeiro lugar nesta eleição que se
apresenta como verdadeira, competindo com o Sr. Dr. José
Sérgio ?

E' crivei que o Sr. Dr. Fábio, com toda3 as condições
distinetas que levo mencionadas, occupe o lugar de sup-

plente, e o Sr. Dr. 'José Sérgio Ferreira o de deputado?
E' isto possível politicamente faltando1! O nome de um re-

presenta ama idéa política, o nomo do outro não representa
idéa alguma, e i-ntrctanto este apparece como deputado, e
aquelle como supplente ! O Sr. Dr. Fábio tendo naquelle
districto muitos amigos, e uma numerosa familia ; o Sr.
Dr. José Sérgio não tendo nada disto 1

0 Sn. Candido Mendes : — Está enganado.; tem ali mui-
tos parentes e amigos.

O Sn. Viriato : — Não soffre comparação nisso com o Sr.
" 

Dr. Fábio.

O Sr. Algisto de Oliveira . — Isto não vem nada para
a questão.

O Sr. Viri mo : — Eu entendo que vem ; são arguníentos-
fortes que estabeleço, baseados em proposições que não fo-
rão contestadas pelo nobre deputado do Pará.

0 Sr. Franco de Almeida : — Eu ainda não emitti a mi-
nha opinião.

O Sr. Viriato ; — Mas calou-sc quando lia pouco appcl-
lei para o seu cavalheirismo. Não teve animo para contra-
dictar-me, e por sua honra assim devia ser.

O Sr. Franco de Almeidv lia de ouvir-mo opportu-
namente.

O Sr. Viriato: — O resultado dessa eleição falsa não a
condemna aos olhos de todos ? Se fora ella verdadeira de-
monstraria que o Sr. Dr. Fábio Alexandrino não tem in-
fluencia alguma naquelle lugar, nem mesmo é ali conheci-
do, e que o Sr. Dr. José Sérgio tem toda a influencia legi-
tima e real, o que é falso ; ou que o 4o districto eleitoral da

provincia do Maranhão não tem bom senso, não tem civili-
saçâo, o que nego com toda a força da expressão.

O nome do br. Dr. José Sérgio Ferreira jãmais se pôde
comparar, e nunca competir com felicidade com o nome do

Sr. Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho lieis, no lugar do

4» districto eleitoral da província do Maranhão.

O Sn. Fr \nco de Almeida :—O que eu vejo ú que estavão

ligados»

O Sr. Viriato :—Como ligados?

0 Sr. Franco de Almeida :—AdifTercnça dos votos entre

um e outro é muito pequena, é apenas de 3, que pódc ser

devida a um estar presente, e o outro ausente.

O Sr. Orcz Machado Ninguém sabia no Maranhão da

eleição do Sr. José Sérgio.

0 Sn. Viriato : — Senhores, se a eleição que apresenta o

Sr. José Sérgio Ferreira fosse verdadeira, fosso feita como
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•i lei ordena, se não fosso fictícia, certamente o Sr. Dr. Fa-
bio Alexandrino occuparia o primeiro lugar nu ordem da
votação, porque, como disse, c apraz-me repito, ó esse se-
nlior dotado de muita illusttação, respeitado iTCtos prinçi-
pios de honra e de honestidade, pela constanciade seus prin-
cipios políticos.

O Sr. Franco de Almeida : — Apoiado, e entretanto foi
excluído.

O Sr. Viri ato : - Foi excluído porque lutavão dous nomes
iguaes, o delle o o do Sr. Dr. Joaquim Gomes de Souza ; foi
excluído porque o mesmo Sr. Dr. Fábio Alexandrino não se

, ítpresentou decididamente, e nem consentio nessa eleição
fictícia ; porque quando iippareeeu o nome do Sr. Dr. Joa-

quim Gomes de Souza todos virão que a victoria era certa
em seu favor.

Sõ não recuarão aquellcs que tinhão suas esperanças 110
usodemeio8 fraudulentos, meios que devem ser condem-
nados por todos nós.

O parecer assignado pela maioria dos membros da com-
missão è justo em todas as suas partes; vou agora entrar
na analyse dessa peça.

Não e mister, e nem me darei a longo trabalho para mos-
trar que este parecer deve ser approvado pela cainàra. A
simples leitura delle revela asnde estA a justiçae a verdade,
c onde está a fraude e a immoralidr.de. (lá.)

Em favor da eleição do Sr. Dr. Joaquim Gomes de Sonza
temos primeiramente o collegio eleitoral funccionundo no
lugar competente c designado pelo governo, no lugar pro-

Í>no, 
o proeodendoem fôrma, com toda a legalidade. O col-

egio de Itapicurú-merim, composto de parochlas aonde
não houve a menor perturbação da eleição, teve em seu po-
der cópias de todas as actas, extrahidas dos respectivos li-
vros pelas competentes autoridades, conferidas e authenti-
cada 4 como preceituaa lei.

Digo que nessas parocliias fa procedeu em regra, não
houve a menor perturbarão publica, porque os mesmos ha-
bitantes do 4o districto eleitoral da provincia do Maranhão
ignoravão a existencia das actas falsas até que ellas virão
a luz.

Muito depois de se proceder á eleição primaria, cumprin-
do-se todos os preceitos da lei, é que se tevo conhecimento
de que havião outras actas das differentes parocliias !

O Sr. Cruz Macb *do : — Apoiado; e nunca taes actas ap-

parecerão, porque conrínha demora-las.

O Sr. Viriato : — Diz muito bem o nobre deputado. Do
ordinário, senhores, quando se quer forjar uma acta falsa,

guarda-so o trabalho dessa farça quo sc quer chamar elei-

çiio para ser feito á ultima hora o segundo as conveniências.
Jogão com melhores recursos do que aquelles que cami-
nhão conra lei na mão, porque faz-se a eleição soore a ban-
ca. E' uma espenie de tapete verde com as cartas da falsi-
dade, onde o jogador só tem que ganhar e nunca que per-
der , principalmente quando se tem a certeza de que a ad-
ministração publica não pôde punir a lrmuhilentos desta
ordem sem tornar-se martyr dos declamadores.

As actas falsas são sempre preguiçosas, são as ultimas

qnc chegão ao seu destino. As eleições de parocliias 
dos

collegios legaes forão todas presididas pelos juizes de paz
competentes, e em lugares destinados para o processo elei-
toral. Leão essas actas, as participações ofBciaes, outros do-
cumentos importantes, que abi são sobre a mesa, e verão
que a fraudo não pôde vencer a verdade e a justiça.

As cópias de todas as actas das parocliias dos collegios
legaes que elegerão ao Sr. Dr. Joaquim Gomos de Souza
forão presentes íl eamara, forão presentes li administração,
seguirão o seu destino, e forão trazidas a esta eamara.

E' muito natural que nellas so encontro um phraseado
menos polido do quo o das actas falsas ; mas a meu ver abi
está a maior prova de legalidade, e a da falsidade nos arre-
biques estudados dessas vestaes de novo gênero. (Continua
a ler.)

A eamara municipal pois, tomando conhecimento destas
duas eleições, resolveu dar diploma ao Sr. Dr. Joaquim
Gomes de Souza. Vamoa ver o (juo diz a eommissão ácerca
das duplicatas do collegio fictício. (Lé.)

Notai aqui duas cousas, senhores : primeiramente, esse
segundo collegio fictício funccioriou sem quo ninguém da
villa de Itapicurú-merim tivesse conhecimento de semelhan-
tecousa, pois que os proprietários e autoiidades do luzar
dizem que naquella dia não se procedera a acto algum ciei •

toral; em segundo lugar esta eleição, assim como todas as
outras f cticiàs que so tem apresentado, foi presidida por
juizes do pa/. incompetentes cm todas as freguesias de que
se compõe o collegio falso ; em umas pr sido o 4® juiz de

paz, em outras o 3" ou o 2". Não havião os impedimentos le-

gaes para o não comparecíincnto de taes autoridades ; mas
a razão é porque esses homens autores das falsilioâçúcs não

puderão levar para o caminho errado em que ião as autori-
ílades competentes.

O Sr. Franco df. Al.mf.ida : — E na Vargcm Grande succe-
deu o mesmo ?

O Sr. Cruz Machado : — Presidio o 3o juiz de paz.
O Sr. Viriato :—Duvido quo o nobre deputado pelo

Pari conheça como sc passúrão as eleições na freguezia da
Vargem Grande.

O Sr. Franco de Almeida: — Examinei este negocio
acuradamente.

O Sr. Viriato : — Como pois hão do vigorar eleições

assim feitas contra as que so lizerão com todas as formulas

da lei ? Eu seria de opinião que se annullasse a eleição desse
districto so visse que aqui se apresentavão argumentos
fortes em contrario a ella ; porque não quereria que nesta
casa tivesse assento quem não fosse legitimo representante
do 4o districte da provincia do Maranhão.

O Sr. Cri:z Macuado :—O que foi eleito é digno de o ser

por todo o império.

O Sr. Viriato : — Sr. presidente, folgo de tomar parte
activa na defesa desta causa. Filho daquella provincia celei-
to por ella seu representante, desejo que todos saibão quo o
4o districto distinguio-se escolhendo para seu deputado um
cidadão em quem avulta tão grande snmma de qualidades
honrosas ; que a provincia do Maranhão teve illustraçSo
bastante para não trepidar em escolher o Sr. Dr. Joaquim
Gomes de Souza para sou representante, um nome brilhante
na aurora da existencia.

A discussão vai continuar, novas considerações teráõ do
ser apresentadas íi casa. Eu tenho do concluir, porque me
acho incommodado. Eu sabia que tinha quo parar cm meio

caminho, mas tal 6 a convicção de que estou possuído que
não mo foi possível calar a vontade; quo mo dominava do

fazer esforços mesmo superiores ao mil o estado de minha

saúde para quo vingue a causa da justiça o da lei. Tenlio

concluído.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Franco do Al-

meida.

O Sr. Franco de Almeida : — Cedo da palavra.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Cândido Men-
dos.

O Sr. Cândido Mendes diz que cedo da palavra por não
estar preparado para a discussão, o que foliará cm outra
occasiâo.

O Sr. Cri z M.mch vdo : — V. Ex. tenha a boudade de re-

metter-me o parecer 
e todos os documentos que o motivíirão.

(£' sali*feito.)
Sr. presidente, uni dever de honra me chama & discussão;

o ex-presidente do Maranhão é accusado por actos por elle

praticados; esse ex-presidente sou eu; o meu exordio con-
siste *'in duas palavras 

— ouvi-me e julgai-mo.
Corria placidsmente a eleição primaria naquella provin

cia até dias de Novembro; havia chegado ao conhecimento

da presidencia officialmente que a eleição se tinha feito na

matriz da villade Itapicuril-merim perante o lo juiz de paz,
o corpo eleitoral e o» votante» convocados para o seu proce-
ãimento, que ella igualmente tinha tido lugar na matriz du

villa do liaíxo-meariin; fui então consultado 
pelo juiz de

paz primeiro votado e presidente interino do collegio eleito-

ral sobre questões graves que não podia antever, que não

estão previstas nem pela lei, nem pelas decisões do governo
imperial; força foi portanto que o presidente da provin-
cia, não sómente com aquelle poder que tom como execu-

tor das leis, poróm também com aquelle que tem exercendo

a delegação emanada do art. 120 da lei de 19 de Agosto de

1846, decidisse aquellas duvidas sem a solução das quaes
não era possível que a eleição corresse naquelle districto,

duvidas estas que importavão também o exercício árduo e

diflicil, cjue nunca ainda antes havia tido lugar, da nttribui-

çuo conterida ao poder judiciário pelo g 19 do art. do de-



12 SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1S57.

creto n. 842 dc 19 de Setembro de 1856, que revogou a dis-

posição do art. 111 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846.

Considerei maduramente sobre as questões gra\es que
erão submettidas íi minha decisão, e tendo por conselheiros

a minha razão, a leitura da lei, o bon senso, a moralidade

publica, exp. di a jxirtariít que vou ter a honra de ler á ca-
mara, para que seja analysada em todos os seus funda-
mentos jurídicos, e se reconheça se o presidente errou, ou
se cumprio um dever, embora difficil e grave.

Tanta era a consciência que eu tinha e tenho de que ti-
nha procedido regularmente, que recommendeique essa por-
taria fosse transcripta na neta do collegio eleitoral alim de
ser por este modo trazida ao conhecimento da camara dos
Srs. deputados ; tanta era a consciência que eu tinha de
haver procedido em regra, que immediatnmente rometti
C('>pia ao ministério do império; tanta é ainda a consciência

que tenho delia que em todos os parecercs de commissão em

que se derão casos analogos tenho consagrado oa mesmos

princípios, e elles tOm sido approvados pela camara sem

contestação.

Eis a portaria, cuja integra peço que seja transcripta :

c 1 « Secção. — Palácio da presidencia da província do

Maranhão, 17 de Novembro de 18-56.
Expondo Vm„ em seu officio de 12 do corrente, que

competindo-lhe, na fôrma do art. 66 da lei de 19 de Agosto
do 184H,n presidencia interina do primeiro collegio do 4o dis-
tricto eleitoral, e constando-lhe que em algumas freguezias
se forjavão duplicatas com o fim de se suscitar complicações
no acto da reunião do collegio, consulta sobre os seguinte»
casos :

« 1.» Se apresentando-se com effeito no collegio duplica-
ta de algumas freguezias devem ser admittidos os eleitores
destas a tomar parte nas discussões que se suscitarem, e
ccnseguintemente decidiram por meio de votação ;

« 2.o Se podem os eleitores das freguezias oude se derão
duplicatas concorrer promiscuamente com os demnis elei-
tores daquellas onde não houve para a eleição dos mem-
bros da mesa;

3.® Se os eleitores cuja eleição as commissões entende-
xem ser nulla, e assim fOr resolvido pela maioria do colle-

tio, 
podem votar, e nesse caso 6e se deve tomar em separa-

o não só os seus votos, como os dnquelles eleitores cuja
eleição for julgada legal;

« 4 0 Qual o procedimento que deve haver paru c m
aquelles eleitores que julgados nullos, isto não obstante
insistirem em tomar parte nos negoeios do collegio, c espe-
cialraente em perturbiir a ordem.

« Antes de responder & consulta que faz Vm., julgo a

proposito declarar-lhe que esse collegio compõe-se de 7 fregue-
üíhü. a suber; Nossa Senhora das Dores doítapieurti-merim,
NoHsa Senhora de Nazareth doMearim, Santa Maria de Ana-

jatuba, Nossa Senhora das Dores da Chapadinha, Nossa Se-
nhora da Piedade do Orontâ, S. Luiz Gonzaga do Alto-
Mearim e S. Sebastião da Vargem-Grande.

t Na freguezia do Itapicurú-merim, tendo-se procedido
& eleição no dia designado pela lei na igreja matriz, e sob a

presidência de Vm., que é o Io juiz dc paz, e havendo sido

publicado pela imprensa o resultado, e constando a esta pie-
sidencia que oDr. Antônio Henriques Leal, que partio desta
capital nas vésperas da eleição de 2 de Novembro para essa
villa, de combinação com mais alguns indivíduos, o sob a

presidencia do 4° juiz de paz, fizera clandestinamente em
uma casa particular acta3 de nomeação de eleitores, tendo
antes ú frente de um grupo de indivíduos vindos de propo-
sito do município d« Anajatuba pretendido apoderar-se da
igreja matriz, ordenei muito terminantemente ao dolegado
de policia em data de 10 do corrente que, inquerindo do
facto, instaurasse o respectivo processo criminal contra
os autores e complices de semelhantes fraudes, corno in-
cuisos nas penas do art. 167 do cudigo criminal, e désse
conta do resultado, enviando cópia do processo.

« Nessa mesma data declarei a Vm., para sua intelli^en-
cia e execução na parte que lhe toca, que os indivíduos que
se apresentassem munidos de diplomas para votarem no
collegio como eleitores deparoehiit dessa villa, em virtude
das referidas actas forjadas clandestinamente, devião ser

presos em flagrante delicio. r«-m ttidos ao delegado de po-
licia como incursos nas pena* do art. 167 do codigo cri-
minai, por usarem de ura papel falso, como se tosse verda-
deiro, sabendo que o não é

Não obstante ter-se procedido à eleição dc eleitores da

freguezia do Mearim no dia designado pela lei na igrej»
matriz, e sob a presidencia do respectivo lo juiz âa paz
Fernando ^g)|S>nio Maciel, e haver-se publicado depois pela
imprensa o resultado, tendo chegado ao conlieeiment®
desta presidencia que o 2° juiz dc paz Jacintno Antônio
Rodrigues, de combinação com alguns indivíduos, despei-
tados por não serem nomeados eleitores, em uma casa par-
ticular sita na praça daquella villa fizera também clandes-
tinamente actas de nomeação de eleitores, determinei igual-
mente em data de 14 do corrente ao delegado de policia que,
infonnando-se do facto, instaurasse o respectivo processo
criminal contra os autores e complices do semelhantes
fraudes, e na dita data expedi a Vm. uma portaria nos
mesmos termos da expedida ácerca das actas de eleições
fictícias de eleitores da freguezia dessa villa.

« Acabo de declarara Vm. o que cumpre que o collegio
faça sobre os eleitores de Anajatuba, que em vez de serem
5, na conformidade da lei e ordens a respeito, consta terem
sido elevados ao numero dc 15.

« Nenhuma duplicata de eleições realmente feitas ou de
eleições fictícias nas^ freguezias da Chapadinha, Croatá,
S. Luiz Gonzaga e \ argem-Grande tem chegado ao conhe-
cimento da presidencia, e portanto se alguma se apresentar
sirva de regra o seguinte:

< Se a eleição ffir licticia, isto é, se alguns individuos
combinados com algum juiz de paz homverem feito actas de
nomeação de eleitores, deve-se proceder a respeito destes e
daquelles o mesmo que fica determinado sobre os casos
dessa villa e da do Mearim; porquanto a camada do» Srs.
deputados, na occasião da verificação dos poderes de seus
membros, toma conhecimento de eleições leaes e não fie-
ticias, e quando nas re»es se tem observado as f rmulas
substanciaes da lei, julga validos os eleitores, e no caso
contrario annulla a eleição primaria de qualquer fregue/ia,
alim de se proceder a nova;e portanto, quando se apre-
6entem duas turmas de eleitores nomeados em eleições real-
mente feitas, que é o verdadeiro caso de duplicata, e não
fictícias ou clandestinamente feitas, tem inteiro cabimento
a respeito de ambas as turmas o expediente prescripto pelo
art. 71 da lei, embora o collegio 

julgue uma das eleições
realmente feitas affectada de nullidade, outro tanto não
pôde ter lugar com indivíduos que se apresentarem muni-
dos de diplomas em virtude de eleiçficn fictícia*. nu de
aclas fahas; porque em tal caso o collegio não devo admit-
tir os votos de semelhantes indivíduos, e contra elles cum-
pre ter o procedimento acima declarado; porquanto, se
tendo sido revogado pelo & 19 di. decreto n. 812 de 19 dc
Setembro de 1855 o art. 111 da lei n. 387 do 19 de Azosto
de 1816, pelo qual qualquer procedimento judicial ex-of-
ficio ou a requerimento de parte devesse ter lugar por
motivo de defeito, vicio ou irregularidade na formação daa
juntas de qualificação, organisação das mesas parochiaes
e eollegios eleitoraes, como ácerca da qualificação o apura-

ção dos votos em qualquer eleição, só podia ser iniciado de-
pois d»' veriiicados pela autoridade competente os poderes
conferidos pela eleição de que *e tratasse, e portanto se se

pôde instaurar processos judiciaes sohrc factos criminosos
ou illegaes que se dOm em uma eleição, com muito mais
razão se pôde e se devo instaura-los sobre uma eleição
ficticia que toda ella constituo um crime, qual o de falsi-
dade, definido pelo art. 167 do codigo criminal ;e devendo
pela autoridade publica, em conformidade do art. 131 do
codigo do processo criminal, e podendo sê-lo por qualquer
pessoa do povo preso em flagrante delicto, como incurso nas
penas do art. 167 do codigo criminal, o que for encontrado
usando de um papel falso como fc fosse verdadeiro, saben-
do que o não ó, fica evidente que contra os portadores de di-
plomas em virtude de eleições fictícias ou falsas se deve

proceder criminalmente. E não os favorece a disposição do
art. 64 da lei de 19 de Asxosto de 184*», por não ser applica-
vel uo caso do dito § 19 do decreto n. 842. quo revogou o
art. 111, caso que não soffre restricção; e demais, es.s< s iu-
dividuos não podem ser considerados eleitores por nf.o te-
rem sido nomeados em uma eleição real, e sim 'icticia ou
clandestina ; e quando fossem, não podião ter mais isenções
de que aquellas que são conferidas aos membros das juntas
c mesas parochiaes peln, arts. 28 e 45 da lei, contra os

quaes se p'de intentar processos crimiuaes no caso de prisão
em flagrante.

« Uma eleição tieticia, o fabrico de actas falsas, o uso
de diplomas expedidos em vhtudcdeüas, nãoconfere poderes
que possão ser verificados; conetitue um crime, c única-
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mente um crime que o poder administrativo tem o dever de
mandar indagai e processar, e o poder judiciarioo de julgar.
A doutrina contraria importaria cm perfeita lÉj^iíicação do

§ 19 do decreto n. 842. e das disposições citadas, uue coiu
ellejogão; importaria um precedente terrível, que daria lu-

gar ao apparecimento de diversas turmas de eleitores nus
freguezias e nos collegios, quantos fossem os candidatos;
c a eleição, tomando-se nm perfeito jogo de licções e falai-
dados, inúteis serião todas as leis que lhe são relativas, «
cscusnd<) o emprego de meios licitos do uma legitima in-
fluencia.

« Desde que se admitta que quatro ^ou 
mais indivíduos

combinados com um juiz ae pnz possao forjar netas em
nome de centenares de votantes de uma fregueziu, o que
aquelles que íõrem em virtude dessas netas improvisados
eleitores tenhâo o direito de votar nos collegios sem respon-
sabilidade alguma, estará acabado o systema representativo.

« Pas«o a responder á consulta :

c l.o Se pot ventura se apresentarem no collegio duas
turmas de eleitores de uma mesma freguexia, em virtude
de eleições real e publicamente feitas nella, tendo por de-
feito notável ou a incompetência do juiz piesidente ou a im-

propriedade do lugar, devem ser admittidos a tomar parte
nas discussões que se sustentarem ; mas não parece curial

que tomem parte na votação, comquanto os votos de uma
turma, ficando contrabalançados pelos de outra, se inutili-
sem reciprocamente, vindo portanto os eleitores das outras
freguezias verdadeiramente a decidir da questão.

« 2 0 Que duftn turmas do eleitores de uma freguezía não

podem conjuntamente votar 
para 

os eleitores dos mem-
bros da mesa ; e como a orgauisação destn ó anterior d ve-
riíicação dos diplom «, e não se possa admittir o alvitre de
votar a turma daquclles que forem mais validos, cumpre

que neste caso ambas se abstenhão de votar na eleição ao»
membros da mesa.

« 3 0 Que quanto aos eleitores cuja eleição as commissões
entendam ser nulla, isto £, aífectada de nullidade pela in-
compctencia do presidente da mesa parocbial, pela impro-

riedade do lugar, ou por outro defeito, vicio ou irregulari-
ade, mas nunca por ser fictício, ou de actas clandestina-

mente fritas, não obstante a maioria do collegio resolver do
conformidade com os pareceres das ditas commissõa», con-
vem, em todo o caso, tomar-se em separado não só< s seus
votos, como os daquelles eleitores cuja eleiçtio fòr julgada
legal. Cumpre que nâo concorrendo para a formação fia
mesa nenhuma das turmas, também nenhum eleitor de al-

guma dollas faça parte da mesa ou da commissão especial,

que tem de rever os diplomas d>«s membros desta.
« 4° Quanto aos indivíduos que se apresentarem com

diplomas em virtude de eleições Icticias ou aetas elandes-
tinamente forjadas, devem ser expcllidos do collegio, M*não

presos o remettidos A autoridade criminal competente como
incursos nas penasdoart. 167 docodigo criminal Quanto aos
eleitores cuja eleição fòr julgada aífectada de nullidade, e

que insistem cm perturbar a ordem, não estando previsto no
cap. 1" do tit. 3» da lei 11. 387 de 19 de Agosto do 1846
semelhante caso, porque o legislador jítmni* prensou que ns

escolhidos das parochias fossem para os collegios piomove-
rem desordens, e commetter crimes , cumpre observar-se
nnquMo que for applicavel o disposto no § 1° do art 17 e no

§ 4° do art 46 ria lei n. 387 ae 19 de Agosto de 1840, re-
^uisitando o presidente do collegio ou a mesa a condjuvação
cia autoridade policial, e bem assim a força militar que po
t?rnar precisa paru fazer-se respeitar, tendo em vista que so
t. rnarA responsável o presidente ou a mesa, ae commetter
abusos, mal em prega udo a f«>rç\

< Os casos da consulta, queVm. faz, são tão extraordi-
nados que diflieilmente se poderáõ acreditar que tenhâo
lugar, e nenhum delles está previsto em alguma da» deci-
sòes do governo imperial sobre tantas e variadas hypotho-
fes que se dão no processo eleitoral. Cumpre, poita* to. que
Vm.. dando conhecimento ao collegio eleitoral doste offi-
cio, lhe faça sentir a conveniência de inseri-lo na acta com
declaração de tod>9 as oceurrencins que re derem

<. Peos guarde a Vm.—Antônio Cândido da Crus Machado
—Sr major Ignacio Franci-eo de Oliveira, presidente inte-
rino do collegio eleitoral da villa da Itapicurú-merim. » ,

A' vista desta exposição, ou se lia de provar que o art 111
du lei de 19 de Agosto de 1816 não está revogado pel. § 19
cio art. Io (jt) decreto de 19 de Setembro de 1850, ou se ha
de conceder qu» procedi t-m conformidade desse artigo que
revogou o art. 111.

0 art. 111, Sr. presidente, estabelecia a suspensão da
acção do poder judiciário sobre todos os factos relativos ao
processo eleitoial, e não jAmais sobro outros factos ; por-
quanto o indivíduo que espancasse, que roubasse, que ma-
tasse em neto do eleição, era processado ; o vicio, a irregu-
laridade, ojlefeitoda qualificação, da eleição, da apuração
que não erão processados, emquanto o poder competente não
verificasse os poderes conferidos por essa eloição.

t Esta prohibiçao foi revogada ; portanto o poder judicia-
rio era competente para, antes mesmo da t$j>ocii da verifica-
çao dos podei es conferidos pela eleição, tomarconbecimouto

•dos defeitos c das irregularidades que «tu face da lo"i>laçâo
do paiz constituíssem crimes ; e o poder administrativo ti-
nha o direito de ordenar & policia judiciaria que conhecesse
desses factos.

Sustento a doutrina em face da lei, a menos que se não

queira dar a essa lei uma intelligencia completamente con-
traria á »ua letra e ao seu e*nirito ; a menos que senão

queira nulliticar pela pratica uma dispnuição tão terminante.
Dir-se ha*. « Os eleitores gozão da immunidade do não

serem processados 110 espaço de 40 dias, a contar da sua 110-
menção, segundo dispõe o art. 64 da lei » Temos duas

questões a consideiar sobre este ponto; a primeira ó sabor
o que é eleitor.

Seguramente, aquelle que apresenta um diploma como
escolhido de urna 

parochia 
em uma leunião publica, presi-

dida por um juiz ae paz perante um corpo eleitoral, deve
ser considerado eleitor, embora nessa reunião não se ti-
vesse guardado precisamente o processo prescripto pela lei,
porque então a verificação da legalidade, da regularidade
com que procedeu essa reunião presidida por um juiz de
paz publicamente, e dirigida por quatro escolhidos pelo
corpo eleitoral, compete â câmara dos Srs. deputados.

Mas a escripturaçào de um papel dizendo uue fulano de
tal é eleitor, papel feito por quatro ou cinco inaividuoa fõra
de uma reunião dessas, sem as solemnidadessacramentaes
de uma eleição , não pôde constituir um eleitor ; porque, a
admittir-se isso, todos qne quizerem podem improvi>ar-se
eleitores. (A/tofado».)

A solemnidade. externa è sacramentai para o reconheci-
mentn da entidade eleitor, a validado dessa entidade o a
legitimidade do seu voto. Sim. seuliores, d reconhecida, á
veriiiçada pela caniara dos Srs, deputxlos ; mas o poder ad-
ministrativo, o poder judiciário não tem de modo algum de
decidir se o eleit«-r foi bem ou mal nomeado, « se seu voto d
valido ; tem apenas de reconhecer a existência dessa enti-
dado ; e desde que f.iltão-lhe essas sol cmn idades sacramen-
taes, não existe eleit r, existe um falsário, um criminoso,
qne o poder judiciário tem de julgar e o poder administra-
tivo deve ordenar á policia judiciaria que se apodere delle.

O Sk. Trinco de Ai.mi.iua : — IssotS inuito com modo para
fazer eleições....

O Sn. Cruz Macuvoo : — E' muito miis com modo; aceito
o aparte sem ser em sentido ironir >, porque do contrario
não haveria svstema eleitoral, ou o systoma eleitoral consis-
ti ria 110 fabrico de nctus fal»as; um indivíduo só f.rjaria
actas em nome de cinco, e faria o* eleitores; no'* ha até
nesta casa actas de eleições que nor? forão presididas por
juizes do paz. E pergunto eu. esses iudividuos que riverem
diplomas passado» por mesa* que não forão presididas por
juizes de paz deverão ser Mdmittidos nos collegios?

O Sr Frahco i»k Alui ida: — Sem duvida.

O Sr. Oriz Mac. 11 vi>o : — Entèo todo o inundo tem di-
reito de fazer eleitores.

O Sr. Frvnco dk Ai mkidv: — K m~o lia esta camara para
veri car os verdadeiro- [H)deres ?

O Sr. Svnp vio Vun>\ ; — E ha o collegio pari» extremar
os verdadeiros dos falsos.

0 Sr Cruz Ma<:ii\d'> : — E' o que eu determinei na por-
taria. Quando porém o collegio reconheça que diplomas
apresentados por certo» indivíduos são obtidos em virtuda
de eleições ticticias, estes indivíduos não devem ser admitti-
dos a votar.

O Sr. Franco dk Al<11 ida : — Leia a 4a resposta de
V. Ex.

O Sr. Cruz Mac:h vdo : — Eu ngorj* avanço mais do que
estft na portaria ; não é *'> o c .llegio que tem o direito de
repellir esses indn iduos, <! qu lquer autoridade publica,
porque pôde ser que o numero de t.tesindivíduos seja tão
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considerável que o collegio não os possa expellir, e que por-
tanto d autoridade publica deva intervir neste facto.

O Sn. Frarco de Ai.jieida dá um apaite.

O S*. Cniz Machado : —Senhores, a autoridade publica,
que está altamente collocadn, em casos deste» diffieilmente
poderá praticar erros ou escândalos, tem a responsabilidade
de seus actos ; esses falsarios que pvrilampão em um e outro
ponto do interior do Maranhão, e se mostrão tão adestrados
no fabrico de actas falsas, não tem responsabilidade alguma.
E' preciso aceitar uma das duas cousas, ou a autoridade pu-
blica que tem responsabilidade de seus actos deve procurar 

•

que bejno respeitados os eleitos das parochias, ou no caso
contrario acabe-se com o systema eleitoral.

A segunda questão é se o art. 64 da lei confere aos elei-
tores o o irei to de não poderem ser processados em causas
crimes durante os 40 dias. Eu digo que não, porque taes
eleitores não podem gozar de mais immunidades do que
aquelles que constituem as mesas parochiaes e as juntas
de qualificações, pedras angulares do edifício eleitoral.

O Sr. Franco de Almeida:—Isto é o que resta provar;
porque não ?

O Sn. Cittz Machado : — hu o provarei, e apenas basta
attender para a differença que ha entre as funeções delles c
dellas. O eleitor vota no deputado, o seu voto pôde deixar
de decidir da eleição ; porém os quatro membros da mesa
parochial, a base primaria da eleição, constituem uma espe-
cie de matéria prima sem a qual não pôde existir uma elei-
ção. Vejamos portanto a lei.

Se alei é antinomica, suas disposições devem sercombi-
nadas, O art. fr4 diz o seguinte :

« Ficaráõ suspensos, por espaço de 40 dias, contados da"nomeação dos eleitores, todo3 os processos em que os mes-
mo3 forem autores ou réos, querendo. >

O art. 28 diz i
« Formada a junta de qualificação, ficarão suspensos, por

espaço de 60 dias, os processos eiveis, em que os seus mem-
l)ros fôrom autores ou réos. se o quizerem ; assim como,
durante o mesmo tempo,não se poderio intentar contraelles
novos processos crimes, salvo o caso de prisão em flagrante
delicto. >

Estas duas disposições trazem a seguinte conclusão : —
Os eleitores somente gozío de immunidade no tocante a pro-
cessos eiveis, primeiramente porque a lei não podia ter
accrescentado no art. 28 uma superfluidade, quando isen-
tou os membros das juntas de qualificação e das mesas pa-
rochiaes de soffrerem processos crimes fôra do caso de
flagrante delicto ; em segundo lugar, por causa da palavra— 

querendo — , deve «se entender que não é possível que a
palavra — 

querendo — 
que está no art. 64 se applique aos

crimes graves em que os eleitores tenlião de ser réos.
O art. 64 pareceu-me que foi copiado das instrucções de 26

de Março de 1821; estas instrucções nunca forão entendidas
no sentido de fazer parar processos crimes, e só mente pro-
cessos caveis, e desta fôrma forão explicadas por avisos do
goverí:o imperial. Portanto eu sustento que os eleitores não
gozão de immunidade quanto a processos crimes.

O Sr. Franco de Almeida : —Isto ó insustentável.

O Sr. Cri /. Machado : —Senhores, 
quando se concedesse

esta immunidade aos eleitores, terse-liia aquestão que já
ventilei; cumpria snbcr antes o que ó que constituo uni elei-
tor, e verificado que o indivíduo não tem os característicos
esfcenciaes para ser considerado eleitor, não temos eleitor, e
assim essa entidade, que não tem o característico de eleitor,
não pôde gozar de immunidade.

O Sn. Cindiiio Mendes : — De maneira que assim era o
poder judiciário e o executivo quem fazia o eleitor.

O Sr. Cri/. Macuado : — O poder judiciário julga o
crime, a camara dos deputados julga apenas dos poderes
conferido». Tanto que não se pôde subordinar o poder ju-
diciario a um dos ramos do poder legislativo, qüe a camara
dos deputados pôde julgar uma eleição bem feita, e no en-
tanto o poder judiciário pôde achar nella objecto do crime,
procyssa-lo e julga-lo; os dous poderes gyrãoem espheras
diversas.

O Sr. Cândido Mendes: — Desharmonisa\ão-se.

O Sr. Cruz Machado • — Não se desharmonísavão, por
ue uma cousa é processo crime, e outra é verilicação de po-
eres.

Passarei agora, Sr. presidente, a provar que estas provi-
dencias tontas pela presidência derão em resultado, não
que oa eleitpfc de duplicatas e de eleições manifestamente
licticias deixassem de votar; a audacia delles rompia por
todas estas prisões postas pela lei, porque quem commette
um crime, qual o de falsidade, não tem receio de infringir
uma ou outra disposição qualquer ; mas estas providenciai
concorrerão paia que os eleitores legitimes pudessem ser
agora discrimiminado3 pela camara dos Srs. deputados.
Se por ventura estas portarias não tivessem sido expedidas,
nós hoje não saberíamos quaes forão 03 votos^ recebidos de
eleitores legítimos, equaes os recebidos de eleitores uullos,
e finalmente quaes os votos dessas entidades fictícias, des-
ses indivíduos que se denominão eleitores, alguns dos quaes
forão nomeados sem actas, porquanto nem essas actas
forão remettidas ás camaras municipaes. nem á presidencia
da província, nem pelos interessados a esta camara.

O Sr. Dr. Joaquim Gomes de Suuzíl apresenta se com 53
votos em 57 eleitores legitimos; o districto contém 103
eleitores ; teve portanto o Sr. Dr. Souza não só a maioria
relativa do collegio, como a absoluta, como finalmente a
maioria absoluta dos eleitores de todo o districto.

Os eleitores de Itapicurú-merim, em numero de 16, forão
nomeados em eleição presidida pêlo Io juiz de paz, com mesa
organisada pelo corpo eleitoral na igreja matriz ; oresul-
tado da eleição foi publicado pela imprensa; cópia das actas
foi remettida á presidencia da província, authcnticada pela
camara municipal. Estes eleitores são legitimos, não
obstaníe dizer-se. na acta do supposto collegio que appare-
cerão 13 indivíduos como eleitores de Itapicurú-merim, que
não constão de acta alguma; é claro portanto que bs 16
eleitores não podem deixar de ser reconhecidos validos.

O Sr. Franco de Almeida : — Eu lhe direi porque não
forão remettidas estas actas, e hei de provar que antes da3
medidas tomadas por V. Ex. já tinha a imprensa doMara-
nhão publicado essa acta.

O Sr. Cruz Machado : — Perdôe-me, o nobre deputado
não é; capaz, de apresentar esta acta publicada no Maranhão,
publicou-se apenas um protesto.

O Sr. Franco de Almeida:—Sim, protesto publicado
anteriormente ás suas medidas.

O Sr. Cruz M'.ciiido : — Exactamente; e tendo em vista
esse numero da folha Conciliação, expedi essa portaria. Ahi
vem um protesto de 187 indivíduos, mas em numero só-
mente, não apparecem os nomes.

O Sn. Franco de Almeida:—Vá continuando , que eu
mostrarei o que houve a este respeito. O povo repellido da
matriz por meio da força, etc.

O Sn. V iriato . — O senhor não pôde provar isto.

O Sr. Franco de Almf.ida : •— Eu o provarei, não tenha
tanta pressa.

O Sr. Cruz Machado : — O que se pôde provar é que um
indivíduo chamado por antonoifiasia o Cacete <I« Ferro apre-
sentou-se na villa com 38 homens armados, vindos de Ana

jatuba para perturbar a ordem e atropellar a eleição; o
que se pôde provar é que um destacamento de 6 ou 8 praças
que ahi existia procurou conter os perturbadores ; o que se
pode provar é que esses 33 homens armados depois atra-
vessárão o rio Itapicurú-merim, e se debandárão.

O Sr. Franco de Almeida:—Isto tudo foi improvisado.

O Sr Cruz Machado:—O que se pódo provar é que um
indivíduo partioda capital no intuito firme de fazer dásor-
dens, de perturbar a eleição; e também que a voz publica o
accusava de ter forjado uma acta do eleições fictícias.

0 Sr. Franco de Almeida :—Tenho um documento que
não pôde ser suspeito.

O Sr. Cruz Maciudo :—Pastemos á segunda freguezia.
Em Mearim forão nomeados 11. eleitores na matriz em

eleição presidida 
"pelo 

1° juiz de paz, com mesa organisada
pelo corpo eleitoral, as actas forão remettidas á presidencia,
e todas authenticadas.

Aprouve ao'subdclegado de Mearim ir para a casa de um
seu amigo, Francisco José Gomes de Amorim, forjar actas
com o 2o juiz de paz, cuja cópia foi remettida ao presidente
da província; este subdelegado foi demittido depois deeffec-
tuada aeleição sectindaria. O motivo que se deu para ser feita
essa eleição em separado foi ter o delegado requisitado al-

a
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gumas praças da guarda nacional, que erão necessarias para
guardar o quartel e a cadêa da villa, ondo existião crimino-
sos, e não liavia praça alguma de linlia na viila. A mesma
cousa fez o subdelegado em Setembro quando se teve de

proceder áeleição da camara municipal ejuizes de paz, e iato
não causou estranheza & parcialidade que lhe ó opposta,
« quo então o venceu, corno o venceu na eleição de Novom-

bro, c o tem feito nas anteriores.
A 3« freguesia ó a do Alto Mearira ; seta do seus eleito-

res votárãiTno collegio, e faltárão õ com causa justificada.
A eleição teve lugar no dia o lugar designados em

virtude da lei, foi presidida pelo 1» juiz da paz, e a mesa

organisada pelo corpo eleitoral, e concorreu grande nume-

rode votantes. A mesa remetteu a <i de Novembro ápresi-

dencia da provincia cópia da acta da apuração, e a cama-

ra municipal a 11 desse mez cópia integral de todas as
actas authenticadas pelas assignaturas dos vereadores.

A camara municipal de Annjatuba lemetteu igualmente
cópia das actas da respectiva freguezia ; nesta, bem como na
do Croata, não houve duplicata.

Os lenitimos eleitores de Itapieurú-merim, Alto e Baixo
Mearim, deverão ser annullados só mente porque houve pes-
soas que falsificassem actas parochiaes na ultima, dando-se
como presididas as eleições pelo 2o juiz de paz, e nas outras
duas pelos 4»s j uizes de paz ?

Passo a ler um officio da camara municipal informando

que naquella freghezia não houve outra eleição parochial
além da presidida pelo Io juiz de paz Ignacio Francisco da
Oliveira, e que nem existem actas nomeando estes tres in-

dividuos que figurão como eleitores da dita parochia no
supposto collegio. (Li.)

O Sn. Franco di: Almeida : — Por quem está assignado o
officio ?

O Sn. Criz Machado (depois de Itr os nomes): — O nobre

deputado não pôde apreciar essas aesignaturas porque não

conhece os cidadãos a quem pertencem e eu estimaria qua
pudesse fazê-lo; porém os nobres deputados pela provincia
do Maranhão dur-lhe-hão testemunho de que são de pessoas
principaes do lugar. (Apoiadof.)

O Sn. Silveira 1.oi>o : — Feitas as tacs pelo governo.

O Sb. Cri/. Machado: — Pela sua posição social, e não

pelo governo.

O Sn. Silveira Lobo dá outro aparte.

O Sr. Crez Machado : — Se o nobre deputado duvida

que sejâo pessoas da primeira ordem da sociedade demons-
tre o contiario do que digo.

O Sr. Franco de Almeida -Chamo a sua attençfio para
a tinta das assignaturas.

O Sr. Criz Machado : — Não observo differença alguma;

ma» quando se désso, ella não serviria de argumento para o

nobre deputado concluir que sio falsas; pois nío ha quem
ignore que è estylo nas camaras municipaes apresentarem-

se as minutas de officio em uma sessão, e copiadas ellas se-

rem assigaadas na sessão do dia seguinte, e quando assim

não se pratica por não haver sessão, o secretario respectivo

as manda n'uma pasta ás casas dos vereadores paraassig-
na-las.

O Sr. Laddelpuo :— Assim se pratica em todas as partes.
(Apoiados.)

O Sr. Criz Machado :—Eu já fui vereador em minha

pequena cidade, o assim acontecia ; assignava Os papeis
quando o secretario m'os enviava para esse lim..

O Sr. Frasco de Al»eid i : — E como falia do livro ?

O Sr. Cri* Machado :—E'cousa muito differento. Peç°
a attenção do nobre deputado, e rogo-lhe qua não me intei-
rompa agora, porque muito me convém fazer uma exposição

seguida desses documonto3. Vou ler um officio do dàegado
e juiz municipal substituto. (/>".)

Não me contento dc.provar que essas actas de eleições pri-
marias são nullas ; quero provar que são falsas.

O Sr. Franco de Alsifida : — Com documentos de seus
agentes de policia.

O Sn. Criz Machado : — Com documentos de todas as
autoridades do lugar. O nobre deputado pelo Pará, que apo-
nas passou uma noite no Maranhão, pretende saber melhor
da verdade dos factos do que toda a gente do Maranhão.

12 MAIO DE 1S57. J5

O Sr. Franco de Almeidi dá um aparte.

O Sr. Cruz Michado : — Repillo a Insinuação: não dei
ordem para me responderem assim. Do*aíio o noore depu-
tado e a quem quer que seja para apresentar cartas minhas
a respeito de oleiç5es deste distrieto. Apenas ha uma diri-
gida ao Sr. Ricardo da Silva'Forro, em resposta h outra
que me dirigio pedindo-rbo para proteger um candidato.
Não intervim nas eleições, apenas fui o poder regulador para
obstar a perturbação da ordem, para que se não fabricassem
actas falsas, o mj não violasse a verdade das urnas. Desafio,
repito, para que apresentem cartas minha» pedindo votos.
Se exerci a autoridade em mataria de eleições, foi somente
contra o crini'' (apoiado»), não solicitei votos para quem
quer que seja (apoiados), nem os dosviei do candidato algum.

O Sr. Franco de Almeida : -- E' o que está cm discussão.

0 Sr. Criz. Machado : -- Vou lor agora o officio do lo
juiz do paz.

O Sr. Viriato Também foi nomeado por V. Ex.

O Sr. Crlz Machado : •— E* verdade, também nomeei o lo
juiz da paz. Nem o delegado foi nomeado por mim ; esta o
outras autoridades já existião quando entrei para a admi-
nistração; depois da eleição secundaria demitti aquollas
que tomárão parto no fabrico das actas falsas.

(Li os officiot do subdelegado da freguezia, do delegado e juis
municipal, do Lo juiz de paz do ultimo quatrieimio, do 10 juis
de paz do novo quatrieunio.)

Não restava mais autoridade alguma a quem ouvisse
naquella villa; faltava apena3 o vigário ; pois bem, ha uma
carta dello ao Sr. commendador Kelfort, dizendo que tinha-
se forjado uma duplicata por conselho justamente doDr.
Antonio Henrique Leal.

O Sr. Franco de Almeida : — Bom é ler essa carta.

O Sr. Cri:/. Mvciudo: — Essa carta está recheada do
todas as aceusações que julgou próprias da sua parcialida-
de politica, no entanto confessa esto facto.

O Sr. Franco de Almeida ; — Tenho noticia desta carta,
mas A bom sempre lê-la.

O Sr. Cruz Machado :— E' o que vou fazer. (Li a carta.)
Entre diversas accusaçõos que convinha & sua parcialidade
lazer encontra-se este período em que a verdade transpira.

O Sr. Franco di: Aluiíida :—Porque não a lê toda ?

O Sn. Crlz. Machado:—Do adversario aceita-se a con-
fissão da verdade, mas não aggressòes

O Sr. Franco de Almeida: — Mas seria bom que o do-
cumento fosso todo lido.

O Sn. Cri z Machado : — O nobro doputado exigindo da
mim leituras inúteis virft conseguir cansar-me, e assim não
poder chegar ao fim da minha narração.

O Sr. Franco de Almeida : — Pois bem. dar-ma-liei ao
trabalho de lor essa carta, se m'n confiar.

O Sr. Çriz Machado : — Sim sonhor, e ha do resti-
tuir-me.

O Sr. Franco di: Almeida :—Entretanto V. Ex. liapou-
co leu uma portaria bem extensa !

O Sn. Cruz Machado : — Sr. presidente, eu lamento não
ter tempo sufliciontc para dizer o que pretendia, porque te-
nho factos a respeito dos quaes oito horas de discussão con-
tinua não serião bastantes ; não tenho remédio senão iria-
zendo um discurso sem ordem methodica ; portim em todo
elle brilhando a verdade dos factos sempre comprovados com
documentos únicos que devem ser aceitos nesta matéria.

O Sr. Silveira Loiio :—Únicos não.

O Sr. Cruz Machado Únicos; ps cssos documentos lô-
rem repellidos, se as informações de autoridades du todx»
as jerarchias não valem, se as ar->«everaç5es do cidadão» «lei-
tos por aquella provincia não valem, ee a fé publica de um
cidadão collocado em uma presidencia não vale do provas
também, se só vale a apresentação de papeis por um homem
hábil em fazer actas falsas, então renuncio a toda e qualquer
argumentação, renuncio tudo quanto minlia razão possa
aconselhar-me. (Apoiados.)

Passemos á eleição do Alto Mearim. Aqui tomos um offi-
cio da camara municipal. (Lé )
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Eis-nqui também ooflicio do Io juiz de paz e subdelega-

do do districto. {U-)
Cumpre observar que não ha mais autoridade nessa villa,

ali não ha loro eivei ; não havia mais de quem se pudeese
informar como autoridade.

Agora tarei uma explicação afim de se conhecer o absur-

do da acta falsa. Constada acta do supposto collegio que
no Alto Mearim so fez uma eleição á parte por causadas

violências dos agentes do presidente.
Ora. meus senhores, naquella freguezia nao ha senão

o subdelegado, não lia força de linha, nem de pedestres, ha
apenas uma esquadra chamada campestre, creação própria
do Maranhão, composta de 3 soldados e 1 cabo nomeados
e pagos pelo subdelegado, a quem o presidente manda in-
demnisar.

E' pois «lie subdelegado mesmo que com o.- seus campes-

tres punha-se em coaoção, e punha cm coacção os habitan-

tes; é elle que foijou a acta cotn tí votantes, coníorme diz o

vigário de Itapicurú-merim, que rasgou duas folhas do

jivro! Cumpre explicar o lasgamento deltas duas folhas....

O Sr. Franco ni: Almliui : - Como se chama esse eub-

delegado ?

O Sr. Cri/. Macuado : —Jo«<5 IiosaGuilhon ; pôde sobre

elle tomar informações com S. Ex. o Sr. senador Ângelo

Carlos Muuiz. O facto do rasgameuto das duas folhas se
explica pelo seguinte modo : quando se reunirão alguns
indivíduos nu fazenda, oSr. Mariano Olympio de Carvalho
fez um convênio para irem 12 eleitores iicticios, conte-
nio no qual entrou o vigário da freguezia, que é irmão do

Sr. I)r. José Sérgio; lerabrárão-se que a família do Sr. eo-

ronel Severiano de Burros Vasconcellos uão tinha tido um

eleitor na eleição regular.
Esta família é em verdade respeitável, e para contenta-la

e chamar o jpoio delia incluirão, entre os suppostos eleito-
res, o nome do Sr. Felippe de IVar os Vasconcellos; este
senhor reeusou porém semelhante honra, e entãotiverão de
rasgar o papel para substituir esse nome pelo de outro in-
dividuo que estava em caminho para a villa de Itapicurú-
merim. E.-te facto foi contado pelo proprio Sr. Vasconcellos
a mim, e a alguns colleg.ts meus deputados pelo Maranhão.

Eis-aqui como sa explica o rasgamento du fulha da tal

combinação eleitoral.
lia também aqui documentos pelos quaes se prova que não

se dorão certidões da lista dò qualilirução. 
Alista da qua-

litícação e*tava em poder do l°juiz de pnz ; a lista afilxada
no corpo da igreja là permaneceu ; do secretario da presi-
delicia assevero que não se pedio certidão alguma , por
consequeueia não havia lista por onde se iizesse a chamada

na freguezia de Itapicurú-merim.
Passemos ú. eleição do Baixo-Mearim. Nesta freguezia

deu-se o facto de lavrar-se a acta da eleição clandestina na

casa.de Francisco José Gomes de Amorim, na praça da
villa ; este facto é motivado pelo subdelegado por ter o de-
legado lia véspera pedido*guardas nacionaes, como já disse,

para guarnecer a cadêa e o quartel durante aquelle periodo,
cousa que já o mesmo subdelegado havia feito na eleição de
Scembro.

Ora, esta simples exposição mostra o absurdo do motivo

que se tomou; porquanto se o facto de se chamar guardas
para guarnecer a cadêa na vespera da eleição pôde coa-

£Ír os: votantes , se com efieito coagio os votantes para não
irem á igreja matriz, como não os coagio para irem a uma
oasa sita 11a praça da igreja matriz 1

Accresee que o dono dessa casa, Franeiseo José Gomes
ue Amorim. que servia de presidente dacamara municipal,
Officiou ao 1° juiz de paz Fernando Antonio Maciel, dizendo

que já tinha dado ordem ao secretario da camara Jacintho
Antônio Rodrigues para mandar o livro e mais preparos

Íiara 

a eleição; e o secretario dizia que não recebeu esse
ivro quando foi nomeado para • cargo.

Entretanto es*e Francisco JosiS Gomes de Amorim é

quem nes?e mesmo dia'presta sua casa para o fabrico da
acta clandestina ; e esse secretario équem. como 2o juiz de

paz, se diz presidente da eleição clandestina, e assigna a
acta no livro que deelarára não haver recebido.

Aceresce que o proprio escrivão do juiz de paz ofíiciou ao

juiz de paz primeiro votado dando-se por incoinmodado; e
espe mesmo esciivão é quem depois apparece forjando a
acta da formação da mesa na casa do Amorim. Um eleitor,
Francisco Antonio dos Anjos, e um supplente que nesse dia

participarão ao 1 o 
juiz de paz que não podião comparecer

na assembléa paiochial por terem amanhecido doentes, fí-
gurão nesse mesmo dia na tal duplicata da casa de Fran-
cisco José Gomes de Amorim.

E, senhores, o delegado d.t villa, Francisco Raymundo
Sarmento, commetteu violências, porque pedio guardas
nacionaes para gunrneccr o quartel e a cadêa, onde
havia criminosos de morto; porém o subdelegado que na
eleição de 7 de Setembro, em que foi derrotado, mandou
avisar aos inspectores de quarteirão para que cada um dei-
les trouxesse seis apenudo», este não commetteu violências!
Aqui estão suas próprias ordens originaes ; para evitar

que elle mandasse njuntar nova gonte e Hzesse barulho na
eleição de 2 de Novembro, tomei a providencia que vou ex-

pôr á camara.
O subdelegado sabia muito bem que o termo da villa da

Mearim estava no caso de ter delegado, porque tinha juiz
municipal substituto, for o eivei, e jury. Escreveu-me (tenho
a carta delle) que era mais conveniente a creação da dele-

gacia, do que deixar os subdelegados desse municipio em
correspondência cotn o delegado de Vianna.

Adoptei a idéa, e, em conformidade de um decreto de
Junho de 1843, que trata dos termos reunidos, e que per-
mitte haver delegados nos tt-rmos, embora reunidos, em

que houver mais de 50 j urados, creei essa delegacia e no-
meei justamente o lo substituto do juiz municipal. Deste
modo ticava elle como que com a3 azas aparadas, porque o
delegado iria reger o quartel e a cadêa, e era autoridade
superior a elle.

Üra,é esse mesmo subdelegado quem se queixa de coacção,
e quem promoveu o fabrico das eleições clandestinas. Elle
me escreveu pedindo um destacamento de 20 praças de tro-

pa de linha para fazer as eleições sem perturbação da ordem

publica, e eu lhe neguei esse destacamento. De sorte que
esse homem que, empregando todos os meios, perdeu a elei-

ção de 7 de Setembro, queixa-se de ter perdido a elei-

ção do 2 de Novembro, e attiibue isto ao delegado, não por
ter empregado iguaes meios, mas simplesmente manda-
do guarnecer o quartel e a cadêa, onde estarão criminosos
de morte.

Ha muitos outros documentos cm que se prova a não exis-
tencia da eleição presidida pelo 4° juiz de paz do Alto Mea-
rim, pelo 40 juiz de paz <je Itapicurú-merim, e a factura
dessa acta clandestina em casa de Amorim pelo 2° juiz de

paz de Mearim.
Agoia passarei a uma questão mais grave do que as du-

plicatas ; porquanto para mim a questão das duplicatas pa-
rochiaes é simples. Os eleitores das tres freguezias Itapicu-
rú-merim, Mearim, e Alto Mearim, quê votárão no collegio
reunido no paço da camara municipal e derão seue votos ao
St. Dr Souza, forão nomeados nas respectivas matrizes em
mesas orgnnisadas pelos respectivos corpos eleitoraes, em
reuniões eíFectuadas nodia designado e presididas pelos jui-
zes de paz competentes; os resultados forão publicados
pela imprensa, as actas ren»ettidas por cApia pelas mesas
e pelas camaras municipaes, authenticudas competente-
mente; por cousequencia qnaes outros indivíduos, ainda que
fossem realmente eleitos, o scfiãoãlleMlmente? Nas fregue-

#ias da Vargem Grande e da Chapadmha não houve porém
eleição alguma.

Na da Vargem Grando servia de presidente da camara
municipal o subdelegudo Antonio da Costa Araújo, o qual,
recebendo as ordens, somente as mandou para o 1° juiz de

paz Joaquim Francisco de Castro e Costa na vespera do dia
2 de Novembro ; este juiz de paz, quando sahi do Maranhão
ainda era vivo, e por isso estranhei que em um artigo de

j omal desta côrte se odésse por morto. Esse indivíduo morava
ò léguas distante da villa da Vargem Grande, não podia dar

providencias para se fazer a eleição no dia 2 de Novembro ;
não havia convocado eleitores, nem supplentes, nem votantes.
O 2° juiz de paz Manoel Tito de Moraes não fazia conta a
essa lacçãozita a que pertence o subdelegado Antonio da
Costa Araújo, presidente interino da camara municipal,
não foi convocado. Chamárão alguns amigos que crão elei-
tores ou supplentes ; forão para a igreja matriz ouvir a
missa, porque era domingo; retirárão-se para a casa do

padre Leconte  e o Sr Ferro . cunhado ou primo do
Sr. Sérgio, lhes apresentou umas actas queelles assignárâo.
E' o proprio 3o juiz de paz quem o declara em documento de
seu proprio punho.

Na freguezia da Chápadinha também não houve eleição.
Alguns indivíduos eleitores e supplentes, e votante? em
numero de 50, forão ouvir a missa conventilai, retirárão-se,
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e apparecêríío depois umas actas fabricadas a geito, tendo

20 linhas em branco, nas quaes puzerão os nomes de 20

indivíduos, 16 como eleitores e 4 como supplentes. A todos

forão distribuídos os votos de 979 votantes, cujas cédulas

se dizem recebidas ; todas as votações acabão em dezenas,

nenhuma em unidades, excepto uma, porque erao precisas

quatro unidades para prelazer a somma da multiplicação de

979 listas por 16 nomes. E, meus senhores, votarao J79 ci-

(ladãoB, como se diz, e apparecem apenaa 4 supplentes ! A

especialidade dessa freguezia 6 tal que já na eleição passada

deu sómente tres supplentes ; e que nesta legislatura como

na legislatura passada apparecem sómente seis indivíduos

votados para juizes de paz, recebendo-se esses centenares

de listas, o que bem comprova os depoimentos cm que se a3-

severa que ali a eleição foi sempre uma ficção, nunca hou-

ve eleição.
Vou apresentar a tal acta, que a camara me permitirá

que a chame naril de cera, porque com ella se pôde fazer o

que se quizer ; com ella se pôde nomear eleitores aquém se

quizer. file foi remettida pela camara municipal da Vargcm

Cirande, e eu a enviei ao governo para ser presente A cama-

ra dos Srs. deputados.
O officio da camara municipal está aqui, _ porque, exi-

gindo eu que cila me remettesse cópia authentica das actas

dessa eleição, para ser transmittida, na conformidade da

lei, ao ministério do império, alim de ser trazida ao conhe-

cimento da camara dos Srs. deputados, a camara mu-

nicipal, entendendo que a falsificação só podia ser co-

nhecida visualmente, julgou do seu dever enviar o livro.

Eis-aqui a acta (mostrando o livro); com esta acta se p< >de

fazer 16 eleitores e 4 supplentes a quaesquer indivíduos,

como disse ; a letra dos dous nomes parece diversa, a tinta

também, todos têm votos que acabão em dezenas não ob-

stante Ber a votação decrescente ; de sorte que desses 979

cidadãos não houve nenhum que divergisse dos 20 nomes,

16 para èlcitores e 4 para supplentes, sendo votados com

votação decrescente. Comprehendo bem que quando dous

partidos se batem, as votaçOes são cerradas, um pode ter 500

votos por ter tido 500 listas, c o outro 400; mas quando è um

partido só e a votação começa por 900 e acaba por 700 ou 600,

sempre íinalisando por dezenas, sem haver uma unidade, é

realmente uma raridade, e mais raridade haver sómente 3

supplentes.
Emfim, senhores, esta freguezia não tem mais de tres

mil habitantes e tem qualificados mil cento e vinte e dous

votantes ; e esse indivíduo que se diz o potentado de IA, que
é cunhado ou primo do Sr. José Sérgio Ferreira, querendo
representar á. camara dos Srs. deputados, achou no meio de

tão grande numero de votantes apenas 83 sujeitos, que
em grande parte assignárão a ro^o.

Já um meu antecessor me havia dito o que era essa fre-

guezia. Sobre ella ati5 me contárão o seguinte facto, talvez

em ar do aneedota : que os oleitores erao pessoasque não

existiáo; para se ter sempre votos seguros baptisavão-so al-

rruns vaqueiros com esses nomes, e os votos erão certos.

Não diiei que so tenha feito tanto assim ; mas esscsoleito-

res que um nobre membro da commissão dá como singelos

e reaes, não são duplicados é verdade, mas tenho em mão

documentos officiaes para provar que não forão eleitos cm

tempo algum.
Passarei agora a ler os documentos que provão a não

existencia dos eleitores da Vargem Grande e da Chapa-
dinha.

A camara municipal da Villa da Vargcm Grande dirigio-
me este officio acompanhando uma representação documen-
tada que passo a ler. (/>".)

Segue-se a justificação contendo itens semelhantes, c o
depoimento de 20 pessoas notáveis do lugar.

O S». Franco dk Aukim: —Excellcntea documentos.

O Sn. Cm z Macuado : — Sa as pessoas melhores do lugar

liada significão, muito menos podem signilicaras quo estão

distantes centenares de léguas, e que nada presenciárão.

O Sr. Franco dk Auk»a = - Digo bó que são excellentes

documentos !

O Sr. Cri z Machado : — Estes documentos sendo lidos
hão de ser muito apreciados, porque contuo^muito lúcida-
mente como estas cousas ali tiverão lugar ; são documentos

de muita importancia.

O Sr Frasco de Almeida E merecem muita confiança
de V. Ex.

TOMO II.
t

O Sr. Cri z M mu ido : —Completa confiança; e se nas pa-
lavras do nobre deputado ha alguma insinuação, como que-
rendo dar a entender que provoauei estes documentos, d6-
claro que está enganado. Tenho consciência doj meus
actos; e se eu mandasse proceder a um inquérito, como fez
o meu honrado collega o Sr. Dr. Paes Barreto na província
do Ceará, sobre procedimentos eleitoraes, o diria franca-
mente. Não provoquei estes documentos ; mas quando os

pro\ocasse, teria dado mais uma prova do haver cumprido
o meu dever.

O Sr. Viriato Apoiado.

O Sr. Cru/. M «:h \do : — Eu quero provar agora que na
acta do supposto collegio de Itapicurrt-merim existem pelo
menos cinco nomes de pessoas que não se prestárão a essa
fraude, a essa falsidade.

Sabia eu bem que um dos suppostos eleitores òa Vargem
Grande, o Sr. Antonio Franco Pereira, não podia ter assig-
nado a acta do collegio, porque o Sr. Dr. Antonio Barros 'Io

Vasconcellos, juiz de direito dacomaroadcltapicurií-mer:i;i,
em conversa me disse que no dia 3 de Dezembro o dito Anto-
nio Franco Pereira passára pela villa da Variem Grande,
e então não podia elle ter assignado nesse dia a neta do
supposto collegio eleitoral de Itapicun'1-merim, que fica na
distancia do 11 léguas.

Mandei portanto averiguar este ponto pelo juiz mu»
nicipal, o qual, entendendo-sp com algumas pessoas da3 que
figura vão na acta do collegio, foz-lhes ver osta circumstan-
cia, e cilas responderão pela maneira que daqui a pouco
hei de ler.

Uma dessas pessoas que se dá como mesario desse collegio
é o primeiro que escreve e assigna um documento deela-
rando que não tinha tido parte alguma em semelhante
fraude; outra, que 6 o vigário da freguezia, o padre Leconte,
também pelo seu proprio punho escreve e assigna uma ic-
claração perante o jui/. municipal, de que elle não ti-
nha autorisado n indivíduo algum a assignar a acta !e
semelhante collogio, que aquillo era uma fraude ; outros
dous cidadãos que figurão como eleitores nessa acta fizera*
igual declaração; e ainda um outro, respondendo a uma
carta do Sr. Dr. Gaioso, faz idêntica declaração. Ha por-
tanto, pelo menos, cinco firmas falsas em semelhante actr.;
os proprios declaráráo que a não assignárão, o reclamarão
contra tal fraude.

Lerei alguns desses documentos, para que a camara co-
nheça como a arte do fabricar actas falsas estíl tão apurada
em alguns lugares da província do Maranhão, (ti .)

Este Sr. Francisco Saturnino Fragoso estft no frapp-^to
collegio como mcsr.rio, c o seu nome representa como a a-
signado na acta.

O segundo documento 6 do \igaiio da Vargem Grimd'?,

que diz assim. (/>'.)
O mesmo vigário Pacova prestou-sn a fazer a oração,

como pnrocho <Ya freguezia, para o collegio legitimo, e esta
vigário padre I acento prestou-se a dizer a missa pari o
mesmo collegio ; entretanto o seu nomo figura na acta vi o
supposto collegio!

Temos uip termo de declaração. (/>.)
Um outro eleitor responde a uma carta nestes termos.

(U.)
E« ainda tinha mais papeis a ler; porém11S0 os lerei

para não cansar a paciência da camara; dirigirei a minha

Httcnção para unia representação que agora so apresenta

por parte do Sr. José Sérgio Ferreira.

Esta justificação ó toda contradlctoria, o além disto não

tem authenticidade alguma. Eu não conheço a letra da

nenhuma das pessoas assignadas, apenas a do Sr. Rosa me

parece semelhante.
l.idos os depoimentos que não forão publicados, e apenas

citados, ver-se-ha <jue existe completa discordância entra

elles. Começa-se dizendo que não houve votação real no

collegio legitimo ; os doponentes núo concordão senão ne-:e

circunstancia: — 
Que houve uma combinação;— ní:«

quem te serve desta justificação diz que nesse collegio o»

votos forão divididos»

Ora, só esta idía mostra quo a justificação não tem valor

algum, porque dos 53 eleitoras reunidos em Itapicurú-merir*

o Sr. Dr. Souza teve 50 votos; portanto aoude está a divisão?

O Sr. Dr. Gaioso têve nes*c collegio 37 votos para.sup-

plente, e isto porque 13 eleitores sustetttárBo seuscomoro-

missos para com o Sr. tenente-coronle Serra ; logo, não hou-

ve divisão alguma.

3
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A combinação de que ee falia, só posso entendê-la se se

refere ao facto de tomar-se os votos em separado desses 5

^Assim* 
meus senhores, dos depoimentos dessajustifica-

çao nao se conclue cousa alguma.

Tinlia muita cousa a dizer, muitos documentos e obser-

vagões a apresentar, que bem attendidos demonstrarião a

legitimidade de todos os eleitores reunidos em collegio no

paço da camara municipal, ca falsidade de todos os eleito-

res desse supposto collegio, com excepção de 9 de Coroatá

e 2 de Anajatuba, que se separarão dos seus companheiros,

sendo portanto os únicos legaes no tal denominado collegio.,

A argumentação do nobre membro da commissão que
dissentio da maioria delia não pôde ser aceita.

Se o Sr. Dr. Gomes de Souza tem só 10 votos singelos, e

o Sr. Dr. Sérgio tem 39 singelos , o numero de singelos

não pôde influir para validar ou invalidar uma eleição. O

Sr. Dr. Gomes de Souza teve 53 votos nos dous collegios lo-

citimos; o Sr. Dr. Sérgio apenas teve 15 eleitoros legítimos.

O facto de apresentar maior numero de eleitores sin^e-

los resulta de que não tendo havido eleição nas freguezias

de Vargem Grande e Chapadinha, o Sr. Ferro, cunhado

do Sr. Dr. José Sérgio Ferreira, e outros amigos seus íi-

zerão" appárecer actas de eleições clandestinas em ambas as

freguezias.
Se por ventura o numero das duplicatas pudesse nullifi-

car uma eleição, então não haveria mais eleição alguma se-

gnra, bastaria que uma pessoa mal intencionada iizesseou

aconselhasse duplicatas em todas as freguezias.

Não entrarei na historia da influencia de cada indivíduo,

nerti também nas das candidaturas ; reservarei alguma

cousa que tenho a dizer a tal respeito para quando for pro-
vocado, para quando tenha novamente a palavra ; porém
não posso deixnr de o .-pôr a razão por que dei aquella res-

posta ao Sr. Ferro, única carta que se apresenta assignada

por mim sobre eleições deate districto,

Antes de apparccerem essas actas clandestinas, do al-
^umas das quaes ninguém teve noticia, não havia uma

pessoa única no Maranhão que soubesse que o Sr. Dr. Sérgio

passou por candidato da piesidencia, e inculcando-se como

tal pode obter no collegiu de Tutoya os votos de 4 eleitores

da freguezia de S. Bernardo. Lerei esta carta.

« Illm. Sr. tenente-coronel Antonio' Pires Ferreira. —

Brejo, 16 de Novembro de lSõtí. — Tenho presente a

tua carta sem data em resposta á que a V. S. dirigi

da capital. Por ella vejo que V. S. está disposto a

votar ua chapa governistn. Devo porém dizer-lhe que
o actunl administrador não apresenta indivíduo algum

para deputado, porque diz elle que não quer impôr,

embora desejo que saião de preferencia eleitos os seus

amigos, c aquellesqiioapoião a sua administração. Ninguém

está pois em mais contacio e relações com elle do que eu, e tanto

que a seu pedido é que aqui estou arranjando os negócios

deste circulo. A' vista do exposto e do que me diz, conto que
V. S. não só terá a bondade de dar-me o seu voto, como de

obter-me dos demais eleitores do seu collegio. Espero que
V.S., em quem tanto tenho sempre confiado.se não recusará

a prestar-me este favor, quando pela primeira vtz o oceupo.
Sou, do V. S. etc.,—José Sérgio Ferreira. >

Era portanto o Sr. Dr. Sérgio meu candidato Bem eu

O saber. (Riso.)
Esse Sr. Ferro, cunhado do Sr. Dr. Sérgio, esperan-

do que eu protegesse a candidatura do seu parente,

qualiiicava-mo de regenerador da liberdade eleitoral, con-

siderava-me como um semi-deos que apparecera no Ma-

ranlião; mas desde que lhe rospondi dizendo que não inter-

viria na eleição, tornei-me para elle um regulo, um oppres-

sor da população daquelles lugares, um inimigo das liber-

dades publicas'. Em um tyranno se tinha tranformado repen-

tinamente aquelle que até depois da eleição primaria de

Itapicurú-merim, isto é, até 10 de Novembro, era um lieróe

para com o Sv. Ferro.

A hora está excedida, a camara cansada, tenho muito

ainda que dizer, reservo-me para outra «ccasião, e ponho
termo ao meu discurso. ^

A discussão fica adiada pela hora.

Levanta-se a sessão.

Sessão cm 18 ilc Slaio.

PRESIDÊNCIA I»0 SIt. MfCOINDE DE BAEPEKDY*

SllMiURiO. — F.rpríieiiie. — Apresenta#Io de requerimentos.
— Ordem do dia. — Eleição do Maranhão. Discurso do
Sr. Franco de Almeida.

A's 11 horas, feita a chamada, e achando-se presentes
Oá Srs. Franco de Almeida,Machado, Cunha Mattos, Gavião

Peixoto, Costa Pinto, Silveira Lobo, Cerqueira Leite, Gon-

çalvc3 da Silva, Tobias Leite, André Bastos, Ferraz da Luz,
Martinlio, Azevedo Paiva, Paes Barreto, Augusto de Oliveira,

Pereira Pinto, Landulpho, Mondes da Cesta, Miguel do
Araújo, Sâ e Albuquerque , Paranaguá, Silvino, Villela
Tavares, Souza Leão, Cândido Mendes, Fiusa, Nebias,
Fernandes Vieira, Benevides, Pedro Muniz, Diogo Ve-
llio, Flavio, Viriato, Silva Miranda, Salathiel, barão de
Camaragibe, Ivego Bairoa, Madureira, Pinto de Campos,
Carrão, visconde de Baependy, Augusto Corrêa , Sérgio
Macedo, Sampaio Vianna, Baptista Monteiro, Antunes
de Campos, Àlcantara Machado, Luiz Carlos, Aguiar,
Ilermogenes, Lima o Silva, Barios Pimentel, o Pacheco,
abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a aeta da antecedente.

Depois de aberta a sessão, comparecem os Srs. Toscnno

Barreto, Dias Vieira, Azevedo, Delphino do Almeida, Ca-

lhoiros, Barbosa, Cruz Machado, Pinto do Mendonça, Salles

Torres-Homem, Pereira Franco. Paranhos, Fernandes da

Cunha, Fausto, Araújo Lima, Bezerra Cavalcanti, Atliai-

de, barão do Mftuá, Belisario. barão do S. Bento, Innocen-
cio Pederneiras, Paulino, e Costa Moreira.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Requerimento de liraulino Cândido Mendes, estudante do
3o anno da faculdade de direito do Recife, pedindo, p'elas
razões que expõe, ser admittido a fazer acto do 4o anno.—
A' commissão do instrucção publica.

Outro dos administradores da obra da matriz da villa do
S. Bento de Tamanduá (Minas-Geraes), pedindo a concessão
de duas loterias a beneficio da mesma obra.—A' commissão

de fazenda.

São lidos, ontrão em discussão, e sem debato approvados,
os seguintes pareceres:

« A' commissão de constituição e poderes foi presente o
officio do Sr. deputado Joaquim José Teixeira Leito, em

que pede licença a esta augusta camara para ir á Europa ;
sendo attendiveis os motivos que o mesmo Sr. deputado
allega, é a commissão de parecer que se lhe conceda a li-
cença pedida.

« Paço da camara dos Srs. deputados, 15 de Maio de 1857.
—J.J. Pacheco.—A. C. da Cruz Machado.—J. D. Madureira.»

« O major do corpo municipal permanente-da córte José

Maria Kabello pedo que se lhe mande dar uma gratificação,
attenta a insumciencia dos seusvencimentos, c a despropor-
cão em que se achão os mesmos com os que perocbem os
demais officiaes daquolle corpo, e os majores do exercito-

« A 2a commissão de orçamento, para interpor o seu pa-
recer a semelhante respeito, precisa que se ouça ao governo,
e o requer.

« Sala das commissões, 16 de Maio de 1857.— Cunha Pa-
ranugwiCosta Pinto. >

APKESEHTAÇXO BE ÍKQi rniMENTOS.

0 Sr. Pereira Pinto :—Em occasião opportuna, Sr. pro-
sidente, pretendo chamar as vistas do jgoverno para o estado

excepcional em que se acha a provincia do Espirito Santo,

que tenho a honra de representar nesta casa; pretendo mos-

trar então que até o presente essa provincia tem estado des-

herdada daquella séria attenção que 
á alta administração

publica devqm merecer as províncias em geral, e mórmen-

te as províncias pequenas; sendo seus interesses abandona-

dos ás pretenções exageradas de algumas influencias que
se considerão com domínio exclusivo sobre aquella parte do

império.
Como representante da provincia do Espirito Santo, cor-

re-me o dever de assignalar os males e o atraso que a aâii-
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gem ; males e atraso devidos em maxima parte á dominação

exccntrica das influencias de que fallo.

Para desenvolver o meu pensamento necessito pedir ao

governo algumas informações a esse respeito. Elias constão

dos requerimentos que vou enviar á meia. _
E como, Sr. presidento, a província do Espirito Santo hon-

rou na presente legislatura com^ o seu mandato a um ema-

dão qual eu sou, sem as necessarias habilitações (nao apnta-

dos) para desempenha-lo convenientemente, desde já mvoco

o concurs» ila» grande» deputações, iempre que houver de

solicitar quaosquer providencias e medidas tendentes ao be-

nelicio da mesma província.
As grandes deputações, Sr. 

presidente, 
tem o dever do

auxiliar as pequenas deputações (apoiados), não s6 por gene-
Tosidadc, senão por patriotismo. (Apoiados.) Por geneiosida-

de, porque, attenta a viciosa divisão territorial do império

(apoiailoi), não é justo que as províncias pequonaf üquem

privadas das vantagens que ort geral a todas são devidas,

pela mingoada influencia com que possa posar na balança

dos nogocios públicos 
o exíguo numero dos seus deputados.

E por patriotismo, porque, senhores, nôs não somos ex-

clusivamente deputados dalocalidade que nos honrou com os

seus sulfragios; somos também representantes dn nação, o

como taes interessados no bem-ser e prosperidade de todas

as províncias. MpoÚHtas.)
Neste empenho. me dirijo especialmente ás deputações de

Minas, Bahia c Rio de Janeiro. Estas províncias têm int<;-

ressoa recíprocos e immediatos no adiantamento daquellaquc

tenho a honra do representar (ejx>íad<w) ; e assim espero

que não será, em vão o appello que lhes laço.

As informações que peço nos requerimentos que mando

á mesa tenderàõ a lançar alguma luz sobre os uegocios da

província do Espirito Santo ; e serviráõ para desenvolver,

como disse, o meu pensamento, quando tiver de me occupar

com elles em occasião própria.

Lêm-se, e postos a votos são approvadoe, os seguintes re-

querimentos:
Kequeiro quo se peça, pelo ministorio da justiça, a

seguinte informação:
Quaes os fundamentos que teve o vice-presidento da

província do Espirito Santo para invalidar a creação do um

fôro criminal e civil na villa de Santa Cruz, pertencente ao

termo da Serra, demittindo simultaneamente aos seis sup-

plentes do jui/.o municipal, ao delegado, subdelegado o aos

seus respectivos substitutos, contra as disposições do de-

croto n. 619 de 21 do Novembro do 1819.— Pereira Pinto. >

« Que se peção, pelo ministério do império, as seguintes

informações;
« Se so acha completa a lista dos vice-prcsidentes da pr®-

vineia do Espirito Santo.
A data das nomeações dos que actualmentc existem.

Se tom havido reclamações ou propostas da parte do

alguns presidentes relativamente á necessidade da nomea-

ção do vice-presidente.— Salva a redacção, 16 de Maio do

Í857.—A. Pereira Pinto. »

ORDEM DO DIA.

LLLl<:ÀO DO M.VIIAMIÀO.

(4° districto.)

Continua a discussão adiada do parpeer da commissão de

poderes, com a emenda apoiada sobre esta eleição.

E' igualmente apoiada e entra em discussão a seguinte
emenda:

Se não fôrem annulladas as eleições do 4" districto
eleitoral do Maranhão, proponho : Que eejão approvadas as

eleições primarias das freguezias da Vargem Grande, e

Chapadinha, e apurados os votos dos respectivos eleitores

com os dos eleitores das freguezias deCoroatá c Anajatuba,

que funecionárão no collcgio eleitoral da villa de Itanicurú-

merim, presidido pelo coronel Antonio lJarnardino 1'erroira

Coelho.—Cândido Mendes. >

O Sr. Fkaivco de Aihhi»»:—Sr. presidente, não posso
deixar de tomar pai te na discussão do parecer d cerca da

eleição do 4° districto eleitoral de Maranhão por muitas
considerações. Antes de tudo, tendo a honra do possuir um
assento nesta assernbléa, devendo a minha eleição á provm-
cia do Pará, onde, creio, as eleições costumão correr placi-
das e regulares, sem quo com isto^ eu pretenda oílender a

qualquer outra província do império; estando convencido de
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que, apezar de representar especialmente uma província,
corre-me o dever de entrar na indagação dos objectos quo
dizem respeito a outras; observando^ ouo a província do Ma-

ranhão não deu para a presente legislatura um s6 dos seus

dignos íillios (sem injuriar a nenhum dos outros) que so

acliavão ligados em opposição á administração do nobre dc-
'putado 

que hontera me precedeu nesta tribuna, os quaes
terião toda a facilidade, disposição de todos ob recursos pre-
cisos, como os illustrcs deputados quetinhão por si os actos

dessa mesma administração, com que mo pretendo oorupar

em relação ás eleições do 4° districto eleitoral daquellapro-

vincia ; tendo, quando me achava ainda no Pará, declarado

aos que soiachavão fira das graças do poder provincial, aos

que forão excluídos das eleições, nos que merecerão as iras

do nobre deputado que mo precedeu, quando presidente da

província do Maranhão, que podião contar não só com

minha penna naquella província, como com minha voz

no parlamento; tendo, além disto, senhores, desde que
começámos os nossos trabalhos, ainda os preparatórios,

visto o nòbro deputado desejar, pedir, rogar que se tra-

tasse da sua presidencia, para ter occasiuo de defen-

der-so, o convencer a casa e o paiz de que havia mar-

chado com a lei e com o direito; obficr\aiulo mesmo

esses detejos no seu oílicio dirigido ao governo imperial em

18 de Fevereiro, poÍ3 dizia ahi que o que mais ambicionava

era ter nesta casa occasião do pulverisaT seus adversários,

isto é, de refutar as censuras que, no entender do nobre

deputado, não erão merecidas, crão mesmo calumuiosas ;
tendo esta camara observado ainda que eu tinha contra-

liido a obrigação, quando ao nobre deputado pulo Serro

dei o aparte protestando quo havia de tratar da sua admi-

nistração : ha de mo desculi ar dc tomar algum tempo nesta

dÍBeutsüo. .
A não scr isto, conhecendo a fraqueza da minha rateai-

gencia (não apoiados), conhe.cendo quão fracos e diminutos

são cs recursos do quo posso dispor, e que apenas sou auxi-

liado pela intima convicção que tenho de quo^vou fallar

conforme os dictames da verdadeira moral, da razão, da ius-

tiça, de certo que não tomaria o tempo á casa, quando a

outros com mais habilitações, com mais predicados, cabe

entrar uas discussões.
^las, como não se atteude sòmonto & nossa^ vontade, é

preciso deixar do parte todo o acanhamento, c preciso es-

queecr-me de mim mesmo, para bó tratar do que rf do meu

uever, apresentando perante a augusta camara dos ^rs.

representante® da nação todos os documentos que compro-

vão quantas arbitrariedades forão praticadas nelo nobro

deputado quando presidente da província 
do Muranhao,

quando essa província teve a infelicidade do o ter por seu

administrador. (Nilo apoiados dos deputados do MaranMo.)

Sr. presidente, pretendo provar que foi uma infelicidade

para o Maranhão a inlluencia maligna dessa adminis-

tração....

O Sn. Cni:z Machado : — O sonlior vlo as cousas por um

oculo dc alcance.

O S». Fhanco i>e Aimi ida —.... dessa administração que
tem concoi rido para que se faça a respeito dessa província
um juízo que por corto ella não mereço.

O Sn. Cm /. Machado : — Não confunda a província do

Maranhão com meia dúzia de desordeiros.

O ?«. I"iiam:o dc Almeida : — E admira realmente que os

nobres deputados pelo Maranhão se achem ligados, fação

éclio com o mesmo ex presidente 
daquella província, quan-

do «11» se tem feito cargo do declarar que aquella província
s.1 acha era estado de perfeita corrKpção !

O Sr. ViHi.no: — Por ahi não vai bem.

O Sn. Franco de Alheida :— Eu peço toda a calma nesta

discussão. Se não tenho razão, se os nobrCB deputado» tem

meios á sua disposição de esmagar o orador quo tem a lionra

de se dirigir neBte momonto á casa....

O Sn. Cnu/. Machado : — A província toda não .-o compõo

de fabricadores de acta» falsas.

O Sn. Fn4M:o de Ai.mi.iua acosnobrcs deputados en-

tendem que tudo quanto digo não tem valor algum, estão

no seu direito pedindo a palavra depois, e pulverisaudo-mc.
Peço aos nobres deputados que me oução; que não mo ar-

rastem paia discussões que não desejo, na corteza de quo

guardarei todas as conveniências. Estimarei mesmo que os

nobres deputados sejão os primeiros a ctiumar-nie á ordem
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quando me afaste dos dictames de cortezia « urbanidade, de
todas as regras que devem ser attendidas nesta e em todas
as discussões importantes.

Mas não se confundão as cousas, não se queira que um
orador que tem de profligar actos que na sua opinião são al-
tamente reprovados por todos 06 principio?, use de palavras
que não signitiquem o que se quer que signifiquem. Por
conseguinte i preciso que tenhão paciência, e que não es-
maguem a fraqueza do orador, que necessita de toda a ber.i-
jrnidade.

A camara ouvio com profundo silencio o segundo orador
que hontem fallou nesta questão, o nobre deputado pelo
alto sertão do Maranhão, sustentando o parecer da commis-
são ; mas abstrahindo das considerações moraes gue enten-
deu necessário apresentar ; abstrahindo desse nariz de cera,
notoriedade publica, que chamáraem seu auxilio para armar
a presidencia da sua província com o poder discricionário
de ligar e desligar, de fazer e desfazer eleitores, nada apre-
sentou que me colloque na obrigação de refutar.

O Sr. Cruz Machado:—Ha de definir o que é eleitor.

O Sr. Franco de Almeida Não ouvi a leitura de um
s6 documento, não vi cjue se apresentasse mesmo documen-
to algum, ainda não lido, que não estivesse na commissão,
v qne delle não tratasse ella. Por conseguinte, occupando-
me eu da questão, e respondendo ao nobre deputado pelo
Serro^ que me precedeu, e ao parecer da commissão, terei
oceasião de apresentar algumas considerações ao discurso
do nobre deputado pelo Maranhão.

Entretanto não posso deixar desapercebido que se apre-
sentasse á consideração da camara o exame das habilitações
dos candidatos que tinhão pleiteado a eleição do 4° districto
eleitoral de que se trata. Estou muito longe, pois á meu
costume curvar-me á intelligencia e no saber, de pôr em
duvida o merecimento do_Sr. Dr. Souza a um assento nesta
casa. Entendo que é a intelligencia que deve governar o
mundo ; entendo que a razão é o poder que nos deve curvar,
e por conseguinte não podia offerecer considerações que não
fossem todas muito lisongeiras para o Sr. Dr. Souza.

_ 
Mas não posso esquecer-me que um outro candidato ha-

via que se apresentára pleiteando essa eleição, oue também
merece todos os respeitos, quo i homem conhecido no paiz,
c cidadão cujas habilitações, cuja probidade os nobres de-

pitados pelo Maranhão não me podem contestar ; é o Sr.
Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho Reis. (Apoiados.) Este
cidadão, diga-se o que se quizer, foi combatido, foi lançado
fura da luta eleitoral pelo nobre deputado que acaba de
ser presidente da província do Maranhão.

O Sr. Cruz Machado : — E' preciso provar ; nada de
fleclaroações.

O Sr Fbanco de Almeida:—Eu o farei: estou acostumado
a profligar, com a minha responsabilidade, actos que não
devem merecer apoio em parte alguma, e muito menos nesta
casa.

O Sr. Cruz Maciudo : -»¦ Em seu periodico.
O Sn. Frasco de Almeidi : — Ilonro-me muito de

ser jornalista, principalmente quando essa profissão me
deu_ occasião de profligar os actos do nobre deputado como
presidente da província do Maranhão.

O Sr. Criz Machado :—Não *ie lembro de ter lido um
só artigo teu.

OSr. Franco de Almeida:---Nãoposso duvidar das palavras
do nobre deputado ; mas deixo á sua consciência, deixo á
consciência dos nobres deputados pelo Maranhão, o dizer se
não áabião que eu me havia compromettido, estando ainda
no Pari, a tomar nesta casa a defesa daquelles qun forão
opprimidoB pela ultima presidencia do Maranhão. Portan-
to, se eu publiquei isto mesmo no Pará, se ali escrevia um
diário com a minha assignatura e responsabilidade, o nobre
deputado não podia isso ignorar.

O Sr. Cri/. Michvdo dá um aparte.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Franco de Almeida:— Deixemos de parte este objec-
to, pois creio perfeitamente que o interesse do nobre de-

putado será obrigar-me a cortar o fio do meu discurso.

O Sr. Criz Macü«»o : — Esti enganado, não desejo
isto.

OSr. F»u<ito di Aemeih:—Mas estudei tanto a questão,

tenho os papeis que lhe são relativos tanto em ordem, que
apezar do nobre deputado continuar a interromper-me, liei
de chegar ao fim.

O Sr. Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho Reis foi exclui-
do das uruas eleitoraes do 4o districto da província do Ma-
ranhão ; e se o Sr. Dr. Fábio Alexandrino não apparece
como o mais votado, o verdadeiro eleito, é porque as eleiçõe3
ali não eorrOrão regulares e livres.

(fia um aparte.)
Estou explicando ao nobre deputado pelo Maranhão, que

se admirou de que o Sr. Dr. Fábio Alexandrino não fosse o

primeiro votado, o motivo qu« se deu para isto.

O Sr. Viriato : — Essa eleição foi ficticia.

O Sr. Franco de Almeida : — Não a defendo ; ao contra -
rio quero que se annulle, porque estou intimamente con-
vencido que o deputado natural pelo 4® districto da provin-
cia do Maranhão i o Sr. Dr. Fábio Alexandrino; e se o no-
bre deputado apresentou considerações moraes, ha de per-
mittir que eu também as apresente.

Porém, 3enliores, para que appellar para estas conside-
rações quando se trata de questões de facto ? Quando no
Maranhão ha nomes que, sem injuria de outro qualquer,
mereccião também um assento neBta casa, e que entre-
tanto aqui não estão? Por consequencia, para que irmos
procurar um nome, o do Sr. Dr. Souza, como fez o nobre
deputado pelo Maranhão, apresentando-o apenas como
uma bel!a intelligencia, que ninguém contesta? Para que
em questões destas descermos a taes considerações, senão

para produzir as explosões que a camara testemunhou lion-
tem quando fallou o nobre deputado pelo alto sertão ?

O Sr. Cruz Machado : — No Pará também ha o Sr. Dr.
Leitão, e Paes de Souza ; não argumente por esse teor.

O Sr. Franco de Almeidv :— Na capital da provincia
do Pará, como em toda a provincia, ha outros caracteres
mais dignos de representarem o paiz do que eu (não apoia-
dos); entretanto aqui estou eu representando-o !

Uma voz : — E muito dignamente.

O Sr. Franco dk Almeida: — Logo não se deve tra-
zer o nome do Sr. Dr. Souza, nem o do Sr. Fábio Alexandri-
no, ou outro qualquer.

Uma voz : — E porque fallou ha pouco 110 do Sr. Dr.
Fábio ?

0 Sr. Frvuco de Alneidv ; — Para responder ás consi-
derações do nobre deputado pelo Maranhão, para provar
sómente que o mesmo nobre deputado não tinha documen-
tos oufactos para corroborar a sua opinião, e sustentar o

parecer que se discute.

OSr. Crez Machado : — Eu nunca vi ao Sr. Dr. Fábio.

Uma voz : — Pois (5 um cidadão muito distineto.

O Sr. Franco de Almeida : — O nobre deputado que
hontem fallou em primeiro lugar nada adiantou a questão ;
apenas agarrou-se a um nomey e nome muito diçno, e
apresentou-o á camara dizendo: < Senhores, este cidadao me-
rece um lugar 110 parlamento : eoncedei-o ! > Eis a que se re-
duzio a argumentação do nobre deputado pelo alto sertão do
Maranhão !

O Sr. Viriato ; — Fraqueza da minha intelligencia.

O Sr. Franço de Almeida :—Senhores, quando observo o
socego de espirito com que o ex-presidente do Marrnhão
se apresenta nesta casa, confessando seus actos, chego a
duvidar se devo attribui -los a erro de intelligencia, ou se á
vontade !

Realmente o nobre deputado apresenta-se com tal segu-
rança e desafiando para a disoussão dos seus actos, que iic»
duvidoso se o nobre deputado eirou sem querer, ou se quiz
errar!

O Sr. Criz Macuido :—Não quiz orrar; é a consciência
do homem justo,

O Sr. Franco de Almeida : — Mas vou patentear á
camara todas as medidas tomadas pelo nobre deputado,
para provar que não foi erro de intelligencia, e sim a von-
tade que ordenou á intelligencia que errasse, para mostrar

que essa portaria expedida pelo nobre deputado, e que elle
hontem unicamente leu na casa, e não tem defesa, é uma
das muitas que formão uma verdadeira cadOa, e que
não pôde deixar de ser fortemente censurada...
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O Sr. Cruz Machado : — Na sua opinião.

O Sr. Franco de Alukida : — ... pnra mostrar qne o rio-

bre deputado de nada mais curou que de vencer a» eleições

do 4o districto do Maranhão.
Tinha-se procedido era 2 de Novembro á eleição da fregue-

zia da villa de Itapicurú-merira. No dia 8 de Novembro, pou~
cos dias depois dessa eleição, um jornal da opposição publi-
cou, na capital da província, um aitigo sobre os negocios

de Itapicurú-merim, denunciando os excessos que havião

sido praticados, e queobrigãra muitos cidadãos...

O Sr. Cm/. Machado :—Esse í o documento? essejornal? !

O Sn. Frasco de Almeida :—.... a não comparecer A ;lei- 1

ção; além disto apresentava um çroteíto que »e dizia Hssig-

nado por 187 indivíduos. Este jornal i do dia S do No-

vcmbro.

O Sr. Crbz Machado:—Não acredito em certos jornaes.

(Rito.)
O Sr. Franco de Almeida : — Eis-nqui o protesto ver-

dadeiro ou falso sobre a eleição da villa do Itapicurú-merim.

Ora, o que faria qualquer presidente que não fosse levado

pelo espirito partidario e parcial, pelo principio de querer
influir nas eleições, á vista deste protesto e deste artigo ? Ou

não devera com elles importar-se, não lhes prestar a menor

consideração, se fosse da opinião do nobre deputado, que não

faz caso de artigos de gazetas ou jornaes, quando o censurão,

ou então mandar examinar os factoe para saber se real-

mente se tinhão dado esses excessos.

O Sb. Cbiv. Machado dá um aparte.

O Sr Franco de Almeida : — Estou longe do dizer ao 110-

bre deputado que acredite nesses artigos; estou lunge de

querer que uma presidencia se leve por gazetas; porém, ou

não devia prestar-lhc3 assentimento, o quo julgo que não é

muito regular n'um paiz que se rege, como o nosso, por ins-

tituições inteiramente livres, ou devia mandar indagar dos

factos allegados. Mas o que fez o nobre presidente ao Ma-

ranhão, senhores? Como por acinte, como partidario 
cxal-

tado que responde a outro partidario, expedio uma portaria
dous dias depois, que eu passo a ler...

Um Sr. Deputado : — se leu '.ontem na casa

O Sr. Franco de Almeida : — Não se leu, não senhor;

tenhão paciência; e quando se tivesse lido eu repetiria a

sua leitura. *

O Sr. Criz M 4CHADO :—Pôde fazê-lo, mas não me aponte

como inimigo do jornalismo; o que não acredito, é em mui-

tos artigos dos jornaes; respeito a imprensaséria.

O Sr. Frasco de Almeida : — Apparecou esse artigo de-

clarando que tinha havido abuso de autoridade na eleição da

villa do Itapicurú-merim; esse artigo, como disse, é de 8 do

Novembro ; a 10. na llazeta Oficial do Maranhão, publicou-
se a seguinte portaria:

« Pnlacio ila presidência do Maranhão....

O Sr. Criz Machado : — E' desnecessário....

O Sr. Frasco de Almeida: —Tenha paciência; ainda

agora principio, e jíi o nobre deputado está. impaciente.

Tenho tanto que ler que peço que attendu, que ouça, senão

não acabarei h,oje. (Rito.)

« Palácio da presidencia do Maranhão, 10 de Novembro
de 1856.

€ Os indivíduos que se apresentarem munidos do diplo-

mas para votarem no collegio como «'leitores da parochia
dessa villa, em virtude de actas forjadas clandestinamente

em uma casa particular, sob a presidencia do 4o juiz de paz
do districto, decem ser presta em flagrante delicio, o rcmctti-

dos ao delegado de policia, como incursos nas penas do

art. 167 do código criminal, por usarem de um papel falso

coipo se fosse verdadeiro, sabendo que o não é. O que de-

claro a Vm para sua intclligencia e execução, na parte que
lhe toca. Deos guarde a Vm.—Antonio Condido da Cruz

Machado.—Sr. juiz de paz«t presidente do collegio_ eleitoral

da villa do Itapicurú-merim.—Neste sentido olliciou-se ao

delegado de policia de Itapicurú-merim. »

Uma Vo/.: — Isto é de Bachà. (Apoiados.)

O Sr. Frasco de Almeidi ; — Ainda não é tudo, senho-

res, ha uma serie de medidas que é preciso lê-las todas, e

esta é a primeira somente.

Dous dias depois das queixas da Conciliação, e" só por
constar ao presidente da província que se tinha feito uma

eleição clandestina, ordena que esses eleitores sojão presos
em flagrante delicto !...

Um Sr. Deputado ; — Do que data <S a portaria ?

O Sr. Franco de Almeida : —De 10 de Novembro ; vou

seguindo os actos da presidencia; a eleição principiou no

dia 2....

O Sr. Cri jz Machado : — Depois da eleição primaria ap-

parecêrão as taes actas falsas.

O Sr. Franco de Almeida : —E' preciso não confundir

o que se pretende ó confundir a questão, baralha-la para
dimculta-la.

O Sr. Cruz Machado : — E' o contrario ; são actos poste-
riores à eleição primaria.

O Sr. Frasco de Almeida :— No dia 8 de Novembro

apparecem accusações às autoridades locaes da villa^ de

Itapicurú-merim, e no dia 10 j&a presidencia responde, jul-

gando das eleições ! Por onde se guiaria para dirigir esta

portaria? Qual seria a informação que tinha desses netos

para tomar semelhante deliberação? Eu vou dizè-lò & casa ;

é a mesma, folha ollicial que no mesmo numero me fornece

ainda este documento; é uma participação do delegado de

policia daquella villa ; attenda a ca mar a; preste-me toda

a attenção.

« Illm. e Exm. Sr. [Lé com toda a pauta a participação do
delegado de policia de Jtupicurú-mer im.) —Havendo terminado

processo da eleição para eleitores denta freguezia, 6 do meu

dever levar ao conhecimento de V. Ex. uma pequena oecor-

rencia que se «leu. atim de que não chegue ella adultcráda *

á presença de V. Ex.
c Constando-me por denuncia que tive de pessoa fideíig-

na, na tardo do dia Io do coriente, qne os Drs. Antonio

César de lícrredo, Pedro Nunes Leal e Antonio Ilenriques

I Leal (este aqui chegado ha pouco dessa cidade), cnpitaneali •

do um grupo de 33 indivíduos j>erteneentes ao districto de

i Santa Maria do Anajatuba, e uns 20 do termo desta villa,

pretendido, ao amanhecer do dia 2, 
' 

apoderar-se da

igreja matriz desta villa, a'im de oue tivessem a vanta-

gem da posição sobre a maioria dos votantes que, conscia das

suas forças, não cogitava meios reprovados o capeioso»

, para triumphar, determinei ao cnmmandinte do destacamento
I que fizesse distribuir patrulhas dobradas com ordem de obslar

a appYO.nmação da igreja de qualquer parcialidade pohtica até

d hora da mista conceniual do dia 2, recommcndando aos sol-

dados c cabo das patrulhai <jue se houvessem com modera-

| çãq em tal conjunctura, ahra de que esta pVovidcncia pão
servisse de pânico aos que ignoravão a resolução para isso

tomada. Eu mesmo policiei a villa por diversas vezes, e a medi-
da adop/ada teve salisfactorio resultado, pois que. chegando
ella ao conhecimento dos referi lon doutores, e do tenente-
coronel Sebastião José Pereira de Castro Sobrinho, que os

auxiliava, forçoso foi-lhes renunciara umplanoque, levado

á execução, daria um resultado de triste recordação talvez.

« Assim so passarão as cousas até a manhia do dia 2, em

que os mesmos I)rs. Antonio César de lierredo, Pedro Nu-

nes Leal, e Antonio llenri^ues Leal, assistidos do liev.

padre vigário Camillo Henrique» de Ixllis Pacova, furão

ter com o tenente-coronel KaymundoJatuon Serra I.ima,

110 atrio da matriz, para exigir-lhe (segundo constou-me)

votos, convênios, ou o que quer que fosse em pró de um can-

didato seu quo apresenta vão, c que nada tendo consegui-

do, liem tendo o» mencionados doutores cidadãos com que

pudessem concorrer As urnas pnra disputar a elei-

ção, jogArão carta, que foi uma ameaça de sangue di-

rígida ao mesmo tenente-coronel Serra Lima o aos sous

amigos; mas quo como esta tivesse a mesma sorte auo as

exigencias, retirárão se e debandarão o grupo vindo d'Ana-

jatuba, que atravossou o rio com precipitação, porque cntlo
gyi ou o noticia de que ido ser intimados para evacuar a villa ou

serem presos, se por ventura so apresentassem na igrojtt com

o proposito de tomar paite lia eleição, por não pertencerem a

este districto!
< Dissipada a atmoenliera política desta localidade, tudo

í continuou bo remanso da paz, até que (is nove hora» do dia,

celebrada a missa conventual pelo Kev. padre vigário dito

Camillo Ilenriques de Lellis Pacova, e instailada a asoembléa

porochial, concorrerão os votantes a depositar seus suffra-

gios na urna eleitoral.
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« Esta é a verdade dos fadtos, Exm. Sr., e se outros clie-

garem ao conhecimento de V. de«/e jd os dou por espe~

ciosos.
« Deos guarde a V. Ex. Delegacia de polícia da villa de

Itapicunimerim, 5 de Novembro de 18õíj.—Illm. eExm.

Sr. commendador Anronio Cândido da Cruz Machado, dig-
nissirao presidento da província. — Raymundo Jaiisen de Cas-
tro í,tma,_delegado de policia. »

U,« Sr. Dmtuo: — Esse. oilicio rccommenda o seu
autor.

O Sr. Franco de Almeida-:—Vè-se por este officio pri-
meiramente que o delegado diz que lhe couslára que havia
intenção de haver conflicto; qne corria o boato de que certos
cidadãos iiio ser presos sc não evacuassem a villa; que
se policiara o lugar; que o mesmo delegado o policiou,
não deixando approximu-se da igreja essa gente; m:ts neste
officio nada se diz liem de acta falsa, nem de acta clandestina,
nem de eleitores iicticios ; logo, como o presidente do Ma-
ranhão se julgou com direito de publicar uma portaria
mandando prender tne» e taes eleitores ? Quaes forão as
outras provas que S. Ex. tinha, além deste officio do de-
legado ? Desejo que S. Ex. apresente essa prova.

O Sr. Cruz Macuado:—Está na sua mão; é essa folha
com o protesto.

O Sn. Franco de Almeida:—Desde o momento em que
V. Ex. declara qne não foi o officio do delegado que o obri-

gou a tomar essa medida, está 110 rigoroso dever de aprcscii-
tar uma outra prova em que se baseasse para expedirem
10 de Novembro a portaria, mandando prender eleitores em
flagrante delicto...

Os Srs. Cruz Machado e Viriato dão apartes.

O Sr. Franco dk Alheio a : — Ora , estamos cora a no-
toriedade publicai Estimo que os nobres deputados venhão

para este terreno; desejo que me digão constava, era notorio ;
mas não quero que me apresentem um só dooumentoautori-
sando o presidente da provinciapara mandar prenderem fia-

grante delicto ess« s eleitores 2 dias depois que se publicou
n'uma folha o artigo a que me tenho referido.

O Sr. Cruz Mvchado dá um aparte.,

O Sr. Franco de Almeida:—liei de chegar a todos os

pontos, pretendo fazer passar todos osactos de S. Ex. pelo
escalpello da analyse.

A casa vê que já a 10 de Novembro a presidencia do Ma-
rcnhffo expedia ordem para prender eleitores em flagrante
delicto. Aqui não se traia do collegio eleitoral, como hon-
tem dis6e S. Ex. desculpando-se que tinha mandado avisar
ao presidente do collegio eleitoral para que consultasse o
collegio se esses eleitores erão ou não iicticios; aqui não se
vc as soluções ás consultas do j uiz de paz, como S. Éx. disse,
consultas sobre questões espinhosas, ainda não previstas
pela nossa legislação. Essa consulta já foi lida nesta casa,
e todos estarão lembrado* da .sua data de 17 de Novembro,
e couveneidos que quando V. Ex. expedio esta primeira por-
taria de 10 não liavia consultas, não havia informações,
havia só o desejo da presidencia ingerir-se na eleição ; era
o dedo da autoridade que começava a apparecer nos nego»
cios eleitoraes.

Os Srs. Dias Vieira e Cruz Machado dão apartes.

O Sr. Franco de Almeida : — Perdoem-me ; querem ver
se me perturbüo com apartes ; creio que o não conseguirão.
Desejo combater a ultima administração do Maranhão com
documentos officiaes ; não quero usar nesta casa senão das
armas mais generosas ; não empregarei meios que não sejão
os mnis decorosos ; basta-me a lbllia ofiicial para conseguir
o que pretendo, e licarei satisfeito se não houver no paiz
um só homem de consciência, amigo da moralidade, dajus-

tiça, do direito edas leis que possa absolver o nobre depu-
tado de todos os actos que praticou na administração do
Maranhão.

O Sr. Cruz Maciudo : — O senhor gosta muito de insi-
miaçOes.

(//a outros apartes dos deputados do Maranhão.)

O Sr. Franco de Aluída : — VV. EEx. estão muito in-
comtnodados. (Riso.)

Uma voz. : — O senhor é que quer fazer crer que estamos
incommodados.

O Sn. Frasco dk Almeida : — Portanto, quando leio es-es
documentos não quero dizer que aqui começou o presidente
do Maranhão a ser político, que aqui começou a intervir na
eleição. Entre os documentos que compulsarei, o primeiro
que encontro é o do dia 10 d" Novembro, e rednz-se a una
ordem attentatoria de todos os direitos do cidadão.

Disse hontem o nobre deputadç, e aqui tenho o seu dis-
curso, além de haver elle repetido hoje a mesma eousa, com
o que muito folgo, que expedio aquella portaria (lendo) ten-
doem vista esse numero da folha Conciliação.

Pois quando a opposição se queixa de que a eleição de
uma freguezia não corria regular, e livre....

O Sr. Cruz Machado :—Nega o facto ?

O Sr. Franco m> Almeida:—.... quando a opposição
recorre na capital da provincia, onde está a presidencia,
á imprensa para publicar suas queixas, estas que, quando
muito, podião não ser acreditadas pelo presidente senão
depois de proceder a exames posteriores, podem autorisa-lo
a expedir portarias como a que acabo de ler ?

O Sr. Cri z Machado :—Mostre que não houve acta falsa.

O Sr. Franco de Almeida : — V. Ex. ê que está lia rigo-
rosa obrigação de mostra-lo, apresentando os documentos,
as informações, os dados que tinha 

para expedir semelhante

portaria (•apoiados), para declarar falsos aquelles eleitores,
clandestina aquella eleição; para se julgai antorisado a
mandar prender em .flagrante delicto. (.Apoiados.) V. Ex. não
o fez hontem, porque não tem provas para isso, nem tam-
bem o fará, porque ellas lhe faltão.

Uma voz : — Para que mais prova para defendê-lo do qua
tez na eleição ?

O Sr. Franco de Almeida : — Entretanto erão precisas
provas para justificai* esse acto, para justiücar o direito
com que respondeu ao queixume da população com um
mandado de prisão, com uma ameaça, com uma violência,
atim de que no dia 2 de Dezembro não comparecessem certos
eleitores no collegio eleitoral.

O presidente da provincia perdeu a cabeça completamen*
te desde que soube que as eleições primarias estavãoperdi-
das. Este é o primeiro acto que cito, a casa vai ver quanto
fez o nobre deputado para vencer ainda depois a eleição.

O Sr. Cruz Machado:—Foi a autoridade querendo punir
crimes.

O Sr. Fiosa—A autoridade conhecia os eleitores ?

(J/a outros apartes.) i

O Sr. Franco de Almeida : — Osnobrçs deputados por*
tanto vêm que este primeiro argumento está em pé em-

quanto o não refutarem.

O Sr. Dias Vieira : — Eu tenho a palavra par» reçpon»
der-lhe.

O Sr. Franco de Almeida : — Firmemos bem este ponto;
cumpre não subir um só degráo emquanto não estivermos
seguro no precedente ; cumpce que emquanto se não auto
risai essa primeira portaria da presidencia do Maranhão,

que mandou prender os eleitores"cm flagrante delicto, não
se pôde contestar-me.

O Sr. Cruz Machado: —Delina o que é eleitor.

O Sr. Frvnco de Alheio t: — V. Ex. proferio hontem um
longô discurso ; eu chegarei a elle, o mostrarei que V. Ex.
aos 10 de Novembro não podia saber quaes erão, quaes de-
vião ser os eleitores. (Riso.)

O Sit. ('ri/. Machado : — Como não sabia sc a eleição ti-
nha sido feita no dia 5 ?

O Sr. Franco de Almeida: — Como podia V. Ex. saber
f)uo se tinha acabado a eleição ? Que documentos tinha para
isso?

O Sn. Ciaz Machado : — As cópias das actas.

O Sr. Franco dk Almeida : — A eleição è o ponto contro-
vertido. Desejo saber como a presidencia do Maranhão já
estava certa no dia 10 de Novembro de quaes erão 03 «leito-
res falsos, quaes os verdadeiros. Não confundão as quês-
tões ; o meu iim é esclarecê-las; não tenho outro interesse.

V. Ex. quando leu na casa os seus documentos não só
não leu ps assignaturas, como também não mencionou a
data de um só, porque todo3 são de Fevereiro ou Janeiro

quando o nobre presidente do Maranhão se lembrou de
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mandar syndicar dos netos eleitoraes. Eis-ahi a razuo por

que V# Ex. não leu os uomes e ms du^is, e eu daqui a

pouco hei de provar que esses documentos forão dados por

autoridades nomeadas porV. Ex. depois da.s e.Ci<,\'CS,jpor-

que não convinha que as que forão dertiittidas os dessem.

O Sr. Cnvz Maço ioo : — Eu nomeei câmaras o juizes de

paz?

O Sr. Fr»nco df. Aimeida : —Hei de provar quantó digo;

V. Ex. tenha paciência: 
agora ainda estou no principio.

(Rito.)

O Sn, Presidente O Sr. deputado deve dirigir-se á

mosa ou á casa em geral.

O Sr. Franco df. Ai.mf.ida V. Ex. permitte quo eu mo

sente pôr alguns momontos.emquanto peço agua'í

O Sr. Presidente :—Sim, senhor.

(Senta-se por alguns momentos.)

O Sr. Franco de Almeida (lecantmdo-te): 
— Expedida a

primeira ordem para a prisão dos eleitores da freguezia de

Itapicurú-merim....

O Sr. Caras Machado : — Criminosos ; não são eleitores.

Dê o verdadeiro nome ás cousas.

O Sr. Franco i>e Almeida:—.... que lio presidente do

Maranhão aprouve qualificar de clandostinos, seguirão-se

outros actos neste mesmo sentido. . .
- 

Quatro dias depois, conhecido o resultado da eleição du
' 
freguezia de N. Sra. de Nazareth, o presidente do Maranliao

expede outra portaria que passo a ler. Note-se queapresi-

dencia não tinha mancado syndicar das oceurrencnis quo

por ventura so déssem nesta freguezia; confessa apenas que

havião, não sei como, chegado simplesmente ao seu conlie-

cimento. _ . 
O Sn. Catss Machado : —boube-o por officio da mesa.

O Sn. Franco de Ai meida : — A' vista disto tire a ca3a

a conclusão :

< Governo da província. 
— Expediente do dia 14 de No-

vembro de 1856. — Ia secção. Palacio da presidencia da

provincia do Maranhão, 14 de Novembro_ do 1806.—

Tendo chegado ao conhecimento desta presidencia que,

não obstante haver-se piocedido calma e regularmente a

eleição de 11 eleitores da freguezia da villa do Mearirn, na

igreja matriz, sob a presidencia do Io juiz de paz do dis-

tricto, Fernando Antonio Maciel, em o dia designado pela

lei o 2° juiz de paz jacintho Antonio Rodrigues, de com-

binação com alguns iudividuos, despeitados por «ao serem no-

meados eleitores, em uma casa particular, sita na praça da

mesma villa, fizera clandestinamente antas <U nomeação de

eleitores, oídenei ao delegado e juiz municipal substituto do

termo, que, informando-se do facto, instaurasse o respectivo

processo contra os autores e complices de semelhantes lrau-

des como incursos nas penas do art. 167 do eodigo criminal,

e désse conta do resultado, enviando cópia do processo.

« Portanto os indivíduos que se apresentarem munidos de di-

plomas para votarom no collegio, como eleitores da parochia

da referida villa, em virtude das actas forjadas clandestina-

mente cm uma casa particular, sob a presidencia do dito

Jaeintlio Antonio Rodrigues, n/lo devem ser admiltidos a or-

mar parte do "collegio, e podem ser presos em flagrante deticto

e remei tidos d autoridade criminal competente, como incursos

¦nqs penas do citado art. 167 do código criminal, per usarem

de um papel falso como se fosse verdadeiro, sabendo quo

o não ó. O que declaro a Vm. paru sua inteiligencia e exo-

cução na parte quo lhe toca.

« Deos "-uarde a Vm.—Antonio Cândido da Cruz,ttac!\cuU>.—

Sr. iuiz efe paz presidente ao collegio eleitoral da villa do

Itapicurú-merim. .
€ Neste sentido officiou-se ao delegado de pcUciade Llapicu-

ru-merim. >

Tá se vê por esta segunda portaria, o mesmo systema

passar da freguezia de Itapecurú-merim para a de Nossa S-e-

nhora de Nafareth; já se|v6que ao mesmo tempo que a

presidencia por lhe constar mandara instaurar processos

contra taes e taes eleitores, ordenava tan.l^m uo juiz de

paz, sem esperar que os processos 
fossem ou nao concluídos,

que podi/lo esses eleitores ser presos em .flagrante Jehcto,

quando sc apresentassem, assim como determinava que

. núo fossem admittidos a formar parte do cohegio .

Entretanto hontem ouvimos oex-prcsidcnic do Maranhão,

como orador que me precedeu, declarar qus recommenciaia

sómcnte ao collegio essa íncd*•' i. não tendo dado ordem no

juiz de paz e, ao delegado de jolicia; eile aqui nos di.^se quo
cm o collegio quem devia decidir quaes os eleitores t.cticios
e quaes os clandestinos! Ora, não caliô por terra esta d< scul-

pa, quando sc 1 e sua portaria em contrario a semelhante
asseveração ? Haverá ainda nlguem tão myoi>« que duvida
da interferenci-i indébita da presidencia do Maranhfto nas
eleições daquella proyineia ?

Acabei de ler a eegunda portaria do 14 de Novembro ; já
antes havia lido a lu de 10; a'.;ora passo a tratar do ulcase
do nobre presidente de 17 de Novembro, portaria ou ordem

geral para as eleições de todos os lugares. Entretanto como
este documento è exaetamento aquelle que o nobro deputa-
do leu á casa,e estã. transcripto no seu discurso, não tornarei
a lê-lo ; observarei sómcnte que desse mesmo documento

queo nobre deputado leu com tanta emphasis, d isso mesmo
documento de que ello so lembrou para defender seus acton,
consta que não se deixou ao collegio eleitoral a decisão do

quaes erão os verdadeiros, quaes os falsos eleitores ; este

mesmo ukase contém a ordem expressa de que os eleitores,

que ao presidente aprazia declarar falsos ou fictícios, decla-

ração que entendia acertada delegar ao juiz de paiz e^ dele-

gado de policia, não entrassem no collegio eleitoral. Eu vou

ler este trecho antes de passar (\ refutação dos fundamentos

jurídicos desta peça importantíssima

Um Sn. Deputado dá um aparte.

O Sn. Fr vnco de Alhkida :— _ verdade; ouvi hontem
ao nobre deputado dizer que os fundamentos da sua porta-
ria erão verdadeiros fundamentos jurídicos; então o nobro
deputado fallava; deixei que expendosso a sua opinião ;
hoje sou eu quem fallo, e digo quo se ha fundamentos juri-
dicos, por certo elles condemnão semelhante portaria...

Uu Sn. Depltado: — Não o diz quem tenha tintura do

direito.

O Sn. Franco de Almeida: —Ninguém 
quo tenha tin-

tura do que são princípios jurídicos poderá com elles defon-

der semelhante portaria....

O Sn. Cm /. Machado : —lia muitos que sustentSo estas
idáas.

O Sn. Frakco ih: Almeida : — Uma das cousas quo mais

me eatisfaz, uma das cousas do que maior orgulho tenho,

quo isto só dizem V. Ex. c o nobre deputado pelo alto sertão

uo Maranhão (riso), porque são interessados....

O Sr. Vi hiato :—Podem entonder do direito como o 110-

bre deputado.

O Sr. Franco de Almeida -Quando digo quo mo vai*-

glorio disto, não devo admirar....

O Sr. Viriato:—Mostra quo despreza a nossa intclli-

gencia.
O Sr. Franco de Almeida Não, pelo contrario. Para

que, senhores, quando so analysa um acto, deixar de parte
esse mesmo acto para subir até a pessoa que o praticou ?

Não estou tratando do nobre presidente do Maranhão se ¦

j 11S0 como administrador dessa provincia. Ora, analysando,
i como estou, os seus actos, não tenho direito de dizer quo

nesses actos forão esquecidos todos os fundamentos juridi-
cos, forão calcados todos os direito» dos cidadãos ?

O Sr. Viriato dá um aparte.

O Sr. Frasco de Aueida : — O nobro deputado desde

hontem, quando fallou. não havendo quem oftendesac o sou
! melindre, mostrou-sn tão pouco ou nada calmo, quanto
1 mais agora que estou tenteando as ieridas da ultima adr

ministriição do Maranhão? O nobre deputado não oitd cal-

1 mo í peço-lhe que não perca uin momento o «ocego do

espirito, tão necessário nestas discussões, o refute depois

minhas razões se puder. Desconfio das minhas^habilitações;

sou o primeiro a declarar-me intelliíencia muito fraca (mio
apoiado) ; mas o que diria o uobre deputado so depois de ter

apresentado considerações moraes eu quizesse u«ar desso

mesmo recurso, allirmandoquo o uobre deputado está ten-

do guiado pola amizade, sentimento multo generoso, 
mas

quo do alguma fôrma o torna suspeito nesta questão 
?...

l'n S*. Pefitado dá um aparte.

O Sn. Frv.nco de Almeida : — Para que o nobre demita-
' 

do força-me a declarar os motivos por que é suspeito ? Para

que constranger-me a publicar que 6 amigo e parente do

j caudidato^de que se trata"!
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Um Sn. Deputado dá um aparte.

O Sr. Cruz Maciiado : — Deixemos de interpretar inten-
çôes; raciocinemos.

O Sr Franco de Almeida:— Se os nobres deputados
pelo Maranhão querem que se raciocine, porque hão de es-
forçar-se para tornar a questão pessoal, quando só trato de
faetos ? Se nao se pódo abstrahir a pessoa do acto, reoaia so-
bre o ex-presidente do Maranhão todo o peso da censura
que merece pela sua conducta. Se S. Ex. não queria ser
estigmatisado como presidente, não praticasse tão reprova-
dos actos. lenho direito de expender a rainha opinião, de
analysar o procedimento dos funccionarios públicos. Se o
nobre deputado, praticando tautos abusos e excessos, me-
rece reprovação de todos que tem em alguma conta os ver-
dadeiros princípios da justiça, do direito e d:i lei, eu tenho
muito pezar com isso; mas tenha paciência; sirva a censu-
ra de emenda para que daqui cm diante os presidentes não
se arroguem o poder de calcar aos pés todos os direitos, de
escarnecer de todos os deveres. como acontecera na infeliz
província do Maranhão....

(lia alguns apartes dos Srs. deputados do Maranhão.)

Estou caminhando ; vou pouco a pouco; não sou águia,
não posso abranger tudo de uma vez: mas apezar de ir
coxeando, chegarei ao fim....

O Sr. Dias Vif.ira dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida :—E' verdade que não devo tro-
car a província do Maranhão pelo Pará, e a razão é muito cia-
ra; no Pará ainda não se usa das gentilezas que se praticão
lio Maranhão; e a respeito deste ponto ahi está o seu ex-pre-
sidente que nos veio declarar aqui hontem que ne^sa provin-
cia estavão tão amestrados em fazer duplicatas, que erão tão
audazes, que se tornava preciso si administração carregar
com todo o peso da sua autoridade para acabar com tantos
defeitos, tantos vícios, e tantos crimes.

Por certo que o Pará ainda está livre disto....

UaSr. Deputado : — Quem sabe?

O Sr. 1< ranço i»i: Almeida :—0 nobre deputado passou pe-
Ias nossas aguas para irão Amazonas; o nobre deputado
sabe se ali ha moralidade ou não ; appcllo para o nobre
deputado mesmo. Mas, senhores, aqui trocáruo-se os pa- |
peis ; estou defendendo a província do Maranhão, accu- 1
sando o verdadeiro culpado de tudo quanto ali se praticou, 1
e os nobres deputados estão pugnando contra mim! Pa- 

'

rece que não attendOrão para as palavras que proferio hon-
-tem o orador que me precedeu, quando pintou a provincia
do Maranhão n'um tal estado de degradação moral.... '

0 Sr. Cri/. Machado : — Não confunda a provincia com
uma du^ia de falsificadores de actas.

0 Sn. Francò de Almeida : — Mas acaso a provincia do
Maranhão tem chegado até esta degradação moral; está di-
vidida cm dons campos dos quaes os honrados, os honestos,
os homens de bem, os virtuosos, pão os que defendem o ex- '

presidente, sao os nobres deputados; e os excommungados, !
os reprobos, são os seus adversarios? Não existem homens .
dignos e virtuosos em todos os lados, em todas as parciali-
dado» que mereção toda a consideração? Sem duvida que
sim. Se a provincia tem bons e mãos ; be a provincia, em j
ambos os lados em que está dividida, tem homens de bem ;
e também viciosos, como o nobre deputado se apresenta
com toda a confiança para dizer que só elle o os seus tinhão !
razão, erão os bons, honestos, e virtuosos?

Os Srs. Vi ri ato e Crlz Maciiido dão apartes.

O Sr. Franco de Almeida : — VV. EEx. é que me inter-
rompem.

0 Sn. Crlz Machado : — A confiança é de quem o diz.

0 Sr. Presidente 
(dirigindo-se ao Sr. Cruz Machado) diz

algumas palavras que não ouvimos.

0 Sr. 1 ranço de A difira (com força): — Quando digo
confiança não é no sentido que o vulgo ignorante costuma
empregar; 

^quando emprego uma palavra, e palavra por-
ugueza, não é com a significação que só os ignorantes
astumão emprestar-lhe....

I. m Sr. Deputado : — A palavra não i parlamentar.
O Sr. Franco deAlmeida:—Confiança, no verdadeiro sen-

tido, é e deve ser parlamentar; se o nobre deputado sabe al-

I g.um.«C0U8a ,da 
Imgua portugueza deve saber a verdadeira

significação dessa pala-rra, e reconhecer que estava lonce
do meu espirito querer iu3ulta lo. (Apoiados.)

(Vozes nas galerias: —Apoiado ! bravo !)

O Sr. Presidkkte (com força)• — Ordem ! Os espectado-
res nao podem dar a menor demonstração de approvaçãõ
ou reprovação do que se passa na «amara. (Muitos apoia-
dos da rumara.)

O Sr. deputado pôde continuar o seu discurso.

0 Sr. Franco de Alueida : — Sr. presidente, tinha de-
clarado á casa que apenas leria a quarta resposta da ordem
geral ou do ukase^ da presidencia para as eleições ; a casa,
V . Ex., todos lêrão já o discurso do nobre deputado, e por-tanto essa ordem geral; mas antes de passar a analysa-la,
visto que o nobre deputado me convidou para que o fizesse,
lerei, repito, a quarta resposta da presidencia para de uma
vez por todas rebater completamente até a desculpa a queo nobre deputado se soccorrèra para defender-se :

< Quanto aos indivíduos que se apresentarem com di-
p omas, em virtude de eleições fictícias ou antas claudesti-
namente lorjadas, devem ser expellidos do collegio, senüo
presos e remett.dos á autoridade criminal competente, comoincursos nas penas do art. 167 do eodigo criminal »

Que traducção pôde ter semelhante ordem da presidencia
que sem estar habilitada por lei alguma, ordenava proces-sos, prisões, e, o^uomaisí, declarava indivíduos, sem jul-
gamento algum, incursos nas penas do art. 167 do co-i
digo criminal? Uma eleição sob taes auspicios podia correr
livre e regular ?

Passarei agora á analyse da sua portaria.
O nobre ex-presidente paitio de uma base que estou

longe de llie contestar. Dada a- certeza de que existem
eleitores fictícios, de que existem falsificadores, quem não
ha de elevar sua voz para que sejão punidos, para [fazè-los
processar, e condemnar competentemente ? Quem porémtinha dado esta base ao nobre ex-presidente do Maranhão ?
Como sabia quaes erão os verdadeiros eleitores, quaes os
hcticios ? Como delegava esse conhecimento ou discrimi-
nação diserieionaria ao delegado de polípia, o ao juiz de paz
presidente do collegio eleitoral ? Oh ! senhores ! para quecontundir as cousas, dando-se por provado aquillo que 6e
precisa provar? a quem cumpre conhecer se lia eleitores
reaes ou se os ha fictícios ? Ao collegio ou á camara dos
deputados 

Um Sr. Deputado : — Não apoiado; também a autoridade
publica deve saber.

O Sr. Frasco de Almeida: —A autoridade publicado
presidente da província, a autoridade publica do juiz de paz,a autoridade publica ao delegado de policia, encarregada de
discriminar eleitores verdadeiros de eleitores falsos?! Deste
modo teremos daqui em diante eleitores aquetles sómento
Que qnizerem os presidentes de provincia e seus agentes po-
liciaes! '

O Sr. Cruz MicniDO: — NSo confunda; os eleitores po-dem ser nullos, e não sorem fictícios.

O Sr. Frasco de Almeida .—Estou principiando a «xa-
minar a portaria da presidencia; ainda não checuei ao >im
da analyse. 0

O Sr. Villei.a Tavares : — E' um novo direito oublico
o das portarias. *

O Sr. Frasco de Aiheida: — 0 ex-presidente do Mara-niiao, querendo ainda desculpar-se, apresentou o perigo
que havia em que votassem esses eleitores fictícios....

doutS-"'. 
C"M ^<l,4"° :—me desculpo, sustento a

O Sr. Franco de Almeida: --- Mas quem não sab? queesta casa mesmo annullou uma eleição da provincia de Ser-
gipe, não porque se désse ordem a um delegado para discri-
minar '»3 eleitores verdadeiros dos falsos, não porque se
dissesse que se prendesse em flagrante e processasse, mas
porque a presidencia da provincia tinha aconselhado ao juiz
de paz para que consultasse apenas o collegio eleitoral se
devia ou não tomar em separado cert js votos? (Apoiados.)

O Sr. Cruz Maciiado : — Não foi por isso.

0 Sr. Frasco 
pi: Almeida :—Vou ler as palavras de V.

Ex. (Lé.) Neste discurso (e todos nós o ouvimos e sabemos
o que passou em Julgado quanto a essa eleição) o no.br-
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presidente de Sergipe foi censurado de Intervir na eleição só

por dar esse conselho ao juiz de paz (apoiados); e porque,
senhores?...

O Sr. Cura Mvcmno:—Foi porque o conselho não era

conforme a letra da lei.

O Sn. Franco de Almeida:—.... porque esse conselho

podia inliuir. Como pois se diz que uma ordem para pren-

der e processar duo pôde influir na eleição ?

O Sn. Cnuz Machado O presidente de Sergipe^ mar-

cou um numero que não era o da lei ; o exemplo não tem

paridade nenhuma.

O Sn. JFnAHeo de Almeida:—Por conscquencia, a pre-

sidencift do Maranhão partio de uma base qne não existia,

de uma base illusoria, de uma base que lhe escapara, em-

quanto o poder competente não disse a conhecer, quaes os

eleitores verdadeiros, e quaes os falsos.

Que processos se instaurArão, que condemnações se

derão contra esses eleitores ? Para que pois privar o collegio

eleitoral de uma attribuiçSo que lhe pertencia? Para que

privar a camara dos Srs. deputados de um privilegio que
ella maÍ9 do que ninguém tem o direito de guardar e fazer

observar ?
Disse-se ainda que dessa maneira corrompia-se o systema

eleitoral; concorria-se para que 
apparecesse o grand# perigo

de que as actas falsas invadissem todos os collegios^ Mas,

senhores, isto não será desconfiar desta camara'.' Não será-

figurar-se a hypothese de que um presidente de província,
um mero juiz de paz, um agente policial subalterno, possão
distinguir o falso do verdadeiro; e o collegio eleitoral, e

esta camara, não possuo conseguir o mesmo lim?

Mas conceda-se tudo ; supponha-se que a presidência era

competente para decidir questões que versão Acerca de ob-

jectos eleitoraes ; quaes 1'orão os doeumontos com que a do

Maranhão julgou se habilitada, iniciada, com o poder de li-

gar e desligar , com o poder de difierençar o joio do trigo,

de discriminar o erro da verdade, o bem do mal, o legal do

illcgnl, o real do fictício ? Para que esse luxo do abuso ?

O Sn. Criz Machado:—Analyse os fundamentos da por-
taria.

O Sn. Fnasco de Almeida:—Estou analysando; estou
satisfazendo a V. Ex.

Disse-se mais que ha o direito de mandar processar elei-
tores. Este direito não 

pôde 
ser sustentado, porque a revo-

gação do art. 111 da lei do 19 de Agosto de 1816 não pódo
incluir a revogação do art. 64; são cousas muito diversas.

O Sr. Cnuz Machado: —Commcttcndo um homicídio,

não pôde ser proso e processado?

O Sn. Franco de Almeida :—São cousas diversas. Desde

o momento em que ha um artigo expresso dando um privi-
legio, dando uma regalia a certa classe do cidadãos...

O Sn. Cni!7. Machado : — Não ha esse privilegio.

O Sn. Franco de Almeida : — ... manda a lógica que só

possa ser revogado e extineto esse privilegio expressamente.

Se isto não ó principio de direito, então será verdadeira a

opinião do nobre deputado pelo Serro.
O nobre deputado argumenta :« Foi revogado o art. 111;

logo póde-se processar e condemnar eleitores. » Mas se
essa regalia está no art. 61, e não no art. 111...

O Sr. Cruz Machado : — Não 6 em matéria crime.

O Sr. Franco de Almeida:—E' outro erro em que V.
Ex. está laborando....

O Sr. Cruz Maciiado ; —Então o eleitor que commetter

crime de morte não pôde ser preso, processado ? Essa 6 boa!

O Sr. Frasco de Almeida: — Tenha paciência, não se
afflija. (Riso.) Sou fraco do peito, estou cansado, e não pode-
rei expOr cm breve tempo tudo quanto devo dizer A casa.
V. Ex. bem v8 como estou cansado; não vê que fallo muito
depressa, e que não está em minhas mãos expressar de outro

modo os meus pensamentos; para que tanta soíTreguidão,

tantas interrupções ? para que pretendem cansar-me ? V.
Ex. fallou hontem; pôde fallar outra vez. JA declarei que
desejo que haja uma discussão larga sobre este assumpto;
n camara vai firmar a competencia dos presidentes de pro-
vincia; ó uma camara nova que deve mostrar que nasceu de
uma reforma, que nasceu de uma nova época.

(11a um aparte.)
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Eu não podia guardar esta discussão para outra occasiuo,

porque então não podia ter toda a influencia quo deve ter
no voto que se vai dar. Guardo oque tenho a dizer sobre a ad-
jninistração do nobre deputado para a oceasião competente;
agora não trato senão do objectos eleitoraes; e o nobre
deputado sabe se a sua presidência tem muito que se ana-
lysar ou não.

O S*. Cruz Machado : — Venha toda ella.

O Sr. Franco de Almeida:—Sr, presidente, firmemos
como principio o seguinte: a revogação do art. 111 não in-
clue a revogação do art. 61. K 6 preciso firmar este
principio, porque delle vou deduzir corollarios.

O art. 111 determinava: < Qualquer procedimento
judicial, ex-ollicio, ou a requerimento de parte, que deve
ter lugar por motivo da defeito, vicio ou irregularidade na
forma filo das juntas de qualificação, organisaçdo das mesas

parochiaes e collegios eleitoraes, como Acerca da qualifica-
ção c apuraçtio dos votos em qualquer eleição, sô poderá
ser iniciado depois de verificadospela autoridade competen-
te os poderes conferidos pela eleição de que se tratar. >

O Sr. Cri /. Machado : — EstA revogado.

O Sn. Franco de Almeida: — EBte está revogado. Tra-
tava-se nelle unicamente das formalidades da eleição ; tra-
t.iva-se unicamente do processo material da eleição ; trata-
va-se unicamente da qualificação, da organisaçflo das
mesas parochiaes, da organisação dos collegios eleitoraes ;
tratava-se do material, doobjcctivo.

O Sr. Cruz Maciiado : —Dos vieios da apuração.

O Sr. Franco de Almeida: — Vícios, defeitos, irregula-
ridades. Esse artigo foi revogado; deixemo-lo no tumulo.
Vamos agora ao art. 64. « Ficarão suspensos , por
espaço de 40 dias, contados da nomeação do3 eleitores, tojts
os processos em que os mesmos fôrera autores ou réos,

querendo. »

O Sr. Cnrz Machado : — Combine o querendo com o caso
de um criminoso de morte.

O Sr. Franco de Almeida : — V. Ex. tenha paciência. E
não sol, Sr. presidente, como hei de pedir para que o nobre
deputado me ouça com mais alguma calma.

Firmemos os princípios. Quando se argumenta jurídica-
mente, quando se trata da interpretação dc uma lei, quando
essa lei tem um alcance tão grande, parece que se não pódo
ir de sobrcsalto, parece que se deve eaminuarcom todo o
vagar, com todo o cuidado. (Apoiadoj.)

Firmado o principio de que o art. 111 <5 diverso do art.
64, 6 claro quo revogado .o dito art. 111 não estA ipto-facto
revogado o citado art. 64. Por conscquencia o argumento
da portaria que quiz tirar da revogação do art. 111 a revo-

gação do art. 64, não procede.
Passo agora a interpretar o art. 64. Sabemos quo elle não

está ainda revçgado, mas não sabemos o que determina vir-
tualmente. Vejamos se pôde provalecer a opinião do que sô-
mente lição suspensos os processos cíveis. O art. 04diz. (te.)

Desde que se diz absolutamente: « Fieão suspensos todas os

processo» » ha alguém que _ tenha a autoridade do dizer
« Não são Iodos t são bô os eiveis ? »

O Sn. Cruz Machado :— São todos em quo os eleitores

; possão querer.

O Sr. Franco df. Almeida : — Onde ostó isso ?

O Sn. Cruz Machado :— Na palavra.gwrendo.

O Sr. Franco de Almeida :— Vou por partos.
Ji sp vÊ que o facto do dizer o artigo lodot indica que nS»

tem excepção, que í absoluto.
Mas accrescenta-so : < A que vem a 

palavra querendo ! »
A razão é simples. Pois se um eleitor for aceusado injusta-
mente de um crime qualquer , não pode , considorando-so
homem de .bem , homem de probidade, innocento, querer
dispensar osso privilegio que u lei lhe dá ? Não pôde dizer :

< Tenho o privilegio de não ser processado ; m.is quero que
immediatamonte mo processem para provar minha inno-

cencia ? > (Aliciados.)

O Sr. Crlz Macii\do : — E' o inverso.

O Sr. Franco de Almeida : — A palavra 
<luerciulo ó

para dar ao eleitor a liberdade do não sofTrer durante

quarenta dias qualquer processo contrn sua vontade, ma»

permitto-llio que possa provar iinmediatamcnte sua inno-
cencia, e querer dispensar esse favor que lhe dA a lei. O q .ie

4
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alei não queré que contra a vontade do eleitor selheinstau-

re um processo [apoiados)', mas quer deixar-lhe a regalia,

repito, de consentir que se instaure esse mesmo processo.

O Sr. Villela Tavares : — Pôde recusai a exeepção,

querendo.

O Sr. Cp.vz Machado : — Prove que os tacs sujeitos

crao eleitores.

O Sr. Frasco de Almeida:— A camara está ouvindo

minhas considerações ; ellas não findarão ainda.

O Sr. Cruz Machado :—Prove que são eleitores.

O Sr. Franco de Almeida :—Tenha paciência.
Todos sabem que no art. 28 da citada lei de 1846, relativo

ii formação das juntas de qualificação, se declara expressa-

ir ente que lição suspensos os processos tanto eiveis como

crimes. Haverá alguém que possa dizer com fundamento

que as juntas de qualiricação devão ser isentas de todos os

processos, quer eiveis quer crimes, e que os eleitores te-

nhão menos regalias Quem não sabe que no nosso systema

eleitoral para ser eleitor se exigem mais predicados 
'; c que

por isso a posição de eleitor é de maior importancia e m-

iiueneia ? Quem não sabe que toda a nossa legislação eleito-

ral reveste o eleitor de muito mais garantias l

O Sr. Crlz Machado dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida: — Estou tratando relativa-

mente íi eleição secundaria. As funeções da junta dequali-

ficação não são as funeções do collegio eleitoral c dos elei-

tores nessa reunião de que se trata. Por conseguinte, desde

o momento era que a junta de qualificação tem esta regalia,

não se pôde negar com verdadeira justiça a^ mesma regalia

aos eleitores, dentro do prazo marcado na lei.

Agora explicarei a razão por que a lei usou de um

pliraseado 110 art. 28, e de outro no art.. 64. A legislação pôde
dar a mesma regalia a diversas pessoas, o entretanto não

usar das mesmas plirases. No art. 28 diz a lei: « Formada a

junta de qualificação ficarão suspensos por espaço de 60 dias

os proees.-os eiveis em que os seus membros fôrem autores

e róos, se o quizerem; assim como, durante o mesmo tempo

não se poderão intentar contra elles novos processos crimes,

salvo o caso de prisão em flagrante delicto. »

No art. 64 o legislador não quiz repetir as mesmas pala-
vras, e então disse: <. Fieão suspensos Iodos os processos. >

Isto não o claro?
Ficão suspensos os processos cíveis, e nae os processos

crimes! Pois uma lei <le eleições, lei por sua natureza po-
litica, que procura evitar abusos da .autoridade, lei inteira-

mente liberal, havia de proliibir os processos eiveis que não

apresentuo tanta facilidade de serem feitos, e não os pio-
cessos crimes?

Isto é um absurdo que não so pôde sustentar. Uma lei

que teme as influencias dos processos eiveis, que tratão da

propriedade do cidadão, o não teme as dos processos crimes,

que atacão sua própria personalidade! Uma lei que temo o

juizo ordinário, o juizo commum, enão teme o juízo ex-

traordinario, o juizo de um delegado ou subdelegado de

policia, que não oíTerece garantia alguma a não ser a von-

tade do governo!
A opinião quo sustento, senhores, parece-me a verdadei-

ra. Creio que cila deve prevalecer, e o nobre deputado que
me precedeu, appellando para o facto de ter o presidente
d» Ceará mandado syndicar, não quiz senão chamar cm

seu auxilio aquelles que não estivessem muito acnutelados

para differençar o quo deliberoü o presidente do Ceará, da-

quillo que praticou o presidente do^Maranhno.

Manclar syndicar de factos depois de concluída a eleição,

não é mandar prender, não «'? mandar processar mos 
eleitores

em Novembro, quando o collegio ainda se havia de reunir

no dia 2 de Dezembro futuro. Nada de baralhar as cousas;

nada de chamar em auxilio factos que estão em circum-

stancias diversas; nada emlim de confundir o que prati-

cou a esto respeito a presidencia do Ceará com a conducta

da presidencia do Maranhão. Faça-se justiça a quem a

tiver.
Por conseguinte, derrocados todos os fundamentos dessa

portaria , provada a influencia indébita da administração,

haverá alguém que diga que as eleições do 4o distr icto do

Maranhão correrão placidas, regulares, c livres, como quer a

lei ?
Mas ainda não párão aqui as medidas presidenciaes.
No mesmo dia, Sr. presidente, em que so expedia essa

ordem geral de terror, essa verdadeira lei de suspeitos, ar-
mando os braços dos j uizes de paz, e dos delegados e subde-
iegados de policia, para permittirem ou vedarem o ingresso
do collegio áquelles eleitores que lhes merecessem confian-

ça, e para afastarem aquelles que fossem suspeitos de sereru
íicticios ou clandestinos; nesse mesmo dia em que se decla-
rava que somente fossem admittidos ao collegio aquelles
eleitores que pertencessem 

ao grupo do j uiz de paz e do de-
legado do policia; nesse mesmo dia em que seaineaçavão os
eleitores que não merecião as boas graças da presidencia da

província de serem presos em flagrante delicto, e processa-
dos, expedia a presidencia do Maranhão uma portaria de-
clarando que mandava força armadp ao delegado de policia
e ao juiz de paz,

Eis a portaria:
« 2." Secção.—Palncio da presidência da província do Ma-

ranhão, 17 de Novembro de 1856.
« Nesta data tenho ordenado que marchem sete praças do

destacamento da villa do Icatú, a dez do da villa do Rosa-
rio para reforçar o desta villa, afim de que Vm. possa dar
todas as providencias era ordem a que em nenhum ponto do
territorio de sua juiisdicção se reuna ajuntamento de pessoas
suspeitas que tenha por tim impedir o transito dos eleitores
das diversas freguezias que tem de concorrer ao collegio
eleitoral, esejão ellòs garantidos em sua segurança e liberda-
de individual quer aíii, quer em viagem ; o ordeno muito
terminan temente que Vm. preste ao cidadão Ignacio Francisco
de Oliveira, 1° juiz de paz e preside/Ue interino do collegio elei-
toral e d mesa destr> depois de installada, toda a coadjuvação e
f<>rça que lhe for requisitada para fazer respeitar sua autorida-
de e evitar quto collegio eleitoral seja perturbado em seus tra-
balhos ou coagido por pessoas estranhas.

« No cumprimento desta segunda parte deverá Vm. nada
obrar por si, e sim de perfeito accordo com o dito juiz de paz
presidente interino do collegio, ou com o presidente da mesay
depois de nomeada, xob a presidencia interina-daquelh .

* Dcos guarde a Vm.—Antonio Cândido da Cruz Machado.—
Sr. coronel Kaymundo Jansen de Castro Lima, delegado de
policia da villa de Itapicurú-merim.

< Kemetteu -se cópia deste ofiicio ao j uiz de paz presidente
interino do collegio eleitoral de Itapicurú-rnerim. >

Attendendo-se a que o administrador da província havia
dado ao presidente do collegio eleitoral c ao delegado de po-
licia o direito de afastar os eleitores que lhes aprouvesse
considerar fictícios, e mandando a essas mesmas autorida-
des força armada, importava o mesmo que dizer-lhes : — Sc
taes eleitores teimarem, se pretenderem entrar no collegio,
e fazer algum protesto, mande-os efíectivnmente prender, e
rometta-os á autoridade para serem processados !

Senhores, acabo de esboçar em largos traços algumas das
medidas tomadas pela presidencia do Maianhão; tenlio
mais alguns documentos a ler, e tenho já por brevidade Sal-
tado alguns. Se mo couber a palavra 3egunda vez eu os le-
rei; por agora deixarei de fallar ãcerca das eleições prima-
rias feitas debaixo destes auspicius, o passarei a tratar do
collegio eleitoral.

No dia cm que se devia reunir o collegio eleitoral apre-
sentárão-se os eleitores á porta do edifício em que devião
funccionar ; porém prova-se com os documentos aqui exis-
tentes que havia uma linha desoldad is ; que compareceu o
delegado de policia pretendendo fazer a separação dos elei-
tores por esta fôrma : — entre estes se quizerem; aquelles
não, porque é a ordem do Sr. presidente da província*

Vendo setenta c tantos eleitores que aquillô quesepre-
tendia era A couce d'armas afastar a maioria dos eleitores,

que erão adversos ao candidato da presidencia, alguns dos
eleitores a quem se pennittia entrar acompanhárão os ou-
tros a 

^uom 
se prohibia, c forão protestar, perante o juiz

municipal, contra semelhante abuso e excesso. Eis aqui
esse protesto assignado pelos setenta e tantos eleitores ex-

pellidos do collegio, que se compõe de 90; eis aqui esse pro-
testo julgado por sentença. Eu passo a ler íi camara a re-

presentação cora que os ditos eleitores enviárão esse pro-
testo :

« Augustos e dignissimos senhores representantes da na-

ção.—Os abaixo aasignados, eleitores da parochia, convo-
cados cm virtude da lei para exercerem o direito que por ella
lhe3 ó conferido—ode escolher o seu representante—, ví»m
oflerccer & alta consideração desta augusta camara o pro-
testo junto, com o qual provão que pelo delegado deste

termo Iíaymundo Jansen do Castro Lima, dirigido pelo Dr.
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Antonio de Brito Souza Gayoso, candidato do presidente da

província ádeputação geral, lhes foi vedado ingresso na casa

da camara desta villa, para onde havião sido convocados.

Senhores, os eleitores abaixo assignados, violentamente

t^xpellidos por uma linha de cerca de trinta soldados

de baionetas caladas, postada iia porta do collegio, pro-
testando perante o juiz municipal^ do termo , tomárão

o accordo único que lhes permittião as circumstancias,

esgotados os meios suasivos , c iorao de publico, e a

nortas abertas, reunir-so em collegio eleitoral, na igreja

matriz desta villa, onde procederão á eleição do seu re-

nresentante e do supplente deste, que elles, confiando na

fnstiça desta augusta camara, esperão seja approvada, nul-

liticada a que foi feita pelos eleitores reunidos na casa da

camara, nada obstante essa e a circumstancia do ter sido

«residida pelo Io juiz dc paz, sendo a sua polo 4», accres-

condo que naquella não tomou parto nenhum eleitor da Cha-

padinha, nem da Vargem Grande (ao todo 28), sabre cuja

validade, por não terem havido nellas duplicatas, não occor-

rem duvidas.

Os meios coactivos empregados pelos agentes do presi-
dente da provincia, o delegado de policia e seu candidato,

justificão cabalmente o do que lançárlo mão os abaixo as-
signados, ao passo que affectão aquelles de insanavel nulli-
dade a eleição forjada na casa da camara sob a presidência
de vVencesláo Bernardino Freire.

Além do protesto a que já se referirão, oflerecem ainda

os abaixo assignados á consideração da augusta camara dos

senhores deputados os demais documentos juntos, que sobre

comprovarem o allegado, demonstrao a nenhuma fé cm que
deve ser tida uma eleição em que lia um candidato que pelo
menos obtivera votos, é nem um só se lhe contou! '

« 03 abaixo assignados, chamando a attenção desta au-

gusta camara para a portaria do presidente desta provincia,
dirigida ao juiz de paz presidente do collegio em 17 de No-

vembro do corrente anno, e inserta na Gazela O/licial, que

junto offerecem.e naqual se estabelecem como regra os mais

revoltantes, anti-juridicos e abusivos princípios, com o só
•fito de fazer vingar a eleição do seu candidato, para não can-

sarem a paciência da camara abstèir.-se de mais analysc,

provada como se acha a intcrferencia da força armada, que
de per ai basta para affectar de nullidade a eleição a que
se procedeu na casa da camara desta villa.

«Se «em pre foi de grande escandalo a intcrferencia dos

presidentes nas eleições, muito mais o é agora com as refor-

mas eleitoraes com as quaes derão os poderes supremo? do

Estado manifesta demonstração de que querião a reg-nera-

ção eleitoral.
« Senhores, desde que fôr licito a um presidente de pro-

vincia de«t'arte dispor a seu talantc das eleições, burlados

os direitos, dos eleitoras; descrentes estes o sem espe-

rança de nenhuma melhora de futuro para o paiz, pre-
ferem o deixar-se ficar inactivos, aguardando que os pre-
sidentes de provincia expeção os diplomas ou portarias
de nomeação de seus representantes, delles que não dos

povos ; ao menos lucrão estes evitar incommodos e políticas
odiosidades, evitando não menos pôr em risco a própria

vida. Villa do Itapicurú-merim, 3 de Dezembro de 1B56.

— E. II. M. —Antonio José da Silva Medeiros, eleitor,

Joaquim Pereira dos Santos Queiroz, Kaymundo Ilonorio

de Mesquita Cintra, Antonio Bernardes Cantanhede, Joa-

quim Fabricio de Moraes Rego, Antonio José Marques,

Joaquim Antonio de Souza, Constantino da Costa Gar-
rido, Pedro Miguel de Alcântara Coelho, Joaquim Bar-
boBa Caldas, João Pedro de Araújo, José da Cunha Ma-
chado, João José de Oliveira, Antonio da Costa Oliveira,
Francisco Thomaz da Silva Vianna, Antonio Luiz Marques
de Almeida, Joaquim Manoel Pacheco, Francisco Felicio de

Magalhães, Manoel de Mello Muniz, José Francisco He-

zorra, Maximiano Dias Carneiro, Bartholomeu da Silva

Pereira, Ilicardo da Silva Ferro, José Pedro da Silva, Do-

min"OS Pereira da Silva Coqueiro, Mariano Olympio de
Carvalho. Luiz Lopes Ferreira, Augusto Máximo Ferreira

de Carvalho, Hygino Antonio da Silva, Marcos Alves No-

gueira da Silva, Francisco Mariano Frazão, líaymundo

Brunduncio Martins de Andrade, Joaquim dos Santos

Franco de Sá, Joaquim Alexandrino Martins, Jose Clemen-

tino dos Reis, padre Manoel Lourenço Ferreira, Uaymundo

Bcnedicto Fernandes, João Lopes leixeira, José l-ortunato

Marfail, 1'edro Nunes Leal, João Antonio dos Santos, Fre-
derico Augusto Pinheiro Lisboa, Bernardino Sauches Pe-
reira de Castro, Francisco Justiniano Pinheiro Lisboa,

Antonio José Ferreira, Antonio César de Berredo, José Ma
ximiano Cardoso, Sebastião José Pereira de Castro Sobrinho,
.Joaquim José Nunes Paes, Camillo Henriques^ de Lellis
P^cova, Manoel Joaquim da Fonseca, Antonio Bem ardi no
Ferreira Coelho, Jacintho Rodrigues Pereira, Alexandre

Pereira de Iremos, Uaymundo Alves do Abreu, Joaquim

Antonio da Silva Bastos, Abel Borges de Souza, Antonio
Francisco Pereira, Francisco das Chagas Araújo, Lazaro
Joaquim de Carvalho, Manoel liaymundo SA Vianna, pa-
dre Uaymundo José Lecone da Fonseca, Francisco Satur-
nino Folgosa, Manoel l^ourenço Bogea, Francisco José
Gonçalves de Ainorim, Manoel Francisco Dias, Jacintho
Antonio Rodrigues, Clementino Raymundo da Ericeira,
Thiarço Justiniano da Silva, Antonio Fernandes de Maga-
lhães Bastos, José llosa Guilhon, Silvestre Pereira da Silva
Coqueiro, Luiz Carlos da Silva. >

líelata-se 110 protesto todas as occurrencias que se derão ;
o facto do delegado de policia evitar que entrassem os ciei-

tores no collegio. Isto , que está julgado por sentença, não

basta pata provar abusos do autoridade da parte do delegado

de policia ?
Eis-aqui um documento para demonstrar que as medidas

tomadas pela presidcncia forão tielmente observadas e cum-

Êridas; 
é a própria acta do collegio do delegado de nolieia.

?epois do transcrever aquclla portaria que o nobre deputa-

do leu liontem na casa, diz a acta que se prohibira oin-

gresso no collegio a taos e taes eleitores, a taes e taes cida-
dãos, aquelles porque erão íicticios, estes por suspeitos!

Já se vtS que o protesto está garantido pala própria acta ;

porque ali se não diz senão que os eleitores se apresentarão

á porta do cditicio, e se lhes prohibio o ingresso. A mesma

acta aílirma que semelhante prohibição se fizera. Temos

ainda um officio do delegado de policia a tal respeito.

(O orador procura entre os papeis que tem d vista por algum

tempo.)

Eu desejava, Sr. presidente, ler esse documento, em que
o delegado de policia diz o mesmo que o protesto e a acta

asseverão ; mas nesta confusão de papeis, por mais que pro-
cure, não posso acha-lo; quando eu o encontrar lerei á

camara. Em resumo diz elle que não consentio que esses

eleitores tivessem ingresso e se reunissem no collegio.

Não posso, entretanto, prescindir de uma justificação que

já apresentei, e não a acho aqui. Peço a V. Ex. que mando

verilicar se esse papel está na secretaria. E' uma jostificação
dos eleitores de Annjatuba provando que entrárão no col-

legio, mas que nessa reunião não houvera votação 1

O Sit. Presidente : — Os papeis , dopoià do examinados

pelo honrado membro* forão fechados < m uma gaveta da

mesa, o h ou tem estiverão presentes & casa.

O Sr. Franco de Almeida (depois de procurar entre os pa-

peú) 
¦. —Aqui está a justificação; estava envolvida com

outros papeis.
Os eleitores deAnaiatuba, que comparecerão no collegio

eleitoral do delegado de policia, o a quem se permittio o in-

gresso, o que lá estiverão, iniciados nos myeterios daquella

reunião, testemunhando o quo »o praticára, deolarárão que
não houve votação, e que não se procedeu aos trabalhos ante-

riores da eleição. A justificação pôde ser observada pela
casa; não a leio por ser extensa.

Eis alii o mesmo quo assevera o protesto julgado por
sentença; combinado elle com a própria acta do collegio o

com esta justiticaçío, prova-so quo a lei não foi observada.

O Sn Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Franco or. Aljikioa : — A' vista desse brusco reco*

bimento do collegio eleitoral, os 73 eleitores reunirão-so em

outro lugar, o procederão á eleição, cuja acta remcttêrjo.

Assinincomo eu tenho votado sempre contra qualquer
manejo eleitoral por parte das presidências de províncias ou

de outras autoridades, estou longe de querer que se appro-

vem estes e outros factos, quer ora eleições 
primaria», quer

em secundarias ; porque não estou certo de que se guur-
dassem todas as formalidades, não posso sustentar que

alguma solemnidade não deixasse de ser preterida neste 2o

coTlcgio, assim como não posso asseverar que seja legal

qualquer das duplicatas, contra as quaes ainda liontem o

orador que mo precedeu se pronunciou. 1 )cscjo provar sómen-

te que, quer nas duplicatas, quer no collegio da parcialidade

presidencial, se não guardáráo todas as solemnidades que a

i lei prescreveu, e que as eleições forão sustentadas o nlti madas

I pelas baionetas da presidcncia, c seus ageufes oloitoraes....
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O Sr. Dias Vieira :—-Não apoiado.

O Sr. Franco de Almeida:—.... e pelas ameaças de

processos c prisões. Por conseguinte julgo procedente o

pensamento do nobre membro da commissão divergente,

que opinou para que se annullem todas as eleições.
Depois da eleição secundaria, depois da reunião dos col-

legios, parece que devia estar tudo acabado; quem tinha
vencido, tinha vencido ; quem estava derrotado, C3tava der-
rotado ; porém se a casa já observou a actividade da presi-
dencia nas portarias que acabei de ler, vai ver que essa
actividade se tornou febril desde o momento em que se
concluirão as eleições secundarias ; então já não é um
candidato que se procura que vença ; já. se não pede; já se
Jião ameaça para que se venção as eleições ; então castigão-
fe aquelles que tiverão a coragem de se oppGr á presidencia,
de resistir ao dedo da autoridade.

No dia 6 de Dezembro a presidencia demittio o professor
João Pedro de Araújo, e, o aue ó mais, a professora Maria

Joanna da Silva, ambos da Chapadinha, collegio que more-

ceu as iras da presidencia, como daqui a pouco mostrarei,

porque lá perdera a eleição.

U.h Sr. Deputado dá um aparte.

O Sn. Franco de Almeidi :—Posterior, porque trata-se

de punir; o nobre presidente, que não recuava ás ameaças
ante» da eleição, ó muito natural que depois delia não dei-
xasse de desforçar-se, c castigar os que liavião cabido no
seu desagrado.

O mesmo Sr. Depitado : — Mas a questão é se as elei-

ções são validas ou não ; o mais não vem para aqui.

O Sr. Franco de Almeida:—Estou mostrando que *ão

podem ser validas desde que interveio o presidente. Creio que
o nobre deputado me pergunta se a presidencia interveio
depois da eleição acabada.

O mesmo Sr. Deputado :—Não pergunto, estou me re-
ferindo a factos, e o que desejamos (• conduzir o espi-
rito da camara para descobrir a verdade. Se o nobre ex-

presidente fez mal com essas demissões, carregue com as
conseqüências, nós aqui tratamos da eleição do 4» districto.

O Sr. Franco de Ai.meidi : — A camara ouve ; parece que
03 factos têm sido descriptos e apontados pormim em sua ver-

dadeira marcha ; parece que depois da actividade presiden-
ciai, depois da intervenção antes da eleição, tem todo o ca-

bimento o que estou referindo, muito mais quando se lfrão

attestados á casa do algumas autoridades policiaes. E' pre-
ciso que se saiba que algumas autoridades policiaes, que
tinhão assistido ao processo eleitoral, que tinhão visto toaos
os factos, mas quo não tinhão cumprido exactamente com
as ordens da presidencia, forão demittidos e substituidos

por outros, que agora exactamcntc attestão que taes e taes
eleições são reaes, e que taos e taes outras não tiverão lugar.

Eis-aqui a folha oflicial crivada de portarias de demis-
sões para o 4o districto eleitoral do Maranhão. Desejo que
310 meu diâcurgo saião publicadas todas catas portarias, e

por isso <5 que estou cansando tanto a attenção da ca-
ruara. Na primeira, com data de 6 de Dezembro, vem
a demissão quo já reíeri, de João Pedro de Araújo
e Maria Joanna da Silva, profesores interinos de pri-
meiras letras da freguezia da Chapadinha. Também foi
exonerado do cargo de delegado aa instrucção primaria
dessa freguezia llicardo da Silva Ferro, que tinha mostra-
do ao presidente da província que não estavfi disposto a sa-
tisfazê-lo. Não lerei á camara uma carta do proprio ex-

presidente a esse Ferro, onde elle mostra o Beu desgosto, o
seu despeito; desde que esse cidadão, de quem se dizia amigo,
e que S, Ex. declarava amigo da autoridade, ousou apre-
sentar outro candidato, foi demittido. Segue-se outra porta-
m declarando sem effeito a de 14 de Agosto, na parte re-

lativa ao mesmo Ricardo da Silva Ferro, em que era no-

meado juiz commissario; outra demittindodo cargo de dele-

gado de policia da Chapadinha a Antonio da Costa Oliveira;

outra demittindo os cidadãos dos lugares de subdelcgados
e seus supplentes.

(Ha diversos apartes.)

Isto serve para mostrar aos Srs. deputados que as auto-

ridades policiaes que em Fevereiro deste anno informarão á

presideneja sobre a maneira por que tinhão sido feitas as
eleições, documentos únicos que se lêrão aaui na casa, são
autoridades nomeadas pelo mesmo cx-presidente depois do
dia 6 de Dezembro....

O Sr. Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Frasco de Almeida: — Lendo estes documentos

por sua ordem, não_ posso ir saltando, porque então teria
de repisar o enfastiaria aos Srs. deputados. Estou mos-
trando a inversão que houve na policia, e isto sómente
debaixo do primeiro ponto de vista, no 4» districto elei-
toral; não estou tratando da provincia do Maranhão em

geral, mas desse districto unicamente; e como aVargem

Grande pertence a elle, eaqui se ISrão participações^ de au-
toridades datadas de Fevereiro deste anno, e preciso que
declare á camara, e prove com estes documentos, que essas
autoridades forão substituir aquellas que forão demitti-
das a 6 de Dezembro. (Lê varias portarias de demissões de
autoridades policiaes da Vargem Grande.)

Isto no dia 6. No dia O continuárão as demissões, como

prova a parte oflicial do Jornal. (Lê uma portaria de demissão
de supplentes de policia do termo de Mearim).

Sr. presidente, acabo de encontrar o offieio do delegado
de policia da villa de Itapicurú-merim, participando á pre-
sidencia o occorrido a 2 |de Dezembro , por occasião da
reunião do collegio. E' um documento tão importante que
o lerei sem commentarios.

« Illm. e Exm. Sr. — Participo a V. Ex. que se fizerão
os trabalhos do Io collegio do 4o districto eleitoral desta

provincia com toda a regularidade e socego, dando-se ape-
nas a seguinte occurrencia, que julgo dever levar ao conne-
cimento de V. Ex. Quando já se achava installado o collegio
c constituída a mesa, pelas 10 horas da manliãa, se apreséu-
tou em frente do paço da camara municipal, onde aquello
estava reunido, um grupo de pessoas que acompanhárão
algumas outras que 3e diziâo eleitores ; mas como de

permeio com ellas viessem também os indivíduos impli~
calos nas eleições fictícias e clandestinamente feitas nes-
ta freguezia de N. Sra. das Vôres do Itapicurú-merim, e n«
d<: N.Sra. do Nazaré th do Mearim de que trata os ofíicios de V
Ex. de 10 e 17 de Notembio ultimo, em que, em consequcn.

cia de boatos aterradores que corrião pelo districto, boa-

tos quo davão como infallivel a invasão do collegio

pelos referidos individuos, e fazião receiar turbulência e
descomedimentos de pessoas rancorosas já despeitadas

pela reconhecida minoria de que dispunhão, alii me acha-
va presente para manter a ordem e fazer respeitar a autori-
daae do 1° juiz de paz, presidente interino do collegio, que
era ameaçada de que seria desacatada, a em virtude de que
este requisitou a minha assistência no collegio, declarei que
todos podião entrar, menos os indivíduos jd legalmente decla-
rados criminosos.

t Valendo -se desse futil pretexto de ha muito e a todo o
trance procurado para 110 pleito legal das umas não darem
a conhecer a fraqueza de suas forças, todos esses que se
dizião eleitores, insistindo pela entrada de todos ounenliuns,
excitando o grupo'que os cercára, e dirigindo ditos cqui-
vocos e provocações ú autoridade, que com prudência cn-
tendeu dever tudo tolerar para não dar aso á pratica o
realisação de seus tenebrosos planos, se forão retirando

pouco a pouco.
<IIoje oorre vagamenteque elles forão forjar actas de elei-

ções ficticias e clandestinamente feitas em casa do Dr. Ovi-
dio Guilhon, j uiz municipal do termo, ou do vigário Camil-
lo Henrique» de Lellis Pacova, ambos freneticos partidarios
da opposição; o que oom tudo não posso garantir; porém
o que posso e devo assegurar a V. Ex., é que nenhuma outra
eleição publicamente leita liouve senão a que sc procedeu no
lugar designado por lei, isto é, no paço da camara munici -

pai desta villa.
« Deos guarde a V. Ex. Itapicurú-merim, 4 de Dezembro

de 1856.—Illm. e Exm. Sr. commendador Antonio Cândido
da Cruz Machado, digníssimo presidente desta provincia.—
Raymundo Janseji de Castro Limay delegado de policia. »

Sr. presidente, eu tenho talvez abusado da bondade de

V. Ex. e da casa (nao apoiados); mas V. Ex. nao faz idéa

dos esforços que tenho feito para me fazer ouvir, para con-

tinuar nesta discussão, sotfrendo bastante, como estou
actualmente; acho-me em uma posição bem diíEcil.Se V. Ex.,

se os nobres deputados me permittissem que continuasse a

fallar sentado, fazião-me um favor especial; não posso
mais continuar em pé, e ainda agora estou com as partes
officiaesl Senão fôr excesso de bondade, desejava que
V. Ex. ou a casa me permittisse que continuasse sen-

tado.
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O Sr. Presidente:—Consultaiei a caía, visto ser attri-

tmição sua.

(Consultada a camara, decide que o nobre deputado continue

a faltar sentado.)

O Sr. Franco de Almeida: -- Ora. senhores, combi-

nando esta participação do próprio delegado de

com a declararão da mesa desse collcjiio, com o protesto

produzido em presença do juiz municipal, com as porta-

rias presidenciais, liavcri quem cm l.oa consciência diga

que esse collegio eleitoral dovo ser approvado! Haverá

nleuem que em boa consciência diga que se deve sane-

cionar a eleição praticada nesse collegio, eleição reves-

tida de tantas illogalidades ?

No dia 15 de Dezembro continuirao os processos e as do-

missões. (U.) .
E' preciso que eu note ã casa que quasi todos esses mdi-

viduos dcmittidos erão eleitores ; i preciso que a casa note

que essa punição fOra infligida aos supplentes porque erão

eleitores.

O Sr. Dl as Vieira : — Dos verdadeiros ou dos falsos ?

O Sr. Franco de Almeida : — Dos verdadeiros ou dos

falsos, conforme a camara declarar.

O Sr. Dus Vieira:—Estamos em tempo de conhecer

Isso.

O Sr. Franco de Almeida:—Bastava, senhores,^que

parte desse collegio se reunisse debaixo de taes auspícios

para que elle não pudesse ser mais legal.

O Sr. Dus Vieira :— Serão eleitores esses?

O Sr. Franco de Almeida : — Quasi todos; se quer que

tome mais tempo á camara, vou mostrar quo quasi todos

esses indivíduos que forão demittidos erão eleitores.

Isto é ainda para seguir a minha proposição da inter-

venção da presidência. Ainda estou provando que a presi-
deneia interveio ; ainda «stou tirando o manto com que a

presidência queria dizer que proseguio regularmente o pro-
cesso eleitoral; estou rasgando esse manto para depois

apresenta-lo esburacado, e chegar á conclusão do que não

foi erro da intelligencia; foi a vontade que ordenou que
esses e outros faetos fossem praticados.

No dia 16 de Dezembro continuarão as demissões e os

processos :

« 2." Socção. — Palacio da presidoncia da província do

Maranhão, 16 de Dezembro de 1856. • 
^ _

« Constando das actas de um supposto collegio doltapi-

curú-merim que o juiz municipal da mesma villa, Ovidio

Guilhon, receoêra e despachíira, fizera autoar e tomar por

termo, para seguir os termos posteriores, um protesto con-

tra o acto do collegio eleitoral, por tuhaver este consentido

que tomwsem parte nos seus trabalhos indivíduos que se apre-

sentirão como eleitores pelas freguezias do Itapicurü-me -

rim. Alto c Baixo Mearim, em virtude de eleições fictícias ; e

excedendo o dito juiz municipal com este seu procedimento

os limites das funeções próprias do emprego, o presidente da

província, tendo em consideração este facto que faz crer que

o dito juiz mio tem sido alheio a semelhantes fraudes eleitoraes,

o que o torna improprio para tomar criminalmente conheci-

mentó dellas, resolve, em conformidade do disposto no § 1°

%doart. 5® da lei n. 38 do 3 do Novembro de 1834,' suspen-

dor o mesmo do excrcicio do cargo, ordenando que se lhe

faça effectiva a responsabilidade pelo juizo compotcnte.—

Antonio Cândido da Cruz Machado. >

« Fizcrão-se as devidas communicações. >

Note-se que aquillo quo praticou o juiz municipal Ovidio

Guilhon CBtft hoje firmado pelo acto do proprio collegio

eleitoral....

O Sr. Dias Vieira : — Nesse ponto acompanho o nobre

deputado.

O Sr. Franco de Almeida :— ....pela participação do

delegado e pela justificação. 
E, para que não reste a menor

duvida da injustiça com que se atirou sobra um homem

digno e probo....

O Sr. Dias Vieira — Apoiado.

O Sr. Franco de Almeida: ¦— .... á aecusacSo de uma

fraude eleitoral, passo a ler a sentença de absolvição.

O Sn. Dias Vieira: — Neste ponto acompanho o nobre
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deputado. O Sr. Dr. Ovidio Guilhon é um magistrado

muito digno.
O Sr. Franco de Almeida: —O nobre deputado ha de

acompanhar-mo em mais outros pontos. (Riso.)

O Sr. Dias Vieira :—Aquelles quo fArom reaes.

O Sr. Franco de Ai.heida :—Faço excellente juizo do no-

bre deputado; já esteve em uma província como seu adini-

nistrauor; sou o primeiro a reconhecer o sou merecimento...»

O Sr. Dus Vieira :—Obrigado.

O SuJFbanco de Almeida:—...o attestar á camara que, fO

nobre deputado estivesse 110 Maranhão, não teria pratica-
do o mínimo do que fora praticado pelo Sr. ex-presidente da-

quella provincia.

O Sn. Dus Vieira : — Não açoito o elogio.

O Sr. Frinco de Almeida : — Não os teria praticado,

porque não os praticou na provincia do Amazonas.

O Sr. Dias Vieira : — Entretanto fui arguido.

O Sr. Frasco de Ai.meidi : — Mas sabo que não acompa-

nhei aquelles que o arguião ; sabe pelo contrario que estou

ligado a um laao no Pará que sempre fez justiça ao nobro

deputado; sabe quo esse lado não tinha as menores rela-

çò. s com o nobre deputado, c comtudo defendeu-o.

O Sr. Dias Vieira : — Pelo quo fiquei muito agradecido. ,

O Sr. Franco de Almbida: — Nós 110 Pará (& excepção do

uma muito pequena minoria) nos guiamos sempre pelas re-

gras do direito e da justiça 1 e muito estimo ter esta ocea-

siâo de mostrar quo nós, defendendo o nobro deputado contra

algumas arguiçòes injustas que lhe tinhão feito na admi-

nistraçãodo Amazonas, merecemos que nos julguem como

julgamos ao nobre deputado ex-presidente do Amazonas.

Passo a ler a sentença de absolvição do juiz municipal.

Note a camara quo eu não leria todos estos documentos se

não estivessem ligados com as questões eleitoraes. Esse juiz
municipal foi accusado de uma fraudo eleitoral, por isso

que aceitou e julgou um protesto ; portanto este documento

tem toda a relação com a matéria. Quero que elle fique es-

tampado no meu discurso, para que todo o paiz observe a

injustiça da presídencia do Maranhão *, injustiça que ó re-

conhecida pelo nobro deputado por Guimarães :

c Vistos estes autos, etc. Por portaria do Exm. Sr. presi-

dente da provincia do 16 de Dezembro próximo Hndo, a f!. 3,

determinou-se que por esto juizo s«« íizesso elToctivaa res-

ponsabilidado ao Dr. Ovidio Guilhon, juiz municipal cor-

plião* dos termos do Itapicurú-merim, yargem Grande c

Anatajuba, pelo facto de mandar autoar e tomar por termo

para seguir os termos posteriores 
um protesto apro>ont4iuo

por vários eleitores das freguezias do Itapicurú-merim, \ ar-

gem Grande, Alto e liaixo Mearim contra o procedimento
do collegio eleitoral do Itapicurú-merim em não con e-itir

tomass<*ai parte nos seus trabalhos, facto quo o mesmo

Exm. Sr. presidente qualificou como oxeesso dos limites das

funeções próprias do emprogo do referido juiz municipal, o

que faz cror não ter sido elle alheio i\s fraudo* eleitoraes

praticadas pelos ditos eleitores, e por isso improprio para
tomar criminalmente conhecimento dellns.

, ^ vista do art. 19 do decreto u. 842 de 10 de Setembro de

1855, que revogou oait. 111 da lei n.^87 do 1'.) de Agosto de

1816, que prohibia qualquer procedimento judicial ex-oífi-

cio ou requerimento de parte por motivo do defeito, vicio ou

irregularidade na formação das juntas da qualificação e

organização das mesas parochiaes e collegios eleitoraes,

etc., de maneira alguma so pôde considerar este procedi-
mento do juiz accusado como excesso dus íuneções do seu

emprego, nem oonnivoncia com as fraudes eleitoraes quo

por ventura pudessem ter havido na eleição daquelles oloi-

tores, que tendo »ido feita no dia 2 do Novembro do anuo

proximo findo na villa de Itapicuríi-meriin, o documento do

11. 10 prova que o juiz accusado «o achava na villa da Vur-

gem GraHde desde 20 de Outubro até 13 do Novembro do

dito anno; e por isso, além da razão acima dita, este acto

por que i accu|ado o mencionado juiz municipal, não emba-

rurando de fôrma alguma os actos do collegio eleitoral, sr>

pôde considerar-se como tendo em vista não querer 
sulto-

car qualquer manifestação contra actos do dito collegio

eleitoral, que aquelles eleitores julgavão ofTonsivos a seus

direitos. , . .
« Portánto e o mais que dos autos e resposta do juiz accu-

sado consta, julgo improcedente o procedimento cx-ofUcio
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mandado instaurar pela portaria a fl. 3. o. pague a munici-
palidade as custas m que a condèmno. Villa do Rosário, 14
de Fevereiro de 1857.—Antonio deBarros e Vasconcellos. Em
tempo, recorro cx-officio para o tribunal da relação. O
escrivão remetta o processo á superior instancia. Rosário
14 deFeverriro de 1H57.— Antonio rfc Barro.te Vascomcellos.
—Estíi conforme, c ao processo me reporto. Rosário, 21 de
Fevereiro de 1H57. E eu José Joaquim Pinheiro, escrivão,
subscrevi e assignei.—C. c C. por mim escrivão JW Joa-
quim Pinheiro. >

- Chamo a attençao da camara para a contradicção ilo
ex-presidente tio Maranhão. Queria elle que fosse revoga-
do o art. 111 da lei de 1816, para encarregar as autorida-
<les^ pouciaes_ de processarem aquelles eleitores que lhe
aprazia considerar fictícios ; mas mandava processar o juizmunicipal porque aceitava um protesto sobre vicios, defei-
tos e irregularidades de uma eleição !

O Sr. Dias Vieira : — Foi illudida a sua boa fé.

O Sn. Franco de Almeida : — Não aceito essa desculpa.
Quando um presidente tirma uma portaria como aquella que
tive a honra de apresentar á consideração da casa, deve at-
tender bem para o que faz.

O Sr. Dias Vieira : — Abusou-se em uma certidão do
escrivão.

O Sr. Fr '.m:o de Almeida : — Eu tenho entre os meus do-
cuinentos um attestado desse mesmo escrivão explicando
todos os factos, e liei de mostrar que ainda neste ponto não
podia ser iüudido o presidente da província. Parece, pois,

este processo e todos os que fossem instaurados porv ordem da presidencia da província seriuo julgadoi impro-
cadentes.

Está lavada a reputação deste magistrado ; está legiti-
mado o seu neto; está provada não eo a contradicção da
presidência do Maranhão como a sua injustiça, c inter-
lereneia indébita (iue queria a todo o custo ter na eleição
do 4° distrieto eleitoral d:i província do Maranhão.

Passo a ler uma outra ordem para um processo monstro
<'in que eutravào muitos cidadãos. Não se contentou a pre-sidencia de mandar somente processar o juiz municipal
por ter julgado e admittido um protesto ; foi adiante, e,
como se vai ver, mandou instaurar processos em larga «scala!

2" Secção. — Palácio da presidencia da província do Ma-
ranhão, 16 de Dezembro de 1856.

_ 
< De uma cópia de actas de um supposto eollegio de Ita-

picurVi-merim, consta que na casa do vigário Manoel Lou-
renço Ferreira, irmão do Dr. Josó Sérgio Ferreira, se fabri-
cãrão nessa villa actas do nomeação de eleitores, figurando
como presidente da mesa parocliial o 4o juiz de paz Louren-
ço Antonio da Silva, e que os dozo indivíduos que se fingem
nomeados eleitores, em virtude dessas actas falsas, compa-
recêrão e votárão no bupposto eollegio, cujos nomes são os
seguintes : lo. Padre Manoel Lourenço Ferreira; 2o, Jos(5
RosaGuilhon ; 3o, «Tosó Clementino dos Reis ; 4°, Joaquim
aos Santos Franco de SA,; «50, Mariano Olympio de Carva-
lho ; 60, Marcos Alves Nogueira da Silva ;7°, Augusto Ma-
ximo Ferreira de Carvalho; 8o, Ilygino Antonio da Silva ;

Raymundo Brunduncio Martins de Andrade ; 10, Joa-
quim Alexandrino Martins ; 11, Luiz Lopes Ferreira: 12,
l" rancisco Mariano Frazfio.

Segundo as participações officiaes a eleição se fez sob
a presidência do juiz de paz competente Joaquim Pinto
Saldanha^ e nenhum dos mencionados indivíduos foi no-
meado eleitor dessa pnrochia.

A presidência sómente teve conhecimento de se haver
commettido esse crime de fabrico de actas de eleições íicti-
cias pela cópia das actas do supposto eollegio, enHo deixou
de sorprende-la o fneto de que o subdelegado que acaba de
ser demittido, Josó Rosa Guilhon, única autoridade crimi-
nal da villa, fosse um dos snppostos eleitores. O vigário,
pelo faclo de prestar a sua casa para o commcttimeniQ do crime, i
tornou-se complice delle.

Os fabricadores dessas actas estão incursos nas penas do
art. 16/ do código criminal; porquanto fabricãrào actas fal-

n9me dos votantes da freguezia sem intervenção

« Os suppostos eleitores também estão incursos nas penasdo mesmo artigo, visto que usárão de um papel falso como
se fosse verdadeiro, sabendo que o não era.

« Aquelles que servirão de mesarios no fabrico das actas
parochiaes, e depois se apresentarão como suppostos pleito-

j 
res, commet terão duas vezes o crime de falsidode% e sendo pro-nunciados por ambos, nao poilem obter fiança em conforrai-
dade do disposto no & 3» do art. 301 do regulamento 11.120
de 31. de Janeiro de 1842.

Cumpre que Vm. instaure quanto antes o respectivo
processo criminal cpntra os fabricadores das actas paro-
cliiaes, e bem como contra os doze indivíduo» que figurârão
como eleitores, não obstante haverem commettido este crime
em uma reunião fóra do distrieto, uma vez que são domi-
ciliarios nelle ; porquanto , é distrieto da culpa tanto
aquelle lugar em que é commettido o crime, como aquelle
onde reside o réo, segundo dispõe o § 3° do art. 160 do co-
digo do processo.

Chamo a attenção de Vm. para o oflücio que_ em 17 de
Novembro dirigi ao presidente Interino do eollegio de Ita-
picurú-merim, e que foi publicado na folha oílicial de 21
do Novembro. Nelle encontrará Vm. solução a alguma du-
vida que occorra sobre pontos de direito.

« O desaggravo das leis e a moralidade puhliea exigem
toda a energia da parte da autoridade, para que não fique
impune o crime do fabrico de actas falsas, ou de eleições
fictícias, crime que, atacando a verdade do systema repre-
sentativo, tende a torna-lo uma burla, um jogo de fraudes
e ficções.

O estellionato, aquello que por me'10 de qualquer falsi-
dade constituo a outro em obrigação, o deste modo tenta
roubar-lhe a fortuna, não é mais digno de punição do que o
estellionato politico, que por meio de actas falsas pretende
constituir seus concidadãos na obrigação de aceita-lo como a
expressão do seu voto. A penalidade do art. 2(i5 do co ligo
criminai e a do art. 167 é a mesma ; o legislador considerou

portanto ambos os crimes dignos da mesma punição.
Espero que Vm., procedendo com toda a energia, pondo

de parte considerações indébitas, tendo diante dos olhos
somente o seu dever, e um grave crime attentatorio dos mais
sagrados direitos de seus concidadãos, promova o desaggra-
vo das leis e da moralidade publica offendidas, e preste
einfim um grande serviço ao seu paiz, preparando a punição
dos fabricadores de actas de eleições iicticias, que têm con-
corrido para o descredito desta aos olhos das outras pro-
vincias.

Deos guarde a Vm. — Antonio Cândido da Cruz Macha-
dn-7"Sr. capitão Joaquim Pinto Saldanha, subdelegado do
policia da villa de S. Luiz Gonzaga do Alto Meurim. >

Com e?te documento prova-se que com uma eleição se

julgava nulla a outra ; a presidencia da província julgou-se
habilitada para «mandar processar aquelles que intervierfio
em uma duplicata, baseando-se naquelles que intervierão

"na outra duplicata !
Estes não suspeitos, não são interessados, não se advertio

que por força elles havião de fallar em desabono á eleivão
contraria!

_ São as provas de que lançou mão a presidencia1 da pro-
vincia do Maranhão para fulminar com um processo áquel-
les que se oppuzerão nessa freguezia ti eleição em que ella
tinha o maior interesse !

Vê-se pela sequencia dos a*tos que tenlio apresentado á
consideração da casa, o interesso que cm toda a eleição
mostrou o presidente do Maranhão, e tanto que ao mes-
mo tempo que mandava processar um juiz municipal

pov tomar um protesto, manda processar o juiz de paz, me-
sarios, eleitores, dono da casa, todos os complioos da eleição
que elle condemnava 1 E por quem, senhores ? Pelo subdsf-
legado Saldanha ! !

Foi cm casa de Saldanha, foi com elle i'i testa, foi com esse
subdelegado que se fez a eleição em favor do candidato da
presidencia, c a quem se tinha dado todo o poder, a quem se
disse: « Proceda desta e daquella maneira, processexi taes e
tacs indivíduos ; olhe oue o crime não tem fiança 1 » E no
(im querem os nobres deputados pelo Maranhão que se não
censure fortemente a uma administração que se mostra tão
claramente contraria a todo o espirito de justiça, a..., a..,.
Não direi mais nada.

Não desejo augmentar a afílicção ao nfflieto. Qualifique
a camara, qualifique cada um dos que me ouvem e dos que
me hão do ler semelhante procedimento.

Continuão as nomeações, as demissões c processos ; mas

para que liei de ler mais ordens se todas são moldadas pela
que acabei do ler, ordens que dão a medida dos principio?
jumdicos do presidente do Maranhão ! Tenho tanta convic-
ção dos erros que assignalão esses actos, que não accres-
centarei mais nada á sua exposição.
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Acatei de mostrar como procedera o ex-presidente do Ma-
ranhão desde a reunião do collogio eleitoral em 2 de Dezein-
bro até a apuração pela camara municipal. Persuadem-se
os nobres deputados que tudo linalisára ? Engano.

Reunidos os vereadores para a apuração, alguns cidadãos
lionestos e conceituados anresen t/irão a neta do collegío for-

mado pelos eleitores cxpeílidos da casa da camara pelo de-

legado de policia e baionetas da presidencia. Não-qulzerüo

porém receber semelhante acta; recusarão abrir o respee-

tivo officio, porque, senhores, a camara municipal, a guarda
nacional, o juizado de paz, estão monopolísados por 1(1 in-

dividuos, que são os potentados do Itapicurú.

O presidente da camara occupa vario» cargos; o mesmo

delegado Itaymando Jansen Serra Lima se apresenta de-
baixo de diversos caracteres. Basta recorrer aos dopumentos

fornecidos á commissão para ver-se Serra Lima funccionan-

do como delegado de policia, como...

Uma voz :—Isto so vê em todos os lugares do interior.

O Sr. Criz Machado:—Está enganado ; não podia ser de-
legado e presidente da camara municipal.

O Sr. Franco de Almeida : — Qualquer desses 16 indivi-
duos exerce quatro ou cinco cargos, e Raymundo Janson
Serra Lima se apresenta sob diversos aspectos em quatro ou
cinco officios diíferentes.

O Sr. Crlz Machado : —Era delegado o juiz municipal
supplente.

O S«. Frvnco nu Alkeida ¦ — V. Ex. me obriga a recor-

rera este mare-magnum (apontando para os papeis.)

O Sr. Cruz Machado : — Cinco vezes <5 engano.

O Sr. Frasco de Alui ida : —Não queira o nobre depu-

tado confundir, persuadindo-se que ignoro os negoçios de
Itapicurii-merim.

O Sr. Cri /. Machido:—Mostre pelos documentos.

O Sr. Franco de Almeida :—Mostrarei, sim, senhor,

que são eBses 16 indivíduos, os 16 eleitores do nobre depu-
tado, os que oecupão ali todos os cargos. 

*

O Sr. Criz Machado: —Mostre que Serra Lima repre-

Benta cinco caracteres.

O Sr. Fr\nco de Almeida: — Não è 60Serra Lima que
se acha neste caso; esses 16 homens se reproduzem em
todos esses documento^ quo ali estão.

V. Ex. mesmo mo forneceu um documento para deprimir*
as camadas muni cipaes, com a justificação que aqui so acha.
O nobre deputado »sabe quo não tenho a menor intenção de

offendO-lo; mas permitta que lhe diga quo essa justificação
seria desprezada in limine ainda em qualquer tribunal do

mais ignorante juiz de paz da roça. (Rito nas galerias.)

O Sr. Presidente : — As galerias não podem dar signal

de approvação ou de reprovação.

O Sr. Frvnco de Almeida:—Eu mostrarei o quo 6 esta

justificação; e admira, senhores, que a amizade e o inte-

resse tenhão cegado o nobre deputado a ponto de ser advo-

gado, o não ropellir uma justificação de semelhante na-

tureza.

O Sr. Cruz Machado :—Foi-me remettida pela camara
municipal para ser enviada ao governo imperial.

O Sr. Franco de Almeida : —Por isso perguntei hon-
tem so o nobre deputado prestava-lhe toda confiança, c o
nobre deputado respondeu-me quo sim. Daqui a pouco se
verá que o mais ignorante dos juizes de paz da roça não
admittiria um documento como este. Hei de mandar esta

peça aos meus honrados collegas para verificarem o que
digo o affirmo.

O Sr. Criz Machado:—A minha obrigação era man-
da-la ao governo imperial.

O Sr. Frvnco de Almeida: — Mas não fundamentar

o seu discurso com esse documento.

O Sr. Cruz Machado : —- Acho-o bom.

O Sr. Franco de Almeida : — Aceito a declaração, e verá

que os seus créditos de advogado não podem ser dofendidns
senão dizendo-se que V. Ex. não prestára attenção a esse

documento.
Neste documento são os vereadores que representão à pre-

[ sideneia contra a eleição ; são cs vereadores quo requerem
i a justificação ; jurão nclla

O Sn. Cri z Macii vdo :
I notáveis do lugar.

•Os 
quo jurão são 20 pessoas

O Sn. I- ranço de Almeidv : — Passarei primeiro a fallar
i dos 1«> indivíduos, em Itapicurú , que possuem todos os

cargos que «Io juízos do paz, membros dacnraara municipal,
delegados officiacs da guarda nacional, e eleitores da par-
ciai idade do governo. 1

O Sr, Cruz Mícii vdo : — São as pessoa»melhores de Itani-
curú-inerim, que achei o conservei. 1

0 S». Franco DE Almkiih:—En vou apresentar nlcuns
desse» nomes. Em primeirti lugar o coronel Mayinundo Jau-
sen deCastioLíma, quo 6 também delegado, eleitor, e juiz
municipal fcupplento, tres cargos, ale;m do cor..'nelato.
que no nosso interior tem grande influencia ; o secundo <1
o tenente-coronel Raymundo Jansen de Serra Lima, verca-
dor, juiz do paz, eleitor, juiz commissario da demarcação
das terras, tenente-coronel da guarda nacional; cinco
cargos.

O Sr. Cri z Machado : — E .o que tom isto ?"

O Sr. 1* r vinco de Almeih \: Nao terã nada para o nobre
deputado ; para mim explica falta de gente, que so prova
com tantas accumulações.

0 Sr. Viriato : — E' parente do conselheiro Lisboa
Serra.

O Sr. Franco de Àlhi.ibi : — E parente <}o V. Ex. e do
candidato a quem se pretonde dar um asSÍnto nesta ca-
mara. Para quo chamar o parentesco para aqui ? Os nobres
deputados não sabem quo a respeito dos deputados polo Ma-
ranhão posso asseverar que todos são parentes, que isto &
como um verdadeiro negocio de família?

0 Sr. \ ir.TATO : — Peço a palavra para responder e ev-
plicar.

0 Sr Franco i>e Almeida : — Para que o nobro deputado
vem dizer quo é parente desto ou daquelle? Não sabem todos
que existindo nesta casa ;> deputados polo Maranhão, 1 per-
tencem á mesma família ?

O Sr. Viriato: —O Sr. Gomei do Souza <i da família
Belfort ?

O Sr. Franco de Almeida : — E' aparentado com elia.
O Sr. ( ri'z Macii\do : — Desto modo todos são parentes.
O Sr. Franco de Almeidv : —Sinto 

que os nobres depu-
tados me chamem para este terreno, que lhes não deve ser
agradavel.

O Sr. Presidente : — Peço ao Sr. deputado quo trate da
questão, e prescinda do tudo mais.

0Sr. Franco de Almeida:— Eu contintío amoncionaros
nomes da lista que lia. O Sr. Luiz Francisco Cardoso Gui-
marães d vereador, eleitor, supplente do delegado e do sub-
delegado, delegado da instrucção publica, major da guarda
nacional e juiz de paz: 7 cargos / O Sr. Francisco João Cas-
siano Lisboa Serra 6 vereador, eleitor, supplente do juiz
municipal o subdelegado de policia: 4 cargos.

0 Sr. Viriato:—E' irmão do Sr. conselheiro Lisboa
Serra.

O Sr. Franco de Almeida :—0 Sr. Wenceslúo r»ernardino
Freire ó presidente da camara municipal, eleitor e comman-
dante superior da guarda nacional.

O Sr. A'iriato Isto acontoco em tolas as villns do in-
terior.

0 Sr. Franco de Almeida:— Naquellas villa» ondo uma
parcialidade não tem gente de quem lance mão. Aventa-
deira influencia de Itapicurú-merim 6 a família do Sr. Dr.
Fábio Alexandrino de Carvalho lieis. (Reelamaçfas ilosSrs'.
deputados do Maraitlttlo.) Para que não vencesse ioi nocefsn-
rio que so recorresse a todas essas medidas, em portarias
q/ie o presidente da província tomou, c quo já por mim forão
lidas.

Uma voz:—Isto sódiz quem não <5 filho do Maranhãoe
não conhece os negocios daquella província.

O Sr. Franco de Aimeida (depois de rontinuir a ler) : —
Portanto já se vO que os cargos naqueUa villa estão nccu-
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mulados em 16 homens, que são juizes de paz, vereadores,-

delegados, subdelegados, chefes da guarda nacional, etc....

O Sn. Cri z Machado : — Achei-os e conservei-os.

O teu. Franco i.i: Aiuf.ida : — ... e apezar disto a presi-

dencia ainda se aproveitou do» meios de que tenho dado

conhecimento 6. casa para combater a influencia da familia

do Sr. Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho Reis, que foi

vencida sómente pela intervenção da primeira autoridade

da província.
O Sn. Dus Vieira : — Note que o Sr. Dr. Fábio é aparen-

tado com a familia Belfort.

O Se. Vim ato : —E deve ser condemnado por ser Belfort.

O Sn. FnANCO df. Almeida : — Por ventura coudemno eu a

alguém por ser Belfort, quando ao contrario estimo a mui-

tos Belforts, especialmente ao nobre deputado Sr. Dias

Vieira, apezar de ser cunhado do tabelliâo que reconheceu

todos os documentos que aqui estão?

O Sr. Dias Vieira Está enganado.

O Sn. Franco de Almeida : — Razão tenho, quando digo

que este negocio é de familia ; e por isso não desejo que me

chamem para semelhante discussão.

O Sr. V i ri ato : — Isto não é verdade; não 6 negocio de

familia.

O Sr. Frasco de Almeida : — Eu não quero aflirmar

senão o que consta de actos ofíieiaes e de documentos da

comrr.issüo. Attesto, e ninguém me pôde negar, que o nobre

ex-presidente do Maranhão nomeou interinamente um

tabelliâo, e qCe este reconheceu a 20 de Fevereiro quasi
todos esses documentos que ahi se apresentão.

O Sr. Ciuz Machado :— Quasi todos, não; um ou outro.

O Sr. Franco de Almeida : —-Sei perfeitamente de todos
esses factos, e que esse tabelliâo é cunhado do nobre depu-

tado o »Sr. Dias Vieira, o portanto membro da familia liei-

jort, interessada nesta questão.

(lia diversos apartes dos Srs, deputados do Maranltào.)

Continuo na minha demonstração. Estava 11a apura-
rão. Que admiração é, 4 vista do que levo dito, que sen-

do vereadores os mesmos que tiniião cabalado nas elei-

ções, que tinhão servido de instrumento para a presi-
dencia vencer, não quizessem aceitar as actas desse col-
legio, que declarassem na acta da apuração que não se

apresentarão seüão taes c taes actas, que não fizerão a
apuração senão de tal e tal collegio? Mas, como em tudo
ha «xcepção, como em tudo sempre npparece quem não está
inteiramente disposto a seguir tudo quanto querem, houve
um vereador que attestâra tudo quanto realmente se pas-
sAra na camara municipal.

E itto é consequencia iinmediata,porque se os adversarios
ao candidato da presidencia são tão audaciosos que fazem
actas falsas, que as remettem ao governo, que as publicão
nos jornaes, de certo não deixarião de mandar essas actas d
camara para apura-las. Seria um contrasenso, se depois do

praticarem todos esses actos de que fallou o nobre orador

que me precedeu, se depois de mostrarem uma audacia a
toda a prova, depois de quererem lançar a população em um
rio de sangue, como disse o nobre deputado ex-presidente
do Maranhão, não romettessinn A camara municipal as
actas do collegio que tinhão formado! Fictício ou verda-
deiro, remetterião. Assim estas considerações fazem com que
se acredite no documento que passo a ler, e por consequen-
cia vê-se a parcialidade da camara municipal.

< José Ferreira Barbosa, major reformado da guarda
nacional do municipio da capital de S. Luiz do Maranhão,

por Sua Magestade Imperial, a quem Deos guarde, e
vereador da camara municipal da villa de Itapicurú-

meriin, por eleição popular, etc., attesto sol) o jura-
mento de meu cargo que no dia 2 de Janeiro do corrente

anno, estando eu presente, c funccionando na camara, ahi
comparecerão os cidadãos eleitores desta freguezia de
Nóssa Senhora das DOres de Itapicurú-merim, Dr. Anto-
nio César de Berredo, Dr. Pedro Nunes Leal, major José
Forturiato Madail, onpitão Frederico Augusto Pinheiro
Lisboa, capitão Francisco Justiniano Pinheiro Lisboa, pa-
dre Camillo Henriques de Lellis Pacova, capitão José Ma-
ximiano Cardoso e o tenente Joaquim JoséNunes Paes, que
disserão virem nome do collegio eleitoral que sereunio na
igreja matriz desta mesma villa; e logo pelo Dr. Antônio

E MAIO DE 1857.

César de Berredo foi entregue ao presidente da mesma ca-
mara Wencesláo Bernardino Freire um officio em que disse
se encerrarem as actas da eleição do collegio acima dito ; o

que ouvido pelo presidente e mais membros da camara,
accordárão em não ser aceito o dito officio, nem aberto (contra
o meu parecer, que exigi a execução da lei, recusando a mi-
nha opinião), o deixando assim os requerentes ou apresen-
tantes do mencionado officio sem prova alguma da apresen-
tação e entrega das acta3 da eleição. E por me ser este
attestado pedido, e ser verdade, o passei |C assignei de meu

proprio punho. Itapicurú-merim, 3 de Janeiro de 1857. —

José Ferreira Barbosa. »

Isto é muito natural; nem era preciso este attestado, por-
que realmente era impossível que aquelles que forão auda-
ciosos, no dizer do ex-presidente, em forjar actas falsas, em
apresenta-las no collegio, em remettô-lás ao governo, não
concluíssem sui obra , e por fim temessem apresenta-las

para serem apuradas pela camara municipal.
Tenho acompanhado o procedimento da presidencia do

Maranhão desde as eleições primarias cm que perdera a
cabeça, porque perdera as eleições, desde a sua portaria de
10 de Novembro até a apuração na camara municipal.

(Trocüo-se apartes entre os Srs. Viriato e Cru; Machado e
o orador.)

O Sr. Franco de Almeida : — A verdade é que a opinião

publica não podia deixar de censurar os excessos de uma
autoridade cujo primeiro acto na provincia fíira em quebra
do prestigio de que devera estar revestida ; a provincia, a

opinião publica não podia deixar de censurar com todas as
forças o presidente que cntrâra em palacio calcando a lei....

O Sr. Cbcz Machado: — Não vejo que o prestigio da au-
toridade fosse calcado ; sou da escola da autoridade, não
sou daquella que renuncia suas próprias obras, conforme as
conveniências do momento.

O Sr. Viriato:—Apoiado, o que o nobre deputado acaba
de censurar foi elogiado pelos jornaesde sua parcialidade.

O Sr. Presidente :—Eu peço aos honrados membros que
não continuem a dar apartes para que o orador possa con-
cluir o seu discurso.

O Si». Franco de Almeida :—Senhores, eu estou aqui
defendendo os direitos da lei, a moralidade publica, e não

partidos poli ticos ; que tenho eu que um jornal elogiasse
esse acto, quando eu que estou fallaudo, que respondo por
mim, ainda não concordei no elogio ?

O Sr. Viriato: — Appellou para a opinião publica qua
se revelava nos jornaes.

O Sr. Franco de Almeid a :—O nobre deputado não me ou-
vio ; eu não disse que a opinião se revelava neste ou naquel-
le jornal; digo que a opinião publica se revela em todos os

jornaes, c muitas vezes nem mesmo nos jornaes se pôde re-
velar, quando a presidência de uma provincia desce até ao

ponto de querer suffocar a liberdade da imprensa....

O Sit. Criz Maciudo : — lia do provar isso.

O Sr. Franco de Almeida : — Que duvida ! e também hei
do provar mais alguma cousa.

(Continuão os apartes dos Srs. Cru; Machado e Viriato.)

t Como os nobres deputados estão apaixonados ! Sr. pre-
sidente, V. Ex. se liado recordar que fallaudo-se n'uma
discussão anterior dos ncgocios eleitoraes do Maranhão, eu
disso em aparte ao nobre deputado ex-presidente desta pro-
vincia, que em occasião opportuna fallaria a tal respeito ;
a occasião chegou, e estou cumprindo a minha palavra, c

por isso tratando da eleição do 4o districto. Tomem os no-
ures deputados do Maranhão seus apontamentos; tenho
apresentado algumas proposições, para que tomem nota, c
em occasião competento me chamem para prova-las, que fa-
cilmente o farei.

Mas dizia eu que a opinião publica não se revelava só

pelos jornaes desta ou daquella parcialidade ; a opinião pu-
blien, quando não é suffocada, se revela por muitos outros
meios. Desde o momento em que a Ia autoridade, o Io ma-

fistrado, 
rasgara o manto de prestigio com que se devia co-

ri r ; do momento em que o presidente de uma provincia
assim procede, tomando posse da administração delia; quan-
do concorre para todos os excessos que se derão na eleição, e

principalmente na do 4o districto eleitoral; quando concorre

para que a presidencia fosse desrespeitada pelos excessos que
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depois sg seguirão, c que sou o primeiro a lamentar, por certo

que se não pôde deixar de julgar-me com direito de patentear
na tribuna todos estes factos, que devem ser conhecidos do

paiz pura que os julgue com toda a imparcialidade.

Senhores, a minha questão não é pessoal, a minha ques-

tão não é individual....

O Sn. Viriato dá um aparte.

O Sr. Franco »e Almeida Ora, o nobre deputado que

hontein foi o primeiro que abrio a discussão, que declamou,

que não leu um só documento, que, sentando-se, disse que

esses documentos so acliavão na commissão, é qua estudou

a matéria; eu....

O Sit. Viriato Forão lidos depois.

O Sr. Frasco de Alheida:—Então o nobre deputado

iallou fundando-se em documentai que havião de ser lidos

depois?

O Sr. Viriato :—Não tenho receio de discutir com o no-

bredeputado; fique certo disso.

O Sr. Franco de Almeida: — O nobre deputado está

excitado....

O Sr. Viriato :—Não; o senhor não ó capaz de me fazer

perder a calma na discussão.

O Sr. Franco de Almeida : — A camara è testemunha,

e me faz justiça, quanto ao efíeito que têm produzido nos

nobres deputados as minhas palavras. Declaro que uma das

cousas que mais mo lisongeia é <jue só me tOm dado apartes

contrarinndo-me os verdadeiros interessados nesta questão,
os nobres deputados pelo Maranhão.

(Apartes dos Srs. Dias Vieira, Cruz Machado e Vi' iato.)

Tenho lido documentos que mostrão os excessos pratica-
dos no Maranhão relativamente á eleição do que me occupo;

tenho tratado largamente desta questão ; entretanto que o

nobre deputado pelo alto sertão do Maranhão pedio a pala-
vra c veio aqui tecer encomios ao candidato do ex-preei-

dente daquella provincia, porém não discutir a eleição.

Si. presidente, passo á segunda parte do meu discurso.

Vou examinar o parecer da commissão com seus proprios
documentos. Até aqui só quiz apresentar á consideração da

camara, e ao paiz, os actos do ex-presidente do Maranhão ;

quiz que se pudesse formar uma idéa verdadeira de quanto
elle havia praticado ; agora vou examinar aquillo que fíze-

rão os da sua parcialidade, o que o parecer da commissão

pretende que seja approvado.
Antes, porém, chamo a attenção da camara para um facto

do qual vou partir. Poço ao nobre deputado pelo Serro, que
me precedeu 11a tribuna, que me mande a carta do padre
Camello, que hontem ltu na casa, carta em que so denuncião

abusos eleitoraes.

O Sr. Cruz Macii \do :—Não tenho que dar contas ao

nob(C deputado.

O Sr. Frasco de Almeida : — Oh senhores ! leu-se um

documento, c quando peço esse documento para mostrar

que não foi lido todo, que se occultou a parte em aue se de-

nunciavão abusos, o nobre deputado me diz : « Não tenho

quo lhe dar contas. »
Senhores, vou denunciar um abuso de confiança ; essa

carta foi obtida obrepticiamcnte 1 ( Reclamações energiras
dos Srs. Cruz Machado e Viriato.) Estou gostando de ouvir
os nobres deputados tão fóra de si,

O Sr. Presidente i —- O honrado membro infringe o rc-

gimento; não pôde exprimir-se des3e modo a respeito do
seus collcgas.

O Sr. Viriato : —Somos incapazes de abusar da con-
fiança de ninguém.

O Sr. Cri /. Machado : — A carta prova quo houve du-

plicata falsa.

O Sr. Franco de Alheida : — Tenlio-mo cm conta de
homem de bem....

O Sr. Viriato : — E' preciso acostumar-se a ter também
os outros.

O Sr. Franco de Almeida : Tenho-mo em conta de
liomcm sincero...

o Sr. Viriato : -- Assim como os outros.

1 O Sr. Presidente : — Attenção 1

TOMO IX.

O Sr. Franco de Almeida:—Pois bem, declaro que no
momento cm que foi lida essa carta, de que eu j4 tinha nota
em meus apontamentos, o nobre deputado pela capital do
Maranhão, o Sr. commcndador Belfort, veio sentar-se ao

pé de mim, c me disse que não havia autorisado a leitura
dessa carta, que pelo contrario tinha pedido para que so
não lesse....

O Sr. Bkleort:— O que eu disse foi que não tinha an»
torisado para ler ou deixar de ler.

O Sr.',Crlz Machado [ao orador) : — Veja li.

O Sr. Frasco dk Alheida:— Por conseqüência cuque sou
sincero, ou que me tenho em conta de homem de probidade,
eu quo acreditei no nobre deputado que mo disse liontem

que não tinha permittido a leitura dessa carta, crcio que
estava 110 meu direito declarando que essa carta fura obtida

por abuso do confiança; assim como julgo que estou 110 meu
direito pedindo esse documento 

para 
mostrar & casa, para

mostrar ao paiz todo, quo houve abuso de confiança em não
se ler todo elle.

O Sr. Cri z Machado :—Digo que é falso.

O Sr. Viriato •.•'—Essa carta pôde conter segredos rjue não
devão ser rovolados em publico, segredos da vida intima,

j O Sr.'Franco de Almeida Que documento é esse quo
! não pôde ser lido depois de apresentado perante o juiz? por-
; que, senhores, a camara é nestas questões um verdadeiro

j tribunal, um verdadeiro juiz. [Apoiados.)

O Sr. Beliort:—Não disse quo tem uma cópia delle?
I porque não apresenta essa cópia ?

| 
O Sr. Crez Machado:—Lciaacópia.

O Sr. Franco de Almeida : — Eu não disse que tinha có-

pia, disse que tinha nos meus apontamentos noticia dessa
carta, e de que ella estava em poder do nobre deputado pelo
Serro.

O Sr. Presidente: — Peço ao honrado membro que deixe
este incidente. O nobre deputado pela provincia de Minas
não so presta a apresentar o documento, e não ó possivel
obriga-lo.

O Sr. Frisco de Alheida:—A maior victoria para a
causa que defendo resulta destes e outros factos que vão

apparecendo; porque realmente não sei o que quer dizer

apresentar uma carta de um amigo, do tim indivíduo

desta ou ijquclla parcialidade, ler parte, c não toda ella, o
nega-laquando soja pedida. Dessa maneira pódo-se impro-
visar quanto so queira ler, póde-se torcer o sentido, póde-se
não saber de quem sd trata, se deste ou daquclle.

O Sr. Dias Vieira : — Não so pôde apresentar agora essa
carta; mas não se segue que ella não possa provar o facto.

O Sr. Franco dr Almeida :—Não pôde servir de prova
uma carta do que apenas se 10 um trecho, e depois desap-

parece.

O Sr. Crez Macii mo : — Declaro que pela minha parto

pôde ser lida toda. Apenas contém de mais uma historiazi-

ilha da vida do individuo.

O Sr. Frasco he Alheida:—Não 1'allarci mais sobra

essa carta. Quando a podi foi para produzir a explosão que a

casa presenciou, porque convinha despertar a attenção so-

bre esses e outros factos. Nunca hei de trazer para aqui um

documento, e ler parte dolle o deixar de ler o resto ; nunca

hei de trazer para aqui um documento que não possa ser

apresentado a todos os Srs. deputados.

O Sr. Crez Macii ido : — 11a cartas de quo se não podem
ler todos os trechos.

O Sn. Frasco de Alheida : — Parece quo não era então

conveniente que V. Ex. lesse tal carta.

O Sr. Cruz Machado :—Pela minha parto a pôde ler

toda, não tem importancia nenhuma.

O Sr. Franco di: Almeida : — Entretanto cila desappa-

receu !
A primeira parte do meu discurso baseou-se apenas lias

folhas officiaes. Agora vou analysar os documentos com que

a commissão fundamentou o seu parecer, para ver bo com

elles posso destruir esse mesmo parecer.
Eis-aqui reinettido ao governo pela presidência, em data

de 3 de Dezembro, a acta do collegio eleitoral que o nobro

5
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ex-presidente declarou que fòra fictício. O mesmo Sr. cx-

presidente mostrou por esto neto, isto <i, por esta participa-

çSo de 3 de Dezembro. que, Se esse collegio fòra fictício, já

O era em 3 de Dezembro.

O Sn. Crlz Machado: — Alltidatado. "

O Sr. Frasco de Almeida:—Por consequencia, se esses

homens erão tão audazes que remettêrão ao presidente da

província essa mesma acta do collegio eleitoral, como a dei-

xarião de remetter á camara municipal, para ella fazer a

apuração com a do outro collegio ?

O Sr. Crlz Machado : —Sou tão leal que remetti ao go-
verno todas as actas falsas que me forão enviadas.

O Sn. Frasco de Almeida : — Vou á Vargem Grande.

V. Ex. faz favor de me mandar para cii um empregado da

casa? Vou á Vargem Grande tratar da justificação a que o

nobre deputado deu tanta importancia. (Lê.) ^
Houve esta representação da camara, da qual faziao parte

os seguintes individuos : Antonio Pedro dc Lima, 1 rancisco

Lourenço Bezerra, Manoel Tito de Moraes,^Antomo dos

Santos Moreira e Joaquim Faro do Lago. \c-se antes de

tudo que os vereadores representantes sao os mesmos justi-

ficantes.

O Sr. Cm/. Machado:—São dous justificantes.

O Sr. Fiusco de Ai.meÍda : — Dous ou mais não importa.

A camara era interessada no negocio.

(Ha um aparte.)

Sigo o systema de principiar sempre pelo mais fácil, pela3

Srovas 
mais leves e fracas, para ir subindo,_ subindo, subin-

o at<5 chegar depois ao ponto aque me dirijo.

lia portanto certeza de que a camara se compunha dos

mesmos justificantes; bom. A representação é assignada

por diversos indivíduos que pedem sejão inquiridas vinte

testemunhas.

Quem tem alguma tintura do que são processos, quem
tem algum conhecimento do nosso fflx-o....

O Sk. Viriato (ironiramente): 
— Como o nobre deputado.

O Sr. Frasco di: Almeida : — .... c da nossa legislação..».

O Sr. Viriato (ironicamente): 
— Como o nobre deputado.

O Sk. Franco df. Almeida :— .... não pôde deixar dedal-

peso ás considerações que vou apresentar.

O Sk. Viriato (ironicamente):—E que não poejem deixar

de ter peso.

O Sr. Franc» de Almeida : — Já vê a camara que o nobre

deputado me está provocando, a despeito da calma com que
estou fallando; o nobre deputado me quer esmagai com o

peso dos seus profundos conhecimentos !... (Riso.)

O Sr. Viri mo : — limeo Danaos tlona ferentes.

O Sr. Franco de Almeida : —Entende que só os juriscon-
sultos da polpa do nobre deputado podem fallar cm júris-

prudência.

O Sr. Cri7. Machado : — E' jurisconsulto muito dis-

tineto.

O Sr. Franco de Almeida :—Não duvido; inas a aguia

que se eleva aos ares deixe que a pequena ave rasteje, não

seja tão intolerante.

U Sr. Cri /. Machado : —Todos cabem neste mundo.

O Sr. Franco de Almeida : — A 
petição para a inquirição

das 20 testemunhas foi despachada em 13 de Janeiro-dc

1857. Tomem nota, senhores, a notificação aos interessados

<5 de 13 de Janeiro de 1857. A notificação das 20 testemu-

nlmts é de 13 de Janeiro de 1857 ! E a inquirição principiou
a 13 de Janeiro de 1857, jurando (i testemunhas nesto mes-

mo dia ! E' a justificação modelo, justificação a vapor, e

j ustiticação digna de ser apresentada nesta casa!!

(Ila um aparte.)

A certidão intimando este despacho aos justificantes, que
são uns poucos, é de 13 dc Janeiro de 1857.

O Sr. Crlz Maci^do :—E a do Sr. José Sérgio é de 28 de

Março.

O Sr. Frasco de Almeida —A citação das 20 testemu-

nhas é do mesmo dia. A inquirição das 6 testemunhas pri-
Heiras é também de 13 da Janeiro de 1857.

E MAIO DE 1857.

O Sr. Crlz Machado :—O que tem isfo?

O Sr. Franco de Almeida : — ISasta ; desde que V. Ex.
sustenta que se pôde notificar testemunhas em um dia para
jurarem no mesmo dia, não tenho resposta possível a
dar-lhe.

Inquirirão-se as primeiras seis testemunhas no dia 13,
no dia 14 inquirirão-se outras sois, no dia 15 inquirirão,se
mais seis, e no dia 16 inquirirão-se as duas ultimas.

O Sn. Cri /. Machado : — Está desmanchado o castello ;
forão inquiridas em differentes dias.

O Sr. Franco de Almeida :-*-Sellárão-se as actas a 16,
forão sentenciados a 16, e as sentenças publicadas no mes-
mo dia ! Isto é documento que faça prova alguma ?

O Sr. Viriato :—Se fossem testemunhas falsas podião ser
inquiridas todas no mesmo dia.

O Sr. Franco de Almeidi :—V! Ex., sendojuiz, podia
mandar citar 20 testemunhas em um dia, o inquiri-las
nesse mesmo dia?

O Sn. V miato:—Não vejo impossibilidade nisto.

O Sr. Franco d:: Almeida:—Até aonde pôde chegar a
cegueira ! Realmente, não pensei que se pudesse despachar,
que se pudesse notiticar, c que se pudesse inquirir testemu-
nhas 110 mesmo dia! Não direi mais nada. São taes os apar-
tes do nobre deputado pelo alto sertão do Maranhão, e do
nobre deputado pelo Serro de Minas, que deixo ao publico,
ás pessoas entendidas, ajuizar delles.

O Sr. Viriato : — Faça obséquio do ler os itens da pe-
tição.

O Sr. Crlz Machado : • — E olhe para o fundo, não se
importe com a fôrma.

O Sr. Franco de Almeida: — Poiso nobre deputado,

que 6 advogaio, vem dizer-nos que não mo importe com as
formulas, quando se trata do um processo para dar ou tirar
direitos ? Isto <5 calcar aos pÓ3 todos os princípios juridicos,
todas as formalidades....

O Sr. Crlz Machado : —Não so importe com a fôrma que
o senhor quer dar. Veja se liouv«>juramento ; é neste sen-
tido que fallo. Emlim, bom ó o adversario que recorre a ar-
gumentos taes. '

O Sr. Viriato : — Apoiado#

(l/a um aparte,)

O Sn. Fn inco de Almeid i :— São quasi 3 horas da tarde,
e eu tenho ainda muito que ler. Acima de nós está a cama-
ra; por conseguinte sujeito-me ao seu juizo, e ao de todo»
aquelles que mo lerem.

Esta justificação, senhores, ainda pccca por outra base.
Não foi só inquirir tetemunhas sobre factos cm que ellas
erão interessadas ; não foi só a inquirição precipitada c cm
dia incompetente ; accresce que os interessados, aquelles
contra quem se dava a justificação, não forão citados,
nem ouvidos : entretanto está millaa eleição-!! Realmente
vale muito, debaixo do ponto jurídico, semelhante justiti-
cação !

Temos ainda um documento a que so referio o nobre de-

putado; ei um termo de declaração do <juo falia também o
parecer da commissão, qoe fazem os eleitores alferes Anto-
nio Franco Pereira, c o cidadão Alexandre Pereira de Lima.
Eu só vou ler, sem fazer commentario algum; a camara
dê-lhe o valor que julgar justo. Foi perante osubdelcgado

que se fez esta declaração.

O Sr. Cru/. Machado : — E' o juiz municipal.

O Sr. Franco dk Almeida: — O nobre deputado não

pôde asseverar que t1 o juiz municipal, quando tal cousn
não consta do termo da declaração.

O Sr. Ciicz Machado : — Posso.

O Sr. Viriato :—0 nobre deputado <5 que não pôde asse*
verar o contrario.

O Sr. Franco dk Almeida : — Sei que é subdelegado por-
quo no termo assim se declarou.

O Sr. Viriato . — O nobre deputado estava no Pará, e

quer duvidar do que dizem os filhos do Maranhão, que co-
nliecem os individuos, e o presidente, que se achava na pró»
vincia.

O Sr. Frasco de Almeida:—E queixão-so quando ad*
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miro taes reflexões, taes apartes! Pois, porque o nobre

deputado <5 filho do Maranhão está por isso mais habilitado
do que aquelle quetoma umdocumento qualquer e o analisa

para conhecer se è valioso ou não, 3e está com todas as íor-

malidades? Para isto ó preciso ser íilho ou presidente do

Maranhão ?

O Sr. V i ri ato : —Quem disse isto?

O Sn. Frasco DE Almeida : — Para semelhonto cousa era

escusado ir ao Maranhão apiender com o nobre deputado.

O Sn. Viriato Não se exalto tanto.

O Sn. Franco de Almeida:— Vejo no termo que neste

momento tenho diante da vista que foi perante o subdele-
"ado que se foz a declaração; c é a seguinte. (Lc.)

O nobre deputado ainda ha pouco disso que não me im-

portasse com as formulas, quando tratei de uma outra jus-
tificação, e qvftsó visse se as pessoas tinhão prestado j ura-
mento; estas da declaração que acabo de ler nem ao menos

jurarão !
Mas ia-ine escapando ema observação importante. Esta

mesma declaração, assignada pelos tae3 ditos eleitores, ou
está falsificada, porque não está reconhecida, ou emendada,
tornando-se notável a difTerença da tinta das assignaturas,

principalmente a segunda, que parece ter nido lançada so-

hreum outro nome. Peço aos nobres deputados, que exa-

minem bem este documento ; que verifiquem a circumstan-
cia que acabo de notar ; e que digão se è com documentos

desta ordem que se pôde provar que ha falsidade da eleição

desta ou daquella freguezia.

(O orador enlret/a esse papel a um continuo, que o leva a

diferentes Srs. deputados.)

Parece que a tinta de um documento tão pequeno devia

ser igual, porque não se podia suppôr que corresse de casa

cm casa para assignar, como se disse hontem ser pratica
das câmaras municipaes, onde o secretario escreve os oíli-

cios e os manda para assignar á casa de cada um dos ve-
readores.

O Sr. Pias Vieira : —Isso se faz em toda a parte.

O Sr. Franco de Almeida : — Se passasse este precedente
de assignar cada um em sua casa, deixarião as camaras de

reunir-se, e muitas cousas serião resolvidas sem serem

decididas em sessão, dispensando-se assim todas as forma-
lidados prescriptas pela lei.

O Sr. Pias Vieira dá um aparto.

O Sr. Franco de Almeida: — Agora os mesmos que apre-
sentão estes e outros documentos, em que se vf-m assignatu-
ras cora tinta diversa, admirão-se, horror isão-se, somente

porque í^ura livro de actas se nota alguma difTerença de

tinta.

O S% Viriato :—Já provou o que está dizendo? E' pre-
ciso que os nobres deputados j ulguem se é «xacta a mudan-

ça de tinta.

O Sr. Franco de Almeida :—E' o que eu desejo. Os nobres

deputados examinem e decidão.

O Sr. Viriato :—Não passou em caso julgado pela shnples
affirmativa do nobre deputado.

(O orador entrega a justificação a um continuo, que a opresen-
ia aos Srs. deputados nos difftrtntes bancos.)

O Sr. Franco de Almeida : — Vejão os nobres deputados,
examinem bem se quanta digo não é exacto.

O Sr. Viriato dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida :—V. Ex. não quer que eu ex-

penda a minha opinião?

O Sr. Viriato :—Não consinto que se apresente proposi-
ções dessa natureza sem o neoeseario exame.

O Sr. Franco de Almeida : t-V. Ex. não consente?!
Tinha-me esquecido de lhe pedir licença. Apresentou-se

este livro como prova de que existião linhas em branco e

que depois forão cheias; e entretanto npresentão os mesmos
nobres deputados este outro documento em peiores cireum-
stancias 1!

O Sr. Viriato:—Faz favor de mandar o livro para que
os Srs. deputados o examinem ?

O S*. Franco de Almeida : — Com muito prazer.
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(lia um aparte.)

Não quero-me occupar com esteobjecto ; 1 ao julgo que
mereça consideração o estar o numero de votos escripto cm
algarismo e em extenso* e não cm extenso sómcnte ; não iS
isto razão para que se qualifique de falsa uma acta, porqu^
quando muito, prova que foi ignoiancia.

O Sr. Viriato : —Mostre o livro, mostre o livro.

O Sr. Franco de Ai.mi:h»a : — Sabem todos que aselei-

çôea não fc fazem pelo nosso interior com toda a regulari-/
dade. Eis o livro para que ob nobres deputado# o examinem.

O Sr. Presidente : —E' mais conveniente que o Sr. de-

putado remetta os documentos para a mesa, onde serão
examinados por quem quizer ; esta (5 a pratica da casa.

O Sr. Franco dj^Almeida :—Mas este objecto, Sr. presi-
dente, 6 de uma i^iortancia immensa.

O Sr. Presidente Os Srs. deputados têm todo o inte-

lesse de conhecer a verdade, c assim não deixaráõ de vir A

mesa examinar esse livro e quaesquer outros documentos.

O Sn. Franco de Almeida Pois bom. Mas se ha «tiver-

sidade na tinta, muito mais ec noticio outro documento ou

declaração dos dous eleitores.

O Sr. Viriato : —Não apoiado. Nesse a tinta é a mesma.

O Sr. Franco de Almeida : — E' objecto de facto que so

pôde verificar. O que eu quero pro\ar é que esse docnmento
offerccido pelos nobres deputados encerra uma difTerença
de tinta que não <5 menor ao que aquella que se nota nesso
livro.

O Sr. Vinuto dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida : — Quando me occupei do se-

melhante assumpto fei para combater o nobre deputado 110

mesmo terreno a que me convidou, terreno cm que não píide
levar vantagem, porque em todos os documentos assignados

pelas camaras municipaes estão os nomes escriptos com

tinta diversa. Estou convencido que não é prova para se

annullar uma eleição o 3ur diversa a tinta nas assignaturas,

visto que assim podia succedcr por qualquer aoeidente, como

o ter-se feito uso de penna de ferro depois da penna de ave,

ou daquella anteriormente servida, etc.

O Sr. Viriato: — Então aceita como verdadeiro o que
está no livro ?

O Sr. Franco de Almeida : — Não se provou ainda que o

não seja.

O Sr. Viriato : — Aceita?

O Sr. Franco de Almeida:-— Sem duvida.

No Maranhão ninguém duvidava da eleição de que trato;
só depois de Janeiro ou Fevereiro, quando se começou a
syndicar dos factos, 6 que appareceu essa accusação de falei-
dade, fundnda em documentos da natureza daquella in-

forme justificação! Precisava-se, além da approvação de
todas as duplicatas do peito, além da rejeiçfio das renega-

das, que se annullassem atodo o custo mais (luas freguesias,

sem duplicatas, i \erdade, mas que contrariavão as candi-

daturas dos amigos da presidcncia.

O Sr. Viriato : — Isto é que i cegueira !

O Sr. Fiasco de Almeida : — Diga o que quizer. V. Ex.

está no propósito firme de provocar-me continuamente; mas

não conseguirá altorar-me.

0 Sr. Viriuo : — Cegueira <5 uma expressão parla-
mentar.

O Sr. Franco de Almeida : - Apresentou-se á casa como

documento uma participação «le um tal Sarmento em favor

do parecer da commissão. Tenho uma representação contra

esse Sarmento; e.entre oa documentos da eommissão ha

alguns que contestão o que declarou esse mesmo homem.

Um delles diz o seguinte. (Lè.)
Noto isto a camara.
Para provar a interferência da autoridade, vou ler ainda a

participação do dito Sarmento. [U.)
Vê-se pois que o proprio Sarmento, apezar do dizer que

os soldados forão para guardar a cadê*, deixa escapar a de-

claração de que corrião boatos contra o socego publico....

O Sr. Viriato : — E o que tem isto?

O Sn. Franco de Almeida : — Donde corrião esses boa-
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tos contra o socego publico ? Da cadêa? Pois os 
presos 

é que
espalkavão esses boatos de que se queria perturbar o socego

publico ? Não se vê daqui que essa força fóra requisitada por
causa desses boatos improvisados?...

,0 Sr. Vim.n o : — Faça-me o obséquio de ler outra vez o
officio.

O Sr. Franco de Almeida: — V. Ex. o pôde ler, que-
rendo. Não posso repetir leituras quando me acho já tão la-

tigado.

Um Sr. Deputado : — E já são 3 horas e meia.

O Sr. Frasco de Almeida: — Temos ainda as partes de
doentes do supplente Francisco Antonio, e do eleitor Cae-
tano Raymundo de Castro. Estes documentos forão apie-
sentados para prova de que esses eleitores não tinlião cora-

parecido. Senhores, eis aqui outra emen^|, e esta me parece
que não pôde ser contestada. Esta parte de doente que se
ajuntou para se provar que não se tinlia comparecido á

mesa parochial, foi a parto de doente dada para o não com-

parecimento na eleição de Dezembro. Ch°mo a attenção dos

èrs. deputados para a emenda, que é frisante e conhecida; a

palavra Dezembro emendou- se para a palavra Novembro ; e

para não deixar duvida alguma ácerca desta emenda, abaixo

está escripto : < Illm. Sr. presidente da mesa parochial. >

Note a camara que estou com os proprios documentos da
commissão; não apresentei ainda documentos meus; tenho-
me servido dos documentos officiaes, assim como antes me
tinha servido das portarias da presidência da provincia do
Maranhão.

(O Sr. Viriato dirige apartes ao orador, que 
'lhe 

responde.)

Mas, senhores, o nobre presidente da provincia do Mara-
nlião, que já desde 10 de Novembro começava a fulminar a
eleição, começava a expedir portarias mandftndo prender
eleitores cm flagrante delicto, que estava em dia com todos
os actos eleitoraes do 4o districto, sómente a 16 de Dezembro
é que expedio uma confidencial perguntando se taes e taes
individuos tinhão comparecido!....

O Sr. Cruz Machado : — Exactamente, e ahi está a res-

posta.
O Sr. Franco de Almeida : — O que quer dizer confiden-

ciai em objectos eleitoraes, e depois de se ultimarem as
eleições? Quer 

dizer que o ex-presidente ainda em 16 de
Dezembro ignorava todos os actos eleitoraes desse districto,
c entretanto já, desde 10 de Novembro que mandava ante-
riormente processar e prender em flagrante delicto I Pois se
2 ou 3 dias depois da eleição primaria julgou-se habilitado

Íiara 
decidir de eleitores verdadeiros ou falsos, como a 16 de

)czembro manda perguntar ainda se taes e taes individuos
havião comparecido para as eleições ?

0 Sn. Crlz Machado dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida : — Isto quer dizer que, com-
binando esta confidencial, cuja resposta se não podia pre-
ver, e que podia fazer conta quo se não publicasse, apezar
do ex-presidente do Maranhão declarar que queria toda a

publicidade em matéria eleitoral, com todos esses factos
aue tenho apresentado prova-se perfeitamente o interesse
<la presidência, e a sua intervenção indébita nas eleições de

que me occupo.

O Sr. Cri /. Machado: — Da saber a verdade.

O Sr. Franco de Almeida : — Intervindo nas eleições.

O Sr. Crlz Machado Depois da eleição feita ?

O Sr. Frasco de Almeida :—Combine-se ainda os oflicioa

presentes a commissão, datados todos de Janeiro, c respon-

didos em Fevereiro desto anno, dando informações sobre n
eleição. Porque ainda em Janeiro a presifcencia pedia infor-

inações sobre as eleições primarias ?...

O Sr. Cíilz Machado :—Para transmitti'-las ao governo.

O Sr. Frasco de Almeida:—... quando em Novembro já
fulminava essas mesmas eleições?...

O Sr. Viriato :—Podia ser para muitas cousas, para colher

paovas para o processo.

0 Sr. Franco de Almeida Se em Novembro já 
fulmi-

nava, como em Janeiro ainda indagava? Se já tinha provas
para julgar incursos, como em condemnações criminaes,
taes e taes eleitores cm taes e taes artigos do código cri-
minai ?

O Sr. Viriato :—Quanto mais provas da falsidade, Wc-
lhor. O honrado presidente queria dar informações & cama-
ra ; tratou de as colher.

O Sr. Franco de Almeida : — Quando se tratou da eleição
de Sergipe, censurou-se o presidente desta 

provincia porque
tinha officiado ao presidente do collegio eleitoral para que
consultasse se devião ou não votar os eleitores em separado,
decisão que auterisou a separação do collegio, o que se for-
masse uma duplicata, que foi sustentada pelo nobre depu-
tado que foi presidente do Maranhão. Ora, que resposta me

poderá dar o nobre deputado quando apresento suas porta-
rias, não aconselhando o collegio, mas mandando expulsar
eleitores, processa-los, prendê-los em flagrante delicto, jul-
gando-os como previamente condemnados ?

O Sr. Beseyides :— A minha portaria era deoousclho;
a do nobre deputado de prisão.

O Sr. Cruz Machado dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida : — Não quero admittir du-

plicatas ; mas quero o que é justo e legal.
Só o facto de se aconselhar que II eleitores votassem nc

collegio em separado autorisou uma duplicata. O quo de -
cidir quando a prcsiJencia não aconselha sómente como a
de Sergipe, mas ameaça com processos e prisões como a do
Maranhão?

O Sr. Crlz Maciudo : — A eleitores fictícios.

0 Sr. Franco de Almeida : —Já declarai, e não quero
cansara casa repetindo-o, que onobredeputado, como pre-
sidente de provincia, não tinha a attribuição de declarar

quaes crão os eleitores illegitimos.

O Sr. Crlz Machado : — Não confunda eleitoros illegi-
timos ou não validos com eleitores fictícios.

O Sn. Franco de Almeida : — Quor quo eu repise o que
já disse ?

O Sr. Cruz Machado : — Defina o que é eleitor.

O Sr. Frasco de Almeida : — Para que se retirou da casa

quando eu estava tratando das suas portarias ?
Esse subteríugio de que os eleitores crão fictícios, erão

falsos, não soffre nnalyse ; basta saber o que dispõe a lei
eleitoral a esse respeito.

0 Sr. Crlz Machado :—Eleitor é aquelle que & nomeado
em uma reunião publica, presidida por um juiz de paz, c di-
rígida por 4 mesarios.

O Sn. F ranço de Almeid v (lendo) : — «No dia seguinte,
reunido e presidido o collegio, dartio arcommmtirs renta do

que achdrào nos diplomas. Havendo duvidas sobre elles ou
ácerca de qualquer outro objecto, serilo resolvidas pelo presi-
dente, secretario, escrutadores e eleitores. Quando o collegio
annuUar o diploma de um ou mais eleitores, chamará os
supplentes para 03 substituirem ; tomará todavia eiff sepn-
radu não sò os votos dos eleitoresi declaralos tiullos, como o»
daquelles que os substituírem, e ae tudo se fará na acta mi-

nuciosa declaração. »

O Sr. Cru/. Machado : — Defina o que é eleitor; esse ar-
tigo não tem nada com a questão.

O Sn. Frasco de Almeida: — Appello para tudos que
sabem desta matéria, e para o nobre deputado em sua con-
sciencia, afim do que me respondão o que se entendo por 

¦

nullidadc. Nullidade 6 um termo generico que abrange todas
as liypotheses; nullidado pôde ser occasionada pela falta de
uma ou de todas as formalidades; um eleitor pôde ser nullo,

porque não foi nomeado ou com algumas ou com todas as
solemnidades da lei. Ora, quando se tftita de uma eleição de
eleitores não se podem preterir todas ou algumas formali-
dade3 de que deve ser revestida essa eleição? Não será illejEçal

o diploma de um eleitor desde o momento em que a quahfi-
cação esteja viciada; desde que a eleição não seja presidida

Selo 
juiz de paz competente e dirigida pelos mesarios que

evião funccionar em virtude da lei; desde que o indiviauo

nomeado não tenha os requisitos indispensáveis; desde que
a eleição seja clandestina....

O Sr. Viriato: — Ou porquo se fez acta falsa....

O Sr. Frasco de Almeida : — .... ou porque se fez acta
falsa, como lembra o nohre deputado?

O Sr. Viriatto : — Acta falsa não é nullidade, é crime.
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O Sr. Crlz Macuado (ao orador) : — Defina o quo é

eleitor.

O Sr. Franco df. Almeida . — Seria singular que a le-

gislaçao dósso uma tal attribuição aos presidentes de pro-

vincia, e a negasse aos collegios eleitoraes !

O Sn. Viriato : — Acta falsa não é nullidade, i crime.

O Sr. Franco de Almeida: — Hn muitas nullidados quo

são criminosas....

O Sr. Viriato t Venha para o ponto da questão.

O Sr Frasco be Almeid» : — assim cm uma freguezia

em iue haja uma sft eleição, presidida pelo juiz dc paz com-

petente, effeituada com todas as formalidades legaes, pôde

eommetter-se um crime no aoto da eleição.

O Sr. Cr£ü Maoiido : — Até ahi — morreu o Neves!

O Sr. Franco de Almeida: — Como pois dizer-se quo por

ser crime não é nullidade? Pôde ser nullidade sogundo a

legislação eleitoral, e crime segundo a legislação criminal.

Ora, só o collegio e a camara são competentes para julgar
se o eleitor ú nullo por essas e outraa razões.

O Sr. Viri \to : — Acta falsa não é nullidade, <5 crimo.

O Sr. Franco de Almeida: — Eis-ahi: nullidade não 6

orime, crime não é nullidade! Sr. presidente, cansado como

estou, e não querendo mais fatigar a camara, nao tenho ro-

médio senão deixar, com permissão do nobre deputado polo
sertão do Maranhão, que suas palavras me entrem por um

Ouvido e saião pelo outro. (Riso.)
De tudo quanto tenho expendido prova-se a intervenção

indébita da preíidencia nos objecfbs eleitoraes, intervenção

de que dimanárão todas essas actas falsas, todos esses ex-

cessos eleitoraes. E se a província do Maranhão lutava já
com excessos, lutava já com vicio» e crimes, depois da ad-

ministraçio do nobre deputado ficou ainda em p<-ior estado.

Tem de lutar com outras difficuldades peiores, porquo nunca

a autoridade despio-se de toda a moderação e de todo o pres-
tigio como durante a administração do ndbre deputado....

O Sr. Crlz Machado :—E' custoso piovar.

O Sr. Frisco de Almeida : — ....que tão directamento in-

fluio nas eleições, principalmente nas do 4o districto.

O Sr. Cura Macuado : — A favor de quem ? a quem pedi
votos ?

O Sr. Frasco de Almeida : — A ser assim , quero con-

cluir com as palavras de um escriptor contemporâneo;

quero concluir com as palavras de um filho do Maranhão ,

que tem ali estudado osjhomens e as cousas ; que tom acom-

panhado ha muitíssimos annos todos esses acontecimentos,

todos esses factos de abuso de autoridade, quo 
continua-

mente têm contribuido para quo aquella província não seja

devidamente apreciada.

O Sa. Viriato : — Não aceito esse juizo que forma da

província do Maranhão ; peço vista para embargos.

O Sr. Frasco de Almeida : — Felizmente_ faço justiça á

província do Maranhão ; não me refiro senão áquelles que

tem abusado da autoridade.
Diz o escriptor a quem me refiro: .V •
« Não basta mandar um presidente, cuja fallaz imparem-

lidado consista em poupar e cortojar a uma e outra banda,

a corrupção e o vicio, que sabem mascarar-se c disfarçar-se

por tão variados meios ; não basta inverter e mudar certas

posições, é preciso atacar o mal frento A frente, e destruir

todos os antros cm que «lie se acolhe. A imparcialidade se

lia de revelar pela severidade e inteireza, não pelos sorrisos

c complacência», pelos trabalhos, pelas fadigas, pelos saeri-

fieios, pelos odio» eperigos affrontados, não pelos prazere» e

distraccòes. E* mister, sobretudo, que os presidentes de uma vei

para sempre se abstenha» de intervir nos mesquinhos deba-

tos dos partidos, deixem de rebaixar todos os dias a própria

autoridade e representem e sirvão dignamente oimi>crador

sou amo, que certo saberá e quererá galardoar dignamente

os seus serviços  »

O Sr. Viriato : — Leia a parte em que elle falia das actas

falsas.

O Sr. imrâo DE S. Besto : —E ellc concorreu muito para
actas falsas no Maranhão.

O Sr, Franco de Almeida : — Creio que esse aparte cm

relação ao nome, hoje conhecido e respeitado, de Timon, nãn

precisa de resposta.

O Sr. Cruz Machado : — Concorreu para a balaiada.

O Sr. Franco de Almeida : — Se eu respondesse ao nobre
deputado, tecendo cncomios merecidos a Timon, poria em
duvida o prestigio desse nome que já não ó sómcnte do Ma-
ranhão, mas do Itrnz.il. e daria a suppôr que essa gloria
nossa podia ser attingida por esse» apartes ferinos.

O Sn. barão de S. Bento : — Sou filho da província e
assisti a isso; appello. para o Sr. Cândido Mendes.

O Sr. Franco de Almeida (continuando a ler): — < Nesta
luta a autoridade perde todo o prestigio « consideração, e
vendo-se exposta a ultrajes sem conto, vinga-se da sua de-
cadência e degradação demasiando-so em toda a casta do

prepotência» o malfeitorias... »

(Ha muitos apartes dos Srs. deputados do MaranhDo.)

Os nobres deputados sabem o peso de um homem que
conhece tudo quanto se tem praticado no Maranhão; os

nobres deputados sabem (porque já vão percebendo a con-

clusão) que Timon vai declarar que o princípio do toda a

corrupção no Maranhão tem sido alguns presidentes de pro-
vincia, que por infelicidade para lá têm sido mandados.

O Sr. Cri.z Machado Não tive no Maranhão senão um
dever a cumprir; não tinha e nem tenho ali interesse
nenhum.

O Sr. Franco de Almeida (continuando a ler): — * Os
agentfcs subalternos, para attingirem a mil íins particula-
res, entregão-se sob sua tolerancia a outros tacs excessos,

que gerão por seu turno novos excessos, embaraços, odios.
c perturbações, ficando por fim a provincia inteira como enlea-
da numa vasta rede de intrigas.

< Então é já de uso alçar um presidente a voz contra os
desregramentos da opposição, c contra os embaraços acin-
tosos que ellaa cada passo suscita á marcha da sua admi-
nistração. Mas se elles seguissem os caminhos rcctos, sem
se arrojarem na arena do caso pensado, e por motivos de or-
dinatio tílo fateis como pouco dreorosos, arcando braço a braço
com os mais vis e obscuros gladiadores. nem as opposições lhe
saliirião por diante, nem que sahissem toria elle que receiar
dellas cousa alguma, podendo fazer o bom s6 por só. sem •

ella», e apezar dellas. >

O Sn. Cru z Mai iudo : —Não me serve a carapuça.

O Sn. Franco de Almeida:—Senhores, depois dos meios

por quo provei qu<» a ex-prcsidencia do Marannão interveio
nas eleições em favor de um partido, cm favor de candi-
da tos....

O Sn. Cruz Macuado: — Não provou nada.

O Sn. Franco de Almeida:—.... a npplicação dc quanto
acabo dc ler ü necessaria, é inevitável. Tenho concluído,

(O orador é compritnentado por alguns Srs. deputados.)

A discussão íica adiada pela hora.

I.evanta-se a sessão.

Nessiio cm 18 ilf .flui».

PRESIDI.NOA DO SR. VISCONDE Dl" BALPE1NDA .

Slmmario.— Erpedienlâ.— Reclamação.—Eleiç!)« do Rio Gran-

de do Sul. Votação. — Eleição da Paraliyba do A'orle.

Indicação do Sr. Barbosa.— Ordem do dia.— Eleiçilo do

Maranhão. Discurso» dos Srs. Dia* Vieira, Cândido Mendes, e

franco de Almeida. Encerramento. — Resposta d falia do

throno.
«

A's 11 horas, feita a chamada, c achando-sc presente» os

Srs. Machado, Cunha Mattos, Paes Barreto, Aguiar, Cer-

queira Leito, Yillela Tavares, Silva Campos, Paiva, Fer-

nandes Vieira, Gonçalves da Silva, Pacheco, Almeida Pc-

reira, Costa Pinto, Gavião Peixoto, Fianco de Almeida,

Salatliiel, Pereira Pinto, Torres-IIomem, Martinho Campo»,

Ncbias, Landulpho, visconde do líaepcndy, Athaido, ller-

morenos, Calheiroa, Bcnevides, Mondes da Costa, Augusto

de Oliveira, Fiu»a, Ferreira da Luz, Monteiro dc Barros,

Pinto do Campos, Barros Pimentel, barão de Camaragibc,
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Rego Barros, Luiz Carlos Alcantara Machado, Viriato, Pei-

xoto dc Azevedo, Miguel do Araújo, Silveira Lobo, Dias
Vieira, Madufeira, Pedro Muni:;, Cyrillo, Andrá Bastos,
Bezerra Cavalcanti, Jaoilitho do Mendonça, Belfoit. Araújo
Limst, Cândido Mendes, Augusto Corria, Paranaguá, Fln-
vio, Tobias Leite, Augusto Chaves, Sampaio Vianna, Lima
e Silva, Antunes de Campos, e Felippe de Araújo, abre-se

ftSS3SÕO.

Lê-se o ap'prova-se a neta da antecedente.

Depois de aberta a sessão compareoem os Srs. Sérgio de
Macedo, Fausto de Aguiar, Cru/. Machado, Barbosa, Silva
Miranda, Pereira Franco, Pinto de Mendonça, Toscano
Barreto, barão de S. Bento, Costa Moreira, Bclisario, Car-
rão, Paninhos, Dantas, Pederneiras, Delfim de Almeida,
barão de Mauá, Paulino, Fernandes da Cunha.

O Sr.. Io ScciiET.ir.io dá conta dò seguinte

EXI»EDIE.NTE.

¦ Officiodo Sr. secretario do senado, participando que o se-
nado adoptou e vai dirigir á saneção imperial a resolução a
favor das viuvas e filhos dos oíficiaes e mais praças do corpo
municipal permanente da corte. — Inteirado.

Outro do secretario da assembléa provincial de Santa Ca-
tharimt, remettendo, deordem daquellaassembléa, cópia do
relatório do presidente daquella província relativa aos lijni-
tes da mesma província com a do Paraná. — A' commissão
de estatística.

Outro do Sr. deputado Jesuino Marcondes de Oliveira e
Sá, communicando que deixa de comparecer ás sessões por
se achar de nojo pela morte de sou sogro. —Mandou-se ucs-
anojar.

E introduzido r.o sn^ão com as formalidades do estylo,
presta juramento e toma assento, o Sr. Antonio Joaquim
César, deputado pt-lo 7o districto da provincia de Minas
fleraes.

O Sn. Vim.ela Tavares : — ITa poucos dias foi remettido
ú mesa utn requerimento do deputado supplente o Sr. Cas-
trioto, para que se chamasse o supplente por Santa Catlia-
rina o Sr. Jesuino Lamego Costa, visto que o deputado por
aquella provincia o Sr. conselheiro Jeronymo Francisco
Coelho perdera o lugar, tendo aceitado o cargo de ministro
e secretario de estado dos negocios da guerra.

V. Ex. procedendo bem, como sempre costuma proceder,
e de conformidade com o regimento da casa, considerou esse
requerimento como uma indicação, e determinou que fosse
ella sujeita ao parecer da commissão de constituição e po-
deres.

Não quero fazer a injustiça de crer que a nobre commis-
são de constituição e poderes se tenha esquecido de dar sou
parecer sobre essa indicação. Occupada com trabalhos de
verificação do poderes e rio duplicatas que aqui têm appare-
cido, talvez tenha entendido c.jue essa matéria não é urgente,
e por isso sc não tenha dado pressa em formular o parecer.

Mas eu, considerando que a provincia dc Santa Cntharina
<í a única que fiqui não está representada (apoiados), consi-
derando a>ém dif-so, Sr. presidente, que a questão que ne-
Cessaiiametite deriva dessa indicação, è uma questão impor-
tante (apoiados), e cumpre âcamara dos Srs. deputados lixar
um precedente, isto é, se os supplentes dos deputados que
aceitão o cargo de ministro de estado e deixão vagos seus lu-

gares têm ou não o direito do tomar assento, peço a V.Ex.

que lembre á nobre commissão de poderes a necessidade em
que estamos de decidir quanto antes essa questão.

O Sa. Oauz Maciiado :—No mesmo dia em que a indica-
çâo foi á commissão de poderes, eu e o meu collegao Sr.
Jeronymo Teixeira Júnior assignámos um parecer e o en-
tregámos ao outro membro da commissão, o Sr. Pacheco.
E' a explicação que posso dar sobre oobjecto.

O Sn. Pacheco :—E'verdade aue o nobre deputado en-
tregou me esse parecer assignado por elle e pelo Sr. Tei-
xeira Júnior; mas, como acnei que a matéria é importante,
e me inclino a crer que a opinião dos nobres deputados não
é a melhor, entendi que devia estudar a questão, e apre-
sentar depois um parecer cm separado.

O Sn. Presidente : — A' vista das explicações dos honra-
dos membros, juigo satisfeitos os desejos do nobre depu-
tado de Pernambuco.

RECLVH VÇXO.

O Sn. Cri:/. Maciiuio : — Sr. presidente, não me lembro
de ter alguma vez pedido a palavra para rcctiiW.r discur-
sos de alguém; mas hoje vejo-me na força ift fazê-lo e
peço á casa que me preste toda a attenção, porque o r.en-o-
cio i algum tanto grave.

Sr. presidente, costumo tratar a todos os meus collegas
eom a maior veneração. Não me lembro de me ter deslisa-
do uma só vez dessa senda traçada pela minha educação e
pelo meu dever para com os meus collegas, para comigo
mesmo, para com a dignidade da casa, e ainda para com o
publico que nos ouve e nos attende.

b O nobre deputado pela provincia do Pará proferio em seu
discurso a seguinte plirase e não palavra; disse que eu — ti-
nha tido a conliança de dizer — que somente eu e os que me
apoiavão éramos virtuosos. Neguei-lhe o facto e fiz ver que
a plirase — ter a confiança de dizer — era diversa desta outra
—dizer com conliança,— e não era parlamentar. O nobre
deputado, porém, não se importou com o meu aparte, inver-
teu-lhe o sentido, tratando sómente da palavra confiança.

Nessa occnsião houve um susurro nas galerias e na ca-
mara. Mas não me pareceu nem que o pjiblico sensato do
Kio de Janeiro se tivesse, aproveitado, para fazer uma mani-
festação, de uma oceasião em qye o nobre deputado queria
dar uma lição de grammatiea a um seu collega, nem que o
nobre deputado tivesse razão de lh'a dar.

Se o publico do Rio de Janeiro tem sympatbias por al-
gum dos candidatos, certamente elle (S bem sensato para
saber que não era occasião própria para fazer essa mani-
festação o momepto em que o nobre deputado não tratava

propriamente da questão dos candidatos, e sim de um
objecto que não tinha nada com elles. E demais, entendo
que com toda a confiança posso dizer que o illustrado pu-
blieo do Pio de Janeiro, que conhece mais do que eu as
bellas qualidades do Newton do Brazil, pois aperms o co-
nheci agora depois que chegou da Inglaterra, sabe fazer-
lhe justiça, e ter por elle to a sympathia.

O nobre deputado, tanto reconheceu que não tinlia razão,
que vio-se na necessidade de inverter em seu discurso a
phrase de que usou. Appello para a casa a este respeito,
( Apoiados.) Não impugnei a palavra confiança, e âim o todo
da phrase. (Apoiados.) Ter a c miiança de dizer uma cou-a
foi sempre traduzido em bom portuguez por— ter o atrevi •
mento de dizer.

O Si:. Franco de Almeida: — Não estava em meu espí-
rito....

O Sr. Criz Machado : —Eu entendi que o nobre üepn-
tado não podia servir-se dessa phrasí para com um seu col-
lega, maxime quando esse collega nunca deu-lhe motivo

para ser tratado de uma maneira tão desabrida. Não respen-
do aos apartes do nobre deputado, porque não sei jogar no
mesmo terreno em que joga o nobre deputado. O nobre de-

putado recorre sempre a fucecias, e isto está fóru do meu
temperamento e dos meus hábitos; neste terreno cedo a

palma ao nobre deputado.
A casa testemunhou se o nobre deputado declarou que

eu tinha dito com confiança ou que tive a conliança de di-
7.er. (Apoiados.) Também testemunhou que, como disso uma
folha, houve duas salvas de applausos das galeria». O pu-
blico sensato do Rio de Janeiro não podia ter applaudido qr.c
o nobre deputado tratasse de maneira tão desabrida a utn seu
collega ; é minto illustrado para ppplaudir o nobre deputa-
do nessa maneira de portar-se para com um representante
da nação. (Apoiados.)

O Sn. Franco di: Almeida : — Sr. presidente, intob.-.s-
tante este incidente, principalmente depois de quanto V.
Ex., a çasa e o publico observárão ácerca da maneira por
que discuti na ultima sessão os neg cios eleitoraes do
4° circulo da provincia do Maranhão.

Não está muitas vezes no poder de quem falia traduzir

perfeitamente o seu pensamento ; muitas outras vezes, ex-

prossado o pensamento, aquelles que o ouvem não o enfcen-
dem no verdadeiro sentido em que é manifestado. Eu quan-
do empreguei a palavra confiança....

O Sn. Cruz Maciiado :—Foi a phrase — Tcraconfuin-

ça de dizer.

O Sr. Franco df. Almeida ; — Se V. Ex. quizer ter a bon-
dade de mandar buscar o autographo. ^erá que nessa mesma
occasião ainda o nobre deputado pelo sertão do Maranhão
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deu-me o aparte seguinte: « A palavra não è parlamen-
tar. >

O Sçè Cr.iz Machado :—A phrase.

O Sn. Franco i>;: Almeida :—A1 pahtrra ; pode mandar

buscar o autograpbo ; não emendei aparte nenhum, nem o

costumo fazer.

Quando empreguei a palavra confiança....

O Sn. Cntz Machado 
1Ter 

a confiança.

O Sn. Franco di: Auwda . ... foi lio seu sentido de

segurança. Ter confiança ou não coníiança em qualquer
oousa ter certeza ou nao, ouvidar ou nao, sao termos com

que sò costuma a expressar o pensamento, o estado da nossa

alma. Appello para a casa, appello para o examo do au-

tos*mpho«
Foi sobre a palavra, pois ; se fosse sobre a plirase immo-

diatamente a mudaria, porque aecroscentoi nessa mesma

occasião que não mo passava pelo espirito oííbnder ao nobre

deputado. E para que eomprometteria uma causa que julgo
bem amparada, chamando a discussão para um terreno que
não podia deixar de prejudica-la ?

Observou V. Ex., a casa, o publico illustrado, todos os

apartes acintosos que seme dirigirão durante a discussão....

O Sn. Cri í Macii w>o :—Não dei nenlium.

O Sr. Presidente:—Chamei á ordem.

O Sn. Fnv-sco»e Almeida:—Sei perfeitamente que V. Ex.

dirige os nossos trabalhos com a maior imparcialidade.

(Apoiados.) Mas é quo não quero jàmais enxergar a intenção

de me offender, porque desde o momento que se abando-

liassem os objectos que devem chamar toda a attenção pelas
oílensas pessoaes, supponho-me com bastante energia e

dignidade para despreza-las, e fazê-las reverter ao ponto de

onde houvessem partido. Nunca supponho, por illações.que

me queirão insultar, ainda mesmo quando ha apartes feri-

nos, como alguns que ee mederão....

O Sn. Ciicz Machado Não dei nenhum.

Uma Vo/. :—Nem eu.

O Sr. Franco de Almeida: — .... ainda nesto caso pre-
liro mostrar que não lhes dei importância.

Ora, se isto é assim em relação a mirà, parece que o nobre

deputado deve estar certo de que não tive, não tenho e jámais
terei a menor intenção de injuria-lo.

Admira portanto que ainda viesse reviver hoje este inci-

dente, depois de minha explicação e depois de não ter appa-

rccido em meu discurso a phrase a que pretendeu alludir.

O Sn. Cm/. M achado : — Aceito a explicação; mudou a

phrase.

O Sn. V lllejla Ta vau* : — Ji estava explicada.

O Sn. FniNCO DE Alweida : — Ainda que eu tivesse dito

que o nobre deputado tivera confiança, era certamente no

sentido de ter segurança. -
A' vista disto, a não ser para censurar a adhesao quo tive

a honra de receber, não só da casa como do publico, nao sei

a que veio a rectificação do nobre deputado.

O Sn. Cruz Machado : — Não houve tal adhesuo, nem

salvas de applausos.

O Sn. FniNce de Almeida V. Ex. não pôde'julgar,

porque estava bastante enfadado para apreciar devidamente

quanto se passíira nessa discussão.

O Sr. Presidente: — Parece que o honrado membro pela

provincia de Minas aceita a explicação do nobre deputado

|iel<i Pará.

O Sr. Franco de Almeida :— Não dei explicação alguma

nova, porque ji estava no discurso bem explicado o meu

pensamento.

O Sn. Pbesidehtb : — Também entendi que o Sr. depu-i

tado não tivera intenção de offendei o honrado membro por
Minas Geraes, porque do outra sorte- o teria chamado á or-

dem. (Apoiados.)

ELEIÇÃO DO RIO CiRAJÜBE DO SUL.

(50 districto.)

LO-se, entra em discussão, e sem debate e approvado, o

seguinte parecer:

39

« A cr.mmíssHo pcderes examirou attentnmento as
netas cia eleição primaria M'Ciúidaria do 5" districto da
provincia do Kio Gr»r.de do Su!, o o diploma do debutado
dado ao Dr. Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, o achando
tudo conforme, e sem reclamação alguma, é dc parecer :

« ]° Que sejão reconhecidos legitimes os eleiiores do 5o
districto eleitoral da provincia «U> Jüo Grande do Sul.

« 2° Que sejSo^ reconhecidos como deputado o Dr. Luiz
Alves Leite de Oliveira Bell", e supptente o Dr. Antonio
Gomes Pinheiro Machado..

« Sala das comnnssTjcs, 16 da Maio dc 1857. — J. 71. Ma-
dureira.—J. J. Pacheco. — A. Cândido da Cru; Machado. »

O Sn. Puesuii .m i declara deputado pelo C» districto da
provincia do Ri6 Grande do Sul o Sr. Dr. Luiz Alves Leito
de Oliveira Iiello, e su,: lente o Sr. Dr. Antonio Gomes Pi.
nheiro Machado.

ELEIÇÃO DA PARAllYRA DO NORTE.

(2o districto.')

Lê-se, entra em discussão, e a requerimento do Sr. Silvei-
ra Lobo vai a imprimir no Jornal, o seguinte parecer:

« Foi visto e examinado r.a commissão do constituição
e poderes o diploma do Sr. Dr. Antonio Josó lloniiqucs,
deputado eleito pelo 2o districto d:f provincia da Parahyba
do Norte.

« A commissão, considerando todos os documentos rela-
tivos a esta eleição, passa a dar conta resumida e liei da
duvida quo ácerca (lella se move.

Tem este districto eleitoral um aó collegio,. quo se
compõe de varias freguezias, entre as quaes conta a do
Ingft. Sobre as primeiras não se move duvida; os interessados
calâo-se ácerca dellas, e a commissão n<> seu exame não
encontrou vícios ou faltas que as possão affectar.

Sobreaultinui porém,adolngú, que dii 10eleitores,éque
versa a questão, por apparecer uma duplicata que inllue no
resultado do collegio. Xesta freguezia do Ingá o 1» juiz do

paz Damião José de Pontes, em o dia designado pata a elei-
ção primaria apresentou-se no lugar próprio, e organisou
a mesa; mas quando dava principio i primeira chamada foi
interrompido por um grupo de homens quo reclamúrão tu-
multuariainente contra o modo por que fora organisada a
mesa ; levantárão-se por este motivo questões, e travou-so
mesmo uma luta; pelo que o juiz 

de paz suspendeu os tra-
balhos, adiando-oi para o dia seguinte. Novas scenas se
repetirão no outro dia; grande tumulto se levantou; o juiz
do paz pedio auxilio ás autoridades loeaes, que no qiomento
não se acha vão preparadas paia o poder dar, o não lhe
sendo fácil manter a ordem, suspendeu dc novo o» traba-
lhos, # participou ao presidente da provincia.

Aquelles quo se mostravão advorsarios do juiz de paz
fízer&o seu protesto, declarando que o dito juiz cio paz anu~
sára, quando tiatára de organisar a mesa, por ter chamado
a dedo as pessoas que bem lhe pareceu, postergando dest'ar-
te as preseripçõos da lei; neste sentido represeutiirão ao

presidente da provincia, o qual, cm oflieio etc4 do Novem-
oro, tomou ns providencias que tlio parecerão mais ncer-
tadas, e ordenou que o juiz do paz continuasse no processo
eleitoral, o assim suecedeu, procedendo-so à eleição, a qual
se cencluio pacificamente a !l do referido mez. Os adversa-

rios, tendo-se retirado em o dia 3, consta quo se reunirão

sob a presidencia de outro indivíduo, e apresentarão feita

outra eleição.
« Cumpre agora ver qaal destas duas eleições é valida,

qual dellos merece n npprovação da camara.

« A commissão não hesita em opinar que devo ser ap-

provada a quo foi feita sob a presidencia do juiz de paz legi-
timo Damião José de Pontes. Io, porque foi presidida por j uiz
competente, e no lugar designado na lei t- 2,o poraue do exa-
me das aetns e documentos consto que forão guardadas todas

as solemnidadês legaes no proco6so eleitoral, tendo-se pre-
viamente affixado editaes convidando os eleitores e supplentcx

para a organisayão da mesa, como consta do documentos ;

3o, porque 
n suspensüo dos trabalhos fui urna pro\idencia

inevitável ã vic>tu da uei»Qjdem que tivera lugai ; esta sus-

pensão fez-se ptudentemente, annunciando o juiz de paz a

hora certa em que os trabalhos deverião continuar no dia

3eguinte ; tend> -se reproduzido no segundo dia novas sec-

nas, íoi ainda inevitável a suspensão; o presidente da pro-
vincia não demorou suas providencias ; tomou as quo a pru-
dencia aconselhava na occasião, o sem intervir na eleição
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ordenou que continuasse sem perda de tempo o processo
eleitoral; o juiz de paz fez aflixar novos ertitaes, designando

dia e hora, e a eleição proseguio e concluio-se, o que tudo se

nclia provado. Esta é que é a eleição legitima. A outra não

deve merecer attençuo por muitas razões, avultando as se-

guintes : 1", que não se acha provado de modo algum que o

juiz de paz Pamião José de Pontes nomeasse ello mesmo a
mesa, porquanto não pôde servir de prova a simples asseve-
ração doa interessados consignada em uma lepresentação ;
convinha que corroborassem seu dito com provas que deve-
rião procurar ; 2a, que quando fosse certo que o juiz de paz
abusasse na organisução da mesa, o remedio não era aquelle
de que usarão seus adversa rios, levantando uma desordem e
retirando-se para fazerem uma eleição em separado ; deve-
rião sim reclamar o seu direito, fazer escrever seu protesto e
comprova-lo, porque provando-se que o juiz, cm vez de fazer

eleger a mesa pelas pessoas competente», a compôz elle mes-

mo, esta camara annullaria a eleição ; uma eleição em se

parado, menosprezando-se a competência do juiz legitimo,

só pôde ser admissivel quando, esgotados todos os meios le-

gaes, se torna clara e manifesta acoacção, de maneira que
os votantes se vejãoprivados de concorrer com seus votos;

pensa a commissão que mãos exemplos dará esta camara se

Jôr fácil era approvar eleições feitas por juizes incompeten-

tes, e em lugares não designados na lei; grandes complica-

ções futuras terão de afiresentar-se ; 3n, que ha vehementes

.indícios de que na segunda eleição não fossem guardadas as
solemnidades legaes, porquanto, dizendo-se começada esta
eleição pelojuiz depazBrito,econcluidn.pelojuizdepazTri-

gueiro, vê-sequeelles secontrarião; a primeira mesa, presidi-
da por Brito, e que dão como substituída noprincipio daelei-

ção por Trigueiro, communica por oííicio de 5 de Novembro
ít presideneia da província que elia concluirá nesse mesmo dia
a eleição a que procedera no dia 2, entretanto que do mesmo
dia 5 é datado o oííicio da 2a mesa presidida por Trigueiro,
remettendo a acta da eleição por elle começada a 2 do mesmo
mcz ! Accresce que existe uma acta do começo de6ta eleição
e nomeação de mesa em o dia 2, sendo que a 2a suspensão
dos trabalhos eleitoracs pelo juiz de paz Pontes fora foita
em o dia 3, quando os que iutervierão na duplicata ainda se
acliavão presentes , lutando cora o dito juiz do paz, sem que
tivessem tratado de eleição cm separado.

« Devendp esta turma de eleitores influir no resultado

final da eleição, suceedeu que dous collegios funcciouassem

ao mesmo tempo; porquanto, reunidos em o dia 2 de Dezem-

bro os eleitores do districto na matriz da villa do Pilar, tanto
ut> dastres freguezias não contestadas, como as duas turmas
do IngA, a maioria da mesa interina por si só e sem o con-
cur3o do collegio decidio , como entendeu, sobre a posição
que guardarião as ditas turmas , e assim foi decidindo ella
mesma por si outras questões, não obstante as reclamações

dos eleitores que não acqniescião a este modo de proceder.
Constituída a mesa por eleição do collegio, adoptou ella o

syâtema seguido pela mesa interina, não sujeitando A deci-
são do collegio as questões que se suscitavão, até que os
cleitox*es que se oppunhão a este procedimento tomarão a
deliberação do inserir 11a acta um protesto ; c separando-se,
reunirão-se sob a presideneia do juiz de paz mais votado do
ugar ; o procedendo ás solemnidades da lei, constituirão o

collegio, e procederão sl eleição do deputado e seu supplente,
recolhendo-sc 78 cédulas, obtendo o Sr. DrjAntonio José
Henrique» 76 votos para deputado, e o Sr. Dr. Fausto Ben-

jamim da Cruz Gouvêa 67.
« No outro collegio recolherão-se 70 cédulas, e obteve o

Sr. Dr. Antonio Carlos de Almeida Albuquerque 75 votos

para deputado , e o Sr. Dr. Lindolfo José CotrSa das Neves
75 para supplente.

< Segundo a opinião jáemittida pela commissão , sendo
nulla a turma da duplicata do Ingá não presidida pelojuiz
de paz mais votado, prevalece o collegio em que o dito Sr.
deputado eleito Antonio José Henriques foi votado, havendo
tanto para elle como para o supplente maioria absoluta em .
relação ao numero d<» todoâ os eleitores do districto ; elimi-
nados os votos do Tngá ao outro candidato e sen supplente,
deixão de ter maioria absoluta.

« Nesta conformidade ó a coaimissão de parecer :

<l.o Que sejão approvados os eleitores das freguezias

que compoem o 2o districto eleitoral da província da Pa-
raliyba do Norte , menos os da duplicata do Ingá , cuja
eleição foi presidida por José Joaquim de llrito e José Tri-

gueiro Castello Bianco, os quaes são julgados nullos.
? 2.o Que se considere valido o collegio eleitoral ptesi-

dido na villa do Pilar por Ismael da Cruz Gouvêa, e sem
vigar o outro presidido por José Lins Cavalcanti de Albu-
querque. 4

« Que sejão reconhecidos deputado pelo referido cir-
culo o Sr. l)r. Antonio José Henriques, e supplente o Sr.
Dr. Fausto Benjamim da Cruz Gouvf-a.

< Paço da camara dos Srs. deputados, 15 de Maio de
1857. — J. J. Pacheco. — A. C. da Cruz Machado. >

ORDEM DO DIA.

O Sn. Barbosa :—Peço a palavra para negocio urgente.

O Sr. Presidente :—Tem a palavra.

O Sr Barbosa:—Rogo aos meus honrados collegas que
fe dignem votar urgência para que eu possa mandar íi mesa
uma indicação. Prometto não gastar muitos minutos em

justifica-la.

Posta a votos esta urgência, é approvada.

O Sr. Barroka .—A camara ouvio nas sessões ultimas as
graves accusações que forão feitas ao nobre deputado pela
província de Minas que servio o cargo do presidente da pro-
vincia do Maranhão. Estas accusações versárão sobre di-
versas portarias expedidas por esse honrado deputado na
qualidade de presidente daquella província relativamente a
eleições primarias do districto de ItapicurA-merim.

As ordens a que me refiro forão qualificadas como alta-
mente attentatorias da liberdade do voto, e dos direitos po-
pulares. Desde que accusações tão graves pesão sobre um
funccionario de ordem elevada, parece estar no interesse
da carr.ara, 110 interesse de nós toefos, e digo que também no
interesse do illustre accusado, que se proceda a um exame
severo, calmo e justo sobre os actos por elle praticados.

O Sr. Crlz Macdado :—Apoiado.

O Sr. Barrosa:— Não é meu fim, neste momento, dis-
cuti-los, aprecia-los; nem ó esta a occasião própria para
fazê-lo; mas desde que delictos do tão grande alcance se de-
nuncião perante a camara dos deputados, penso que ella
não pôde ser indifferente. O meuilitento, onerecendo a in-
dicação que vou mandar á mesa, é que se proceda, como já
disse, a um exame calmo, justo e reílcetido, severo mesmo,
sobre os actos por que na discussão tom sido accusado o
ex-presidente do Maranhão.

Comprebende-se que semelhante exame não pôde ser suf-
ficicntemente profundo e efficaz foito de envolta com o de
outras questões relativas á eleição de Itapicurii-merim, qual-
quer que seja a relação do todos esses faltos entro si.

Penso que os actos db ex-presidente do Maranhão podem
ser criminosos, altamente criminosos mesmo, sem que
na hypothe^e dada tenhão effectivamente influído sobre a
eleição do deputado pelo districto de Itapicuril-merim, e

que aquelles que os julgarem regularcs e legaes podem, por
outras razões muito diversas, votar contra a validade dessa
eleição. São factos, no meu modo de entender, e na hy-

pothcse de que se trata, independentes um do outro ; e
ainda quando tonlião muito estreitas relações, é certo que
a camara tendo de pronunciar-se ácerm do parecer da elei-

ção, qualquer que sejao seu juizo sobre os actos do presi-
dente do Maranhão, a votação tendo do recahir sobre a»
conclusões do parecer, e não sobre o que se diz na casa,
níoo se pronunciará positivamente sobre os attentados at-
tribuidos ao presidente do Maranhão, restará sempre a du-
vida, a duvida que não convém ao publico, e muito menos
ao distineto representante da nação qué occupou tão elevado
cargo.

0 Sr. Crlz Machado : — Apoiado.

O Sr. Barbosa : — Cumpre, por um exame severo, regu-
lar e justo, verificar-se se com effeito é ura acto licito ou
tolerável que dous ou tres individuos a seu bel-prazer figu-
rem a existência de eleições, preparem documentos com ca-
racteres externos sufficientes para illudir o publico, e ha-
bilitem assim agentes seu3 para dominar collegios eleito-
raes.

Cumpre saber se aquelles que assim procedem não estão
sujeitos a outro perigo, não devem temer nas hypotheses
mais infelizes senão o resultado negativo da6 vantagens que
tentárão obter por semelhante maneira. Cumpre saber se
semelhantes actos são toleráveis, ou se envolvem um crime

punivel pelas leis; e se crime ha nesse procedimento deve-
mos também saber se lia para esse crime algum privilegio
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para que se não tome conhecimento delle senão depois de

ter produzido as suas ultimas conseqüências.

O Sn. Silveira Lono: — Então quer uma accusação for-

mal?

O Sr. Salatiiiel : — Quer exame regular.

O Sr. Silveira Uno:— E' a consequeneia delle.

O Sr. Presidente : — Attcnção!

O Sr. Barbosa Indaguemos, senhores, se :i autoridade

publica, tendo conhecimento de faetos de semelhante espe-

cie, deve cruzar os braços, e esperar impassivel as perturba-
< ões e desordene que pudem íesultar da realisação dos inten-

tos com que o crime, no caso de o ser, foi praticado.
E se ha ahi um crime convém ainda saber, se é possível,

se lia algum meio de evitar os perigos e as desordens que na

organisação dos collegios cloitoraes pôde 
(.'Tio produzir, se é

possível evitar suas más conseqüências sem intervenção da
autoridade publica no estado actual de nossa legislação; tra-
temos finalmente de saber se o ex-presidente do Maranhão,

tomando as providencias que tomou, dada a situação cm

que se achava, commetteu realmente uin attentado, saltou

por cima das leis, esmagou a liberdade das eleições, ou se
apenas commetteu um anachronismo acreditando, tendo

grandes devere3 a cumprir, que era chegado o tempo de o
Jazer com franqueza, sem recuar diante da responsabilidade,
sem duvida mui pesada, tão pesada que em iguaes circum-
stancias talvez outros julgassem preferível a abstenção de

medidas preventivas, e esperar as con3equencias.

Tenho mostrado que a minha intenção é provocar uma

discussão séria, conveniente e larga, na qual os adversarios

do ex-presidente do Maranhão se habilitem para propôr-lhe
uma accusação em fôrma ; a minha indicação é para que a

nobre commissão de constituição examine em primeiro lu-

gar n legalidade do procedimento do ex-presidente da pro-
vincia do Maranhão, no estado actual da nossa legislação, e
nas liypotheses a que se referem suas ordens; e em segundo

lugar, quando não encontre em nossa legislação meios con-
veniontes pelos quaes se possão daqui em diante evitar 09
males o desordens que na organisação dos collegios pôde
trazer a repetição de factos como aquelles que suppoem as

portarias do ex-presidente do Maranhão....

O Sr. Viruto: — E' uma medida de grande necessidade.

O Sr. Baruosa :—....faetos que podem trazer graves per-
turbações e desordens na occasião de organisarem-se os eol-
legios. Note-se q»e eu fallo da organisação dos collegios por-
que não se trata ainda de collegios reconhecidos e existentes,
mas da sua formação ; é ahi que convém attender-se por
medidas eflicazes para evitar queda fraude se tire proveito...

O Sr. Silveira Lono :—Basta sómcnto respeitar a consti-
tuição ; não se carece de nefihuma medida nova.,..

O Sr. Barkosa : — ... medidas capazes de fazer que todos
respeitem a constituição e as leis, e não vinguem as fraudes,

porque só 110 respeito ã constituição e na observancia das
leis se podem achar suflieientemente garantidos 

não só os
direitos populares, como a ordem publica. (Apoiadoii.)

A camara observa que eu não tenho procurado disfarçar
a gravidade dos actos do ex-presidente uo Maranhão, nem
entrado na discussão de sua moralidade, deixo isto para
occasião opportuna, e abstendo-me de mais considerações,

peço á nobre commissão de constituição 
que abrevie o mais

possível o seu exame, porque a matéria e grave, e cumpre

que sobre ella haja alguma decisão.
A indicação 6 a seguinte :
< Indico que a commissão de constituição, examinando as

portarias do presidente da província do Maranhão, expedidas
sl 10,14 e 17 de Novembro ultimo, emitta o sou parecer sobre
a legalidade dellas, e proporfha as medidas que convém
adoptar-sc para reçular a organisação dos collegios elei-
toraes nos casos figurados naquella» portarias. Paço da
camara dos deputados, 18 de Maio de 1857.—L. A. Barbosa. >

O Sr. Toscano Bvkreto (pela ordem): — Creio que o Sr.
Cruz Machádo é membro da commissão de poderes....

O Sr. Criz Maciudo : — Eu ia pedir dispensa, porque
está claro que não devo dar parecer sobro aotos meus.

O Sr.. Toscano Barreto: — .... e portanto me persuado
de que é preciso substitui-lo por outro nessa commissão.

0 Sr. Marti mio Campos (pela ordem) : — Não sei u mo
seri licito acompanhar o nobre deputado qne ha pouco
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orou com algumas considerações a respeito da sua indi-
cação.

O Pr. Presidente : — O que o Sr. deputado deseja só
pôde ter lugar depois que a commissão tiver apresentado
o seu parecer.

O Sr. Cri z Macuado (pela ordem) : —Está claro que não
posso dar parecer sobre actos meus; portanto, peço a V. Ex.
que nomeie um honrado membro da casa para me Eub-
stituir.

O Sr. Presidente : — Nomeio o Sr. Nebias.

Continua a discussão do parecer sobre a eleição do 4° dis-
tricto do Maranhão, e tem a palavra o Sr. Dias Vieira.

O Sr. Diak Vieira : — Sr. presidente, sobremodo penosa
éa minha posição relativamente A 

questão que se discute,
da validade ou nullidade da eleição do 4o districto da minha
província.

Na luta eleitoral que ahi so dou, tanto pró como contra o
candidato que obteve o diploma de deputado por esse cir-
culo, tomarão parto pessoas da minha amizade, a quem
muito prezo e considero, e pois a enunciação do meu pensa-
mentoácerca da matéria sujeita não pôde deixar de dos-
agradar a muitas dellas. Entendo, porém, que faltaria ao
meu devir como deputado, que praticaria mesmo um acto de 

N

egoísmo, se, levado das consi ieraçücs de amizade tão só-
mente, me furtasse & obrigação de contribuir com o meu
contingente para o esclarecimento do voto da camara em
uma discussão importante e de interesso para a província
que represento.

Não sou pelo parecer da nullidade da eleição feita.
Senhoras, a experiência nos deve ter convencido do que

poucos são os candidatos que, empenhados wn uma eleição
disputada, facilmente se sujeitão e se accommodão com o
triumpho do seu adversario. Quasi todos appcllão então,
como recurso, para a nullidade, e quasi sempre o despeito
os arrasta e impelia para o campo dos meios illicitos e re-
provados.

A não ser esta convicção, a não ser o receio do qne annul-
lando uma eleição também podemos sanceionar uma immo-
ralidade, eu seria o primeiro a votar pela nullidade do todas
as eleições complicadas, de todas «ni quo apparecem dupli-
catas o documentos encontrados sobre a sua validade, in-
dependentemente de mais sério e reHectido exame.

Pronuncio-mo pela validade da eleição do deputado polo
4o districto do Maranhão o Sr. I)r. Joaquim Gomes de Souza,

por estar convencido da veracidade e legitimidade delia.
O honrado membro da commissão que assignou vencido

o parecer, como motivo da nullidade da eleição que se dis-
cute, appresenta o facto da intervenção pronunciada do pre-
sidenje do Maranhão em quasi todo o curso do processo
eleitoral ; facto quo acha comprovado pelas portarias da-

quelle funccionario dirigidaB ao delegado de policia e ao
juiz de paz presidente interino do collegio eleitoral de Ita-

picuril-merim.
Entendo, Sr. presidente, quo a apreciação jurídica das

decisões e actos do presidente do Maranhão ácérca de ques-
tões e occurroncias que so derão no 4o districto eleitoral
de minha província, deve sor feita cm occasião diversa, o
n'uma discussão especial.

Fui nisto prevenido polo illustre orador que me precedeu,
e portanto nada accrcscontarci.

O que lios cumpre indagar c ventilar agora 6 o gráo da
força quo esses documentos ofliciaes tivera» em relação á
manifestação o liberdade do voto no 4«dietricto eleitoral.

' 
O nobre orador, deputado pela província do Pará, que fez

perante a casa a leitura de todas a» portarias do honrado
ex-presidente do Maranhão, começou pela que tem a datado
10 de Novembro, lavrada por conseguinte posteriormente A
eleição primaria, quo teve lugar em Itapicurú-morim a 2
desse mez.

A intervenção oflicial da presidencia refere-se pois an-
tes á eleição secundaria quo á primaria.

Eu vou demonstrar que, qualquer que fosse a influencia
dessa intervenção, não produzio ella o resultado de evitar

que possa hoje a camara conhecer quaes os eleitores validos
ou nullos e falsos docollegio de Itapicurú merim...

O Sn. Franco de Almeidi : — Mas repare que eu princi-
piei pela portaria de 10 de Novembro quanto aos actos do

governo, e anteriormente a esses actos jà os agentes poli-
ciaes tinhão intervindo lia» eleições primarias.

O Sr. Divs Vieira : — Bem, o meu pensamento é primei*

G
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ramente mostrar que os documentos ofTiciaes nao obstarao

a que pudessemos hoje apreciar e decidir sobre a validade c

ntàlidade dos eleitores que se reunirão nos dous collegios de

Itapicurú-merim. _
Disse-se que a portaria determinava que tossem aceitos

uns e repellidos outros desses eleitores ; disse-se mesmo

que o juiz de paz, dando execução a esta ordem, vedou que
tivessem entrada 110 collegio qu» se reunio no paço da

camara municipal eleitores dos que não erão indicados como

flcticios.

Quero conceder por hypothese que seja tudo isto exacto ;

que os nobres deputados que aiguem o honrado ex-presiden-

te do Maranhão têm toda a razão ; pergunto, essa portaria
iníluio para que os eleitores repellidos deixassem de mani-

festaros seus votos?Não,porque,como dizemos nobres de-

putados,e consta da respectiva aeta, elles se forão reunir na

igreja matriz sob a presidência do 4» j uiz de paz, «ahi func-

cTonárão; lofoa portaria de que se trata, a intervenção offi-

ciai do <*overno servio apenas para autorisar o protwsto que

fizerão esses eleitores, e justiiicaro actoda separação do ool-

le<'io e não para inhibir esta augusta camara do conhecer e

aiíreciar a"-ora, torno a repetir, quaes os verdadeiros, quaes

os eleitores nullos que se reunirão na matnz e na casa da

camara. _
Em relação & exprci-sao do voto o á maiuiestaçao de opi-

nião dos eleitores repellidos, não teve effaito algum o acto

do governo.

O Sr. Frahco de Almeida Para com o collegio não teve

effeito ?

O Sr: Dias Vieira:—O honrado membro que me inter-

palia, quando fallou disso que o nobre ex-presidente tinha

usurpado attribuições do collegio eleitoral e desta augusta

camara na verificação dos podere» de seus membros ; e eu

já demonstrei que se algum effeito produzioa portaria, não

foi seguramente o de arredar-do conhecimento desta casa o

voto» o pensamento dos eleitores que se separarão.

Demais, eu nRo sei, senhores, como com calma o regula-

ridade poderião funceionar em um só collegio eleitores de

. tantas freguezins em duplicata com interesses encontrados,

e já anteriormente conhecidos.

Em taes conj íincturaâ o meio da «eparaçao, se não & mui-

to le"al, tem ao ineno3 o mérito de evitar contestações des-

afrradaveis, e até desordens, conforme o grão de irritação dos

ânimos, sem obstar a que afinal o poder competente possa

com conhecimento de causa decidir qual das turmas ó a ver-

dadeira e legal, e qual a que o não i.

O ponto sobre o qual devemos fazer rccaliir toda a dis-

CUSSttO <5 pois o da validado ou nullidade o falsidade dos

eleitores das diversas freguezias qim funccionárão nn.Ita-

picurú-mcrim nos dous collegios, afim de decidir ao depois

a camara se é ou não legitimo o diploma do deputado eleito

pelo 4» districto. .
Compreliende este districto dous collegios, o daTutoia e o

do Itapicurú-merim. A respeito do primeiro não ha con-

testação alguma, estão todos accordos ácerca da sua vali-

dadè; por fsso tratarei unicamente do segundo.

I)a3 freguezias que abrange o collegio do Itapicuríi-me-

rim não ha também contestação sobre as eleições prima-

rias dos de Annjatuba o Coroatá, versando toda a disputa

ácerca das das freguezias d > Itapicurií, Alto e Baixo Mea-

rim, Chapadinha e Vargem Grande.

Começarei pela freguezia do Itapicuríi-menm, a mais ím-

portanto dellas.
O nobre deputado pelo Pará disse, se bem ine recordo, que

de um protesto ou cousa que o valha de diversos cidadaos

constava que liaviüo sido elles arredados de tomar parte na

eleição primaria desta freguezia, pelo emprego do força da

parte de seus adversarios, etc. Admira, Sr. presidente, «ue

o honrado mcmbio, que nenhuma consideração quiz dar,

quando fallou, ás informações das diversas autoridades da

villa de Itapicurú-merim ácerca da eleição primaria, porque

«rão interessadas, e por conseguinte suspeitas, queira dar

todo o peso, toda a consideração a um protesto assignado

por pessoas também interessadas 11aluta eleitoral, e conse-

guintemente suspeitas, o além disto despeitadas por terem

perdido a eleição .

Acoimando-se de suspeitos os documentos e mlormaçoes,

unicamente porque partem de pessoas mais ou menos inte-

ressadas 11a eleição, creamos para a discussão uma cipeeie

de-circulo vicioso, porque todas as informações e documen-

tos exliibidos tanto pró como contra a validade da eleição do

4° districto do Maranhão são de pessoas que mais ou menos
tomárão parte 11a luta eleitoral. O resultado da argumen-
tação nestes termos íora a incredulidade e a duvida para
todo o processo eleitoral, não direi só do 4° districto da
minha provincia , mas de todasas partes onde se pleiteárão
eleições, onde se puzerão om campo grupos ou partidos op-

postos, onde se derão duplicatas...

O Sr. Franco de Almeida : — Mas onde não liouvo inter-
venção directada autoi idade.

0 Sr. Dias Vieira :—Veja o nobre deputado que eu já
demonstrei que a intervenção da autoridade não nos tinha
inhibido de poder agora decidir sobro a validade ou nulli-
dade dos eleitores.

Disso-so que houve intervenção de força armada na eleição

primaria do Itapicuni-merim, e a prova que se apresenta
desta arguição é apenas um protesto, uma simp^s allegação
de pessoas reconhecidamente suspeitas....

O Sn. Franco de Almeida : — O protesto combina com as
medidas anteriores da autoridade.

O Sn. Dias Vieira : — O nobre deputado não quer quo se
considere as informações das diversas autoridades so-
bre esta arguição ; ou pois, abandonando as provas do-
cumentaes, tratarei de recorrer a considerações, que no meu
entender muito podem influir no espirito da camara em
ordem a habilita-la para melhor apreciar os factose formar
um juizo ácerca da eleição.

Em pró da validade da eleição que so fez na igreja matriz
do Itapicurú-merim, presidida pelo Io juiz de paz, tenho
de aventurar o facto de que as pessoas quo triumphárão
nella tem constantemente vencido as eleições naqueíla fre-

guezia desde 1812; perdSrãode então pnra cá uma única vez,
em 1847, mas restabelecerão pouco depois, em 1848, por occa -

sião da eleição do fallecido senador Franco de Sá, a iníluen-
cia decahida.

Por conseqüência offereço á casa uma consideração de
muito peso ; estes homens que vencerão tanto tempo as
eleições em uma localidade niio podem deixar de ser homens

prestigiosos, homens considerados. A administração do Sr.
deputado por Minas Ueraes não fez reacção, não augmentou
nada, conservou apenas. Se esses homens erão máos, se ti-
nhão uma influencia maléfica, são culpados da sua conser-
vação todos os nobres presidentes do Maranhão desde 1842 ;
eu porém, que conheço o districto, assevero aos nobres depu-
tados que essa influencia não é maléfica.

Sr. presidente, eu fallo perante crpaiz, o meu discurso ha
de ser lido na minha provincia, estou sujeito á saneção
moral da opinião deliu ; e por isso, no que disser relativa-
mente a íactos, pôde a camara dar o peso que quizer, porém
fien-me a consciência de que não tenho esses factos por in-
exatos ou falsos.

Um Sr. Deputado : — Não é proprio do caracter do Sr. de-

putado. (Apoiados.)

O Sr. Dias Vieira: — Sr. presidente, ninguém certa-
mente porá em duvida que, alôiwdas informações officiacs e

destas que resultão dos documentos apresentados e ofiere-

cidos á consideração da camara pelos interessados, nós os
deputados do Maranhão, c aquelles que tiverem relações
nessa provincia, tom conhecimento do que se passou duran-
te a quadra eleitoral por informações particulares, contis-
sões dos proprios interessados, cartas, etc., que não queirão
revelar.

O Sn. Fiu^co DF. Almkida dá um aparto.

O Sn. Dns Vieirv: — Eis-aqui o que vou fazer. O cir-
culo de Itapicuiú-merim era o em que pretendia apresen-
tar-me candidato, antes que o fallecime^to do Dr. Jos<5
Thomaz dos Santos e Almeida me propoi-e;onasse occasião

para o fazer pelo de Guimarães, onde amigo s do mesmo fal-
lecido mostrárão desejos de que eu fosse o representante do
districto nesta casa, estreitando assim as suas relações poli-
ticas com as dos meus amigos e parentes, posto quo estes
últimos não fação vulto na comarca.

Já que fallei em parentes, permitta V. Ex. que profira
duas palavras ácerca de influencias de famílias....

Para tornar-se odiosa a causa do Sr. Dr. Souza, procu-
rou-se demonstrar que era imposta çela autoridade para
satisfazer as exígencias de uma íamilia a que pertcncião
quasi todos os deputados eleitos pelo Maranhão.

Sr. presidente, não sou Belfort, comecei a tomar parte na

politica da minha provincia, e por mim só, desde o anuo de
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1812 ; sou casado com uma senhora pertencente à essa fa-

milia, e posso assegurar á câmara quca família Belfort não

tem a preterição de dominar a^província ; nãx> quer^ e nem

dispõe dos elementos necessários para isso ; ó família mui-

to extensa, muito ramificada na província» mas muitos dos

seus membros figurão e apparecem nos diversos grupos em

que se achadividido o Maranhão. Não temem política um,

interesse distincto das demais famílias que influem nos pu-

blieos negócios da minlia província. Kcpillo de minha

parte a ifén ; c assim terminado este incidente coutinuarci

no ponto em que estava do meu discurso.

Se, como disse, a minlia primeira intenção foi apresen-

tar-me candidato pelo circulo eleitoral deltnpicurü-inerim,

r.rio poderia nutrir esperança de bom êxito tem conheci-

niento das pessoas que ali infiuem nas diversas freguerias.

Acho-me portanto nas circumstancias de poder bem apre-

ciar qual dos candidatos que ultimamente se propuzerão

por este circulo era o mais natural. Dous delles, o Sr. Dr.

Souza c o Sr. Dr. Fábio Alexandrino de Carvalho Reis, fo-

rão apresentados por seus amigos e parentes, estando nu-
sentes, este no Pará e aquelle na Europa. A candidatura de

um não se pôde taxar de mais natural do que a do outro, c

qualquer delles que vingasse honraria o districto.
Influencias reaes de Itapicurú-merim, como os Srs. coro-

nel WenceslâoBernardino Freire, Simas, e outros, aeoitárüo

a candidatura do Sr. Dr. Souza; e tanto os amigos o paren -

tes do Sr. Dr. Fábio conhecerão que não podião sobrepujar

a influencia daquelles na eleição primaria, que tentárão um

convênio na véspera da eleição, apresentiuido-sc para isso

com gente armada na villa. Como quer que seja, isse con-

venio não foi aceito, eeis a causa de todos osbarulhos. Os

que pugnavão pela eleição do Sr. Dr. Fábio tentarão então

uma segunda eleição em lugar diverso da matriz, presidida,
ao que dizem, pelo .1" juiz de paz, e para justiiica-la tiverão

de recorrer á arguição de violências e não sei que mais pra-
ticadas pelos seus adversários. Não pretendo negar que por

parte do Sr. Dr. Fábio interessavão-se também pessoas esti-

maveis, como os Srs. Madail, Berredo, Leal, e outros.

O Sit. Silveira Lobo : — Apoiado; o Sr. Dr. Berredo 6
um caracter muito nobre e distincto.

O Sr. Franco de Almeida : — E o juiz municipal quo foi

mandado processar?

O Sr. Dias Vii iiia : — Estou dizendo que são pessoas das
mais estimaveis da minha terra , mas o nobre deputado ha
de convir comigo que também do outro lado ha pessoas
estimaveis, o que as paixões politicas nos cegão muitas
vezes ao ponto do commettermos desregramentos...

Senhores, a espirituosa baroneza do Stael dizia que o os-

pirito de partido não tinha remorsos ; e quem ha que desço-
nlicça de quanto é>capaz a obsecaçúo do espirito do partido ?

O Sr. Franco de Almeida : — Sem duvida.

O Sr. Di as Vu:ir4•• — !"e o nobro doputado reconhece que
a paixão política nos pôde levar a excessos, não condemne a

uns e defenda a outros ; condemne a ambos ou defenda a

ambos naquillo quo fôr razoável.

O Sr. Franco dk Almeida : — Condemno nquelles contra
osquaesjà apresentei provas; agora cumpre que o nobro
deputado apresento provas contra o outro lado.

O Sr. Dias Vieira :—Eu já disse que não podinmos argu-
xnentar com essas provas acoimadas de suspeitas; creio que
já concordámos nieto.

O Sr. Franco de Almeida :—Não concordei.
*0 Sr. Dias Vieira :—O nobre deputado tem um pliarol

digno de si, que £ a sua razão; e eu quero que a razão func-
cione independente da paixão que nos cega. Quanto ás pro-
vas, eu já disse que as que havião erfio todas suspeitas.

O Sr. Frasco de Almeida :—Não admitto.

O Sr. Dias Vieira:—Recorramos aos argumentos, ás con-
siderações moraes : se os nobres deputados não aàmittem
isso, sou forçado a declarar que não arginnentão com desejo
de convencer-se. O nobre deputado já disse que desde quo
sahio de sua província trouxe um juízo formado ácerca desta
questão ; e eu não sou tão simples que possa ter a pretenção
de o querer convencer ; por consequencia fallo perante a ca-
mara, dG ella o peso quo quizer ás minhas observações. Creio
que cumpro o meu dever definindo bem minha posição cm
relação á província.

O Sr. Franco de Almeida :Desde o Pará eu estudava

esta questão ; e creio que o nobro deputado sabe a razão

por que eu a estudava.

O Sr. Dias Vieiba •• —Assim entendo que a camara dos

Srs. deputado» não ha de deixar de prestar sua approvaçuo
em prol de uma eleição que foi vencida pela parcialidade

quo domina ali desde 1812; em prol do uma eleição que
tem em seu favor todas as informações officiaes ; cm prol
de uma eleição que 11S0 apresenta irregularidade nenhuma ;
e por outro lado entendo qne a camara, dos Srs. deputados
não ha de deixar de considerar nulla a eleição oue se fez

Eem ser no lugar competente, sem ser presidida pelo juiz de

paz competente, o quando não se .npresentão aqui as netas
das eleições primarias.

O Sr. Viriato : — Sem que houvesse a lista da qualifica-

ção dos votantes. ,

O Sr. Dias Vieira : —Não quero entrar na questão do

dizes tu direi eu ; i>ão quero proccdcr á leitura de docu-

mentos ; ó outro o terreno em que me acho col locado. En-

tendo e proclamo do alto da tribuna que a eleição valida é'

n presidida pelo juiz de paz competente, e por consequencia

a minha opinião ó que a camara, sem commette^ unia m-

justiça, sem sauccionar at<$ certo ponto um procedimento
máo, não pôde deixar de dar seu apoio a essa eleição. ^

Vamos a outra freguezia, que é a do Baixo Mearim. Figura

contra a eleição apoia da peto parecer da commissuo outra elci-

ção feita e dirigida pelo Sr. coronel Bogea. O Sr. coronel
Jiogea ó uma pessoa ostimavel, é considerado no lugar; mas

devo declarar á camara que elle nem uma só vez ainda ven-

ceu ali a eleição desde 1839 ou 1810, época em que cahio

no Mearim o partido denominado Cabano. [Apoiados,)
A camara pois não deve prestar seu apoio antes a uma elei-

ção em que figura um homem infeliz nessa matéria, do que
a outra cm que ligurão pessoas influentes do lugar como o

Sr. Sarmento e outros. Esta consideração pesa tanto em meu

espirito que eu não posso deixar de acreditar que a eleição

regular e valida é a que foi presidida pelo Io juiz de

PftZ*
Vamos a outra freguezia, a do Alto Mearim ou do S. Luiz

Gonzaga.
Ahi aprosentão-so duas eleições, a favor da validade de

uma das quíles pugnão os nobres deputados meus adversa-

rios nesta parte; é a eleição feita pelo subdelegado de policia,

que foi ao depois demittido polo honrado ex-presidente do

Maranhão. Se a respeito das outras freguc*iii3 os nobres

deputados gritão contra a intervenção da policia, porque
aclião boa essa intervenção relativamente á eleição uo Alto

Mearim ? Dão lugar a que a camara se persuada que <5 por-
oue isso lhes faz conta. Do lado adverso ao snbdelegado
figura o Sr. coronel Sérgio Gregorio dos Santos Franco, que

j)or suas qualidades o fortuna 6 ali muito considerado o
influente. Além disto, mo parece menos suspeito c eivado de

paixões do que outros caractores, como o do Kov. vigário da

freguezia, em cuja casa se fez a eleição dirigida pelosubde-
legado. Este vigário é irmão do Dr. .loso Sérgio Ferroira, o

candidato que se diz com mais direito a um assento nesta

casa qüo o Dr. Souza. Estas considerações o a regularidade

da eleição presidida pelo 1® juiz de paz mo inclinão a votar

pela sua validade.

Eesta-me examinar as duas freguezias da Vargem Gran-

1 de o da Chapadinlia.
Sr. presidente, a respeito da Chapadinlia devo declarar á

casa, como tenho feito a respeito d« outras freguezias, que
o tenente-coronel Ferro é ali a influencia exclusiva ; que a

1 
eleição dessa freguezia não apresenta irregularidndo nlgu-

ma nem duplicata, senão o viciamento que, segundoa opi-
i nião de alguns, se deu no livro por occasião da eleição pri-
( maria. A casa pôde examinar de per si esse facto com o

facto que assevero, do que o Sr. tenente-coronel Forro <5 ali

influencia exclusiva ; e decidir cm 6un Babedoria se a acta

é ou não falsa; c no caBO de não ser falsa, se a eleição deve

ser ou não approvada.
Sobro a Vargem Grande tenho também a declarar quo

o tenente-coronel Antonio Bernardino Ferreira Coelho tem

ali grande influencia, posto que não seja esta exclusiva.
1 Estou convencido de que elle venceu a eleição legitima-
1 

mente, tanto mais quanto na freguezia não appareccu nin-
1 

guem que lh'a disputasse.
A camara, pois, vê que apezar da diíhculdade da minha

situação eu me aventuro a apresentar um juizo, e aveutu-

io-mc a apresentar essw juizo porque, Sr. presidente, desejo



aESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1S57.

antes que sc cerre os olhos a uma ou outra circumstancia
desagradável, do que que se mande proceder a uma outra
eleição que nos ha de vir igualmente recheada de reclama-

ções e protestos, se é que não for mais pela exacerbação em

que se achão os espiritos.
Sr. presidente, os honrados membros que orarão cm sen-

tido adverso á administração do Sr. Cruz Machado na pro-
vincia do Maranhão proclamarão todos que ella tinha com-
mettido violências e mais violências, que tinlia acoioçoado
todos esses meios turbulentos de fazerem-se eleições; attri-
buirão-lhe pensamentos sinistros, quizerão enxergar 110 seu

rocediinento um interesse desregrado pela candidatura do
r. Dr. Souza. Eu porém, que conheço as cousas de minha

província, explico o procedimento do honrado ex-presidente
do Maranhão 

pelo lado diverso.
O honrado Sr. Cruz Machado quando chegou 4 província*clo Maranhão ouvia de todos que ali se fazião eleições de um

modo muito inconveniente, que todos os partidos appellavão

para o recurso das actas falsas, que nenhum dos caracteres,
ainda os mais illibados, deixava de empregar todos os meios,
mesmo os mais reprovados, para que o seu adversario não
triumphasse ; e então tomou a peito acabar com taes ma-
nejos, para que se respeitasse a liberdade do voto, que as
urnas apresentassem em resultado a livre expressão do povo,
e conseguio isto na eleição da camara municipal da capital,
mandando pôr nas freguezias foçça á disposição da respecti-
va autoridade para garantir essa mesma liberdade.

O Sr. V iriato : — Apoiado ; até foi para garantir a mi-
noria.

O Sr. Dias Vieira : — Os que ultimamente se apresen-
tárão fazendo ao Sr. ex-presidente uma opposição desabri-
da, reconhecerão e confessarão este facto ; não obstante o
resultado dessa eleição não lhes ter sido favorável, elles o
elogiárão, o endeosárão mesmo, fizerão então em pró o que
agora estão fazendo contra.

O nobre deputado pelo Pará ha de convir comigo que as
eleições que ultimamente tiverão lugar na minha província
deixárão muitos despeitos c animosidades, e conseguinte-
mente não é observando os factos pelo prisma de uma par-
cialidade que ha de fazer justiça ao nobre ex-presidente.

O Sr. Silveira Lobo : — Nem pelo do outro.

O Sr. Dias Vieira ; — Até alii o aparte do nobre deputado
não adianta nada, porque este tem sido 3empre o meu de-
sejo.

O Sr. Silveira Lobo: — Mas sempre é bom lembrar pur
cautela.

O Sn. Dias Vieira : — Não me descuido.
A administração de uma provincia não pôde ser julgada

por factos isolados; se o nobre deputado, repito, sc deixar
levar só pelo juizo daquelles que tecerão os maiores encomios
ao honrado ex-presidente do Maranhão, quando entendião
que por este meio o chama vão para si, para os seus interes-
ses, ha de necessariamente errar na apreciação dos actos da
administração do Sr. Cruz Machado. Logo que se desenga-
nárão <Jeque nãopodião contar como ex-presidente como
seu instrumento, declar&rão-lhe uma guerra de3abrida,
inj uriárão-o como o havião elogiado.

O Sn. Fiusco de Almeida : — Censurei sómcnte com por-
taria3 e act03 officiaes.

O Sr. Dias Vieira : — PerdCo-me, o nobre deputado ex-

pressou-se até inconvenientemente, dizendo que foi uma
infelicidade para o Maranhão a sua administração.

O Sr. Franco i>e Almeida :—Estou intimamente con-
vencido disto.

O Sr. Dias Vieiiia : — Logo não havia de ser só pela lei-
tura das portarias que o nobre deputado teve essa convic-

ção: o nobre deputado não observou os factos só por si.

O Sr. Franco de Almeida : —Então 
queria que me occu-

passe de todos os actos da administração quando estava
tratando sómente da eloição ?

O Sr. Dias Vieira : — Eu não queria isto ; estou carac-
terisando as opiniões.

O Sr. Frasco de Almeida: — Na questão vertente só
me oecupei das portarias.

O Sr. Dias Vieira :—O nobre deputado até trouxe á casa

«sta consideração, que o honrado ex-presidente tinha entra-

do na provincia do Maranhão afTrontando a lei, e que por
conseguinte não podia deixar de sahir delia senão pelo modo
por que sahio ! Iíto é um recurso oratorio de que o nobre
deputado se servio para chamar o odioso para a questão; en-
tendeu que assim tinha dado garrote na eleição do Sr. Dr.
Souza. Mas eu devo lembrar A casa que os amigos do nobre
deputado (não mo refiro a alguns delles, principalmente ao
Sr. Dr. Furtado, de quem sou intimo amigo desde o tempo
da academia, e cuja iliustração e bom senso muito respeito),
aquelles que escrevem para as gazetas sem escrupulo algum,
tratârão de assoalhar e fazer chegar ao conhecimento do Sr.
Cruz Machado, logo que tomou elle posse da administração,

que eu, que me achava quasi de partida para o Alto Amazo-
nas, tinha ido promover uma sedição, ou não sei que, para
se lhe não dar posse, pelo rompimento de quarentena.

# O Sr. Viruto . — Apdiado, dizião que era contra o pre-
sidente.

O ^r. Dias Vieira : — Tratárão logo de dar uma cor de
partido a este negocio, enristárão a lança em prol do novo
administrador , dizendo que tinha feito muito bem, que a
quarentena era um anachronismo ; homens que se preva-
ecem de manejos taes são homens que não podem ser acre-
ditados perante juizes imparciacs. (Apoiados.)

O Sr. Franco de Almeida : — Houve também quem pro-
testasse contra esse acto.

O Sr. Dias Vieira : — E' verdade, sei muito bem que as-
sim aconteceu, e isto nos honra muito.

O honrado ex-presidente o que nas suas portarias revela
é um desejo ardente de acabar com as actas falsas, e outros
manejos eleitoraes, que erão infelizmente proverbiaes na
minha provincia; se quizesse favorecer a candidatura do
Sr. Dr. Souza com os meios administrativos á sua disposi-

ção , te-lo-hia feito sem que o nobre deputado pudesse apa-
nliar um só documento escripto quo o compromettossc.

(Apoiados.)
O Sr. Franco de Almeida ; — Isto sei eu.

O Sr. Dias Vieira : — O homem quo quer que os seus
actos se apresentem em publico, que sejão discutidos e
apreciados, não é homem insidioso, e devemos por isso res-

peitar o seu caracter. (Ai>oiados.)
O defeito do honrado ex-presidente foi o do não conven-

cer-se de quo o homem, geralmente fallando, qualquer que
seja o seu caracter o condição, não é nem pôde ser superior
á quadra em que vive j julgou que, qualquer que fosse a
situação, elle devia a ffrontar tudo para por em execução o seu

pensamento. Os manejos e tricas eleitoraes da minha pro-
vincia hão de acabar, hão de ser dissipados pela illustra-

ção e calma dos partidos, e jimais poderião ter sido corta-
dos com a espada do Alexandre. *

Supponho, Sr. presidente, que tenho satisfeito o meu pro-
posito ; não pretendo demorar a discussão, não quero
mesmo descer a individualidades até certo ponto, porque
entendo que isto é inconveniente.

Concluo declarando que voto pelo parecer da commissão,
e contra o voto em separado. Entendo, por outro lado, que se
a camara quizer emittir um juizo consciencioso, não é a
emenda do mou nobre collega pela provincia do Maranhão,
relativamente aos quesitos que propõe depois de não admit-
tida a nullidade, que ha de lazer com que ella acerte; o meio
é requerer que a votação do parecer seja feita em separado
a respeito do cada uma das freguezias.

O Sr. Cândido Mendes : — Sr. presidente, a posição do-
lorosa em que se mostrou achar o meu nobro collega que
me precodeu nesta discussão é idêntica i'i minha. Como
S. Ext, conto amigo3 quo defendem cada um dos conten-
dores que disputão nesta casa um assento em virtude dos
votos dos eleitores do 4o districto eleitoral da minha pro-
vincia, e ser-me-ha sempre penoso discutir uma eleição em

que mais ou menos elles podem ser offendidos.
Sr. presidente, eu não tinha portanto empenho de tomar

parte neste debate, não tinha feito sobre tal assumpto <»
com eniente estudo, lido uma acta, compulsado um docu-
mento; não estava em summa preparado para discutir seme-
lhantes eleições; foi o mesmo illustre deputado, a que já
me referi, que no momento em que orAra outro nobre de-

putado por minha provincia, me fez publicamente o convite;
convite. Sn. presidente, a que não me podia recusar, não só

por ser deputado pela provincia do Maranhão, como por entre-
ter relações de amizado e parentesco com um dos cidadãos
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que se julga com direito a esta eleição; o meu silencio de-

pois do um tal convite poderia prei udica-lo. (Apoiado.)
í£u não podia, Sr. presidente, deixar de aceitar o convite

e de fazer um estudo conveniente da matéria; nao porque
eu não soubesse por alto o que havia de verdadeiro nesta

eleição; mas porque tendo do emittir perante .a camarc o

meu pensamento com toda a lealdade, deveria estar bem

inteirado da verdade dos factos para não vir de alguma

sorte expôr-mo a ser contrariado em qualquer ponto, não

tendo lido os documentos que forno presentes á commissBo.

Sr. presidente, não virei aqui fazer a apologia de qualquer
dos- contendores que pretendem um lugar nesta casa; não

entrarei na comparação dos merecimentos de cada um des-

ses cidadãos, porque entendo que comparações taes sempre

são odiosas. Mas, já que se fez nesta casa o elogio de ura

dos dous candidatos, cujos merecimentos estou longe de

contrariar, com o proposito de prejudicar-se ao seu adver-

sario, cumpre qüe eu mostre á casa que esse adversaiio não

se acha em eircumstancias tão amcsquinliadas que não

possa aspirar a um lugar nesta carnara ; pois quando outras

razõos não existissem bastnria saber-se quo esse cidadão

possue todas as habilitações que exige a constituição.

Sr. presidente, o Sr. Dr. José Sérgio Ferreira, quo fenpre-
senta constestando ao Sr. Dr. Joaquim Gomes do Souza .1

honra de representar o 4o circulo da minha provinde, está

no caso do poder fazê-lo, não só porque naquelle circulo

conta grande numero de parentes e amigos, mas porque tem

representado na província do Maranhão um papel de alguma

sorte importante. Este cidadão tem sido por \ar ias vezes

eleito deputado provincial, ainda hoje o é, e por grande
maioria de votos ; na sua freguezia não poucas vezes tom

sido eleitor. E' além disto r.flicial superior do exercito,doutor

em medicina, tendo feito bons estudos, tanto 11a faculdade

da Bahia como na desta côrte, e finalmente foi po,r S. M. o

Imperador condecorado com o officialato da Rosa.

Um indivíduo que em seu favor conta tantas circum-

stancias favoráveis não pôde ser arguido de não poder aspi-

rar a uma cadeira nesta casa ; e creio quo quem goza da

consideração que lhe tem dado o governo por efleito de 18

annos de bons serviços , quem tem era seu abono uma serie

de honrosas eleições, o conta além disto grande numero do

parentes e amigos em ambos os collegios do districto por
onde se apresenta candidato, mostra que, além das qualida-
des que a lei fundamental exige, conta outras que lhe per-
mittèm sem desar o 

poder 
disputar um assento nesta casa.

Feitas estas considerações, Sr. presidente, entrarei no

exame destas eleições, aceitando desde já. o terreno em que
o nobre deputado que me precedeu collocou o debate, isto ó,

sem discutir a administração do honrado ex-presidente do
Maranhão.

Sr. presidente, notei quo o nobre deputado que mo convi-

dou para a discussão destas eleições emittisse aqui a propo-
sição de que para se poder apreciar ?o tuna eleição tom todos

os caracteres de validade ou de talsidade não se faz indis-

pensavel consultar documentos, bastando somente para so

formar um juizo seguro o soccorro das luzes da razão, a

consciência dos factos que se pôde obter poç consid rações

moraes. Não sei se reproduzindo assim o pensamento do

nobre deputado lhe faço injustiça ; desejára que S. Ex. me

ouvisse attentamente, rectiticando o que lhe parecesse
inexacto.

Sr. presidente, se se admitisse a idéa do nobre deputado,
não sei como os honrados membros das outras provincias,
que não conhecem as particularidades da eleição do 4o dis-
tricto eleitoral da minlni província, poderião simplesmente

pela sua razão, sem ess«» auxilio de documentos e informa-

ções, fazer um juizo stitipfaRtorio sobre a validado ou falsi-
dade da eleição desse districto ; porque se alguns deputados

se cofivencessem do que semelhante eleição ó verdadeira,

outros terão fundamento para duvidar, e nestas circum-

stancias o nobre deputado apresentou um principio quo con-
traria todos os precedentes estabelecidos, c que só serviria

para inspirar o scepticismo a respeito da legitimidade do

qualquer eleição em vez de so conseguir o fim pretendido,
isto é, discriminar-se a validade do uma eleição da sua fal-
sidade. Eu por rainha parte entendo que nem mesmo os
deputados de qualquer província pudem com segurança
apreciar bem uma eleição de sua terra sem ter presentes os
documentos eas informações das pessoas que so achão em
circumstancias de dizerem a verdade a respeito do tal e tal
objecto ; porque qualquer indivíduo pôde conhecer

bem o quo se passa na sua freguezia, no districto a

eleições presta attenção e toma immediato interesse ; ma3
não pôde ter uma noção exacta do que se passa em outr. s
districtos.

O Sr. Vi hi ato dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes:—Apreciar as eleições sómente

pelas luzes da razão, por considerações moraes, por so sabor

qup em tal tempo certos indivíduos vencerão, que são muito
boas pessoas, incapazes de faltarem A verdade, não me paro-
ce o meio seguro ae chegar-se a um resultado satisfactorio.

mesmo nobre deputado a quem respondo se contradisso ;
porque immediatamente expendeu razões fundadas cm pro-
vas documentadas, cm virtude das quaes lhe parecerão boas
taes e tacs eleições. Assim já se vô que o principio quo S. Ex.
apresentou não tem applicação, porque teve de recorrer a do-
cumentos e informações para fundamentar a sua opinião.
Na verdade, não basta quo uma eleição soja feita polo 1" juiz
do paz, e no lugar para esse íim destinado, porque se podem
dar essas circumstancias, e todavia não ser verdadeira a elei-

çâo. Logo ó necessário conhocer todas as circumstancins para
se ajuizar com segurança a tal respeito.

(//a um aparte.)

Sr. presidente, convidado pelo nobre deputado quo me pre-
cedeu nesta discussão para entrar no exame da matéria, to-

mei a palavra alim de impugnar o parecer, sustentando uma
emenda que assignei. Entretanto p nobre deputado que se

pronunciou pelo parecer da commissão, o por elle vota, foi o

proprio qu3 se encarregou de desmoralisar as conclusões do
mesmo parecer. Sustenta a commissão que o collegio do
Itapicurü-merim, presidido pelo tenente-coronel Antonio

Bernardino Ferreira Coelho, ó licticio, e que as eleições

das freguezias de Chapadinha e Vnrgcm Cirande são tam-
bem fictícias. O nobre deputado, porém, acabou de mostrar

j que as eleições do collegio presidido por nquello cidadão, o as

i daquellas freguezias não são fictícias, como sustontão todos

i os documentos apresentados nesta casa por parto dos amigo»
, do Sr. Joaquim Gomes de Souza.

O Sn. Criz Machado :—Esses documentos forão remetti-

dos ofiicialmento pelas autoridades, e não por amigosvle nin-

guem.

• 
O Sn. Cândido Mi adi s Estou argumentando com o que

disse o nobro deputado quo me precedeu.

O Sr. Ciaz Maciudo : — Ecu digo que 03 documentos

nâoibrão rcmettidos por amigos de ninguém.

O Sn. Cândido Mi.ndi s : — Já vè V. Ex. que foi o 
pro-prio 

nobre deputado quem so encarregou de desmoralisar

o parecer da commissão, sustentando que a camara não do-
' 

veria prestar attenção a suas conclusões, inferindo-se dahi

quo a tal respeito a commissão não di.^se a verdado...

O Sr. Dias Vieira : — Não apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : quando baseada em docu-
mentos julgou licticio o col!e;j;io de Itapicurú-merim prefci-
did© pelo tenente-coronel Antonio 1 bernardino Ferreira Coo-

lho, quando sustentou qu«? as eleições primarias da Cha-

pinlia e Vargem Grande não èrão legitimas. Portanto o

parecer não pódc ser approvado em toda? as suas conclu-

sões ; porque condemnaudo-so as premissas, não podem

proceder as conseqüências. De duas uma : ou o collegio

presidido por aquelle cidadão é real ou licticio. Soéreul, a

commissão está em erro, e não procedeu bem quando dccla-

rou quo aquelle collegio era fictício; ce é fictício, a argu-

men wçío do nobro deputado não pí.do manter-so quando
I doclarou que não so deveria prestar attenção ás considera-
' 

ções que fez liontem o nobro deputado pelo Pará a respeito

h dos actos da prcsidencia do Maranhão quo influirío uo re-

sultado desta eleição ; porque o mesmo deputado se encar-

regou de dizer que tanto semelhantes actos não tinhão in-

fluido, que estes eleitores, comparecendo na villa do Itapi-

curií merim, formárão collegio e houvo votação.

O Sn. C»rz Machado: — Lavrárão suasactas.

O Sn. Cândido Mendes : — Estou argumentando com

os princípios estabelecidos pelo nobre deputado pelo Mara-

nhão, a quem respondo.

O Sr. Vim ato '• — Ainda não entrou na matéria.

O Sr. Cândido Mendes : — Por conseguinte, ou a commis-

são é inexacta em suas proposições, ou o nobro deputado não

| argumentou por um modo procedente. E se a camara, como
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pretende o honrado membro, se acha habilitada paraconlie-cor nos dous eóllegios congregados na villa de Itapicurú-
meriin quaes os votos validos, quaes os nullos, éfórade
duvida que nenhum desses dous collegios se pôde com í'un-
damento qualificar de íicticio.

Mas, Sr. presidente, eu jnlço que o recurso ás luzes da
razão por si só sem o auxilio de certos dados necessários
para se alcançar a evidencia ou certeza sobre qualquerlacto controverso nao é suficiente, sobretudo em matérias

torat-s em ,iue tantos interesses se aehão em luta. Os
próprios filhos de uma província a respeito do eleições que

1° 8U^ 
freguezia ou õistricto eleitoral não

5a - uPyecin-las>bem recorrendo sómente ás luzes
aZí'^Ve 1 coPs^eraÇ0viS moraes. O cidadão que reside

jimíl £uozia c°uheee perfeitamente oqueabi se passa,« >n cu que se me stre depois com documentos, que á primeiravista paredão reaes e legitlmos, que certos lactos se passá-i«io por diversa fôrma ; pode me mo até certo ponto con lio-
cer o que se passa dentro do seu districto ; mas fóra desse
circulo a apreciação de uma eleição dependerá sempre de
outras provas (apoiados), como documentos, etc.

Ji a prova de que as cousas não se passão como figurou
<i nobre deputado a quem respondo, ií que S. Ex., mesmo
nesta questão em q^lo póde-se dizer nos achamos em igual-
dadede circurnstancias, em muitos pontos estará de accordo
comigo, o em outros 'estaremos 

divergentes.
O nobre deputado defendeu a legitimidade da eleição das

freguezias —Vargem Grande c Chapadinlia—contrao
«jue rezao todos os do«umentos que aqui se achão (apontan-'nVv™ "m m"Ç° de papeis), contra documentos que se dizem
fidedignos, verdadeiros, obtidos de autoridades polieiae», de
cam1íll*íls e cidadãos respeitáveis, incapazes de faltarem á
verdade. Em sua opinião tudo isto nada \ale, tnes eleições
sao verídicas, suo legitimas. Quem \enceu 11a villa daVar-
gem Grande foi o Sr. tenente-cororei Autor,io liernardino
•ferreira ( eellio, eomquanto não seja ali influencia exolusiva ; na Ghapadinha 11 victoria oonbe ao Sr. tenentc-con nallucarao da Silva 1'erro, miluencia exclusiva ali....

Lmà Voz : — Apoiado.

O Sr. ( a.nmso Muno:..* - — Também me pronuncio peiavalidade dessas eleições, o que já declarei na emenda queussignei; nesta parte vou de accoido com o nobre depu-
Tado, e contesto a procedeneia das conclusões do parecer da
commissão. 1

Eu entraria, sonliores, em maiores desenvolvimentos a
respeito da_ historia das eleições destas duas firecuezias que» oommissao mal aconselhada mio hesitou em suas conclu-soes de declarar fictícias; mas cumpre não abusar da na-ciência da rasa; estou satisfeito; contento-me com as decla-
rações do nobre deputado por minha província a quem res-
pondo. Se ». hx ainda concorda em que tnes eleições seião
declaradas validas, legitimas, abstenho me de qualqueroutra consideração sobre este assumpto; mas a camara por
[: 

t0 lact0 P°derà mui bem aquilatar qual o cráo de con-fiança que podem merecer as asserções da commissão.
um icm, Sr. presidente, não me faço ajirgo de provar

que o collegio de ltapicurií-merim, 
presidido pelo tenente-coronel Automo licrnardino Ferreira, não e ura collegio-i ticio, porque se fosse m'.s não poderíamos agora apreciar

valor dos votos quenella 
'brão dados a diversos cândida-

r!!n(»;/CU80 
('e entrar. €ni grande desenvolvimento a estere speito, porque, o nobre deputado pela minha província a

quem me dirijo neste momento declarou que esse collegio
existio, congregou-se, votou, etc., prescindindo o nobre de-
putauoI dc todos esses documentos de cumaras, do autorida-
OfiB policiaes, de justificações que dizem que tal collegio
nunca existio, constando sômente a süaexistencia deactns
-ançadas cm papel por interessados no interior do altram
gabinete.

Qua ti to A eleição das freguezias de Nossa ScnhoradaPiedade
o 

jroata 
c Anajatuba, estou também de accordo como no-

bre deputado; ferão verdadeiras essas eleições e merecem
ser approvadas. Vamos pois tratar da freguezia de Itapicu-
i u-menm. U 

parecer da commissão' diz que a eleição ore-
sidida pelo 4» j uiz do paz ó uma eleição fictioia.

O Sn ( ncz Machado : — Nem consta de acta alguma ;
? . * acheco commctteu uma inexactidão dizendo quehavia acta. ^

O Sn. Cammdo Mendes : — Sr. presidente, não estandoeu
presente na villa do_ Itapicurú-merim ao tempo em que se
procederão as eleições pnmariaB, não poderia com toda a

segurança dizer ,nesta casa que nao ge fez uina segunda»
eleição naquella villa, havendo nao pequeno numero de pes-soas, algumas respeitáveis, que sustentão com suas assigna-
turas o contrario ; o que posso asseverar é que a eleição
presidida pelo 1» juiz de paz está revestida de todos os ca-
racteres que a tornão legitima a meus olhos , e por ella
me pronuncio ; também não posso dizer que essa secunda
eleição presidida pelo 4° juiz de paz é unia eleição fictícia
porque, como já disse, vejo assignadas tantas pessoas res-
peitaveis do lado opposto aos cidadãos que vencerão no Ita-
picurú-merim...

O Sn. Ciiez Machado: — Mas acta não ha.

O Sn. Cândido Mendes:—Mas lia um protesto, o nelle
se notão assinaturas de pessoas respeitáveis; o nobre de-
putado mesmo encarregou-se de citar vários nomes daquel-
la freguezia,que eujulgo de pessoas muito dignas e iucapa-
zes de dizer que houve tal eleição não tendo havido. Por
consequencia ojneu espirito fica em duvida. Além disto ha
uma participação do delegado de policia, que é também um
cidadão respeitável, em que de alguma sorte confessa a
reunião de indivíduos concorrendo para fazer uma eleição...

O Sn. Viriato dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes :—Ha muita differença entre du-
plicata que é feita i luz do dia e eleição fictícia. Não possodizer perante a oamara dos Srs. deputados quo a eleição
presidida pelo 4» juiz de paz é uma eleiç.v. fictícia, &
uma duplicata, bem que não esteja revestida de caraete-
res necessários para quo possamos approva-la. Ora, se a
respeito de Jtapicuni-merim, donde podia ter mais conheci-
mento, em razão de ter viajado pelo rio Itapicurú no anno
passado, eu me acho inhabilitado para arriscar um juizo se-
guro sobre nquellas eleições, quanto menos habilitado não
devo julgar-me a respeito das eleições da freguezia de Nossa
Senhora de Nazareth da villa da Victoria, ou Baixo Mca-
rim 1

Nesta freguezia, como confessa o ,nobre ex-prcsidenle da
minha província uo seu relatorio, não houve só protesto,
houverão actns que forão remettidas em tempo á presiden-
cia. Como pois, appareccndo estes documentos, apparecendo
representações dc avultado número de cidadãos, e entre elles
pessoas que me merecem muita consideração, posso dizer á
camara-que essas eleições forão fictícias ? quaes são os dados
que tenho? Se quero recorrera documentos, estes de nada
valem, segundo a opinião ha pouco sustentada pelo nobre
deputíido, que a respeito de eleições só nos deveríamos «niar

pelas luzes da razão, por considerações moraes. O facto oi-
t ido da pequer.a influencia do Sr. coronel P>orgea, cumpra
que o declare, por si 6ó não é bastante para qualificar-ée
uma eleição de nulla....

Lm Sr. Deputado :—Nunca o venceu.

O Sr. Canoido Mendes :—Até certo ponto não sei se haverá
toda a exaccidão nessa proposição ; o nobre deputado poderia
muito bem informar se nas eleições feitas durante a pr»d-
dencia do finado Sr. Franco efe Sá, aquelle cidadão e sov:s
araig<l9 não vencerão cm]\Iearim ; eu nada quero aventurar;
limito-me a estas observações. Ora, eu vejo que as duf.s ¦-
tas de eleições primarias dessa freguezia se contrarião, e oue
confrontadas apresentão resultados sobremodo divergente-'
noto que ha uma representação assignada por gmnde nume-
ro de cidadãos contra a eleição presidida pelo Io juiz de paz,não posso dizer se a outra eleição foi íicticia....

O Sn. Cru/ Machado dá um aparte.

O Sr.. Cândido Mendes As actas forão remettidas i
\ . Ex. cm tempoo que digo é que a commissão quali .-
cando a eleição presidida pelo 2o juiz do paz de Íicticia não
foi exacta, não guardou em sua linguagem r. devida conve-
niencia, tanto mais quanto dos documentos apresentado*
aqui não se pôde deduzir semelhante conclusão.

Ora, confrontando estas duas actas, vejo que ha em la-
vor da eleição presidida pelo 1» juiz de paz circtunstai::l.v.
dadas que mo parecem garantir sua validade.

O Sr. CjiizMachado: — Neste ponto está ue accordo eom
a commissão.

O Sn. Cândido Mendes:—Na conclusão sómente e não
nas premissas; é preciso fazer esta differença.

O Sç. Cniz Machado : — Fallo quanto ao resultado, por-
que cada um argumenta como entaide.
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O Sr. Cândido Mendes '¦ — Falta-nos o cxaino do uma fre-

guezia, que é a do Alto-Mearim.

O Sr. Vi hiato : — Vamos a ella.

O Sn. Cândido Mendes :— Senhores, na aprociação_ da
eleição da freguezia de S. Luiz Gonzaga do Alto Mearim,

discordo da opinião da commissão o da opinião do meu
nobre collega que lia pouco fallou. Não tenho prevenção
contra a legitimidade da eleição desta freguezia npprovada

pela commissão, mas não sei como se possa declarar va-

lida essa eleição, embora presidida pelo 1» juiz de paz o Sr.

Saldanha • 
porquanto, se a respeito da outra se diz que fôra

feita em eása particular e até designa-se o nome do indivíduo

em cuja residência teve lugar esse facto, a'respeito desta

correu também boatos o declarações da mesma natureza, que
eu estou mui longe dc garantir a veracidade. Assim, so
se diz que a eleição presidida pelo 4o juiz de paz foi feita
em casa do mnjor Mariano Olympio de Carvalho, também
se diz quo a eleição presidida pelo Io juiz do paz Saldanha
foi feita na sua fazenda do Jussaral....

O Sn. Cm z Machado : — Nunca ouvi dizer semelhante
cousa senão agora.

O Sr. Cândido Mendes :—Note-se que a respeitoda eleição
feita pelo juiz de paz Saldanha não ha nenhuma declaração
nos jornaes da provincia, nem sequer nos jornaes oíEciaes.

O Sr Citiz Machado :—Está muito enganado.

O Sr. Cândido Mendes : — Em todo o mez de Novembro,

?uando 
apparecião communicações a respeito de eleições de

reguezias mais longínquas que S. Luiz Gonzaga, não ap-

pareceu noticia alguma acerca desta eleição. Leio porém
aqui um oflicio da camara municipal do Alto Mearim remet-

tendo á presidencia uma acta dc apuiação da eleição de elei-

tores ; este officio é datado de 11 de Novembro de 1856 ; en
tretanto demorou-se não pouco a chegar á capital, de modo

quo o nobre deputado ex-presidente da minha provincia só

pôde responder áquella camara em 10 ou 13 de Dezombro.

O Sn. Cm z Machado : — E' a c6pia integral, mas a acta
da apuração recebi 15 dias depois.

O Sr. Ca>dido Mendes : — Vou ler a folha ofíicial, o
Publicador Maranhense, aíim de que note a camara que o en-

gano parte do honrado membro que mo interrompe :

< 1" Seoçio. — Palácio da presidencia da provincia do
Maranhão, 10 de Dezembro de 1856. — Accuso o recebi-
mento do officio que a camara municipal da villa de S. Luiz
Gonzaga do Alto Mearim me dirigio, em data de 11 de
Novembro passado, acompanhando cópia anthentica da acta
do apuraçflo de votos para eleitores, na eleição a que proce-
deu na freguezia da dita villa a 2 de Novembro, c faço sentir
A mesma camara que, cm conformidade do disposto no aviso
de 9 de Agosto de 1847, deve remetter cópia de todas as

actas desde a da formação da mesa até a ultima, tirada ou

subscripta pelo secretario da camara o conferida por um

tabellião ; e não havendo foro civil nessa villa, pelo escrivão

de paz, podendo, para maior authenticidade^ser também

assignada pelos vereadores da camara, como veio a cópia da

acta da apuração que remetteu com o dito seu oflicio. —An-

tonio Cândido da Cruz Machado. >

E' uma freguezia que não está longe da capital, e entre-
tanto esse officio levou tanto tempo a chegar....

O Sr. Vinivro :—Não esti'i perto da capital.

O Sr. Cândido Mendes Está quasi na mesma situação

que o Coroatâ, bem que edificada á margem de outro rio....

O Sr. Vim vTO :—Está acima.

O Sn. Dias Vieira :—Qual i a conseqüência do retarda-
mento ?

O Sr. Crez Machado As de Caxias s6 recebi depois de

tiradas as cópias.

O Sr. Cândido Mendes 
-.—Não digo o contrario ; mas as

paiticipações sobre o resultado da eleição forão muito antes,

chegÂrão á capital antes d#15 de Novembro 
^ 

em summa,

o que digo é que essa participação 
da apuração foi feita ao

presidente mui tarde, ou demorou-se em demasia na via-

gem....

O Sr. Dias Vieira:—Quidindel

O Sr. Cândido Mendes Tenha paciência o nobre de-

putado, eu irei expondo minha argumentação.

Nno dando as fol!<as conhecimento dessa cloição, o sim da
outrn, pois me consta quo fôra a noticia publicada pelas fo-lhas da opposição....

O Sn. t ruz Machado:—Qual outra?

de^viz"' 
^AM""° Mew>i:s '•—A eleição presidida pelo 4» juiz

?lAC:uao l>a tal; tenho as colleccBes
todas ; se mostrar lsso, enl mihi ma^nm Apollus. Quandoexpedi a portaria extensa que aqui .se leu, não sabia de du-
plicata no Alto Mearim.

O Sn. Cândido Mendes : — O, 
yi" ^ que sustento éouo essi

grande domora da noticia dessa eleição, sendo ella accusa-
da do clandestina pelos quo lhe são adversos, induz susi
ta sobre a sua legitimidade. Se ejsa eleição fosse feita em

luz suspei-
-•« -íi .* e tenta

tempo e com a regularidade precisa, teria iJoa noticia com
toda a pressa A capital da provincia.

O Sr. Cruz M acuado :

O Sr. Cândido Mendes :

O Sr. Viriato: — E'

quer.

O Sr.

Foi.

A noticia ?

um argumento como outro qual-

Cruz Maciiv. ... - Está aqui a acta integral quofoi leita pelo Sr. liarão do Coroatá.

O Sr. Cândido Mendes : — PerdOe-me o nobre deputado •
eu nao accuso essa eleição do falsa ; digo que circumstancias
como as quo apontei induzem suspeita contra a sua vnli-
dade, quando esea validade ó contestada , o que a este res-
peito se verifica.

Agora ueja a camara qual é a acta do apuração que so
remetteu em 11 de Novembro. O oflicio é de uma camara
municipal composta de pessoas habilitadas, de pessoas queconhecem mui bem o manual eleitoral, o que, como disse r>
nobre deputado pela provincia do Maranhão, têm vencido
ali tantas vezes as eleições...

O Sr. Diis Vieira: — Contesto que o Sr. coronel Sern-io
e influencia legitima.

O Sr. Cândido Mendes :—Deste modo os nobres deputados
interrompem o lio do meu discurso. Não so trata aqui do
saber se o Sr. coronel Sérgio ó ou não influencia ; é para
mim uma pessoa do muito merecimento ; está satisfeito o
nobro deputado ?

O Sr. Cm z Macii ido A junta de eleitores é toda com-
posta do gente proprietária no lugar.

O Sr. Cândido Mendes Do outro lado ha também mui-
tos proprietários.

O Sr. Cruz Maciiado Ha poucos.
O Sn. l)ns Vieira (ao orador)Soja franco, convidei-o

a ser franco; oxpenda na cnsa sua opinião, como fiz.
O Sn. Caudido Mendes :--E' o que estou fazendo ; pode-

ria ter outro procedimento ?

O Sn. Viriato Tem feito em alguns pontos.
O Sr. Cândido Mendes : — Agora, pergunto cu, qual 6 a

acta de apuração t Parecia que a camara municipal, se ton-
cionava enviar ii presidência sómento a acta da apuração dos
eloitoros, que não <S a 

que exige a lei, todo o seu trabalho
consistiria em fazer o oflicio acompanhado do uma cópia dos--
sa acta extraliida dos livros da eleição, dirigindo tudo em
devida fôrma ao presidento da provincia.

O Sn. Ciuz Machado : — Não prova nada. A mesa remet-
teu á camura, e a camara, quando reunio-se, remetteu ao
presidente.

O Sr. Cândido Mendes : — V. Ex. está laborando em
um engano. Não estou dizendo que a mesa parochial não
mandou o livro á camara para archivar; aamitto quo a
mesa mandasse esso livro; mas a camara, tendo do re-
metter á presidencia o processo completo da eleição, não o
fez em tempo opportuno....

O Sr. Criz Machado . — Fez depois.

O Sr. Cândido Mendes : — Mas não fez nessa occasiuo.
Km lugar de remetter a própria acta da apuração, a camara
reunio-se cm sessão, e em virtude do ai t. 86 da lei de elei-
ções, que ó applicavel á apuração da eleição de uma 

provin-cia pela camarada capital, e hoje pelas 
camaras dos dis-

trictos onde se dão dous ou mais collegios, fez essa apura-
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ção por si, e mandou este papel (mostrando) á presidência
da província.

O Sn. Cruz Machado : — Não fez apuração.

O Sn. Cândido Mendes : — Faça favor de ler.

O Sr. Cruz Machado: — A a cta da apuração cs tá. assig-
nada pelos quatro mesarios; o senhor está enganado.

O Sr. Cândido Mendes : — V. Ex. é que estii enganado, e
nesta caso, como estamos a dizer um ao outro que está cn-
gaimdo, vou ler a própria authentica.

Adinitte o nobre deputado que esta seja a acta da própria
apurarão ?

O Sr. Criz Machado : — Sim, senhor.

O Sn. Cândido Mendes: — Bem, então digo eu que V.
Ex. d:1 uma prova contra a validade daquelln eleição, por-
que aqui se declara que a apuração se fez no dia 11 de No-
vembro, entretanto que na acta se diz que foi feita no dia 4.

O Sn. Cruz Machado : — Por ignorancia cita-se ató um
artigo errado. Esta mesma innoceucia é a maior prova da
legalidade da eleição.

O Sr Cxndiuo Mendes : — Esta acta não é a da apuração
de eleitores feita pela mesa parochial, que existe no processo
eleitoral, é a de uma apuração feita, sem motivo algum,

pela camara municipal, em virtude do art. 86. Isto induz a
suspeitar da legitimidade des.-a eleição até novas provas ;
porquanto, se a eamara municipal tivesse o processo elei-
toral em seu poder, o livro da eleição no seu archivo, não
custava nada mandar copiai todas as aetas do processo, ou
simplesmente a acta da apuração dos eleitores, e remettè-la
em um oilicio ã prcsidencia; mas abrir um livro de eleições,
com todas as formalidades precisas, e proceder a uma irri-
soria apuração, isto induz a crer....

O Sr. Cruz Machado: —Houve ignorancia.

O Sr. Cândido Mendes :—Indivíduos tão traquejados,
como alguns que aqui vejo assignados, em eleições, não ha-
vião de proceder assim por ignorancia. Deve haver uma ou-
tra causa que justifique, ou pelo menos explique semelhan-
te occurreucia.

O Sr. Vi ri ato : —Ln tão não concorda em que esses lio-
mens sejão ignorantes?

O Sr. Cândido Mendes:—Não de certo; são homens mui-
to acostumados aos trabalhos eleitoraes.

O Sr. Cruz Macii vdo:—São fazendeiros; em lugar de man-
darem a cúpia integral, apurílrão o lhro da eleição.

O Sr. Cândido Mendes :-—Este (í o facto; em lugar de man-
darem a cópia da eleição, fiz«rão uma sessão para, cm vir-
tudo do art. 80, apurarem votos do eleitores.

O Sr. Viriato :—E tendo o livro em seu poder.
O Sr. Cândido Mi-ndes: — Perdoe-me o nobre deputado, (5

precisamente isto que induz a crerquenão havia livro, c apu-
rou-se um calculo de votação de eleitores que remetteu-sc ao
presidente com a cópia da acta da sessão da camara. E' pro-vavel que errem os que assim suspeitão, mas não é verosi-
mil que cidadãos tão traquejados em lides eleitoraes com-
mettessem um erro tão grosseiro.

O Sr. Cri z Macii vdo E' verdade; mas não fizerão aetas
falsas.

O Sr. Viriato : — Apoiado, não são capazes disso.

O Sr. Cândido Mendes Estou dizendo que factos desta
ordem induzem a suspeitar de uma eleição cuja legitimi-
dado se questiona, e muito mais 

quando se propala que estas
eleições forão feitas em casa do juiz de paz Saldanlia.

O Sr. Crlz Machado: — Quem pi ova isto?

O Sr. Cândido Mendes:—Aquelles que contestão esta
eleição.

O Sn. ( ri zMioudo: — Vão ha documento algum a se-
molhante respeito ; é urna cousa nova para mim.

O Sr. Cândido Merdes :—Os membros da camara mu-
nicipal que aqui estão assignados são pela maior parte elei-
tores, e por conseguinte interessados na legitimidade desta
eleição ; o seu testemunho não tem sobre este objecto grande
importancia.

E mister que se me comprehenda ; eu não estou susten-
tando que esta eleição seja falsa, apenas estou mostrando
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que ha circumstancias que a desfavorecem num animo des-
prevenido. Não duvido que sobro a sua validade nenhuma
objecçao se mantenha, apuradas as cousa3 eomo devem ser.

O Sr. Viriato : — Estou satisfeito ; porém peço a V Ex
que declare por sua honra se o Sr. Sérgio é capaz de fazer
uma acta falsa.

O Sr. Cândido Mendes : — As pessoas notáveis desta
freguezia são incapazes de ter semelhante 

procedimento,entre ellas apraz-me contemplar o Sr. coronel Sérgio.

O Sr. Viriato : — Estou satisfeito.

O Sr. Cândido Mendes : — O nobre deputado ex-presi-
deu te do Maranhão exigio da camaia municipal do Alto-
Mcarim a prompta remessa do processo eleitoral em De-
zembro ; mas esta camara não o remetteu senão depois queo nobre deputade sahio daquella 

província.
O Sr. Cruz Machado : — Pois o nobre deputado não sabe

que a villa do S. Luiz Gonzaga tem apenas doze casas co-
bertas de pindobas ?

O Sr. Cândido Mendes : —E então o que tem isto para
que os vereadores não pudessem mandar tirar esta cópia ?
Diz-se aqui (lendo o ofjicio de remessa do vice-presidente do Ma-
ranlipo) que esta acta vem conferida o concertada pelo es-
envao do juiz de paz ; mas ainda não descobri nella con-
certo algum. Fez-se a acta, os vereadores assignárão em
baixo deixando acima um largo espaço para o concerto, mas
tal concerto e conferencia não existem.

O Sr. Viriato :—Houve ignoranc'a e boa fé !

O Sr. Cândido Mendes:—Não ha nesta acta conterto
alp;um feito pelo escrivão do juiz de paz, como se declara no
officio da vice-presidencia.

O Sn. Cruz Machado : — E' porque ali o secretario da ca-
mara é tombem escrivão do juiz de paz.

O Sr. Cândido Mendes : — Perdoe-me V. Ex.; no officio
se diz que foi a acta assignada pelo secretario da mesma ca-
mara, e conferida e concertada pelo escrivão do juiz de paz.

O Sr. Cnuz Machado .- —E' o mesmo individuo.
O Sr. Cândido Mendes : — Como assim, se nada consta a

semelhante respeito, se na acta se deixa um espaço bas-
tante largo para depois se poder encartar a conferencia e
concerto íeitos pelo escrivão do juiz de paz ?

Estas circumstancias que podem revelar omissões, facili-
dades,etc„ também autorisão a desconfiar da validade desta
eleição. (Apoiado.)

O Sr. Viriato:—O nobre deputado não pôde ter esta sus-

peita, porque entende que o Sr. Sérgio não ó capaz de entrar
em falsidades.

O Sr. Cândido Mendes : — Também o Sr. major Mariano
Olvmpio de Carvalho me parece que se acha em idênticas
cireumstancias; o que pensa V. Ex. do caracter desse ci-
dadão ?

Appliquemos agora a esta freguezia ns considerações mo-
raes, como opinava um nobre députado por minha província.
A família do Sr. Dr. Fábio Alexandrino, quoéo supplcnte
na eleição do collegio presidido pelo tenente-coronel Anto-
nio Bernardino Pereira Coelho, goza de não pequena influen-
cia no Alto-Mearim, c isto mesmo declarou ha dias o nobre
ex-presidente do Maranhão no seu ultimo discurso, quando
disse que nao sendo essa família influente no Itapicurü-mc-
rim, o era todavia no Alto-Mearim.

O Sn. Cruz Machado : — O Sr. Dr. Fábio Alexandrino
tem ahi parentes.

O Sn. Cândido Mendes: — Perdoe-me V. Ex.; quando
tratou desto objecto não fez V. Ex. reserva alguma, porque
o seu fim era mostrar que no ítapienrú a influencia dessa
familia eranulla.

Ora, não é verosimil que uma familia tão influente na
freguezia de S. Luiz Gonzaga, entrando com empenho na
lide eleitoral, preferisse fazer uma eleição clandestina a
uma duplicata quando não ganhasse as eleições, tendo de
sua parte o subdclegado de policia. Todas estas considera-
ções que tenlio feito, todas as minhas conjecturas podem
ser destruidas por meio de provas mais concludentes e ar
gumentos melhor deduzidos, mas por agora subsistem.

Lstas são as razões por que não posso acompanhar aquel-
l_os que entendem que são validas as oleições da freguezia de
S. Luiz Gonzaga, não se podendo duvidar do sua pureza.
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O Sr. Criz Macii ido :—Até me accusão daquillo em

que eu nunca pensei.
O Sr, Cândido Mendes : — Não sou eu quem contesta a

legitimidade desta eleição; vejo que nos j o rimes, ao menos
desta corte, se tem declarado que foi ella feita clandestina-

mente, e surgem tnes circumstancias que de alguma sorte

alimentão a suspeita de que ella não é verdadeira.

Se a família ao Sr. Dr. Fábio Alexandrino, iniluente no

Alto-Mearim, sustenWu a eleição presidida pelo 4» juir. de

paz, e por outro lado apparecem factos que de algama sorte

desfavoreçam a outra eleição, a conjectura mais natural é

que a eleição que os nobres deputados pretendem canonisar

não se acha tão pura como inculcão seus defensores, e pre-
cisa para justilicar-se de novas provas, e mais sólidas que
as existentes.

Tendo eu, Sr. presidente, emittido a minha opinião a
respeito das eleições do 4o districto de minha província
com toda franqueza o lealdade, julgo que devo ter satisfeito
ao meu nobre collega pela minlia província, que me convi-
dou para esta discussão.

O Sr. Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes: — Concordei cm pontos, em que
o nobre deputado também concorda, atacados pela coinmis-
são; concordei naquclles a que a commissão não é desfa*
voravel.e em que o nobre d.putado a acompanha; finalmen-
te discordo em um ponto, em que as luzes da razão e as
considerações moraes não me parecerão suficientes para
se discriminar o verdadeiro do falso, como acontece ares-

peito da freguezia do Alto-Mearim.

O Sr. Viriato : — E' sómente alii que o nobro deputado

não se soccorreu das luzes da razão.

O Sr. Cândido Mendes : — Sr. presidente, como não posso
fazer juizo seguro a respeito da legitimidade das eleições do
Alto-Mearim, não posso dar-lhes o meu assentimento, mas
também não mando á mesa emenda propondo que sejão an-
nulladas; da mesma sorte não sustento a validade das outras,
como pretendem os nobres deputados, porque apparecem do-
cumentos que, comquanto pouco valiosos em si pela sua ori-

gem , todavia lanção certo dezar sobre a moralidade de taes
eleições. Assim, abstenho-me de emittir o mou juizo ácerca
de qualquer dellas.

Agora passarei a tratar do collegio eleitoral cuja existen-
cia impugna a commissão. A este respeito pouco mais po-
derei adiantar além do que disse o nobre deputado pela
minha província que hoje incetou este debate. Se o nobre
deputado garante com a sua palavra, com o conhecimento,

que diz.ter, perfeito do districto de Itapicuní-mcrim, a exis-
tencia do 2» collcgioprosidido pelo coronel Antonio Ber-
nardino Ferreira Coelho, me julgarei dispensado do entrar
em novas apreciações, mostrando que esse collegio existio.

Basta que o nobre deputado fafa algum signal de assenti-

mento (Depois dr. uma pausa.) Já vejo pelo seu sileucin que o

nobre deputado entende que esse collegio foi fictício, em-

bora ainda ha pouco asseverasse o contrario.

O Fr. Dias Vieira : —0 nobre deputado já sabe qual é

a minha opinião.

O Sr. Cândido Mendes: —So a reunião do collegio foi
real, na opinião do nobre deputado, então contesta o que
disserão as partes officiaes e o relatorio da presidência adir-
mando que o collegio fôra fictício.

(Ha um aparte.)

O nobre deputado disse que não ó preciso apreciar os actos
da prcsidencia na eleição do 4° districto, porque não influi-
rão no procedimento dos eleitores, visto que comparecerão
e vot&rão no referido, collegio ; e demais a camara pôde
apreciar a legitimidade de taes eleições, examinando se os
votos recebidos e apurados naquelle collegio t>*m ou não
validade.

(Ua um aparte.)

O nobre deputado, portanto, julga que o collegio em

questão teve uma existência real; o nada tem <le elandesti-

noe fictício, como tantos documentos que se dizem de boa

lonte o proclamão ; c nem de outra sorte poderia succeder,
visto como a ser fictício nunca a camara dos Srs. deputados

poderia em tempo algum validar^ os votos consignados em
suas actas. Tendo pois esse collegio tão contestado tido uma

existencia real, funccionando na villa de Itapicuríi-merim,

é claro que a liberdade de sua votação não pôde ser posta

TOMO II.

em duvida, e nem se poderá sustentar auc os actos da presi-
dencia do Maranhão estorvassem essa liberdade,...

O Sr. Viriato dá um aparte.

O Sa. Cândido Mendes :— Logo, a emenda que mandei á
mesa tem sobeja razão para ser approvada pela camara, não
só porque os votos cuja apuração se pede são de freguezia*
cujas eleições são legitimas e sem duplicata, como porqu»
ae taes votos não forão dadws 110 collegio reunido na casa da
camara, culpados nao íorão os eleitores que os derão ; isto é
outra questão.

(Iía um aporte.)

Se o collegio de Itapicurú-mcrim reunido na matriz é fie-
ticio e clandestino, as considerações que aqui se têm feito
sobro a influenciada acção do governo naquelle ponco do
minha província tem todo o cabimento. Mas, para que in-
sistir mais nesta hypotliese depois das manifestnçõc» do
nobre deputado a quem respondo? Elias me bastão para
lançar por terra as conclusões do parecer da commissão.

O Sn. Viriato díl um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : — Entretanto farei uma obser-
vação ao meímo nobre deputado a quem respondo : se
S. Ex. reconhece que o collegio de que tenho tratado tevo
uma existencia real, não <5 pos3Ível que convenha em que
cidadãos como os Srs. Drs. Bcrredo e Pedro Nunes Leal»
tenente-coronel Sebastião José Pereira de Castro, major Ma-
dail e outras pessoas notáveis do circulo.de Itapicurií, que
militão em bandeiras difierentes das nossas, sejão accusa-
dos do fabricarem actas falsas para um collegio fictício.
Sc o nobre deputado os 

julga incapazes de semelhante pro-
cedimento, força é convir que reconhecendo real a existen-
cia desse collegio, reconhece validos até certo ponto os votos

que forão recebidos e apurados nessa reunião de eleitores...

O Sr. Dias Vieira : —Quando eu disse que a camara

pôde hoje apreciar a validade ou invalidado desses eleitores,
e dei por j ustilicada a separação, está claro que afiirmei quo
a reunião do collegio não foi fictícia.

O Sr. Cândido Mendes:—Aceito a declaração ; logo são
falsos os documentos que aqui se apresentarão provando a
clandestinidade do^collegio.

O Sr. Dias Vieira :—Não se segue.

O Sr. Cândido Mendes:—Não ha outra consequencia.
Uma vez quo V. Ex. declara que o codegio de Itapicurrt
reunido na matriz não foi clandestino, em opposição As in-

• formações dos documentos ofiiciaes que forão presentes' A
commissão, V. Ex. os tem dwmoralisado, como a»parecer
da mosma nobre commissão, que contim'io a impugnar.

São cétas, Sr. presidente, as considerações que tinha a
fazer a respeito «Ias eleições do dUtricto eleitoral da pro-
vincia do Maranhão.

Lí-so, upoia-so e entra conjuntamente em discussão a
seguinte emenda:

« A passar a emenda que manda apurar os votos dos
eleitores da Chapndinha e \ argem Cirande com os eleitores
das freguezias de Coroat;l e Anaj.atuba,quc funccionárão no
collegio eleitoral do Itapicurú-merim, presidido pelo coronel
Antoiiio Uernardino Ferreira Coelho, proponho quo nessa
apuração não sejão incluídos os cinco eleitores da Vafgem

Grande, que.declarárão não ter votado nesse supposto colle-

gio, o que comtudo, figurão ahi terem-o feito.--S. alí.—-

Vieira Belfort. > 1

O Sr. Dias Vieira Sr. presidente, quando hoje primei-
ra vez fallci, esqueci-me de que, na sessão <je anteB ao hon-

tem, convidíira o nobro orador que me precedeu para tomar

parte na discussão da validade ou invalidado da eleição do

1° districto eleitoral de minha província, o o liz então por-

que desejava que elle, assim como eu, lall,isse aqui a lin-

guagem da franqueza e das suas convicções, Eu fui o pri-
moiro a dar o exemplo ; e admiro-me de quo o ifobre depu-

tado, que se mostrou concorde com qunsi tudo quanto eu

disse, «iuda roubasse o tempo A casa com demonstrar quo os

documentos ofiiciaes provão que as eleições erão fictícias,

que eu tinha desmoralisado a commissão, e não sei que
mais.

Expondo cu o meu pensamento, disse que arguinao-se o
«parecer de basear-se em documentos suspeitos, e dizendo

se o mesmo dos documentos que se apresentarão em con-

trario, nesta incerteza força era recorrer a alguma circum-
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stancia afim de guiar a camara no juizo que devia fazer

acerca de tacs documentos. A circumstancia de que lancei

mão foi sustentada, cm contraposição aos nobres depu-

tados, que dizem terá portaria do honrado ex-piesideiito

do Maranhão influído contra a manifestação do voto, que
os documentos não cliegavãoaessa oonsequencia, visto que
os nobres deputados erão os primeiros a reconhecer que se

tinha dado uma reunião desse collegio; e então accreseentei

que o efieito dessa portaria tinha justificado a sopa ração do
collegio. Logo eu quiz dizer que a camara deve desprezar
não só a apreciação de falsidade relativa aos documentos
apresentados por um lado, como a apreciação de validade
relativa a documentos trazidos por outro lado.

S2 pois eu enuncio com franqueza as minhas idéas, não '!

tenho em vista dizer qua são falsarias a» autoridades que j
a tal respeito informarão. Somente quero ponderar á ca- .

mora que > s excessos chegarão ao ponto de cada um parti- j
do desconhecer a verdade, e um delles recorrer a actas, não |
direi falsa-, porém nullas, que constituem prova bastante 

j
contra o caracter de muitos indivíduos. Mas dahi seguir- 1

se-lia que não havia naquellc lugar caracteres nobres ? Não •

entro neste terreno, c sòmente observo que o espirito de

partido entro nós, como em outra qualquer parte, leva 03

homens a exagerações taes, que esquecem o remorso dos

actos que praticão, remorso que n.uitas vezes só ao cabo

de muitos annos apparece.
Julguei precisa essa explicação, para que se não dissesse

que eu tratei com menos consideração a commissão. Se a
comtnissão estivesse bem inteirada do que ó o Maranhão,
não daria tanto valor a certos e determinados documentos ;
mas. porque assim o fez, não se diga que desmoralisei a ;
commissão, nem que considero as autoridades que informa- !

rüo como falsariss. Esta consequoncia não pôde calar em
meu espirito, 110 qual pullula a verdádo do nomparecimento |
dos eleitores dü Itapicurú-merim que redigirão a acta. A 

'

camara está nas circumstuncias de poder apieciar todas j
essa- questões, o conhecer se o collegio è ou não fictício, c

qua-js são os \erdadeiros eleitores, tanto cm um como em |
cotio colla.-'>.

O *«. Fr. tNt:o i»n Almeida :—Sr. presidente, aepois do que
si* tr.}\ dito, pouco nuí resta n ponderar. A casa ouvio hoje
lev-sí* uma indicação separando u que* tf. o eleitoral dos actos
(•'.> ex-pre>idente do Maranhão, que eu censjirci. na scs.-ão j
ant' .r. A casa também ouvio o nobre deputado por 

'

G.... . irães apresentar apenas considerações moraes....

• O S». Dias \ ti:tn\ :—Puni auxiliar a camara noj.uizo que
uj • r fazer acerca dos documentes.

O "**p.. Fav>c:o üi: Ai.ui:nn :—A câmara, assim como eu,
faz Justiça ao nobre 

'deputado, 
que merece toda a con-

s ide ração ; mas ha de perinittir-me que cit lhe diga que o
seu discurso sobre uma mataria inteiramente ile faeto con- I
siôí-Io em dizer :—Senhora#, creio o nas minh-ts palavras.

O Sr. Dias Vikirv : — Não apoiauo.

O Sr. Fbím;o di; Ai.miidv.—Eu creio nas palavras do
noUre deputado, quando me assevera que está convencido 1
de quanto e.x pendeu; mas o nobro deputada não pôde estar
engatando dc boa fé? Trazendo para e»ta discussão seme-
lhui.res considerações, não ptnjn ser levado, por informações i

inéxuctas contra sua vontade'! Por couvoquen -ia, em quês-
tõe» de faeto não bastão considerações moraes.

Ainda mais, Sr. presidonte, o nobre deputado, querendo
provar que as medidas tomadas pela admiul-traçíuí do Mara-
nhão não havião influído sobre as el^içOe», disse que as pri-
ma rias tiuhuo sido aos 2 de Novembro, e queo* actos da

I'"''sidencia principiarão depois de 10 do mesmo mezem
d ia:.te. Mas esqueceu-se o nobre deputado de observar que,
ai: -a ultimadas as eleições prim«ria<, os eleitores não ti-
i.dado sua opinião, nem podião diY-lti antes d.»dia 2dc
I); e:nbr«>. o por isso que aqucllns me lidas for > adopta-

das cm X< . unbro, quando não podião dvi^ar do influir,
c .. senr duvida. inlluirão, no acro eleitoral do Dezembro.

Os meus argumento* estão firmes ; ou neguom-se as me-
di' ,s tomadas pela presidência do M>iranhão para admit-
tir-íe e approvar-se a organissção do primeiro collegio

ei •;c *nl de Itnpicurú, ou então, como pareço dar a entender

a i: dicação hoje lida o o discirno do nobre deputado que
itc.. jou de fallar, não se pr»deudo contestar as medidas que
fo. i.eoi ho esclarecido conhecimento da casa, for,;a ú concluir
ou? t-ilas tiverão influencia directa sobr.' o collegio que se>
r.'. '.io ôm 2 -ie Dezembro....

!•; MAIO DE 1857.

O Sr. Dias Vieira : —Para separação.

O Sr. l1 ra?íco di: Ai.uf.ida : — Diz o nobre deputado que
tiverão influencia para separação; mas eu entendo queeèto
acto não pôde ser sanccionado, porque ninguém pôde asse-
verar que os eleitores que se separárão, que organisárão um
novo collegio, guardassem todas as formalidades legae3. E,
perguuto ainda, depois da intervenção da autoridade está
provado que o primeiro collegio <5 legitimo? Podia a votação
correr livre? Podião os eleitores expressar sem constran-

giinento a sua opinião? Creio pois que todas as observações

que apresentei estão valiosas; em questões de faeto, n'uma
discussão em que somente baseei-me em documentos, não
se pôde votar por meras considerações moraes.

O St;. Dias Vieira dá um longo aparte, do qual apenas pu-
demos colher o seguinte : — O nobre deputado não está de
boa i'ó ; eu disse que as considerações moraes emittidas por
mim devião guiar o espirito da camara na apieciação desses
documentos.

O Sn. Pkesidesti; : — Esto aparte importa um discurso.

O Sr. F ranço de Almeida :—Pode o nobre deputada conti-
nuar ; mas eu o estou desconhecendo ! Ainda lia pouco cm-
pregando expressões delicadas e maneiras urbanas ; agora
usando de palavras offensivas, como as de que acaba de ou-
vir-se no seu aparte, imputando-me má fé ! Eis-aqui, senho-
res, porque muitas vezes faço que não ouço, porque devéras
ha certos apartes que, vindos de quem se estima o a quem se
tributa amizade , são dolorosos de ouvir-se, o melhor é não
lhes dar resposta.

Os documentos que apresentei c as minhas observações
estão por ora inabalavcis : e se houve intervenção indébita
da autoridade; se apresentei além disto uma justificação de
alguns eleitores, dizendo que não houvera votação alguma
nelle....

O Sr. Víjíj ato : —Tanto houve que votarão.

O Sn. Fri.nc > dk Almeida.—Se votârão não o prova V. Ex.
A questão é muito simples : as medidas tomadas em

Novembro pela presidência podião 011 não influir na eleição
de Dezembro? Fóru disto tudo o mai- édeclamar. E como
creio que taes medidas exercerão immediata e indébita in-
Huencia, parece-meiiidubitavelque senão pôde approvar um
collegio ne.-aas circunstancias, e quando se acaba de sepa-
rar os actos da ultima administração do Maranhão, tão gra-
ves e importantes íbrão as considerações que apresentei da
eleição, procedimento este que me deu mais superioridade
11a questão, porque todos coinprehendem que agora se pre-
tênue sómutHe salvar por meio desta tangente as eleições

que estaváo inteiramente perdida3....

Um Sn. OcriiTADO :— Não erão essas as minhas intenções.

(Os Sr/s. Dia.i Vieira, Viriato e outros dão a parles )
O Sn. Pbesibemtf. : — Eu peço aos Srs. deputados que não

interrompão o orador.

O Sr. Franco de Almeida : — Pelo que observo parece
que o nobre deputado pelo Maranhão não se contentou de
fallar hoje suas duas vezes....

O Sn. Dias Vii.iua :—E tenho que fallar ainda terceira,
talvez com mais frauqueza ao nobre deputado.

O Sn. Frasco i>e Ai.mf.ii>a Estimo a franqueza....

O Sr Dias Vieira:—Não posso omir usar a lingua-

goui da franqueza paraembair a camara.

O Sr. Frvnco i>k Almi id v : —- A camara está observando
como se expressa o nobre deputado, mas não lhe quero res-

ponder, pôde dizer, quanto quizer que não lhe respondo, e
não llio respondo porquo lhe tributo muita amizade, e não

quero quebra-la.
Em conclusão, so o nobre deputado fallou apenas das

eleições primarias e não do collegio eleitoral e da apuraçâ«|;
.40 não tratou de mostrar que as medidas da administração
tinhãodeixado de influir directaineute na eleição secunda-
ria, c claro qúi' as minhas obsers'ações, os documentos qye
apresentei p«r t íortalece-las estão em inteiro vigor. A ca-
mnr«'t ouvio a todos, e fará justiça como entender accr-
tado.

Lèui-se, apoião-se, e entrão também em discussão as
seguintes emendas :

« A p»s-:ir » emenda do Sr. Cândido Mendes, elimine-so
o voto do eleitor doiiqnim Antoaio da Silva lía-tos, que não

#
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foi qualificado na freguezia por que foi eleito. — UarRo de
S. Bento. »

« A passar a emenda do Sr. Cândido Mendes, declare-se
deputado pelo 4» distrieto eleitoral da' província do Mu-
ranhSo o Sr. Dr. Joaquim Gome» de Souza, e sopplento
o Sr. Dl*. José Sérgio Ferreira. -—Mar liado. >

« No caso de não passar a emenda do Sr. Pacheco, depois
de votadas as conclusões do parecer na parto relativa ás

eleições das diversas freguezías, reqtxeiroquevoltoft.com-

missão o parecer afim do declarar o deputado e suoploute.
— A ugusto de Oliveira. >

O Sr. Dias Vikib* (pela ordem) requer que o parecer da
com mi 8 são não seja {tosto a votos englobadamente, mas sim

por freguezías.

Não havendo mais ninguém com a palavra, e indo-se pro-
ceder íi votação, verifica-se não haver casa.

O Sn. Pkesidente declara a discussão encerrada.

O Sr. 1° Secretario (pela ordem) 10* o projecto de res-

posta ii falia do throno.

RESPOSTA A' FALI.K 1)0 THBOrVO.

« Senhor! A camara dos deputados, conscia de correspon-
der á confiança da nação, depõe ante o throno do V. M.
I. a expressão sincera de seu reconhecimento pela mani»
Estação do júbilo com que a V. M. I. aprouve saudar a
abertura do corpo legislativo.

« A concordia, Senhor, que reina nos espíritos e que
attesta a união de todos os Brazileiros, <• a obra fecunda da

política moderada e conciliadora do governo de V. M. I.
Essa política generosa, que a camara dos deputados confia
será realisada com tino e firmeza, garantindo o desenvolvi-
mento pacifico das idéns, deve concorrer efficazmenta para
o progresso e felicidade do paiz.

« Em extremo agradav^l é A camara a trnnquillidade pu-
blica que reina em todo o império, tranquillidade devida á
convicção profunda de todos os Brazileiros de que a nossa
constituição política resume e resolve todos os problemas
sociaes de que depende o dos envolvimento gradual da nação.

c O emponbocomque V. M. I.procura firmar nas sólidas
bases da justiça e dos interesses recíprocos a política in-
ternaoional, assignalando a solicitude do V. M. I. em prol
do império, dá á camara dos deputados a segurança de que
serão sempre muito cordiaes as relações do Brazil com todas
as potências estrangeiras.

Os meios votados e applicndos pelo governo de V. M. I.
para promover a emigração de colonos úteis e mórigera-
dos concorrerão para supprir a falta de braços com que
luta a lavoura, e proveraõ a essa urgente e vital necessidade
de que muito depende o augmento de população industriosa.

« Como V. M. I-, reconhece a camara dos deputados a
necessidade de medidas legislativas que garantão o estado e
direitos civis das pessoas que á sombra da liberdade da
cultos outorgada pela constituição do impe. io profossão
religiões oppostas 4 do Estado, e tomará na devida conside-
ração este importante objocto.

« Sente a camara dos deputados os sofrimento* dm cias-
ses menos abastadas da sociedade, pelo extraordinário

preço a que tôm checado os gêneros alimentícios, e fari
tudo o que delia depender püra diminuição desse mal, stato
não bastar para extirp i-Io a reducção dos impostos operada
pela nova tarifa das alfandegas.

O vigor com que forão reprimidas as duas ultimas tenta-
tivas deintroducção de Africanos, tirando aos aventurei-
ros a esperança criminosa de renovar e.^e bárbaro com-
raercio, é mais uma provadeque oBrazil, pura conbeeer
seus interesses e cumprir suas obrigações, nüo precisa de
outro estimulo al^m de seus brios <• de Mia honra, empe-
nhados na cessação completa desse flagello social.

« A camara dos deputados empregarA ?ens esforços para
que o exercito e armada tenhão uma legislação apropriada
As suas necessidades, o se concilie a certeza dti punição com
a justiça que deve presidir a todos os íulgaméíitos.

« Foi grata á camara dos deputados a certeza do estado
satisfactorio das rendas pub'icas, pela esperança que nutre
de não realisar-se o deíicit previsto, e que exigio o aug-
mento de 2 % nos direitos do exportação. A abolição deste
imposto ou sua applicação aos interesses peculiares da lavou-
ia trará, algum incremento á fonte principal da riqueza

publica.
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* Senhor! A enmara dos deputados, posto reconheça

quão ardua o difficil 6 sua tarefa, espera todavia nàoarre-
fecer seu patriotismo em promover efiica/mentc a felicidade
e engrandecimento do império, c concorrerá lealmente . om
o^governo de V. M. I. no glorioso empenho do elevar o Bra-
zil ú altura de prosperidade o do gloria a que <' destinado, o
que tornará ainda mais brilhante e fecundo o reinado
de V. M. I. »

« Lm '8 de Maio de 1857.— Ju\!iniano fíaptista kartu-
reira. — 1'raiiehco de SuJles Torm-IIomem.— José de li"'-
ro* Pimentel. >

Levanta-se a sessão.

Sessão em IO de 
'Hatio.

FKF.SlDlvftClA DO S«. VIUCOM)!] DE ItAEPEXDY.

Stnnimo. —Expediente. —K)rdeni do dia. — E/ttç-lo ..'o
Muranhilo. Votação. — Eleição da Pai ahyba do Norte. íhm -
vações dos Srs. SiIreira Lobo, e Costa Pinto. Votação. —
Pagamento a Joaquim José de Souza. Approvaçüo. —
ralicaçõcs. Approvarão. — Itens da capella de Itambé. Vot
çào. — Loterias. VotaçSo.

As 10 V£ horas, feita a chamada, e achando-so presentes
os Srs. Fernandes da Cunha, Gavião Peixoto , ViriatO,
Augusto Chaves, bar..o do Camaragibe,Rego Barros, Ferraz
da Luz, Girrão? Callieiros, Paulino, Xebiae, Tinto ds Cam-
pos, Luiz Carlos. Paranngiul.Fiusa. Belfort, Benevidos, |»a.
ranhos, Diogo Velho, FJavio, Sérgio do Macedo. Cruz Ma-
chado, Barbosa, Pereira Pinto, Nabuco, Silvino, C -
valcanti, Fausto de Aguiar, Miguel de Araújo, Vilela
Tavares, César, Paiva, Souza Leão, Franco de Almeida,
Machado, Ferreira de Aguiar, Lanuulpbo, Silveira Lobc,
Salatliiel, Costa Pinto, Teixeira Júnior, liriptista Monteiro,
fobias Leite, Cerqueira Leito, Cândido Mendes, Paes Bar-
roto, Sá o Albuquerque, visconde do Baependy, Pinto de
Mendonça, Monteiro do Barros, Martinho Campos, Fran-

4cisco Campos, Beli/ario, Mermogenes, barão do 
'S. 

Bento,
Almeida Pereira, Silva Miranda, Mendes da Costa, Sam-
paio Vianna, Pedro 

'Muniz, 
eMadureira, abre-se a sessão.

LS-se o approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Dias Viei-
ra, Pacheco, Brandão, Alcantara Machado, Uarros Pimentel,
Costa Moreira, Azevedo, Delfim de Almeida, Athaide, Au-
gusto Corrêa. Cunha Mattos , Cyrillo, Araújo Lima,
Antunes de Campos, Gonçalves da Silva, Lima c Silva,
J. Marcondes. Dantas, Augusto de Oliveira, Serra Cajrnci-
ro, Toscano Barreto, ^ Bezerra Cavalvanti, Pedreira, Pereira
I4 k*ança, Fernandes Vieira, barão de Mau&, cTorrcs-IIomem.

O Sr. Io Sivcuetário dà conta do seguinte

e\pedii:nti:.

lloqu.)rimento de Bento Jo«á Ijunenha Lins, coronel ro-
foimado de Ia linha «lo exercito, pedindo que seja de novo
admittido ao quadro'do exercito. A' eommissão de ma-
rinha o guerra

Outro de (juiUii-rme Vicente Short, ex-primeiro cadete do
lo regimento de cavallaria ligeira, pedindo concessão para4
pass tr para qualquer dos corpos de infantaria ou cavallaria
do exer.-ito, nn qualidade de alferes. — A' mesma eommis-
são.

Outro de .To"o Ferreira da Çosta, alumno do curso me
dico desta corte, pedindo, cm attenção ao que allega, b>:r
admittido a fiizcr exame das matérias do 3» anuo e á mt-
tricula do 4°.—A' commissão de instrucçjo publica.

Outro doi empiegados da directoria geral c administração
do correio da còrte, pedindo augmento do sou.% vònciincu-
tos.— V commiitfio do pensões o ordenados.

OliDEM DO DIA.

IXKIÇXO DO M\R VM1À0.

(4o distvicto.)

Proçede-si' ú votação do parecer da commisr.flo do 
podorese das emendas apoiadas relativas a esta eleição, cuja dis-

- •
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cnssão ficára encerrada na sessão anterior, e são approva-

das : a primeira conclusão do parecer, bem como n primeira
parte da segunda e quarta; a emenda do Sr. CândidoMen-

des e a do Sr. Augusto de Oliveira; e são rejeitadas as dos

Sr9. barão de S. Bento e Jielfnrt, e prejudicadas as mais

partes do parecer e as emendas dos Srs. Pacheco e Ma-
chado.

Volta pois o parecer com as emendas approvadas para a
commissâo.

ELEIÇÀO DA PABA1IYRA I>0 NORTE.

(2o districto.)

Entra em discussão o parecer da commissâo de constitui-

ção epoderes sobrea eleição do Sr. Antonio José Ilenriques.

(Vide sessão antecedente.)

O Sr. Silveira Loro ; —Sr. presidente, não me parece tão

liquido, como parece á commissâo, qual deve ser o resultado

da eleição do 2o districto eleitoral da província da Paraliy-

ba do Norte. Não desejo, é verdade, crear um novo taman-

dud ; mas me persuado que havendo razões de duvida, e du-

vida que julgo procedente, contra as conclusões do paie-
cer, ha precisão de esclarecimentos para que a camara não

vá tirar a esse districto, por meio de uma decisão menos

bem pensada, ou talvez mesmo infundada, o direito de re-

presentação que lhe assiste.
Segundo creio, compõe-se e 2° districto eleitoral da pro-

vincia da Parahyba do Norte de 126 eleitores, que se achão
distribuidoâ por quatro parocliias. Em tres dellas , quaes as
do Pilar, da Independencia e de Taipti, não existe duvida nem
reclamação ácorca das respectivas eleições; mas sobre a eleí-

ção da parochia do Ingá não só ba duvida, como duvida
muito seria.

Apezar de toda a reflexão que appliquei aos fundamentos
"que 

expendeu e em que se baseou a commissâo para tirar as
conclusões que fazem o objecto da presente discussão, não

pude convencer-me da sua concludencia, e menos ainda da
sua legalidade.

A eleição do Ingá , quanto a mim , se adia irremissivel-
mente viciada. Deu-se o facto da interrupção da eleição, in-
terrupção docretada pelo juiz de paz presidente damesa pa-
rochial, e não por esta; interrupção que teve por motivo as
reclamações, que se dizem tumultuosas, feitas por parte da
opposição com o fundamento de haver sido prejudicada em
seus direitos com a or^anisação da mesa parocliial pela hora
anticipada, pela maneira, e pelas pessoas que decidirão dessa
organisação.

Se bem que eu me persuada, ou antes propenda a acredi-
tar que alguma cousa justa, alguma razão houve para
esses reclamos, que com tanta insistência se tizerão na pa-
rochia, e para a representação que se encontra entre os pa-
peis apresentados a esta casa, contestando a justiça da sus-

pensão, todavia, mesmo prescindindo dessa questão da for-
mação da mesa, eu continúo a enxergar defeito insanavel
em tudo o mais que se seguio no processo eleitoral dessa

parochia.
Primeiramente observo que essa suspeição foi decretada

por autoridade incompetente na mateiia. Essa attribuição
ae suspender ou adiar uma eleição, mil vezes se tem dito
nesta casa, somente foi conferida pela lei á mesa parocliial,
e não ao seu presidente.

Km segundo lugai observo uma grande lacuna, um de-
feito insanavel , e vem a ser a falta de um termo ou maÍ3

precisamente de declaração feita á assembl&i parochial
ainda reunida, dc um prazo, em que se devesse ella reunir
novamente, e proseguir-se no interrompido processo elei-
toral.

Assim, pois, o juiz de paz não só suspendeu a eleição in-
competcntemente, porque essa attribuição é da mesa paro-
chiai, e não delle, como a suspendeu illegalmente, conside-
rada poi outro lado a suspensão ; pois que o adiamento não
devia ser indefinido, e sim por prazo certo, e de mais a mais
affixado por editnes, afim de, por falta de aviso, não se pri-
var do direito de votar a nenhum membro, ou aos membros
dessa assembléa que tinhão de comparecer posteriormente.

Sc isto não se deu, é claro que houve um arbítrio mui
damnoso da parte do juiz de paz ; sendo certo que haveria
irremediável defeito ainda no caso do adiamento ser decre-
tado pela mesa parochial, uma vez que se não fizesse
designação do dia em que devia ter lugar a nova reunião,
designação que julgo indispensável sempre que se diurna
hypothese desta ordem.

Que importa que a commissâo diga, como 
principal fun-

dnmento do seu parecer, que a eleição foi presidida pelo juiz
do paz competente, e em lugar também competente, quando
nós sabemos que para que esse procedimento se pudesse
considerar legal, era de necessidade e indispensável que um
terceiro requisito também se désse, e este requisito vem a
ser a indicação, a designação do dia e da hora em que, no
luj-çar detei minado, a nova reunião se devia realisar.

Eu não me convenço, Sr. presidente, que sem essa de-
claração a assembléa parochial, emquanto reunida, e $ó com
a affixaçiio dos editaes que posteriormente se fez para essa
outra convocação que houve na parochia do Ingá, não tendo
sido, nem podendo mais ser feita nos termos da lei, se possa
dizer que houve a respeito da continuação da eleição a
publicidade que a mesma lei requer. O prnzo que marca a
lei é de 30 dias, e o juiz de paz fez afíixar editaes marcando
um prazo muito menor, um prazo portanto illegal.

O Sr. Paes Barreto : —O parecer da commissâo diz qua
marcou dia e hora.

O Sr. Silveira Loro :— E' verdade; mas sou de opinião
que^esse prazo marcado pelo juiz de paz para a nova convo-
cação não é legal. Bem vejo que não era possivel neste caso
satisfazer-se a exigeneia da lei; mas, Sr. presidente, eu
também me convenço de que o único meio legal para se re-
mediar um transtorno desta ordem é designar-se, logo na
occasião da suspensão, e antes da dispersão da assembléa

parochial, o dia e a hora em que a nova reunião deve ter
lugar; e V. Ex. convirá comigo que, quando este meio se
menosprezou, se não realisou, não ha, em face da lei e do
direito, outro de fazer continuar legalmente a eleição, isto
é, de ligar a parte do processo interrompido com a parte que
deve fazer objecto da sua continuação; o que se segue dessa
falta de declaração em tempo, e por uma infereucia lógica e

juridica, uma vez que a lei mandou observar um prazo mar-
cado para a convocação

O Sr, Paes Barreto:—E' para a primeira.
O Sr. Silveira Lobo :—E* para toda e qualquer convo-

cação.

O Sn. Paes Barreto :—Não, senhor, o povo já está avi-
sado.

O Sr. Silveira Lodo :—Essa é que é a questão ; se está,
devidamente avisado, então não é mister do certo o prazo de
qu 

• falia a lei; mas na hypothcso vertente não houve essa
declaração do dia em que a nova reunião da assembléa paro-
chi.il devia ter lugar, leita antes desta dispersar-se. E ainda

que a lei falia da cessação do motivo, como o termo para que
devesse continuar a eleição, ainda assim essa eleição não
continuou 11a parochia do Ingá conforme a lei, porque nessa

parochia se deu o tumulto nò dia 2, e se repetio 110 dia 3 ;
e portanto devia-se marcar o dia 1 para continuar a eleição,
e não adiar-se indefinidamente. Se o fim da eleição é conhe-
cer-se o resultado do exercício do direito que todos os paro-
chianos votantes têm de levar o seu voto á urna ; c se acaso,

pelo correr dos factos, se conhece ou se deve presumir que
esses parochianos estavão desapetcebidos, que não ti verão
communicação regular e legal para que comparecessem á
eleição o déssem o seu voto, é concludente que não houve
eleição regular e valida.

O Sr. Paes Barreto : — Isto é que o nobre deputado não
prova.

O Sr. Silveira I.oro: — Provo-o, porque não tendo o juiz
de paz na occasião da suspensão marcado dia para a nova
reunião, ficou isto a capricho seu, ou de quem quer que to-
masse deliberação a respeito.

Não censuro por este lado a presidcncia, e me persuado
que com suas ordens não pretendeu sanccionar qualquer
vicio que por ventura houvesse na organisação da mesa ar-

guida de defeituosa; entendeu ella comportar-se bem, man-
dando que continuasse a eleição nos termos que os incumbi-
dos da execução da lei eleitoral julgassem 

convenientes e
regulares. Mas que houve o defeito de que tenho fallado,

que liouve insanavel vicio na eleição do Ingá, é claríssimo,
e penso que embora as formulas accidentaes se achem todas
salvas 11a acta respectiva, este facto não destróe a existen-
cia do defeito em virtude do qual impugno a validade da
eleição.

Acredito, Sr. presidente, e creio que a camara taml em
nisto concordará, que, se para sanar defeitos de uma eleição
fosse licito dispensar uma condição cssencia da sua regu-



SESSÃO EM 19 DE MAIO DE 1857. 5»

lar e legal continuação, também se deveria ter por mui
accitavel a opinião que qui/.csse dar validade a essa outra
eleição, que no Ingá constituio a duplicata o foi presidida
pelo 2* juiz do paz.

O Sn. Co st» Pinto : — Qual <í a freguezia cm que presidio
o 2o juiz de paz?

O Sr. Silveira Lobo : —Não fnço questão a este respeito,
reliro-me a outra eleição que houve.

O Sr. Costa Pi.nio : —Feita por um homem que nunca

teve votos para juiz de paz.

O Sr. Silveira Lobo : — Aqui se falia cm 2ojuiz. do paz,
ou aquelle que primeiro devesse seguir-se-lhe. Sei que com

effeito houve depois uma alteração na acta, fazendo figurar

nessa outra eleição como presidente; da mesma um indivi-
duo que não o que a começou ; mas, se se tiata do sanar
defeitos, dirèi que em favor dessa eleição, que constitue
a duplicata, também se allcga a ille«*alidade da suspensão
da eleição, assim como que foi caprichosa a ausência do 1"

juiz de paz occasionada pelo motivo da illegal organisação
da mesa, e que tudo isto produzio forçosamente essa segun-
da eleição effcctuada logo depois de interrompida a primei-
ra. Porém eu não penso assim ; condemno tanto uma, como
outra eleição. Existindo defeito» insanáveis em ambas ns
eleições, devem ser ellas annulladas, porque cm boa razão
nos não è dado fazer na lei eleitoral dispensarão de fôrma
tão substancial, comoé a de que tenho fallado, cujainob-
servancia traz duvida ao espirito sobre o resultado da ciei-

ção, a qual seria talvez differente se houvesse sido feita
regularmenté a noya convocação dos votantes, de fôrma que
estes pudessem concorrer a» lugar designado no dia mar-

cado.
Provada a nullidade da eleição do Ingá, á nullo o resulta-

do total da eleição do districto, pois o 2o districto da Para-
liyba consta de um sô collegio ; e extrahidos os 40 votos da

parochia do Ingi, nenhum dos candidatos tem maioria ab-
suluta. Opino pois para quo se annulle a eleição do collegio,
se mande proceder á nova eleição na parochia do Ingá, e

para que, feitos estes eleitores, concorrão com os das outras

parochias não considerados nullos, e elejão então o deputa-
ílo que represente o districto eleitoral.

E' o meu pensar, e desejo a discussão a respeito.

O.Sr Costa Pinto : — Sr. presidente, serei breve. Compre-
liando que a camara deve estar cansada com discussões
relativas a eleições, e portanto vou limitar-me a expli-
car o que occorreu na villa do Ingá-

Diz-se que ali se fizerão duas eleições: é menos exacto,
unicamente houve uma.

O Sr. Silveira Lobo : — O parecer falia em duas.

O Sr. Costa Pinto: — Foi essa a que presidio o juiz de

paz legitimo no dia determinado 
'para 

a organisação da

mesa, e para se dar principio aos trabalhos cleitoraea. Com-

parecerão apenas na igreja matriz do Ingá o juiz do paz c

os eleitores.

O Sr. Silveira Lobo A que horas?

O Sr. Costa Pirto A'í 9 horas da manhãa. Formou-
se a mesa, mas sómentc com os secretários; porque os

supplentes não apparecerão até o meio-dia, e então tomou-

*e d nccordo do se chamar o 5» votado para j uiz do paz.

O Sr. Silveira Lobo E' o que não consta do parecer.

O Sr. Costa Pimto A acta o diz.

O Sr. Silveira Lobo Eu me regulo pelo parecer, que
é um extracto da acta.

O Í3R. Costa Pinto Vou ler a acta para convencer o

nobre deputado.

O Sr. Silveira Louo A acta foi feita por pessoa sus-

peita.

O Sr. Costa Pinto Se assim é não letei mais a acta.

O 5° votado para juiz de paz apresentou-se, e então 30

procedeu íi organisação total da mesa, e principiarão os tra-

Iralhos, que não tinhão tido começo, porque, como disse, oa

supplentes não havião comparecido para se noihearem os
escrutadores. Do partido adverso apenas se apresentou um

grupo.

O Sr. Silveira Lobo : — l*m grupo que se presume ser a

maioria da parochia.

O Sr. Costa Pinto: — Se fosse maioria não sc voria na
necessidade de recorrer da qualificação.

O Sr. Silveira Lobo : — Eu tenho recorrido pensando es-
tar cm maioria

O Sr. Costa Pinto: — Encontrarão cm mim toda a jus-
tiça, e até favor para que o conselho de recurso os admittis-
se em sua reclamação.

O Sr. Silveira Loro:— Justiça devia-lhes V. Ex.; fa-
vor não fez em conccder-lhes.

O Sr. Costa Pinto : — Comprehenda-mo bem o nobre de-

putado, quando digo favor, exprimo a boa vontade com quo
desejei se lhes fizesse justiça. ,

Mas não forão attendidos pelo conselho municipal, c
appellárão para a relação, que lhes não deu provimento.
Esta insistência prova que 

não tinhão maioria; c não tendo
maioria não podião pleitoar a eleição, c então lhes convinha

barulha-las como com effeito barulharão.

O Sr. Silveira Lobo :—A consequencianãoestá conteú-

da nos principios.

O Sr. Costa Pinto :—Era-lbes preciso 
barulhar, p?rqua

sabião que na mesa não tinhão maioria, visto que o juiz de

paz presidente da mesa e os dous secretários não erão da
sua parcialidade.

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte.

O Sr. Costa Pinto :—Foi por isso que não comparecerão
os supplentes de eleitores para a organisação da mesa, pa-
recendo-lhes quo desse modo não haveria eleição na fregue-
zia do IngA, o que muito lhes convinha.

O Sr. Silveira Lobo : — Como prova isto 1

O Sr. Costa Pinto : — Vou prova-lo.

O Sr. Silveira Louo : — E'preciso quo mustre que es-,

tavão om minoria.

O Sr. Costa Pinto: —Estavão cm minoria segundo a

qualificação, <• ainda mais porque não comparecerão ú elei-

ção municipal.

O Sr. Silveira Lobo: — Isto nada prova.

O Sr. Costa Pimto: — Tanto estavão em minoria, quo
recorrerão da junta de qualificação por 500 votantes. Se cs-

tivessem em maioria, não haveria razão pura que quiz.essem
barulhar a eleição.

Disse o nobre deputado quo o juiz de paz adiou a eleição

no dia 2; das actas consta isto mesmo: o adiamento foi para
o dia 3; mas então dando-so as mesmas razõos que já so

tinhão dado, o comparecendo os Srs. Travassos, cujos pre-
cadentes o nobre deputado, como filho da Parabyba, sabe
não serem os mais honrosos....

O Sr. Silveira Louo : — A este respeito nada sei.

O Sr. Costa Pimto : — .... os membros da mesa abando-

n&rão a eleição com receio de algum desacato, porque na

villa não havia sufliciente força par* conter aquollos ho-

mens e seus sequaze».

O Sr. Silveira Lobo : — Abandonárão porque não tinhão

maioria.

O Sr. Costa Pinto : — Abandonárão porque nãoquizerão

entrar em luta com esses homens conhecidos pe r vários cri-

mes, por effeito dos quaes têm sido por vezeí condeinnados.

Por isso pois a mesa decidio que fosse a eleição ainda uma

vez adiada.

O Sr. Silveira Lobo : — Para quando ?

O Sr. Costa Pinto : — Não marcou dia.

O Sr. Silveira Lobo : — Ahi está o defeito.

O Sn. Costa Pinto : —Não puderão marcar dia,...

O Sr. Silveira Lobo; — Podião calcular o'tempo preciso

para os votantes irem c voltarem.

O Sr. Costa Pinto : — Devião dar conta do occorridn !<¦

presidencia da provincia, afim de que houvoste força para

conter os desordeiros. E demais, a lei não determina quo

adiando-so uma eleição se marque logo o dia cm que deve

continuar. Inteirado do acontecido determinei que prose-

guisse a eleição : o competente aviso chegou ftquella fre-

çuezia no dia 5 á noite, e no dia ü marcou-se por editaej

que a eleição teria lugar no dia 20.
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0 Sr. muhiu Loso: — Toda a parocliiíi ruu) podia saber
dessa ordem.

0 Sn. Costa Pimo:— Podia saber, porque tedos os vo-'.antes thihuo interesse nisto. \ verdade é que o partido li-
beral não wmparécen, c assim o fez porque não podia mora-
lhar a* auta* falsas que tinia preparado, provarei como
3ãofalsas,,e fi-lsasduas vezes, por documentos que e>tão
no poder da coramissão.

O Sa. Sh.veir* Lobo : — A eommissão falia apenas em
suspeitas.

O Sr. Costa Pimo : — Quanto aos editaes, eu vou provarue a tu 1 respeito se procedeu em regra, pelo art. 60 da lei
el9de Agosto de 1846,0 qual muito expressamente diz. (L d.)

0 bit. SiLvrmA Loco dá um aparte.

0 Sr,. Costa Pinto : — A lei não diz isto. Não aífirma
que os 4 dias fossem suficientes para que tivessem todos os
votantes conhecimento do dia cm que tinhão de comparecer
para^ a eleição ; mas é innegavel que todo6 esperavão pela
continuação delia.

0 Sn. Siiteira Loco : — Mas devia declarar-se em que
dia teria iugar na ocoasião da suspensão.

O Sn. Costa Pinto Quanto á eleição que disse 0 no-
bre deputado ter filo presidida pelo segundo juiz de paz, a
realidade á que não foi presidida por ninguém ; porque no
momento em que a me.-a adiou os trabalhos da eleição, o
grpp© a que me referi dirigio-se & igreja do Rosário, e de-
pois de ouvir missa retirou-se; não houve ajuntamento
para acto algum eleitoral.

Disserão que se tinha feito uma eleição, lavrado acta e
expedido communicaçõi s. Para este ponto chamo a atten-
cão do nobre deputado e da casa.

Esse intitulado juiz dê paz, José Joaquim de Brito,
nunca teve votos para semelhante cargo, nem no quatrien-
nio passado, nem no presente.- Entretanto 110 dia 2 deXo-
vembro me dirigio o seguinte'oííioio. (te.)

Por este o r.liicio ve que elle communicou-me que lia-
vendo^o juiz d" paz. legitimo adiado a eleição, elle' tinha
organizado ft me;-a, o procedido aos netos subsequçutes.

O Sr. S11.1 i ir.A Lobo dá um aparte.

O Sn. Cos é \ 1 :vi o : — ^o dia -5 recebi nova communicnção
daquelle imlivrHio, úi^ r.do quíyinha terminado a eleição.
Mas posteriormente sabendo a opposiçâoque ?e tinha tirado
certidão de que J<* «é Joaquim de Brito nunca fora juiz de
paz, para daí raract-.r de verdade àquelía farça, substitui,-»
as actas r-.r outras c:n que figura como presidente da meta
Joijé Pinheiro Castèllò Éronco, c juntamente me foi diri-
gida uma participação com data de 5 de Novembro. Detna-
neira que sobre 0 nrvmo objecto recebi dousofficios data-
dos ambos do dia 5.

0 Sn. Silveira I.oho dá um aparte.

0 Sr,. Cos: a Pimo: —Por conseguinte iieafóra do du-
vida que semelhante rdeição foi não só falsa,masfaUssima.

Líaiito-me a esta? poucas cpnsiderações.

Julga-se a^materia discutida, e posto a votos o parecer
é approvado.

O Sn. PniíSiBEMi: 1 ¦ Iara deputado pelo 2o districto
oa província Ciu. Parahyba do Norte o Sr. Antonio José 1 Jon-
riques, osupplenie ¦ Sr. Fausto Benjamim d»Cruz Góuvêa.

I M :çío «o UARA.MlXO.

Lf-se, entra em iKscusíãO, e sem debate 6 approvado, o se-
guinte parecer 

-.

«A ennm.is •>> ^ constituição e poderes fazenfdo a apu-
ração dos votos dos dous collegios do 4° districto da pro-
Vhicia do jVhicanliÃo, secundo o que foi hoje vencido nesta
camara, acha o seguinte: que o Sr. Dr. Joaquim Gomes
de Souza tem -50 votos e o Sr. Dr. José Sérgio Ferreira
43, e o Sr. Dr. Souza Gaioso 40, Beguindo«?e outros
inenoa votados ; portanto, na fôrma da lei, cm que neste
caso man ia contar a maioria relativa, freguc-se : 1°, que
d*-,ve ser reconhecido deputado pelo referido districto o Sr.
Dr. Joaquim Gomes de Souza ; 2°; que deve ser reconhecido
supplento o Sr. Dr. José Sérgio Ferreira.

« Paço-ia cataari dos deputados, 19 de Maio de 1837.—
J. J. Pachc o. — J. J. Teixeira Júnior. >

E MAIO DE -1S57.

O Sr. Pm-.sinuMi: declara deputado pelo 4o districto da
província do Maranhão o Sr. Dr. Joaquim Gomes de S -uza,
e supplento o Sr. Dr. José Sérgio Ferreira.

Achando-se na sala immediata o Sr. deputado .1. <1. de
Souza, <5 introduzido com as formalidades do estylo, presta
juramento e toma assento.

PAGAMENTO A JOAQUIM J0SK DE SOí Z V.

Entra em 1» discussão o seguinte projecto n. 86 de 18í<5 :
« A assembléa geral resolve :
« Artigo único. O governo fica autorisado a pagar ao

tenente reformado do exercito Joaquim José de Souza
a quantia de 1:375&, de soldos por elle vencidos desde o lo
de Janeiro a 31 de Julho de 1831.

Paço da camara. 18 de Agosto de 1856. — Carneiro de
Campos. — Antonio José H enriques. >

O Sn. Bbandào (pela ordem) pode para ter este projecto
uma só discussão.

Consultada a camara, assim se vence.
Posto o projecto a votos, è approvado, e enviado á ccm-

missão do redacção.

NATURAIJSAÇ.ÕES.

Entra cm 1" discussão o seguinte projecto n. 83 de 1856.
t Artigo único. O governo fica autbrisadò para mandar

passar carta do naturalisação a Gustavo C: rlos A:.--nio
Lninné, subditô francez, e João Gonçalves, subditoportu-
guçz, residentes nesti cidade, dispensadas em seu í.iv^ras
disposições da lei em contrario. Em 13 de Agosto de 183H.
— />. T. de Macedo.— Figueira de Mello. >

O Sr. Pai:s Barri to (pela ardem) pede para que tenha
este projecto uma só discussão.

Consultada a camara, assim se vence.

Lê-se, apoia-se e entra em discussão a seguiu te emenda:
Fica igualmente autorisado a mandar passar carta de

naturalisação a Joaquim Rodrigues do Almeida, r&-Mente
11a Villa Nova da Rainha, provincia da li: Lia.—A' :u-
reira. >

O Sr. Maktimio Campos : — A resolução de que se t/;i.ta
ponde da legislatura passada ; a mór parte dos deputados
que>snchão pi-esentes uão podem ter delia conkcc.V ::.tí>
sufiicieijte.

Além disso, notarei nos Srs. deputados que uma grr.r.de
parto do tempo desta camara em todas aalegislaturas pas-
sadas foi gasto em conceder dispensas para a matricula de
estudantes e para a naturalisação de-estrangeiros. Corr^ a-
mos nosso trabalho este auno na mesma lida. Ora, s^nlio-
ros, soa lei de naturalisação que est:1 cm vigor noimpsrio
exige essas dispensas diarias, deroguemo-la [a^oiadxfif; ao
menos não gastamos com isso o tempo do eorpo legislativo.

Eü pedia portanto a V. Ex. que íizesse voltar essa - >o-
lução e a emenda á c^mmi^sâo i^spectiva, p:.ra que 1 •:

le uma medida geral mnis de accordo com n - necessidades
do serviço publico. Se acaso a lei de naturalisaçSes não sa-
tisfaz, do quo não estou convencido, não vejo necessidade
dessas iiaturalisações repentinas com preterição do todas a'-,
formulas exigidas pela lei respectiva.

LO-se, apoia-se, e sem debate é rejeitado, « ^e^uinte re-
quen monto:

« IJequeiro que volte a resolução e emenda ú comini-is;""
respectiva para examina-la e propúr, se julgar nocc.c -a.-i >.
medida geral respeito naturalisação de estrangeiros :u>
império. — Dr. Martinho Cmnjios. »

Continúa a discussão do projecto com a emenda.

0 S». Madcbeib v: — Sr. presidente, dovo ò:.r tu. rasões
que me levárão a offerecer o açtigo additivo que À:a pouco foi
apoiado.

^ Na pasta da coiRmi^sãode constituição < x?sto ura rèque-
rimento desso estrangeiro Joaquim Manoel IíodTigtMfr de
Almeida, pedindo dispensa da lei para natun.lisar se cidadiío
brazileiro. E' um subdito portuguez residente ha <5 a unos
em Villa Neva da Rainíía, onde é c isado com Brasileira.
EstÃ pois nas circumstancias-de merecer o favor atie se con-
^agra no projecto em discussão ; c como r.eher oue a ccca-
sião era opportuna, oifereci esse a lditivo.
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Não lia vendo mais quom peça a palavra, poem-se a votos
o artigo do projecío c a emenda, que são upprovados, o sen-
do adoptado o projecto é remcttido á commissão do redacção.

BENS I>1 CAPEI.T.A DE 1TAMBÉ.

Entra em 2" discussão o seguinte 1" artigo <lo projeeto
n. 51 do 1855 :

< O producto dos bons da cnpella do Nossa Senhora do
Itambé, na província de Pernambuco, instituída por André
Vidal de Negreiros, que for rcalisado na-fôrma cias leis n.
586 de 6 de Setembro de 18,50, art. 4o, <¦ n. 778 do ti ile So-
tembro de 1834, será convertido em apólices da divida pu-
blica de 4 %, que o governo lica autorisndo a omittir, e
duas terças (>artes npplicadas no patrimônio de um ou mais
dos actuaes estabelecimentos pios da província de Peruam-
buco, a arbítrio do mesmo govenio, e o restante ao do Hos-
picio de Pedro II e ao Instituto dss meninos cegos. >

Lê-se e apoia-se a seguinte emenda substitutiva :

« O producto dos bens da capella de Itambé, que foi rea-
lisado na fôrma da3 leisns. 58« de ti de Setembro de 1850,
e 778 de 6 de Setembro de 1851, será convertido em apólices
da divida publica ; licando pertencente aos estabelecimentos
de caridade de cada uma das províncias de Pernambuco e
Parahyba a parte desse producto correspondente aos bens
situados em seus respectivos territoriob. — Augusto de OU-
veira. — Flavio Clemcntino. — Brandão. >

O Sn. Augusto de OliVbma : — Direi d uns palavras para
explicar o pensamento da emenda que acaba de ser lida. que
eu e dous dos meus illustres collegas julgámos dever apre-
sentar ao projecto que se acha em discussão, o qual dispõe
do producto dos bens da capella do Itambé, instituída na

província de Pernambuco, por André Vidal de Ncgreiros.
Sendo, Sr. presidente, a doutrina deste projecto baseada no
Cttmprimemo da vontade do institnidor, manifestada de uma
maneira solemne, de beneficiar aquellas localidades, nas

quaes se achão situados os bens do vinculo do que se trata,
me parece do toda a equidade que o producto desses bens
íique pertencendo aos estabeleciinentosde caridade das pro-
vincias em ccjos territorios têm assento esses bens. Mas es-

quecendo-se o projecto inteiramente da província da Para-
hyba, aonde estão situados alguns desses bens, foi para sup-

pi ir e-.ta lacuna que animei-me a mandar á mesa a emenda

que eo discute, a qual também se acha nssigmida por um
uobre deputado da Parahyba; sendo a emenda baseada nos

princípios da equidade, entendo que está no caso de *cr ap-
provada pela camnra.

O Sr. Toscado Barreto:—Sr. presidente, trata-setam-
bem de uma emenda quo diz respeito a interesses da pro-
vincia da Paraliyba, que tenho a honra de representar ; o
não estando eu bem ao facto dos bens que pertencem á pro-
vincia de Pernambuco, e nem dos que pertencem á provin-
cia da Parahyba, e tendo a camara noje approvado o diplo-
ma de um deputado eleito pela província da Parahyba que
está muito ao facto deste negocio, vou requerer o adiamen-
to desta discussi5o até amanhãa, pois ó provável que o Sr.
Antonio José llenriques amanhãa tome assento entre nós.

O Sr. Augusto aç Oliveira:—lia ainda a discussão.

O Sn. Paf.s Barreto:—E o quo quer mais o nobre depu-
tado so se dá á sua província os bens que lá estão situados?

O Sn. i osc.tNo Barreto :—Bem ; mas eu não estou bem ao
facto destas conps, e o nobre deputado 

pela Parahyba a
que me refiro poderá orientar-nos convenientemente sobre
a questão.

l. -se, apoia-se, e entra cm.discussão, o seguinte roque-'
rimei.to :

« üequeiro qne fiquem adiados o projecto o a emenda até
n ses>üo seguinte.—'Voscano Itarret . >

O Sn, Paes Uarrkto : - Sr. presidente, eu compieliendia

que este requerimento de adiamento partia-o de outro qual-
quer membro da casa, mas nunca do nobre deputado pela
província da Parahyba! (Aiioiadot.) O projecto quer que os j
bens doados pelo instituidor do quo se trata sejão distribui- '

dos pelos estabelecimentos dc caridade do Pernambuco
alguns do Rio de Janeiro, excluindo assim os da Parahylm,
onde alguns de- ses bens estão situados; a emenda porém ,

quer, c me parece que com toda a justi</a, que o producto 
1
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l desses bens seja também distribuído pelos estabelecimento*

j 
do caridade da Parahyba.

O nobre deputado, que é representante pela província da
I «rahyba, o que por i^so devia £er o primeiro u liear satia-

eotn esta emenda, ó entretanto que mi qncr embaraçar
a sua passagem, pedindo quo a canisra ouça primeiramentea opinuio do Sr. Antônio »)o>é llenriques. Ora, senhores, eu
aprecio muito os Cuiiiiecitnentos do Sr. Autouio José lie-i-
r.quos; mas não admitto que para adopeão desta medida a
eamnia tenha necossidadô<lo ser esclarecida po:- <-lle. (Apoit-do.,.) h este o fundamento que o nobre deputado apresentou
para justificar o í. uamento quo reqnereu.

O Sa. Aixtsro m: Ouvma »:-E uoto que a emenda está
assignada também por um deputado da Parahvba, que de
certo não a assignaria se fosso contraria aos interesses dá
sua província. ,

USn. Paes ISaiip.f.to: — Nestas oireumstancias entendi,
que o adiamento é inteiramente desnecessário, e por isso
nego-lhe o meu voto.

_0 Sn. Toscano Barreto:-—Acrodito piamente, Sr. pre-
sidente, que os nobros deputados da província de Pernnm-
buco não pretendêrão , o nem pretendem por modo algum fe-
rir com o projecto que se discuto interesses que a província,da Parahyba possa tor ; acredito piamente quo os Srs. depu-
tados de Pernambuco formularão o seu projecto na melhor
boa fé.

O Sr. Paes Barreto : — Não fomos nós que formulámos o
projecto ; é da commissão de fazenda.

O Sn. Tosca.no Barreto:—Pois bem, acredito quo os no-
bres deputados approvárão esto projecto na melhor boa fé;
mas vejo que é um projecto apresentado cm 1855, época em
que era membro desta casa o Sr. Dr. Antônio José llenrir
ques, deputado pela Parahyba, o quo esto illustre deputado
não se acha nelle assignado ; entretanto que o nobre depu-
tado o Sr. Augusto do Oliveira, em particular, assegurou-me
que elle aceitava o projecto. Eu não tenho interesse algum
em demorar a passagem desta lei; apenas pedi o adiamento
por 21 horas para, que o Sr. Antonio José Henrique-, que deve
amanhãa tomar assento na casa, désse alguns esclareci-
mentos a respeito.

O S«. Paes Barbfto : — Isto é, para saber se o Sr. An-
tonio José Henriques aceita ou não o projecto.

O Sr. Toscado 1íarri:to : — E unicamente com o fim de
esclarecer-me, visto ser deputado da minha província, e lio- x

mem fraquejado nestes negociou, o ainda mais porque o no-
bro deputado ha pouco declarou quo esto projecto é lillio de
uma commissão do fazenda, e u Sr. Antonio José llenriques
acha-so perfeitamente habilitado em taes matérias.

O Sr. Au.i sio i>k Oliveira : — E o Sr.Elavio, quo comi-
goassignou a emenda, não é também doputa io pela Para-
hyba e conhecedot desta matéria?

O Sn. Tosoano Barreto:—Não vou fôra disto; mas o
Sr. Flavio pódo também não estar muito ao lacto deste ne-
gocio do Itambé. Portanto não, vejo 

'inconveniente 
algum

em que fique adiada esta discussão até amanhãa; porque
quando mesmo o Sr. Antonio José Ilenriqu -s não venha
amanhãa tomar assento, cu procurarei obtur d-.lio em par-
ticular o» precisos esclarecimentos para ba-eur voto.

Entretanto, so acaso a camara julgar iuop -rtnno o adia-
mento, vote embora contra elle ; eu sú »jui/ mio deputado

pela Parahyba demonstrar quo tratando -<• :mi ue«*r ci<»
tendente A minha província ou não wodia <y . ar d » u íúara
palavra como fim de esclarecor-mc para j^r.jr.dar uni vote
de accordo com os seus interesses.

Não havendo mais quem peça a pulav e a votos o
requerimento de adiamento, é rejeitad.

Continúaa discussão do art. t»do p*«.\¦ : a emenda,
apoiada.

Não havendo quem peça a palavra, cila;, ini.fria
por discutida, põe-se a votos o artigo *ub*i:. ;!v-> do Sr. Au-
gosto do Oliveira, que é approvado, tic-jiiiV: • ¦ mto preju-
clicado o urt. Io cio projecto.

Sã<>depois sem debato approvados¦ :<rtiji..

projecto :

« Art. 2.° As apoHtes de que trata o art^o antecedent'.?
Sv-ruo inalienáveis, e o seu rendimento cr-^Kea lo : [<>, •.(.
conirvira -..to da vontade d-j I. -titui-!«-r, na- ,v«-
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pectivas escripturas de doação v instituição ; 2«, ás obras e

fins pios que o governo em seu regulamento marcar.

< Art. 3.° O governo íiscalisará o exacto emprego do

referido rendimento, e no caso de sua má administração ou

«¦mprego, poderá tira-lo de um para outro estabelecimento

pio dosactuaes, ou dos que para o futuro se crearera.
• < Art. 4.° Fieão revogadas as leis em contrario.

«Sala das commissões, em li deJulkode 1856.—Silva

Ferraz.— D. dc Souza Leão. >

O projecto passa á 3a discussão, indo 110 entanto á com-

missão de fazenda, para o redigii em conformidade do en-

cido.
LOTERIAS.

Entra cm 2a discussão o seguinte projecto n. 88 de 1856,

vindo do senado:

« Artigo único. Ficão concedidas ao hospital da santa

casa da Misericórdia, estabelecimento dos expostos da

mesma santa casa, e hospital dos lazaros da cidade de

CuyabA, duas loterias dc cento e vinte contos de réis cada

uma, as quaes serão extrahidas na corte, conforme o plano

cin vigor. O seu produeto será igualmente repartido pelos

mencionados- estabelecimentos e entregue á respectiva

administração, que dará a cada quota o emprego que o pre-
eidente da proviucia determinar, revogadas para este fim as

disposições em contrario.
« Paço do senado, 21 de Agosto de 1856.—José da Silva

Mafra, 1" secretario servindo de presidente.—José Martins

da Cruz Jobim.—Manoel dos Santos Martins Vallasques, 2°

secretario. >

O Sn. Vwivro (pela ordem) requer que o Sr. presidente

proponha á casa que este projecto tenha uma eó discussão.

O Sn. Presideste : — Não posso fazê-lo, porque não são

projectos de interesse particular os que concedem loterias,

como jii deeidio a camara em caso idêntico.

Julga-se discutido o projecto e passa para a 3a discussão.

O Sn. Vhuato (pela ordem) : — Teço a V. Ex. que pro-

ponha á casa dispeüsa du interstício para que o projecto
entre amanhãa em 3a discussão.

Consultada a casn, decido aflirmativamente.

Achando-se esgotada a matéria dada para a ordem do dia,

levanta-se a sessão.

Kcssfio cm 2(1 ilr Slaio.

y

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Summamo —Expediente.—Ordem do dia— Loterias. ÂdopçOo.
— Montc-pio dos ofjh-iaes do e.vereilo e da armada. Adia-

menlo.— A nalurahsaçQo dou estranyeiro*. Adiamento.— 1

Troca de notas do e.rtlncto banco do Brazil. Votoçào. — Co-

lonia de Itajahy. Vvtaçdo. — Elciçào de Mina* (Jcraes. \ o-.

taçõo. — bleição de S. Paulo.

A's 11 horas, feita a chamada, e achando-se presentes os 
j

Srs. Machado, Paiva, Gonçólve3 da Silva, Villela Tavares, j
Franco de Almeida, Cerqueira Leite, Salatbiel, Pereira Pin-

to, visconde de Baependy, Serra Carneiro, Cunha Mattos, 
'

Sá e Albuquerque, bouzã Leão, Gomes de Sou-/a, Landul-

pho, Costa Pinto, André Bastos, Fiusa, Tobias, Paes liar-

reto, Augusto de Oliveira, Ferreira de Aguiar, Cyrillo,

Silvino Cavalcanti, Mendes da Costa, Baptista Monteiro, ;
Sérgio de Macedo, Josó Bento, Nebias, Barros Pimentel,

Carrão, Pinto de Mendonça, barão de Camaragibe, Iiego

Barros, Maitinho Campos, Monteiro de Barros, Silva Cam-

Mendes, Dias Vieira, Felippc de Araújo, Paranaguá, Be-
nevides, Sampaio Vianna, Jacintlio de Mendonça, Dantas,

Pedro Muniz, barão de Mauá, Silva Miranda, Luiz Carlos,

e Fausto de Aguiar.

O Sn. 1° Secketírio dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Onze officios do Sr. ministro do império, communicando

ficar o governo inteirado das deliberações tomadas pela
camara a respeito das eleições de diversas provincias.—
Inteirada.

'I 
res do mesmo ministro, remettendo as actas de eleições

primarias e secundarias da parochia de Nossa Senhora da

Consolação da villada Boa Vista do Tocantins , do 2° dis-

tricto de Goyaz ; e das do Io, 2o e 6° districtos da província
de Minas.—A' commissão de poderes.

Outro do mesmo, participando não existir na secretaria
representação alguma feita por Bernardino Gomes de Arau-

jo, residente na 1'reguezia de Missão Velha, província do Cea-
rá, reclamando contra a qualilicaçãoda dita freguezia.—A

quem fez a requisição.

Outro do secretario do senado, communicando que cons-

tou ao senado que S. M. o Imperador consente na resolu-

çãô da assembléa geral que manda passar carta de natura-

lisação de cidadão brazileiro a Jacques Alexandre Bourdieu

e outros.—Intairada.

Outro do Sr. deputado Francisco Carlos de Araújo Brus-

ques, participando que por incommodos de saúde tem dei-

xaíí) de comparecer.— A' commissão de poderes.

Dous dos presidentes do Pará e Rio Grande do Sul, remet-

tendo as leis promulgadas pela assembléa provincial.—A'
commissão de assembléas provinciaes.

Representação da camara municipal da villa de Taquary,

província do Rio Grande do Sul, pedindo uma providencia

que tenha por íim tomar uma medida contra o furto do

gado.—A' commissão de justiça criminal.

Outra da camara municipal da villa de Caethé, provin-
cia de Minas Geraes, pedindo a concessão não só para se

I extrahir na corte as loterias concedidas pela assembléa

provincial, como tambe"Tn mais o beneficio de 4 loterias,

tudo para sustentação de uma fabrica de louça de porcclla-
i na, que João Morgan tem estabelecido nas immediações

daquella villa. — À' commissão de fazenda.

Requerimento de D. Angélica Rosa da Fonseca Brito,

viuvado tenente Manoel Joaquim Gomes de Brito, pedindo
uma pensão de 30$ meusaes em attenção ás razões que ai-

lega. —A' commissão de pensões eordenados.

Outro de José Corrêa de Sá, subdito portuguez, pedindo
dispensa do lapso de tempo, aíim de naturalisar-se cidadão

brazileiro.— A' commissão de constituição.

Outro de Francisco Duart©"da Costa Vidal, 1° tenente da

armada nacional e imperial, pedindo que se lhe conte a an-

ti<niidade de serviço desde o tempo de sua Ia praça.— A'

commissão de marinha e guerra.

Achando-se na sala imvnediata os Srs. deputados Antonio

José Henrique», Luiz Alves Leite de Oliveira llello, SUverio

Fernandes de Araújo Jorge e João Pereira da Silva Borges

Fortes, são introduzidos com as formalidades do estylo,

prestão juramento e tomão assento.

ORDEM DO DIA.

aposv

pos, Madureira, Pederneiras, Pereira Franco, Peixoto de

Azevedo, Delphim de Almeida, Augusto Chaves, Atliaide,

Hermogenes, Araújo Lima, Augusto Corrêa, Brandão, Fer-

raz da Luz, S. Marcondes, Viriato, César, Silveira LobO,

Entra em 3a discussão, e não havendo quem peça a pala-
vra, é posto a votos e adoptado, para ser enviado á sane-

ção imperial, o projecto do senado n. 88 de 1856, conce-

dendo ao hospital da santa casa da Misericórdia, eutabe-

Antunes de Campos, Flavio CTementino, Toscano Jiarreto, 1 ^cimento dos expostos da mesma santa casa, e hospi-

Alcantara Machado, Almeida 1'ereira, Bellbrt, e Gavião ' tal dos lazaros da crdade de Cujaba, nuas lotaria» de

Peixoto, abre-ee a sessão. | 120:000^ cada uma.

I
Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Sis. Costa
Moreira, Cajheiros, Lima e Silva, Fernandes Vieira, Torres-

Ilomem, Pacheco, Cruz Machado, Teixeira Júnior, Cândido

MONTE-PIO DOS OFITCIAES DO EXERCITO 1- DA ARMADA.

Entra em 1° discussão o seguinte projecto n. 84 da 185o :

< Art. 1.° As lilhas dos officiaes do exercito e da arma-
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<la têm, na fôrma da lei de 6 ile Novembro de 1827, direito
ao meio soldo ou monte-pio deixado por seus pais, embora
se tenhão casado antes da morte destes.

« Art. 2.° Revogfio-so as disposições em contrario.
« Em 14 de Agosto de 1856. — J. Góes Siqueira. — Paula

Cândido.—L. D. M. Fiusa. >

O Sn. Cinii» Mm os : — Sr. presidente, a matéria do pre-
sente projecto é seguramente importantíssima, e creio que
a câmara não está ainda habilitada para fazer um juízo se-

guro a respeito delle. Demais, não sabemos a somma cm que
serão onerados os cofres públicos pela adopção do mesmo

projecto. (Apoiado».) Assim limito-me por ora a requerer á

camara que o projecto seja remcttido A conimissão de mari-

ilha e guerra para que sobre elle emitta a sua opinião.

O Sr. S11.V1111» Lobo : — E o reconsidere.

Lê-se , apoia-se e sem debate é approvado o seguinte re-

querimento :

» Requeiro que o projecto n. 84 seja remettido ácommis-
são de marinha e guerra para sobre elle eraittir seu pa-
recei. — Cunha Mattos. >

A NATURALISAÇÃO DOS ESTRANGEIROS.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 53 de 1856 :

« Art. l.o Os estrangeiros actualmente residente! no
Brazil, e os que para elle vierem com animo de residir tanto
na corte, como nas províncias, serão reconhecidos cidadãos
brazileiros naturalisados, logo que assignem na respectiva
camara municipal termo de declaração de ser essa a sua

vontade.
« Art. 2.o O ministro do império na corte e os presiden-

tes das províncias, em vista da certidão do dito termo, darão

a cada um dos referidos cidadãos o competente titulo isento

de quaesquer despezas ou emolumentos.
Art. 3.® Ficão revogadas as leis e disposições em con-

trario.
Paço da camara dos deputados, 11 de Julho de 1856.

— Silva Guimarães. *

0 Sr. Pkrmr» Pinto pondera que, 3endo o projecto de
Êumma gravidade, e existindo outro sobre a mesma matéria,

que foi remettido ácommissão de constituição epoderes, tem
de requerer que o projecto u. 53 seja submettido ao exame
da mesma commissão.

Lê-se, apoia-se e posto a votos é approvado o seguinte
requerimento :

« Requeiro que o projecto n. 53 suja remettido á com-
missão de constituição, afim de sobre elle emittir o seu pa-
recer.—Pereira Pinto. »

TROCA DE MOTAS DO EXT1NCTO BANCO DO BBA7.1L.

Entra em 2U discussão, e não havendo quem peça a

palavra é posto a votos e approvado, para passar ti 3" dis-

cussão, o seguinte projecto n. 60 de 1856:

Artigo único. Fica o governo autorisado para trocar
as notas do extineto Banco do Brazil no valor de 361$, e ce-
dulas do tliesouro no de 762$, de que é possuidor o concgo
arcediago da Sé de S. Paulo Fidelis José de Moraes, revoga-
das para esse fim as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 18 de Julho do 1856.—
Carneiro de Campos. — F. Paula Santos. —A. J. Henriquei,
vencido. »

C0L0IHIA DO 1TAJAÜY.

Entra em 2a discussão, e não havendo quem poça a pa-
lavra e posto a votos e approvado, para pasmar á 3" discus-
são, o seguinte projecto n. 73 de 1856 :

« Art. l.o Fica approvado o contracto colebrado em 17
de Abril de 1855, a que se refere o decreto do governo da
mesma data, afim de que o Dr. Hermann Blumenau possa
levar a effeito a fundação de uma colonia no Itajahy, pro-
vincia de Santa CatUarina, mediante as condições declara-
das no referido contracto.

€ Art. 2.» 0 governo fica autorisado a alterar a condi-

ç5o 9a do mesmo contracto, afim de que o carvão de 
pedra

que servir de lastro possa ser desembarcado no Itajahy,
mesmo pagos os competentes direitos na alfaddega de banta
Catharina.

TOMO II.

< Art. 3.» Hevogão-se as disposições em contrario.
« Sala das coinmissões, 6 de Agosto de 1856. — I)r. A.

G. de Paula Fonseca. —Jofto Lins Vieira Cansando de Si-
nimbú. >

ELEIÇÃO DE MIM 18 GF.RAES,

( 11° districto.)

Lê-se, entia cm discussão, e sem debate é approvado o se-
guinte parecer: rl

« A commíssãode poderes, tendo examinado as netas da
eleição do 11° districto eleitoral da província de Minas Ge-
raes, e aclmndo-as regulares, é de parecer :

1.0 Que se npprovem as eleições primarias da» 10 fre-
guezias que formao o collegio do 11o districto eleitoral da
província de Minas.

2.0 Que sejão reconhecidos deputados do mesmo dis-
tricto o Sr. Dr. Agostinho José Ferreira ISrctas que obteve
a maioria absoluta de 63 votos, e suppleute o Sr. Dr. José
Afíbnso Dias de Souza que obtevo a inaioria absoluta de 62
votos.

« Sala das commissões, 20 de Maio do 1857. — Anlonio
Cândido da Cruz Machado. — Jeronymo José Teixeira Júnior.
— J. J. Pacheco. »

Sr. I'ri:sidi;istk declara deputado pelo 11o districto da
província de Minas o Sr. Dr. Agostinho José Ferreira Bre-
tas, o supplente o Sr. Dr. José Allbnso Dias de Souza.

ELEIÇÃO DÉ S. PAULO,

(8° districto.)

Lê-se, entra em discussão, e a requerimento do Sr. Au-

gusto de Oliveira vai a imprimir no Jornal, para entrar na
ordem dos trabalhos, o seguinte parecer:

«Ac mmissão de poderes, havendo examinado as actas
do collegio e freguezias do 8° districto eleitoral da província
de S. Paulo, achou-as regulares.

De 100 eleitores que comparceêrão no collegio, obtive-
rão votos para deputado os Srs. : Dr. Gabriel José Rodrigues
dos Santos, 57 ; desembargador Fernando Pacheco Jordão,
41. E para supplente os Srs. : Dr. João Carlos Leite Pen-
teado, 54 ; Dr. Fclippe Xavier da Rocha, 43.

« K' para estranhar-se que o collegio tomasse em separado
os votos dos 6 eleitores da freguezia do Soccorro, pelo motivo
de não dever ella pertoncer ao districto.

Algumas freguezias são arguidas de excesso no numero
dos eleitores, em vista das base» marcadas no art. 52 da lei
de 19 de Agosto do 1816. A com mis suo porém, respeitando,
como lhe cumpre, o* precedentes, tomando por base o nu-
mero do eleitores approvados por esta camara nas legislatu-
ras passadas, entende que devem ser annullados os diplomas
de 12 eleitores, a saber :

« Dos 2 últimos dc 1'lraeinunga, quo tendo dado 3 em
1842, 1844, 1847 e 3019, e 5 em 18.32, não podia dar 7 cm
1856.

« Dos 2 últimos do Descalvado, que tendo dado 2 cm 1847,
e 4 em 1840 e 1852, não podia dar 6 em 1856. Esta fre-

guezia foi creada por lei «lo 28 de Fevereiro de 1844, e seu
territorio fazia parte da de S. Bento de Araraquara.

Dos 4 últimos da freguezia dasllrotas, desinornbrada da
de S. Bento de Araraquara por lei de 6 de Março do 1816,
eque em 1852 deu 7 eleitores, não podia dar 11 em 1856.

« Finalmente, dos 4 últimos dc Araraquara ; porquanto,
tendo esta freguezia perdido os territórios que constituem
3 outras, as do Descalvado, Jabuticabal e Brotas, e dado
9 eleitores cm 1852, não podia dar 13 em 1856.

« A commissão observa que Araraquara deu em 1812 13
eleitores, e 14 em 1844; e portanto o máximo seria de 15,
segundo o art. 52 da lei; approvado porém o numero de 9

para S. bento de Araraquara, de 1 para o Descalvado, de 4

para o Jabuticabal, o de 7 ^>ara 
lii otus, segundo os precedeu-

tes, virá a antiga freguezia, dividida em quatro, a dar 24

eleitores cm vez de 15, e cumpre não approvar mais excessos.
« A freguezia de Santa Barbara, comquanto desse sô-

mente 2 eleitores em 1819 e 1852, tendo dado 3 em 1817,

podia dar 3, como fez em 1856.
« Descontados os votos dos 12 eleitores excedentes do

primeiro votado para deputado; no supposto de lhe terem sido
dados, ficará elle ainda com maioria absoluta de 45 votos

em 88eleitores; outrótnnto, porém, não acontece com o

primeiro votado para supplente.

8
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« Ein vista do exposto é a commissão de parecer :
<l.o Que se approvem as eleições primaria» do 8® dis-

-tricto eleitoral do S. Paulo, sendo annullados os diplomas

dos 2 últimos eleitores de Piracinunga, dos 4 últimos de
Araraquara, dos 2 últimos do Deêculva&o, e finalmente dos
4 últimos das Brotas.

< 2° Que seja reconhecido deputado do mesmo distrieto
o Sr. Dr. Gabiiel José Rodrigues do3 Santos, e se remetta
cópia deste parecer ao governo para mandar proceder á elei-

ção do supplente.
« Sala das commissões, 20 do Maio de 1857.— Antônio

Cândido da Cru: Machado.— J. J.Pacheco.— J.J. Teixeira
Júnior. >

Achando-se osgctadji a ordem do dia, levanta-se a sessão.

ftcskáo cm 22 cio XSuio.

pkksidkm.i i no SR. yisco.mh: di: bai;i»l:nd\.

A h U horas acLQSrse presentes os Prs. visconde de
Baependv, Porei)':; i>\nto, Uello, Baptista Monteiro, Maclm-
do,rcèira de Aguiar, Mendes r!a Costa, Silveira Lobo,
l'ah , André Bastos, Laudulplio, Pacheco, Serra Carneiro,
Nebies, Souza Leão, Luiz Carlos, César, Ucrmogenes.
Athf.iae, Gonçalvt 4a Silva, Ferraz da Luz, Coelho de Cas-
tro. Pnej Barreto, -Y- Albuquerque, Villela Tavares. Bel-
fort * Rego Burros, Fernandes Vieira, Gomes de Souza, Pinto
de C.iJàpos, Aleantara Machado, barãode Camaragibe, llon-
• v-. Salaihít»l; Palheiros, lMisavio, Paranagua, Almeida
Pereira. Diogo Velho. Martjnha Campos, Cunha Mattos,
Tobias Leite, Çy riflo, Fiustu Barros Pimentel, Madureira,

,!i-AzeV-lio, Dbltiin de Almeida, Sérgio de Macedo,'
C.»:a M :eira, Jicintho <le Mendonça, Borges Fortes, e
Pias Vieira.

0 Sn. Pkesioextf. declara não haver sessão por falta de
nuaier. -. o que a ordem do dia é a mesma , prece -lendo na
l.r.-a ownpetente "• apresentação e discussão de reqntri-
menti s.

Kci.sko mb 23 <!>* MaSo.

«o mi vjm:o:>di: i>k kai»m:\u\ .

bi MMvuio.— E.rp < i nte. — H'<1 turbes. — Elf>çí)o do Piauhy.
E.rplictjçi*'».—A'".v'.-';icw de. S-ryipe. Üisrurnodo Sr. íjaptiatu
Monwiro.—r A rommumo da con.s/iiuiçflo c, jMdtte.s. Observa-
çòes- th* Srs. Pariu t o, Tvivcira Junior% e Cruz Machado.
Or'em do dia. — HMçào do Ceará. — KitiçOo de S. Paulo.
Di*cvno.s 'lo.s Sr$. Cosia Pinto, Cruz Machado, Augusto de
Olheira, Pacheco, e César. Encerramento.

A'h 10 horas e 3 quartos, feita a chamada, c acliando-se
presentes os Srs. ti avião Peixoto, Benevides, Salathiel,
liaptista Monteiro, Hermogeues, Athaide, Souza Leão, Pe-
derneiras, Costa Pinto, Machado, Paranhos. Comes de Souza,
Paiva, Paes Barreto, André Bastos, Carrão, Sil e Albuquer-
que, visconde de Baepeady, Silva Wiran la, Landulpho, Silva
Campos, MartinhoCampos, Almeida Pereira, Pereira Pin-
to, Cuuha Mattos,' lançalve? da Silva, Ferrai da Luz, Dantas,
Sampaio Vianna, Mendes da Costa, Marcondes, Fiusa,
Cuulia FigiioireçU), Dias Vieira, Silveira Lobo, Bello, Franco
de Almeida. Paranaguá, har&o do Camaragibo, Cerqueira
í<eite, Barbosa, Cruz Machado, Araújo Jorge, Calheiros,
('esta Moreira, Nebias, Felippe de Araújo, Sérgio de -Macedo,
Pinto de Campos, Diogo Velho, T<»scau> Barreto, Flavio,
Clementino , Fernandes Vieira. Villelu Tavaivs, Torres-
Homem, hoiTcira de Aguiar, Teixeira .Juuior, e Pedro
Munia, al»r< -?e a gôesão.

(.'•m-se e npprtA ão-se as actas de 20 e 22.

Depoi- è - aberta a sessão comparecem os Sr». Lima e
Silva, Pereira r ronco* Augusto de Oliveira, Barros Pimerj-
tel, ;Madure:ra, C«^ar, (Joelho de Castro, Henrique*, Vi-
ria to, Alcaiitara Machado, Augusto Corrêa, Jaciotho de
Mendonça, Borges Fortes, Peixoto de Azevedo, Fausto do
Aguiar. Cândido Mendes, Lui* Carlos, Panlino, Pacheco,
Cyrill >. Feraande- da Cunha, Bezerra Cavalcanti, barão dè
S. Bento, barüidi»M*uA, Brandão, e Pedreira.

E MAIO DE 1S57.

O Sa. ]o Sj.cy.KTvmo dá conta do 3eguinte

EXPEUUEMU.

Seis officios do Sr, ministro do império, communicando
ficar o governo inteirado da decisão que tem tomado a ca-
mara dos Srs. deputados sobre a eleição de diversas pro-
vincias. - - Inteirada.

Outro da mesmo senhor , remettendo o oflicio do picai-
dente da província de Goyaz, em que propõe que seja de-
clarada cabeça de distrieto a villa de Natividade, pelas
razões que exponde. — A' comniissão de constituição.

Requerimento de Felippe da Motta de Azevedo Corrêa,
estudante do 3o anuo da faculdade de direito do Recife, pe-
d:ndo ser adtnittido á matricula do U> anno da mencionada
faculdade, attentus as razoes que allega.—A' commissão de
instrucçâo publica.

Outro de Jofté Ma ri ano da Silva Pontes, aliimno da facul-
dade de medicina desta corte, pedindo ser matriculado no
4«> anno da mesma faculdade.—A' mesma commissão.-

Outro ue Jostí Bernardo Galvão Alcoforado Júnior, pe-
j!1"'." 

ser ttdmittidoa lazer acto do 1 •> anno tia faculdade de
direito do Recife.—A'mesma commi -sao.

nr:i> vcrõts.

São lidas, eutrão em discussão, e sem debate ^ío ápprova-
das, as redacvõcs dos seguintes projoeto^ :

X. 8 \ de 185G, autorizando o governo a pagar ao tenente
reformado do exercito Joaquim Josó do Son/.a o soldo por
elle vencido desde o 1° de Janeiro de 1827 a 31 de Julho de
1831.

N. 83 , de 1856 , autorisando o governo r. mandar pnssar
carta de naturalisaçiio a Gustavo Carlos Antrmio Laiuné,
subdito fríincez, João Gonçalves, e Joaquim Manoel Rodri
gu?s de Almeida, subditos portuguezes.

Aehniido-bc. na sala immediata o Sr. Agostinho JoséFer-
reira Bretas, deputado pelo 11o distrieto da província de
Minas Geraes. ó introduzido eom as formalidades do esty-
lo, presta juramento e toma assento.

i:LV:K;Ào I>O I-I U II> .

(Io distrieto.)

L."-se o pan-eer da commissão decsnstituiçSo e poderes
relativo .aos Srs. Antônio Francisco de Salles e Antonio
iiorges J.eal t.astello Branco, concluindo que seja reconlie-
cid<; o priitieiro deputado, e o 6cgundc supplente :

« A commissão de constituição e poderes. a quem fbrão
remettidos dou» diplomas de deputado eleito pelo l"dis-
tricto eleitoral da provincia de Piauhy, um do Sr. Dr. An-
tonio Borges Leal Castcllo Branco, e outro do Sr. Dr An-
tonio Francisco de Salles, tendotxaminado »s ai-tas da res-
pectiva eleição, apresenta o resultado de seu trabalho.

i Fste distrieto, segundo o decreto 11. 1,780 dó 23dê Ju-
llio de 18õ(>. sc compõe de dous collegios: o 1» da capital
comprehonde quatro freguesias, a saber: X. Sra do'
paro da cidade do Thercsina, que deu 11 eleitores; X. Sra. da
Conceição das Barras, 15; Santo Antonio de Campo-Maior,

n . . -ra',do8 lteiBt-dios da villa da União, ü. Total, 11.
íJeixarao de comparecer apenas dous eleitores, um .Ias
líarrae, e outro da 1'nião.

« A vutução reunida foi a seguinte: —Dr. Antonio Bor-
ges I.eu 1 Castcllo Branco, 25 votos ; Dr. Antonio Francisco
ile Salles, 2t; coronel José Francisco de Miranda Ozorio,
11; l)r. Simplicio de Souza Mendes, 13; Dr. Carlos de Sou-
za Martins, l ; Dr. Antonio Sampaio A!m«'ndra, 1.

< Nao tendo sido qualiticado votante o eleitor da Th<-re-
s'na Liborato de Arca I^eíio, o collegio tomou etu v<*parado
o seu voto, que recabio nos Drs. Salles e ^inpplicio. fem
como o voto do supplente chamado em seu lugar, em vir-
tudo do mt. 71 da lei de 19 de Agosto de 1816, cue reenhio
nos mesmos dons senhores.

/ 
o processo eleitoral deste coltegio, apezar das»liscus-

sões irritimtis e sobremaneira inconvenientes em que se
consumirão muitos dias, não apresenta vicios ou irrezuhi-
ridades que ^ossão invalidar a eleição. Discriminou-se a
votação dos eleitores de Cada parochia, que loi a seguinte
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Therosiim, 11 eleitores e 1 supplent-'.— Aniles, 11 vo-
Lo», e 1 do supplente; Simplicio, 7, e 1 «lo supplcnie; }>or-

fies, 3 ; Carlos, 1.
« Barras. 14 eleitores.— Borgo, 14 v»to«: Ozorio, 1 t.
* Inião, 8 eleitored.— Borges, 8 votos; Salles, 7; Al-

jnandra, 1.
« Campo-Maior,'« e". itoras. — Salles, ti votos ; Simnli-

cio, 6.
t Nas fireguezias de Tliercsina o V nião as eleições cor-

r rão regularmente, uotando-se apenas entre os eleitores
daquelle Liberato de Ar<-a Leão, cujo diploma dave ser au-
nullado.

Orjáoisada a mesa parochial, Francisco I.uiz Pereira
de Carvalho e Silva o Pedro José Augusto do Ijèmos Bacel-
lar, membros da mesma, apresentarão um protesto que os
outros tres membros não consentirão quo fosso inserido na
neta, o que deu lugar a quo os dous mesarios o consi"nas-
sem debaixo de suas assignaturas, prevalecendo-so oodis-

posto no aviso n. 141 de 4 de Outubro de 1« 47. Nesse pro-
testo seallega quo o presidente da província mandara nas
vésperas do dia da eleição 70 e tantas praças de linha, de-
mittiia o 1» supplente do delegado, afim de entrar outro
supplente em exercício; que este tomára parte activa na
eleição, demittindo quasi todos os inspectores de quarteirão,
intimidando votantes com ameaças de recrutamento, prisão
e sei viço da guarda nacional, o prendendo dentro da igreja
um votante; que além disso a mesa estava guarneeida
por 6 praças de linha, cada uma das duas pí.rtas late-
raes com sentinellas e a porta principal com uma guarda;
que a íorça destacada, deixando o quartel, fôraoecupara
casado chefe do uma das pnrcialfdades a 10 braças distante
da matriz, tudo com o íim dc aterrar os votantes da parcia-
lidade opposta ; porquanto o juiz de paz presidente da mesa
ate pretendera, com uma guarda que postou debaixo do arco
da matriz, vedar aos votantes a inspecção dos trabalhos da
me^a, desistindo disto a final, em vista das reclamações.

« Alguns cidadãos da outra parcialidade declarárão que
não concordavão com a descripçào dos factos, o os outros
mesarios que houve na verdade a idéa de cercar-se a mesa
ca capella-mór, para e\itar que se puzesse em pratica pia-
nos semelhantes ao que teve lugar na eleição do Setembro,
com o qual se conseguio inutilisa-la , que não podia haver
coacção por não se ter feito ainda a chamada dos votantes ;
que a guarda requisitada para garantir a ordem, attentas as
ameaças do Dr. juiz de direito da comarca, e tencnte-coro-
nel Bacellar, não se podia considerar ostentação de força ;
que a prisão ordenada pela policia não foi simplesmente da

pessoa de um votante, e sim de um criminoso de duas
morres.

« O presidente da província emoflicio reservado (que foi

publicado por um dos candidatos no Jornal do Commcrcio
n. 120 do dia 3 do corrente rnez), declara que não se com-
m et terão violências na dit« eleição com intervenção da força

publica; q ue a força que fizera marchar era numero de 00

praças , sobo commandode um official de confiança, tive-
ra ordem expressa de não tomar parte alguma na eleição,
e sómente de manter a ordem publica para garantia da li-
berdade do voto ; que demittira o Io supplente do delegado

por havor-se comportado mal na eleição de Setembro, e es-
tarde accordo com o juiz de direito da comarca a quem
aceusa de haver praticado excessos, tomando parte activa
na eleição.

« O juiz de direito, ora ofiicio de 15 de Outubro, dirigido
ao ministério da justiça,¦ assevera que a força mandada
pelo presidente da província nas vesperas das eleições com
2 cargas do cartuxames não tivera outro fim senão a con-
quista eleitoral, e mostra com documentos que o delegndo
supplente em exercido e o commandante da força se oppu-
zerão formalmente a uma ordem de soltura em virtude do
requerimento de hahttu-corpw de um votante que fora preso
deutro da matriz no dia da eleição, o qual juntou folha cor-
rida, mostrando-se isento do crimes nos juizos onde se ha-
via processado.

« Estes factos são confirmados pelo promotor publico
interino da comarca em offioio documentado que, com data
de 19 de Outubro, dirigio ao ministério da justiça.

« O delegado supplente, informando ao juiz de direito
sobre n referida prisão , em officio de 2 de Outubro, decla-
ra que determinára vocalmente a ordem do presidente-da
província por ser o votante indiciado em crime de liomici-
¦dio, e constar-lhe que estava pronunciado em Campo-Maior
ou União, o que lhe fora denunoiado verbalmente cm occa-
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sião onipresente te achava o imliciad . e c •ii\i..!ja«ffoe.
tuaríogoa prisão para evitar u fuga.

. 
< Ainda que pelos document,os que acompanhão a ox|\>

sição do_promotor publico entenda a cotntni.->ão que o fauto
da prisão quo teve lugar dentro da igreja na pessoa de um
votante, eque foi alegado no. protesto, está ?uíliciôjilemen-
te provado, o que no outr > protesto íeit< pela maioria da'
mesa parochial implicitamente se acha a couíissâ.» <"e ou*
tres que faíom presumii que o se.!o du l t.:< ri<i:i.1 • iria!,
apoiada nu lbrea publica, náo guaídon aqutík . impar«iali-
dade de que se havia mister etu o acto de uma eleição, toda-
via não lhe tendo sido presente a justificação documentada,
a que so refere o parecer da maioria da mesa do 1<' colle^iò
eleitoral dodistricto, não pôde a mesma eomBiissão avaliar
até que ponto semelhantes factos dev-m ser acei:
quanta influencia poderão exercer sobre e resultado da ciei-
ção da freguezia das Barras.

Cumpo-Maior. — A eleição desta freguezia foi ar-
guida por 2 membros da mesa do collegio por t<-r sido
falsificado o livro da qualificação c violada a urna, fundan-
do-se para provar a primeira as ser ção na discordância de
duas certidões, uma extrahida do dito livro 0 outra da cópia
existente na secretaria da presidencia. Cumpre attender-so
que a discordância das duas certidões não constituo prova
neccssaiia da falsificação arguida, que aliôs podia verincar-
se muito facilmente pelo exame do pvoprio livro. Quanto á
violação da urna, refeiv-se a dous mesarios, a attestados que
não vierão ao conhecimento da commissâo.

< 2° colleyo.

* O 2° collegio deste districto comprehcnde 4 freguaziaa,
a saber:

N. Sra. da Graça da Pnrnahyba qne d»u 24 eleitor' ¦, N'.
Sra. da Conceição da villa do Pedro II, 9 ; N. Sra. do Carmo
de Piracuruca, 5 ; S. Gonçalo da Batalha, 4. Total. 42.

« Na primeira freguezia houve duplicata dc eleição,
€ Comparecerão na igreja matriz da cidade doParnahyba

os eleitores das 4 freguesias, inclusive os da dupla eleição
que teve lugar na mesma cidade sob as presidências do
1® juiz de paz Domingos Dias da Silva Henrique? e do 2°
juiz. de paz padre Antonio Joaquim de Brito, faltando ape-
nas 2 eleitores da Ilatallm e 1 da ultima duplicata.

Os eleitores não contestados do Pedro II, Batalha o
Piracuruca em numero de 15, entendendo razoavelmente

que não aos da duplicata e sim a elles competia a organisa-

ção da mesa, logo que o contrario foi resolvido pelo 1» juiz
de paz com os «'leitores da duplicata aqueomesm presi-
dirn o 1 da Batalha, segundo consta da respectiva acta, ro-
tirirüo-so para a igreja do Iiosario, onde constituirão outro
collegio sob a presidencia interina do 2° juiz de paz.

O collegio da matriz licou composto dc 21 eleitores da
duplicata presidida pelo lo juiz de paz e de Ida Batalha,
cuja votação foi a seguinte :

I)r. Borges, 25 votos; Ozono. 25.
O collegio reunido na igieja do I tosa rio foi composto

dc 15 eleitores das tres freguc/.ias : Piracuruca, Batalha e
I*edro 11, e 23 da duplicata presidida pelo 2° juiz de paz, no
todo 38.

c VotaçOo dos 23 eleitores da duplicata.

Salles, 23 votos ; Simplicio, 17 ; Almendra, 0.

€ Vofaçflo do.s 15 eleitorex das outras tres freguesias.

Salles, 15 votos; Simplicio, W; Almendra, 3j José Pereira
Nunes, 2; Ozorio, 1.

Da acta deste collegio reunido na igreja do Romário
consta cjue apresentando-se as acta» das mesas parochiaea
ao 1» juiz do paz na matriz, eí,tc aeclarái* que não a gitava
o livro remettido pelo presidente da câmara municipal da
mesma cidade, em que est&vSo as actí»s da eleição feita cob a

presidencia do 2» juiz de paz. Disto procedeu a divergência
<»ntre os eleitores não^ contestadas e os da duplicata }>resi-
dida polo mesmo 1° juiz de paz, e não consentindo este,
apoiado na lbrça publica, que se formasse òutrame^a dentro
da matriz, justificado fica o alvitre adoptado pelos ditos
eleitores de se reunirem sob a presidencia interina do 2°

juiz de paz na igreja do Posario, onde lizerão a sua eleição.
FJeíçiio primaria.—Correu regularmente o processo ciei-

toral nas tres freguezias de Pedro II, Batalha e Piracuruca.
Na freguezia de N. Sra.daGmça da cidade do Parnahy-

ba, reunidos no dia 2 de Novembro os eleitores e supptentes
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convocados para orgnnisaçêo ia meia parocliial, o 1° juiz de
paz Domingos Dias da Silva Henrique» fez a chamada dos
eleitores e verificando acharem-se presentes 22, apresentou
duvida, segundo se lê na acta respectiva, de que o eleitor
Faustino JosídaFonseca, qualificado no7« quarteirão, como
se vê da acta da ultima chamada dos votantes,nãopodiaftmc-
cionar como tal por estar pronunciado em processo crime
por violências commettidas contra a pessoa do juiz do paz
presidente da junta de qualificarão da freguezia ae Araiozes
da provincia do Maranhão, como se via da portaria do
presidente daquella província, com data de 31 de Julho,
inserta no Publicador Maranhense n. 177, pela qual o de-
mittia de supplente do subdelegado de policia da dita fre-
guezia. l^esolveu-se por 11 votos contra 10 a exclusão do
dito eleitor, nao obstante constar da acta que a pronuncia
tivera lugar em 1851 antes da sua eleição, e não se ter
provado com. documento que a mesma pronuncia tivesse
sido sustentada competentemente, como era indispensável
para que ella pudesse dar causa á suspensão de direitos
politicos.

Depois re^olveu-so também a exclusão de tres eleitores
reconhecidos Validos por esta augusta cainara, um, a pre-
texto de não ser ingênuo, e dous, de serem menores de
25 annos quando forão eleitos em J852; a exclusão de
um destes dous, do eleitor Manoel Joaquim de Souza,
teve lugar depois delle nomeado mesario pela turma dos
eleitores. Da certidã» de idade inserta na própria acta se
verifica que o dito eleitor nasceu cm 24 de Agosto de
1829 ; estava pois com mais de 27 annos, e portanto, se-
não como eleitor reconhecido por esta camara, como cidadão
com as qualidades de eleitor, estava legalmente nomeado
para a mesa, e sua exclusão foi um acto de prepotencia.
Quante ft exclusão de outro eleitor por falta de idade

uando eleito, nem ao meno3 foi contestada com a certidão
e baptismo.

Os documentos relativos á não ingenuidade do outro
consistem n'uma carta particular, e cm certidão de alforria
de uma escrava. Estas exclusões injustas e acintosas pro-duzirão grande irritação nos ânimos, e se não fôra a energia
das autoridades policiaes, e do commandante da força, a
ordem publica seria perturbada, como se declara na mes-
ma acta da formação da mesa presidida pelo 1° juiz de
paz.

« E pois os eleitores em numero de 11, o supplentes em
numero de 12. da parcialidade opposta, em vista de tão
flagrantes violações da lei, praticadas pelo mesmo juiz de
paz, que^ contava com o ajx>io decidido da força publica que
guarnecia a matriz, deixando de tomar parte nos actos
subsequentes a taes decisões, declarárão que irião com o
2o juiz de paz, como consta da acta respectiva, procedera
outra eleição mesmo na igreja matriz, ao que se oppuz o
1» juiz de paz.

« No dia seguinte, 3 de Novembro, ou porque a igreja
matriz estivesse cercada de soldados, e as portas fechadas
ainda depois das 10 horas do dia, conforme a acta da eleição
presidida pelo2o juiz de paz, e officiodo vigário, ou porquehouvesse fundados receios, como parece mais natural, de

ue »c dessem factos lamentaveis em vista das oecurrencias
o dia anterior, os preditos eleitores e supplentes resolverão

fazer sua eleição na igreja do Rosário com o 2° juiz de paz,
depois de ter sido convidado o l®para presidi-la. Recebê-
rão-se nesta eleição 765 cédulas, c na da matriz 7.58, ao
todo 1,523; a totalidade dos votantes é de 1,463 : portanto,
dada mesmo a hypothese do não faltar um só dos 1,463 vo-
tantes, 60 delles votárão em ambas as igrejas.

« As irregularidades expostas viciarão essencialmente a
eleição presidida pelo 1° juiz de paz, e a commissão entonde
que tanto cila como a duplicata presidida pelo 2o juiz de paz
nao pôde ser approvada.

« Annulladas as duplicatas da freguezia da Parnahyba,
e deduzidos 93 votos dos seus eleitores, o resultado da apu-
ração dos dous collegios será o seguinte :

« Sálles, 39 votos; Borges, 25; Simplicio, 22; Ozorio,15;
Almendra, 4 ; Nunes, 2; Carlos, 1.

« Concluindo, éa commissão de parecer:
« l.o Que sei ao annulladas nmbas as eleições da fregue-

zia^de N. Sra. da Graça da cidade da Parnahyba, bem como
o diploma do eleitor Liberato de Arêa Leão, c approvadas as
outras eleições das outras 7 freguezias.

« 2.o Que seja reconhecido deputado pelo 1» distrieto
eleitoral da província do Piauhy o Sr. Antonio Francisco

dc Salles, e supplente o Sr. Antonio Borges Leal Castello
Branco.

« Sala das commissõcs, 23 deMaiode 1857.—Antonio Can-
dido da Cru: Machado. — Jeronymo José Teixeira Júnior. .

O Sr. Cri;z Magoado ; — Sr. presidente, sendo este pa-
rccer bem longo, a commissão deseja que seja impresso
antes de entrar em discussão; e por isso eu e o meu nobre
collega, membros da commissão que nelle estamos assigna-
dos, pedimos a sua impressão.

Aproveito a occasião para declarar á casa que um igual
parecer foi entregue ao outro membro da commissão; mas,
como elle se tenha demorado, julgámos conveniente tirar
noVa cúpia e apresenta-la assignada por nós dous swmente.

Consultada a camara, resolve pela affirmativa.

EXPLICAÇÕES.

O Sr. Cruz Maciiado : — Sr. presidente, quando o nobre
deputado pelo 5° distrieto da provincia do Maranhão tratou
em seu discurso da eleição da freguezia do Alto-Mearim, eu
lhe dirigi alguns apartes no intuito de esclarece-lo sobre
alguns pontos dessa questão. No seu discurso insèrto no
Jomal de hontem vem publicados esses apartes com muita
inexactidão, e, como a matéria é grave, peço desculpa a
V. Ex. e á camara para rectificar os mesmos apartes.

0 Sr. Camdido Mkndes : — As notas tacliygraphicas estão
taes e quaes.

O Sn. Cruz Machado (lendo) : — « E' a cópia integral,
mas a acta da apuração recebi 15 dias depois. * O que eu
disse foi: « Exigi a cópia integral, mas a acta da apuração
recebi 15 dias depois, e o officio da mesa datado de 6 está
publicado na gazeta official de 24 de Novembro. » Este
aparte é importante, porque o nobre deputado questionava
se a noticia da eleição tinha sido publicada antes do officio
em que exigi a cópia integral da3 acta3. (Continua a ler.)

« As de Caxias só recebi depois de tiradas as cópias. »
Isto não tem sentido nenhum. O que eu disse foi: «As có-
pias das actas parochiaes do circulo de Caxias forão rece-
bidas depois da eleição secundaria, e o nobre deputado nã»
fez reparo nisso. >

O Sr. Cândido Mendes : —Me referi ás participações sobre
o resultado da eleição.

O Sr- Cruz Machado (continuando a ler):— c Aqui está a
acta integral que foi feita pelo Sr. bnrão de Coroatá. > O
que eu disse foi: < Aqui está a acta integral cuja remessa
foi feita pelo Sr. barão do Coroatá. > O Sr. barão doCoroa-
tá i o vice-presidente que ficou dirigindo a provincia depois
que dali me retirei; eu não lhe podia attribuir a factura
de uma neta. (Continua a ler.)

< A junta de eleitores 6 toda composta de gente proprie-
taria no lugar. > Eu não disse a junta ; disse a lista.

Finalmente um outro aparte vem truncado, pois observei
ao nobre deputado que a villa nova de S. Luiz Gonzaga tem
apenas 12 ou 14 casas cobertas dppindoba, e accrescentei :
< E esta è a razão que difficulta a reunião dos vereadores que
são fazendeiros.

São estas as rectificações que eu tinha de fazer.

O Sr. Sn.vKiRt Lobo : — Quando fallava o Sr. Dr. Costa
Finto sobre a suspensão da eleição na parochia do Ingá, 2"
distrieto eleitoral da Parahyba do Norte, disseque não hn-
via meio de marcar-se o dia da nova reunião; eu em um
aparte fiz ver que devia ser isso regulado pelo tempo preciso
para irem os proprios á presidência e voltarem, e não fallei
em votantes.

Entretanto publicou-se que cu dissera que devia servir
de base o tempo preciso para os votantes irem e voltarem.
E' esta só a rectitiçnção que eu tinha a fazer.

0 Sr. Costa Pinto Quero declinar de mim a responsa-
bilidade que possa resultar da inexactidão desse aparte.
Não corrigi o meu discurso, e não o vi seuão quando appa-
receu no Jornal.

0 Sr. Silveira Loro Não attribui a inexactidão ao no-
bre deputado, attribui a engano.

O Sr. Paes Barreto (1° secretario) Levanto-me para
communicar á camara que, em virtude da autorisação que
lhe foi concedida, a mesa innovou ocontractoquo havia com
os proprietários do Jornal do Commercio para a publicação
dos nossos debates.

:!
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Pela publicação como se faz actunlmente recebem os pro-
prietarios do Jornal lo Commercio tres contos de réis men-
sãos durante a sessão. Esta quantia foi elevada a quatro
contos, obrigando-se os empresários a dar os debates como
ató aqui em seu jornal, e também em volumes do 400 a 500
folhas.

Esse3 volumes serão publicados e distribuidos pelos Srs.
deputados no fim de caaamez. Terminada a sessão os em-

presarios são ainda obrigados a entregar á mesa mais 300
volumes para serem distribuidos por quem a camara julgar
conveniente.

Além desta modificação importante, fizerão-se outras de

pouco valor, e todas tendentes a regularisar a publicação
dos nossos debates. O contracto existe sobre a mesa , os
Srs. deputados que quizerem examinar podem fazê-lo.

NEGOCIOS DE SERGIPE.

O Sr. Baptista Monteiro: —Sr. 
presidente, tenho de

enviar á mesa um requerimento, no qual me proponho a
pedir alguns esclarecimentos ao governo sobre o estado da
província de Sergipe, que tenho a honra de representar.

Nesse requerimento desejo, em primeiro lugnr, que o
governo informe quaes os motivos por que a administração
da província, dando-se a ausência do presidente delia, quo&e acha com assento nesta casa, não passou às mãos do 1<>
vice-presidente, que alias se acha na província.

Em segundo lugar, desejo que o governo informe o que
souber sobre as violências praticadas ultimamente pelas au-
toridades locaes e seus agentes, contra os habitantes das
freguezias de Villa Nova e Pacatuba, por meio de prisões
arbitrarias, violações illegaes do asylo dos cidadãos, e espan-
camentos.

Em terceiro lugar desejo que o governo informe o que
souber Acerca do recrutamento que se tem" dado nessas duas
freguezias, contra o que dispõe o art. 108 da lei de 19 do
Agosto de 1846, dentro dos <>0 dias anteriores á nomeação
aos eleitores aspeciaes que têm de eleger o senador da pro-
vincia em 5 do mez vindouro.

O Io quesito do meu requerimento, isto é, a razão por que
a administração da província não tem passado ás mãoe
do 1» vice-presidente, tem por fim trazer ao conheci-
mento da casa um facto importante, e chamar a sua atten-

ção sobre uma questão ainda mais importante.
O facto é que o 1° vice-presidente da provincia, que já

exerceu este cargo e por conseguinte está juramentado e
tem posse, se acha na província e é candidato á senatoria.
Digo que este facto é importante, porque o não ter querido
esse cidadão assumir o exercício da administração, importa

pleitear sua eleição revestido de todo o prestigio da auto-
ridade, importa illudir o fim com que a lei estabeleceu a
incompatibilidade dos presidentes de proviucia....

O Sn. Silveira Loro :—Tem sido illudido por muitos
facto».

O Sr. Baptista Montmbo : — .... importa autorisarcom

esse prestigio as violências que se estão praticando, inspi-

ra-las, dirigi-las, falsear emfim a expressão das urnas, c
declinar a respectiva e immediata responsabilidade ley;al,sob
o capcioso pretexto de não estar no effectivo exercício do
emprego.

E' pois importante esse fucto para que a camara possa
clie^ar com exactidão á apreciação do estado actual da pro-
vincia. E este quesito suscita uma questão ainda mais im-

portante, porque eu entendo que um vior-pr««idente, em
ausência ou falta do presidente respectivo, está nas mesmas
condições do presidente. (Apoiados inflo Ora, se
um presidente não pôde, legalmente fatiando, deixar as
redeas do governo, passa-las a um vice-presidente, apre-
sentar-se candidato estando dentro da província, e no dia
seguinte ao da eleição reassumir o poder; se isto é illudir a
lei....

Uma Voz : — E tomar conta áquelles que lhe forão infen-

sos na eleição.

O Sr.Baptista Monteiro -—y .se teto éuma eatrategia im-
moral e reprovada para transpor impunemente o circulo dos
casos das incompatibilidades; entendo que um vice-pre-
sidente está nas mesmas circumstancias, e tem a mesma

prohibição, desde que lhe toca administrar a província pela
falta, ou pela retirada do presidente, como acontece 110 caso
de que trato ; pois o nobre presidente da província se reti-
rou c acha-se com assento nesta casa, c o 1° vice-presidente,
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tmdo poase o juramento, não assumo a presidencia ; ma»
fica na província pleiteando a sua eleição.

Ora, eu reconheço que sou o mais incompetente dos mera-
bros da casa para apreciar esta questão de direito constitu-
cional, questão de tanta transcendência.

Vozes : — Vai bem.

O Sr. Baptista Momteiro : — Não quero mesmo entrar
nella ajíora. Mas quero, e entendo que devo chamar a at-
tenção da casa, chamar a attenção de suas illustrações, sobre
esta questão, afim de que, em tempo opportuno, cada um
dos meus nobres collegas apresente a esso respeito suas
idéas; ficando desde já sabido que na província de Sergipe
se deu esso facto, que, na minha humilde opinião, é contra-
rio á lei, e não remove a incompatibilidade a que o vice-
presidente quiz fugir.

A respeite dos dous últimos quesitos do meu requeri-
mento, antes de entrar na matéria julgo conveniente fa-
zer uma declaração. Peço á camara e peço ao governo, que
não supponhão da minha parte a mais leve intenção de
hostilisar ao mesmo governo. Estou lon^e disso, lleconheço

que poderia dirigir-me ao3 nobres ministros da coroa, fa-
zer-llies sentir o estado actual da provincia, e tenho bas-
tante confiança nelles para presumir que darião prompta-
mente o remédio que coubesse nas suas attribuições; creio
bem que procederião com aquella imparcialidade, e anima-
dos daquelle sentimento de justiça, que eu presumo em to-
dose em cada um dos nobres ministros. ]$em sei que podia
fazer isso ; mas eu julgo que assim não satisfaria os devores
sagrados que me correm.

O Sr. Silveira I.oro: — Apoiado; é bom apresentar os
factos na tribuna.

O Sr. P>\ptista Movi » mo -.—Entendo 
que devo advogar os

direitos do povo que tenho a honra de representar do alto
desta tribuna. Para isto se dão, além das diversas razões de
intuição, algumas outras peculiares á minha posição nesta
casa. Supponho. e com boas razões, que não tenho a honra
de estar em perfeito accordo com toda a deputação da pro-
vincia de Sergipe ; supponho, e com boas razões, que nesta
deputação ha membros que apoião a presidencia, com a qual
não posso barmonisar-me. Nestas circumstancias o estado
actual da provincia de Sergipe (que a meu ver se resonte da
influencia dessa presidencia, como provarei), seudo levado

por mim ao conhecimento do governo por informações de

gabinete, podia ser diversamente encarado por outro, e as
minha# informações podião ser contestadas 110 mesmo ga-
binete em que fossem ministradas; cilas podião tornar-üe
inúteis, sem que eu tivesse direito de queixar-me do gover-
no, se deixasse do attender-me, porque as informações de um
deputado ministradas em gabinete podem ser nulliíicadas
também em gabinete por outro deputado. K eu, que reco-
nheço que tenho menos títulos do que os meus nobre* colle-
gas para ser considerado e crido

O Sn. Silveira Lobo:—Não apoiado.

O Sr.. Baptista Moimtiiro:—.... não poderia proceder as-
siin. Mas as informações que eu der da tribuna, e>ta» tf-mou-
tro caracter, estas hão de ser acreditadas e produzir os seus
effeitos regularos; c quem as não quizer deixar correr como
verdades, os que as quizerem desvirtuar, achar-se-hão 11a
obrigação de tomar a palavra para contesta-Ias daqui, o
aqui mesmo exhibirem as provas em contrario.

O Sr. Silveira Lobo:—Apoiado; a província de Sergipe
carece muito de um presidente capaz.

O Sr. Baptista Morteiro :—Além desta razão, que julgo
ponderosa, occorre outra, o é, que o nobre presidente da pro-
vincia tem também o direito de informar qual o estado
delia, e achando-se contrariado por informações ministra-
das particularmente em um gabinete, ministerial, teria di-
reito de dizer no mesmo gabinote que o deputado informan-
te nao è imparcial, não é justo, esti\ enganado, etc., etc.

Neste caso eu sou o primeiro a reconhecer que o governo
deve prestar muita attenção ao nobre presidente da provin-
cia, já porque é seu delegado, e lhe deve merecer confiança

emquanto não fòr demittido, já porque è o primoiro fiscal

da execução da lei na provincia, em porque 
é muito com-

petente para informar sobre o estado aclla. Esta outra ra-

zão citada em ultimo lugar é a quo mais tem actuado sobre

o meu espirito, e que me obriga a trazer á tribuna os fac-

tos, para que o nobre presidente da provincia, se entender
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queell: • i r: :> xios, • possa veiata-los, aceita-los, expli-
ca-los, ^ n isar ;is provas que fôrem exhibidas.

Iíep't.\ p• >í -. cr. 
presidente, não entenda o governo que

ca lhe q.vro okv •nnUrsços, que «a tenho a" menor iiW
de censurar seas actos, não só pelas razões que já cx pendi,
como t.nnbém porque ent«n jo que os acontecimentos de que
vou qiiíivie não se referem ao ministério actuàl'..;.

O Sn. S)t%; li:.» J-oiio:—.Apoiado.

O bK. I>A(-rif;r.i Monteiro : — .... referem-se ao destra-
çado erro do governo passado na escolha de administrador
para bergipe.

Danii: 1 assim minha posição sobre o requerimento quevou ter a ];< ira d" submettet ao conhecimento da casa,
passo a 

j usti ficar 03 dous últimos quesitos delle, visto que
o primeiro se acha justiticado.

Sr. presidente, ha talvez mais de-quinze dias que eu recc-
bo cartas da província de Sergipe, do pessoas que me mero
eem muito conceito, em que se me diz constantemente :
o nosso estado é lamentável; continuão as perseguições ;
estamos fó a da lei; é preciso dar a isto remédio prompto e
efficaz : acabou-se uma campanha eleitoral, aquella que se
referi* á eleição dos deputados, mas entramos em uma ou-
tra, e para esta o terreno f-e prepara com perseguição ainda
maior do que se deu nn primeira.

Um dos nobrés deputados da mesma província também
tem recebido algumas noticias, que mais ou menos concor-
dão com estas.

Mas eu me achava embaraçado, Sr. presidente, para tra-
zer ao conhecimento da casa estes factos, pura pedir sobre
eiles esclarecimentos ao governo. Achava-me embaraçado
porque essas cartas, essas noticias que se me transmittião,
erão devidas a homens cuja amizade comigo é muito sabida,
a homens que poderião ser aeoimados de parei aos, e então
se cliriu que os meus amigos prep sravao assim o terreno para
que eu ryie habilitasse a aggredir a administração da pro-
vi ii cia.

Por outro lado, julgando que tu"o devia trazer ao conheci-
mento da eamara senão factos que pudesse provarde uma ma-
neim irrecusável, eu me eontivenos desejos de os apresentar,
entendendo que devia esperar para mais tarde. Porém hoje,*Sr. 

presidente, -ou forçado pela consciência do dever atra-
zè-los ho conhecimento da eamara, porque os apresento sella-
dos com o testemunho ou affirmaçâo de um homem que nf o
é suspeito nem mesmo ao nobre presidente da província
contra quem vou queixar-me. Retiro-me ao nobre barão de
Cotinguiba, ao segundo vice-presidente da província, a um
homem de parto <íe 80 annos de idade, ao homem mais
carregudo de serviços que tem a província de Sergipe, ao
homem mnisgovernista que lá existe, ao homem mais pa-
cifico, á influencia mais legitima, ao homem mais indepen-
dente, ao homem que nunca alçou a sua voz para sc queixar
de nenhuma presidencia por mais aibitraria o violenta que
ella Í088C ; ao homem que nunca assignou um papel contra
algum administrador da província, ao homem que foi aqui
reconhecido e proclamado nimiamente govefnista pelo nobre
presidente da província. E' a este homem que me retiro, são
suas ns asserçõe* que vou submetter ao dominio do conhe-
cimento da. câmara, para qu,e ella comprehenda qual o
estado lamentável em que se acha a província de Sergipe,
e especialmente o di st neto eleitoral que teve a desgraça de
eleger me. Digo —desgraça— 

porque incorreu no desagrado
da presidência da província, e íbi condem nado ao ostracismo
e a lima perseguição atroz.

O nobre barfto da Cotinguiba, Sr. presidente, 11a oceusifio
em que o nobre presidente da província tinha de retirar-se
dali para vir toimr assento nesta casa, recebeu.desse nobre
presidente um otlicio datado de 30 de Março, em que era
convidado para tomar conta da administração da província.
Nesse ofíleio, segundo me consta, não mencionou o nobre
presidente os motivos que o determinavâo a chamar de pre-
ferenemo segando vice-presidente para o substituir, estando
o primeiro na província*.

O nobre barão da Cotinguiba, a despeito da sua longa
idade e da sua^ fraca saúde, resolveu-se a ir tomar conta
da r.dministraçao da província ; mas antevio um embaraço,
e era que elle possuía semente o decreto da sua nomeação ;
não tinha ainda recebido a respectiva carta imperial. Então
officiou ao nobre presidente expondo esta circumstancia que
julgava embaraçosa, e perguntando se poderia ou não entrar
em exercido munido sómente do decreto, independente da
carta.

Infelizmente o officio do nobre barão não ene - i . o
nobre presidente na província, porque S. Es. rctiron-^i)
d di a 12 ou 14 de Abril. Já estava na admini.straeão da
província o 3» vice-presidente, que resolveu pela negativa n
duvida proposta. E' esta a questão que o nobre barão da
Cotinguiba submefteu ao conhecimento do governo i nne-
rial por um officio datado de 28 de Abril.

O nobre barão aproveitou-se da opportnnidade para <iueí-
xar-se ao governo, ou antes para informa-lo do estado .'ia
provineia, e especialmcute sobre o estado das íreguezias de
Villa Nova e Pucatuba, que constituem a maioria do circulo
de Própria. Devo presumir que este officio do nobre barão
já sc acha em poder do nobre presidente do conselho de mi-
nistros ; e como eu tenho conhecimento do seu conteúdo,
posso assegurar á eamara que nelle o nobre barão manifesta
desejo de que subão ao alto conhecimento de S. M. o Impe-
r idor que são notáveis e dignos de attenção os terrores que
89 procura incutir no animo da população; que as casas dos
cidadãos pacíficos são cercadas e varejadas á noite fóra dos
casos permittidos por lei....

O Sr. Silveira Lobo : — Como em Minas se faz.

O Baptista Monteiro : —.... 
que são espancados os habi-

tantes que descansão confiados nas garantias legaes; queoutros são recrutados, não obstante n piohibição da lei re-
gulamentar das eleições. O instrumento immediato de taií-
tos desatinos é o juiz municipal e delegado de Viüa-Xova,
Gonçalo Vieira de Carvalho e Mello, auxiliado pelos subde-
legados das duas freguesias, e apoiado em força militar.
Entretanto a população está tranquilla, e não ha um factu
de alteração da ordem, não ha uma causa quejustirioue
semelhante procedimento como meio de repressão.

Ora, estas queixas, estas informações se achão çonsigna-
das pelo nobre barão de Cotinguiba em officio de 28 de
Abril. Entretanto no dia 5 de Maio se deveria proceder á
nomeação dos eleitores especiaes, que têm de elegerem um
senador 110 dia 5 de Junho. Por conseguinte, essas cousas
se praticão ftO dias antes da eleição, comprehendendo-se 0
recrutamento na prohibição do art. 108 da lei de 10 .V
Agosto de 1846.

_ O Sr. Silveir v Lobo : ~ Os presidentes se julgão -v«e—
rioies á lei; olhão só para os interesses da facção a , a^ni
sustentão.

O Sr. Batista Mo:vrri*0".—Parece queo nobre presidente
de Sergipe não tem a responsabilidade detaes ©ocorrências ;
mas eu vou mostrar, senhores, que tudo é devido ã iniiuon-
cia da sua autoridade, que tudo isso não é mais do que a con-
tinuaçãodo seu procedimento, a execução do seu pensamento,
o desenvolvimento do seu plano de conquista.

O nobre barão de Cotinguiba, no officio a que já me tenho
referido, fez sentir ao governo que esses factos são élos des
tinados ú continuação da cadeados actos adoptados pela pio-
sidencin, quando fez a conquista eleitoral d" Dezembro, e
são preparativos da campanha aberta para a eleição sen ato-
rial de Junho. Infelizmente uma eleição se vai seguir á outra.

O nobre barão de Cotinguib^ entende , e e.-.ende muito
bem , que taes excessos tem sua origem r.o escândalo com

que a presidencia , durante o processo da eleição de deputa-
d'«s, perseguio a província todn, c especialmente o termo de
Villa-Nova, onde cominetteu toda a sorte de torpezas, amen-
ças, fo.-ça e subornos, pura impedir a liberdade da «pre^iio
das urnas.

^ Não invectivo a ninguém , Sr. presidente; estou produ-
zindo as provas das arguições que faço.

li. poiso 2o vice-presidente da província, o homem em i- »
nentemente governista.o cidadão respeitável oca r rega do
serviços, quem o afiirma, porque o presenciou : cumpre-me
j ustilicar as suas palavras, bem que cilas por si estejão 

*us-

tiíicadas para quem o conheee. Appello para os noores
membros que têm administrado a província de Sergipe, e.
elles dirão, se quizerem, que a influencia do nobre li a rã" da
Cotinguiba é uma influencia benetica, picifica. e i.ieon-
cusaa no circulo de Própria, e especialmente nas fregi ezias
de Villa-Nova e Pac ituba. Nunca houve qi. rn cont.-'as-e
aquella influencia, nem mesmo ali ha partido que lhe seja
adverso. Era preciso que agora uma presidencia, en-urre-
gada de sustentar os caprichoso» interes:<evde um poten-
tado, tomasse a peito conquistar est*e termo, que nunea toi
conquistado senão pelo prestigio do nobre narão de Cotin-
guiba, e pelo amor que a população lhe tributa.

Dizia eu que para quem conheee o nobre bai ão de Co-
tinguiba não 6 preciso justificar as suas palavras; mas como
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e.-t.i augusta camara não o conhece bem, devo aqui justiii-
ca-Ias, munido, como estou, de valentes provas para isso.

St_. presidente, põda-ee dizer que o estado açfcíiHl da pro-
vincia de Sergipe, especialmente do circulo do PropnA, c
mais especialmente das duas freguezias do Pacatuba e \ illri

Nova, é tão íamentavel que 1'iiz os mudos foliarem. Desde

que o nobre barão de Cotinguiba alça a sua voz, empunha a
sua penna para dizer, para assignar essas asserçòes, póde-se
assegurar que ató lallão os mudos._

Reconheço, Sr. presidente, que não o esta a occasiao mais

opportuna para apreciar em geral a administração de Ser-

gipe, dirigida por um dos nobres membro# desta casa ;
mesmo não me proporei actnalroente a desempenhar seme-
lhante tarefa; espero ter a fortuna do poder analysa-laeom

grandes cnchanchasem outra occusião. Mas <5 indispensa-

vel que, ao menos em relação ao circulo de Própria, eu ha-
bilito a camara para conhecer que a providencia de que
trato foi muito inconstitucional, foi muito illegal, foi mui-
to immoral, foi muito violenta.

Não é lioje a primeira vez que tenho a coragem de dizer i
eiu presença do nobre presidente de Sergipe que a sua admi-
mis tração visava á conquiusta eleitoral.

Ku era candidato, senhores, e chegando no dia 1" de No-
vembro íi capita!, tive a honra de visitar no seu palacio no
nobre presidente; ali se achava entàó o nobre deputado pelo ;
Io circulo de Sergipe. Perguntou-me o nobre presidente o

que entendia eu a respeito da marcha da administração so-
bre eleições. Se a memória do nobre deputado não llie ó in-
liei, se quizor ter a bondade de recordar-se do que se passou
neSs© a cio, ha de confessar que ou disse ao nobre presidente
que o que se estava fazendo era uma conquista eleitoral,

que n.lo tínhamos eleição livre.
Estas, pala vá» leve a coragem de proferir o candidato a

quem o nobre presidente podia gnerrear e guerreou dura-
mente. Seguramente S. Ex. entendeu que devia vingar-se
do homem que ousava dizer-lhe as verdades desta ordem.
E:r. seguida a es;-u resposta tivemos uma argumentação
um pouco longa, na qual o nobre deput ado, a quem tenho
a honra de reíVrir-me, ajudou-me a defender os actos do
ministério, que era aceusado pelo nobre presidente por ve-
dar a interferência da* autoridades policraes na eleição, di-
zendo S. Ex. que tal nunca faria; porque era um procedi-
monto inconstitucional; que o ministério não lhe recom-
uiendára cousa alguma neste sentido, e, quando recom-
niPíndasse, taes ordens não se ri no observadas.

E, pois que tenho do referir-me a factos praticados pelo
nobre presidente em sua administração, recordo-me de al-

gumas palavras proferidas por S. Ex. no seu discurso de 27
do mez passado, quando se discutia nesta camara a minha
eleição. Eu as tomei como empenho de honra, e asconside-
ro como garantia de franqueza, lealdado e cavalheirismo. -

S. Ex. disse que era adversario muito leal, e havia de apre- 1

sentar os factos taes quaes elles se passárão.
Peço ao nobre presidente que se recorde dessas palavras,

porque hei de reterir-me a factos que desejo provar mesmo

com a confissão do S. Ex. Espero que o nobre presidente
dirá a verdade, e que considere na temeridade de a negar
ou desfigurar, porque estou habilitado para provar as mi-
nbasasserções independente da sua confissão.

O nobre presidente, sem duvida na intenção de^justificar
OU ao menos de attenuar a marcha de sua administração,
disse que não era preciso ter estado em Sergipe para saber

qtie os partidos ali têm chegado a um grão do muita exage-
ração; que 51 adminis,trndores|da província tinhão naufra-

ga io, que nenhum tinha podido governar a província em
ép H-as eleitora» s sem grandes embaraços ; que muito* luta-
râo com enormes dificuldades. Devo defender a província
de Sergipe de imputaçôes que tanto a desacroditão.

Não ha, senlv res, província mais dócil, mais governavel
no império do Brazil ; a docilidade do povo sergipano ó uni
fitety que se não pode contestar cem boas razões; quem
tom levado os partidos da província a t-xcesto* tem, sido os
administradores delia. Se por ventura 51 iianfragiirão

porque elles se embarcárão em baixei perigoso elbe derão
direcção errada ; se por ventura 51 administradores lutarão
com grandes difficuldadcs. £ porque sem duvida se envolve-
râo nessas dificuldades, elles mesmos as creArão.

E o mesmo nobre presidente, continuando na sua argu-
mentação, fez uma conlissãomuito importante, quenão posso
deixAr do aceitar pai;» prova do que acabo dedi/er. S. Ex.
disse que até então ara uma questão de honra para o-> par-
tidos a victoria das eleições; que o partido dominante (e por

tal entendo aquell que nppiauo pela administro- devia
sempre vencer, sob pena de deshonrar-se. li accres-c *i.tou o
nobre presidente (|iio os presidentes n;"o tinhão a qu< m dar
contas. Kis-aqul, senhores, porque õl presidente* nuufra-
g:\rao ; eis-aqni a j a/ão por que nenhum d elles podo admi-
lustrar sem grandes dificuldades a província rm certas
Opoeas ; è porque uao tinhão a quern dar contas, ò porqueenttndiao que era uma questão de honra conquistar as
eleições. 1

E e^ta a razão por que disse o nobre presidente que os par-tidos em ^ergipe chegarão a uma grande exageraçáo; é poi-
que, a despeito da docilidade da população. lm ali homens
que entendem dever pôr barreira aos procedimentos desce-
medidos da administração;'lmhomensqueentendem 

quede-veitl manter-se no exercício de seus direitos coustitucionaes
a despeito das Imposições ou das violências do governo. 

*

A corrupção dos povos nasce de cima. Quando a ndminis-
tração quer corroipper,necessariamente acha aquém; quai -
do (lia quer vencer tnições por meios torpes ou violentos;
quando se propõe a fazer sómonte aquillo que convém a'
seus interesses pessoaos, ou do seu partido; quando não
olha paraa.constitnição, quando não respeita a lei, quandonão quer uma eleição legitima ; necessariamente a eleição
ha de ser o resultado da violência, ou de alguma Juta qnachega álgutna; vez a ser mesrnç sanguinolenta, emuo tem
acontecido ali. K então a presiaencia tom atravessado «ran-
des dificuldades.

Assim, o nobre presidente não teve razão quando quali-ficou a província do Sergipe da maneira por que o fez ; de-
veria conhecê-la, e eonlu t 

'-Ia 
talvez tanto como eu, poroueostenta té-la estudado perfeitamente. S. Ex. devia ser mais

justo com esta população, que tanto o considerou umquanto
o mereceu.

Cumprerine fazer justiço. O nobre presidente até Outubro
tinha dirigido muito bem a província.; cn mesmo di*se que
S. Ex. era um modulo de prusideuie. St? depois os netos em
qnese desmandou, em que desmoralizou o seu governo, furão
devidos a interesses eleitornes de que se encarregou, a culpa
não é da província; se esses actos forão devidos a insinua-
çòes do gabinete a quom servia, a culpa nãoó da proviucia.
Km todo o caso a culpa é sómente sua, o s6 dn si deve
queixar-se.

Disse ainda o nobre presidente que tinha infiltrado na
população o sentimento da conciliação. Até certo ponto 6
isto exacto ; sou um adversario leal, não contesto o que «
verdade. N'ão foi porém S. Ex. o primeiro qua apresentou
estas idéas ; cilas jã tinhão sido apresentadas por alguns Jo
seus nobres antecessores; nenhum pugnou mais por taes
idéas do qun o nobre deputado pela bania (a/tontavão para
o Sr. Franco); e se não achou então tudo que era picciso
encontrar para que taes idóas so desenvolvessem, foi isto
devido aos vícios em que as administrações anteriores ti-
nhão encartado a província. K' certo que o nobre presidenta
tratou do desenvolver essas idéas cm seus actos. Des-
de Fevereiro, quando tomou conta da administração, até
Outubro, quando se desmandou, era S. Ex. um sectário

quo fazia honra As doutrina - da moderação, da tolerância,
da conciliação; e tanto, que foi hostilisado systematicamen-
te pelo partido com quem depois abraçou-se; « o único mo-
tivo dessa guerra era sustentar o nobre presidente a doutri-
na da conciliação, que contrariava os interesses do algum

potentudo, ou pelo menos os intere-ses de alguns exrlusi-
vistas, de nin grupo intolerante da província. Creio que o
nobre presidente não podará negar o que acabo .In avançar,

porque aqui cstft o seu ofiicio dirigido a ussfmhSé.i ppiviri-
ciai. que lhe fazia, entre outros meios deoppi» ição, a guer»
rade inércia, porquanto conheeendo os deputado;» \in-
ciaes que o nobre presidente não era um instrumeut > dos
seus sentimentos decxclusivisino, abnndonãrão seus bancos
da representação provincial, e colloeãrào oiadjre presidente
na dura necessidade de chamar siijiplenit- p?ira eompôrem
a assrmbléa. Se fòr necessário lerei o oficio <1- S. Ex., em

que fazia sentir energicamente Aassemhléa que sóosqne
antepunhão ao bem publico o> interesses do mui potniinoin,
ou de 11111 grupo exclusivista, ou os rle uma f .e.ção i:.1 'J '

raute, podião entender as cousas da maneira por que ella as
encarava, com intento decrear embaraços »i presidência.

Era ou não guerreado por esse grupo de exclusivistas ? «

porque razão ' Porque propalava, porque sustentava ns
doutrinas da conciliação e tolerancia. Então o nobre presi-
d eu te recorreu Aquelles a quem de[x>isquí/metier nas mas-
mòrràs, a qtieru depois coll-cui fo a da lei. Entso S Ex,t
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recorrendo a esses, disse-lhes: « Vinde auxiliar a presi-
delicia, que está sendo guerreada por deputados que tomão
férias indefinidas, que abandonão os seus bancos ; vinde
auxiliar a presidência, que quer fazer alguma 

"pousa 
em

beneficio da província, mas encontra grande tropeço na as-
sembléa provincial, que aliás deveria ser a primeira em con-
correr para ivuxiliar tão nobre empresa. »

Não & isto, senhores, uma divagarão, estou justificando
algumas proposições que tenho emittido. Nessa época a

que me tenho referido (espero que S. Ex. tenha a bondade
e negar ou affinuar), o nobre presidente, recebendo in-

sinuações do nobre presidente do conselho de então, para
que desse o apoio da presidencia a esse grupo de exclusi-
vistas que lhe fazião oppGsição, para que sustentasse o po-
tentado que o queria kubórdinar e dirigir, o nobre presiden-
te entendeu, e entendeu 

"perfeitamente, 
que isso importava

.colloca-lo abaixo da posição que lhe competia. S. Ex., res-

pcjndendo então ao-chefe do gabinete, e depois de lhe fazer
um minucioso relatorio da situpção da província, disse que,

•&e o nobre presidente do conselho entendesse que a pre-
sidencia da província'devia dar apoio, dar animação, tomar
sobre seus hombros a continuação dessa influencia que con-

siderava illegitima, deveria mudar o presidente, porque este

.preferia ser exonerado para não comprometter o seu futuro,
visto como amava sobretudo a sua reputação.

Não se limitou a isto o nobre presidente; mandou por um
empregado da sua secretaria extrahir uma cópia dessa carta
ou relatorio, e a enviou a um seu parente nesta côrte, pe-
dindo-lhe muito expressamente que a apresentasse áquelle
cujo nome não pôde ser trazido á discussão, para que esse
alto personagem ficasse certo de que, quando se exigisse a
sua demissão, quando se dissesse que o presidente de Ser-

•gipe havia-se tran&via&o do caminho que a lei e a liones-
tidade lhe marcavãó, teria isso explicação lios faetos

Suo 
o relatorio expunha,o na reluctarieia do presidente

a pr jviucià em prestar-se ás insinuações inconvenientes
' 
do presidente do conselho....

06u. PnF.siDKNTF.:— Devo 1 ímbrar ao honrado membro
'quo 

já passou a hora marcada para a discussão dos reque-
rimentos.

O Sr. BvptisTa Montkiho :—V. Ex. está no seu direito
deínterromper-rne, eu continuarei depois.

a comm:ssXo di: constitliçào i: POdeiu.s.

O Sr. Pacheco (pela ordem) —Não me achava presente
quando hoje foi apresentado o parecer da maioria da com-

Hjnssão de poderes, da qual faço parto, sobre a questão da
Candidatura doa Srs. Castello Branco, eSatles, inas fui in-
formado que o meu collega, o Sr. Cruz Machado, dissera

que eu tinha em meu poder os papeis desta eleição, e nâo os

queria dar; não sei se e exacta esta informação. Sela como
for, o procedimento da maioria £ insólito (apoiado*), e mesmo

póde-me ser desairoão; parece indicar que eu tenho desejo
de proteger a um e de hostilisar a outro, e como isto não
está ring minhas intenções [apoiado*) % sinto a neco,*$Hade de
explicar-me, e de ao mesmo tempo requerer a V. Ex. que
haja de não dar para ordem do dia semelhante parecer sem

qtio eu apresente o meu votp, pois quando acáimira nowSa
tres membros, é porque não quer ouvir sómente dous, e sim
também o membro divergente (apoiado*), salvo se este se dis-

pensa de emittir seu juízo. Eu não só nâo me dispensei, como

quero dar minha opinião, e pretendo traze-la segunda-feira.
Sinto ver-me forçado a fazeoqueixas contra m»nis collegas,

mas o seu procedimento dá-me direito a declarar o que não

,. pretendia*
Durante a minha vida publica' tenho pertencido a alguma»

commisBões importantes, tenho lidado com muitos deputa-
dos, guardando sempre cortezia e boa harmonia ; mas con-
jeFsoque com os dous membros da actunl commissão tenho
tido muitos desgostos, e por vezes vontade de dispensar-me
de fazer parte da commissão ; mas resignei-me a supportar
tudo, o a conservar o meu posto atéo fim....

Algumas vo/.ts:—Faz muito bem.

O Sn. Pacheco :—... pnra ao menos obstar a quanto os meus
collegas entendem dever fazer, e para o que eu não vou. No
dia em que fomos nomeados o Sí. Cruz Machado levou 

para
sua casa todos os papeis, e até a chave da gaveta onde se

guardão os papeis da commissão (riso), e tudo monopolisou.
Não fiz disto questão, esperava que elle fosse dando parece-
res e m'os passasse para eu examinar; dignou-se enviar-me

poucos papeis, e eu os despachei; metteu em si todas a»
eleições de S. Paulo, e não havia força humana, e nem ha,
de fazer que elle ou m'as dfc para examinar, ou as despache;
a muito custo, ha dias, houve por bem entrar em accordo
sobre a eleição do Sr. Rodrigues dos Santos, que hoje tem
de discutir-se. Nunca me queixei, apezar de me chegar aos
ouvidos que elle dizia que eu tinha papeis e não os des-
pachava.

Dignou-se um dia dar-mo as eleições do Maranhão sobre
o Sr. Dr. Souza, com parecer assignado por elle e por outro;
eu levei para casa, e 110 terceiro dia trouxe, assignando ven-
cido; creio que não gastei muito tempo em relação a dous
mezes, ou o que na verdade for, que taes papeis estiveram
comS.Ex. /

Ha 5 ou 6 dias enviou-me elle as eleições dos £rs. Pompèó x
e^Jaguaribe,dosSrs. Castello Branco eSalles, dos Srs. Frtm-
cisco Domingues e João Felippe, tres eleições volumosas,'
não sendo possivel estuda-las bem cm menos de 6 dias,
dando dous dias para cada uma. V 1

A do Sr. Pompêo trouxe hontem com voto em sepalado,
a. do Sr. Francisco Domingues já examinei e ainan^líãa en-
viarei ao Sr. Teixeiia, e a do Sr. Castello Branct) -'viiá se-
gunda-feira. Creio que andei depressa. Nestes termos pód«
deixar de considerar-se insólita (para não qualificar de outro
modo) a conducta destes senhores? Se entendião que havia
capricho da miuha parte porque não se dirigirão a mim ?
Não se dirigirão porque elles sabem que eu não admitto
certas cousas, de mim não podem obter assignaturas sem
exame,salvo em cousas quenãoadmittem duvida,quandome
assegurão que são liquidas. Mas parece que isto não agrada
a meus collegas. Quarta-feira chegou-se a mim o Sr. Cruz
Machado acompanhado do Sr. Barbosa da Cunha ; entre-

gou-me um parecer de dous quadernos de papel, e disse-me :
< O Sr. Barbosa tem pressa; assigne vencido, e ponha sobre
a mesa. > Eu olhei nm pouco para o meu collega, fiz-lhe ver
a originalidade de suauonducta, e disse-lhe ¦ < Creio que,
se gastar dous ou tres dia3 em examinar esta eleição, não
será muito tempo; porque o senhor conservou estes papeis
comsigo tanto tempo para agora querer sofreguidão? >

O Sr. T eixeira Júnior : — E V. Ex. quer que eu exa-
miue em 2i horas.

O Sn. Pacheco : — V. Ex. não precisa nem 24 horas

para examinar; basta-lhe informações. Na quarta-feira,
quando recebi os papeis do Sr. Barbosa da Cunha, notei

que também estava assignado o Sr. Teixeira; dirigi-me a
este senhor, e elle teve a bondade de achar grave uma reíle-
xão que lhe fiz ; e tomando os papeis , riscou sua tissigna-
tura , dizendo-me :. < Pensei que era cousa liquida ; quero
também examinar. > Mas 110 mesmo dia, á tarde, appare-
ceu-me o Sr. Barbosa da Cunha com o fim sAmente de pedir
brevidade , e deu-me um recado do Sr. Teixeira, mandando

que fosse restabelecida sua assignatura, porque tinha-se
informado melhor.

Não fallaria nestas cousas se os meus collegas não me
viessem fazer hoje insinuações.

Creia a camara que eu amo » franqueza; dou o meu pare-
cer pró ou contra . não uso de tacticas, que no caso presente
não sei que lim terião.

Deelür j que não me importo absolutamente com o que
acabão de dizer os meus collegas ; fallO nestas cousas por
causa do publico, que espero nos saberá avaliar.

Concluo pedindo a V. Ex. que exija da commissão qrte
ella apresénte seu trabalho sobre a eleição do Sr. Tobias e
do Sr. monsenhor Marcondes, ambos de S. Paulo. Os metia
collegas seqüestrarão estas eleições , e nãoé possivel dá-las.
A muito custo consegui ha tres dias os papeis sobre o Sr.
Toliias ; c liontem, trazendo o parecer, e dando ao Sr. Cruz
Machado, este os levou, e não sei quando quererá dar. Es-

I pero que V. Ex. dará alguma providencia.
O Sr. Teixeira Jinior : — A camara acaba de ouvir a

insinuação que me faz.o meu honrado collega; importa
ella nada menos que dizer que eu tenho assignado algum

parecer aem ter reflectido sobre a sua matéria, isto é, que
sem o estudo e o exame necessários subscrevi um parecer
sobre uma matéria tão importante qual a de que trata!
Semelhante proposição não podia passar desapercebida, sem
ser por mim repellida, e a camara pois relevará que por al-

guns momentos eu occupc a sua attenção.

Que razões, Sr. presidente, pôde ter o nobre deputado para
assim proceder? Eu o ignoro, assim como a camara. 

'lenho

consciência de haver sempre cumprido o meu dever com
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tanta independencia quanta pôde ter o honrado deputado

(apoiidos); e ainda não declinei de mim nem n responsabili-
Jade nem a discussão de pareceres por mim assignados.

(Muitos apoiados.)
O factoque o nobre deputado trouxe para motivar a sua

insinuação é a duplicata que se deu em um dos distnctos da

provineia de S. íaulo entre 08 Srs. Barbosa da Cunha e

Carneiro de Campos. Ora, a camara sabe que os papeis
relativos a essa eleição, bem como os de todos os districtos

dessa província, forão aífectos A 7" commissão do poderes das

sessões preparatórias , da qual eu tive a honra de ser

relator ; e portanto é de presumir que sobro essa matéria

eu devia ter feito serio estudo, pois que tinlja em meu poder
todos os documentos desde o din 18 de Abril. AecieBcn

porém que sobre tal questão «ti tive diversa3 conlcrencias

com o meu collega dessa commissão o Sr. conselheiro Bar-
boSa.

O Sn. L. A. Baruosa : — Apoiado.

O Sn. Teixeira Jumor : — Honrado com a confiança desta
augusta camara continuo afazer parto da commiísão per-
manente de constituição epodeies, e nessa qualidade conlc-
rencici com o meu collega o Sr. Cruz Machado, e accordei
nas conclusões de um parecer que ainda não foi sujeito á
apreciação da camara por se acliar em poder do Sr. Pacheco.
E* pois fóra de duvida que ninguém pôde julgar-se autori-
sado a suppôrque eu assignasseesse parecer sem examina-lo,
a menos que não queira incontestavelmento offender-me,
arrogando-se o direito de ser o juiz da minha consciência.

Assim, Sr. presidente, só depois de uma apreciação re-

ílectida e assaz demorada, e tendo concordado nas conclu-

sões que devíamos offerecer A camara, éque assignei aquelle

parecer lavrado pelo meu nobre collega, o Sr. Cruz Mac ha-

cio, visto como essas conclusões se conformavão com aquillo

que havíamos combinado.
O nobre deputado, o Sr. Pacheco, porém, teve a bondade

de communicar-me a sua opinião divergente sobre um to-

pico importante do parecer, em que, segundo me expôz

S. Ex., se estabelecião alguns princípios infundados, e con-

vidou-me a aprecia-los especialmente.
Ora, desejando eu acertai, e esforçando-ino sempre para

ir de accordo com a mais rigorosa justiça, entendi do meu
dever que devia acquiescer As observações do meu collega,

prestando-me a uma nova apreciação; e apezar de já ter
examinado maduramente essa matéria, julguei-me como
direito de reservar o meu juizo definitivo para em um terceiro

ou quarto exame, c á vista do parecer do nobre depi^ado,
esclarecer-me então melhor sobre esse ponto contestado.
Neste intuito disse ao nobre deputado que retirava a minha
assignatura, e de facto o fiz, ou para ratifica-la no mesmo

parecer depois de examinar a questão, ou para apresentar
um outro parecer em que talvez concordasse com S. Ex.

Isto prova apenas o meu escrúpulo nestas matérias, e

nada mais. (Apoiados.) Como pois o nobre deputado diz que
nem 21 horas me são precisas para taes exames, fazendo

crer que sou faoil cm decidir-me sobre um assumpto tão

transcendente 1 E' por certo uma insinuação que não mere-

ço. (Muitos 
apoiados.) Além disso, sendo-me licito modificar

a minha opinião ainda mesmo depois de apresentado o pare-
ccr, o de achar-se em discussão, parece-me que ainda mais
licitamente o posso fazer antes de apresentado o parecer,
e quando elle pende ainda da decisão da commissão.

(Apoiados.)
Releva notar-se, Sr. presidente, que o meu estado de saúde

ainda não me permittiria trabalhar nesta diflicil tarefa, se

por acaso não houvesse da minha parte excessivo desejo de
cumprir os meus deveres ; a casa o sabe, e pelo menos o sa-
bem os meus amigos. (Apoiados.) Por excesso de dedicação,
e para corresponder A confiança com que fui honrado por
esta augusta camara, foi que assumi o exercício de membro

da commissão de poderes. Em meu poder não ten lio questão
alguma que dependa de minha decisão, nunca demorei ne-
nhum papel mais de 24 horas ; os Srs. interessados nestas

questões o sabem perfeitamente. Entendo que o paiz é pie-

judicado com taes demoras, e com essas proerustinações
inexplicáveis, que nós to«los somos interessados em remo -

ver, porque devemos esforçar-nos para nue a camara se
complete, e para que as veriücaçõcs de poderes sêjtio ultima*
das. [Apoiados.)

Tendo dado minha assignatura a esse parecer Acerca da
duplicata do Piauhy, sobre o qual o nobre deputado que aca-

ba de fallar, e cuja apresentação moeeu a presente discus-

TOMO II.

1 enxergando o nobre deputado uma offensa A sua digni-
dade, dizendo que lhe era desairosa a apresentação desse pa-recer sem a sua assignatura, devo ponderar A camara quoseria assaz pernicioso ao expediente dos nossos trabalhos se
passasse semelhante precedente de Ber desairoso a qualquerdos membros de uma commissão a apresentação de um pa-recer em que se díí a falta de sua assignatura.

Sem ir mais longo, lcmbra-rnc que quando pertenci á 7«
commissão de podores, eu e um dos meus nobres collegasr
da comiribsao apresentámos sobre a eleieão do Sr. Ncbias
um parecer sen. a assignatura do Sr. l.nndúlpho, o qual não
entendeu que isso lhe era desairoso. Este facto tem-se dado
n.^casa por diversas vezes, o ainda ninguém se julgou offen-

Mas, jA que o nobre deputado trouxe para a discussão
circumstancias particulares que se passArão fóra do recinto
da camara, serA muito justo que eu procure justificar o pro-
cedimento da maioria da commissão invocando o testemunho
de innumeros Srs. deputados que ouvirão o nobre deputado o
Sr. desembargador Pacheco declarar liontem que não apre-
sentaria tão cedo o parecer relativo eleição do Sr. Dr.
Salles, ora em questão. (Apoiados, signaes de assentimmto.)

Uma voz: -r- E' preciso quebrar esse veto inexplicável.

(Apoiados.) f

O Sn. Trixnin i Júnior : — Vê pois a camara que a maio-
ria da commissão teve razão para não consentir nesse arbi-
trio do nobre deputado. Nenhum membro da commissão' 
ncmella própria tem o direito de demorar Bvstematicamente
papel algum. (Apoiados.) Foi ou não verdade quo o nobre
deputado declarou quo pretendia demorar os papeis do Sr. Dr.
Salles? (Ajtoiados). Fosse ou não motivada essa declaração
pelo seu estado iruseivol nossa oecasião, ou por qualquer
outro motivo, o certo é que houve essa declaração ; e A vista
disso a maioria da commissão entendeu que devia apresentar
do novo um segundo parecer, atim de que a camara tomasse
a deliberação que julgasse mais conveniente a despeito do
veto do nobre deputado.

A lealdad! da commissão foi porém mais longe; o meu
illustre collega, o Sr. Cruz Machado, declarou á camara que
apresentávamos esse parecer sem a assignatura do Sr. des-

, cinhargador Pacheco, porquanto, tendo este senhor em seu
poder ha dias um parecer idêntico, anão se achando presente
na casa, e a maioria da commissão não querendo demorar

por mai» tempo esse negocio, resolveu-se a apresentar o pa-
recer sómente com duas assignaturas.

OS». Cruz Miciudo:— E não quiz contar o que tinha
havido.

O Sr. Tiiivi.ira .Ti mo» : — Calou a razão, porque cila se
tinha passado fóra desta casa, porque o decoro assim oexi-
gia; mas como o honrado deputado trouxe á discussão ou-
tros factos que se passArão fóra deste recinto, pela minha
parte julguei-me autorisado a declarar qual a razão do nosso
procedimento, para assim justificar a commissão.

Vê portanto a camara que não se poderia dç modo algum
acoimar a commissão de ter procedido deslealmente para
com o honrado deputado. Estes papeis forão apreciados pri-
ineiramente por mim, depois pelo Sr. Cruz Machado, opos-
teriormeute passArão para o Sr. Madureira, cjue mo substi-
tuio interinamente na commissão, o por ultimo para o Sr.
Pacheco. Esta mesma questão foi estudada nas sessões pre-
paratorias, e sobre ella houve um trabalho muito lúcido,

que está appenso aos documento» que c»tão em poder do no-
bre deputado.

Um voz : — Ha até o borrão de um parecer bem dcsen-
volvido.

O Sr. Ti:i\fjra JtMon: — Havendo todos estes motivos

para apreciar-se a matéria em dons, três ou quatro dias, a
commissão julgou que o concurso dessas circumstancias
mie venho de referir autorisavão a crença de quo o nobre
deputado na realidade não queria sistematicamente npre-
sentar os papeis do Sr. Dr. Salles; crença essa baseada em
sua própria declaração. (,lfu<7o bem.)

Eis o que ha a esse respeito : e creio ter dito bastante

para mostrar i'i casa que neste negocio não houve da parte
da maioria da comrni**ão mais do que o exercício de um
dever contrariando r.s intenções do nobre deputado ; c por-
tanto o nosso procedimento revela apenas o desejo de não

prejudicar os direitos de terceiro pela nm vontade de um dos
membros da commissão. (Apoiados.)

Vozr.it : — Muito bem I muito bem !

9



66 SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1857.

O Sr. Cruz Machado •• — Sr. presidente, sinto terneces-
sidade de explicar-me sobre os factos que acabão de ser
trazidos ao conhecimento da casa pelo meu distincto collega
de S. Paulo; e creio que, depois da explicação que vou dar,
0 meu collega reconhecerá que, pela multiplicidade de seus
afazeres, elle commetteu algumas inexactidões, confundio
algumas circumstancias; eque portanto não ha motivo para
que entre nós desappareça a harmonia que devemos conser-
var na commissão.

Quando fui eleito membro da commissão de podcres (o
que não ha mais de um mez, e por isso não podia ter ha mais
de mez papeis dessa commissão), reclamei na secretaria os

papeis que tivessem de ser examinaíos. Forão-me entregues
alguns, mas cm quantidade tal que não me era fácil trans-
porta-los para «asa. Pedi então uma gaveta com chave para
deposita-los, aíim de ir tirando dalii aquelles de que a com-
missão precisasse. Não me forão entregues todos os papeis;
e tanto isto é exacto que algiftis ainda estavão em mão dos
membros das commissôes anteriores; como fossem os rela-
ti vos á eleição do Sr. Tobias, que sómente hontem o nobre
deputado me apresentou com o parecer; os do Sr. Domin-

gues nunca os vi, bem como os do circulo de Pirati-
n im.

Entre os papeis que me forão entregues, tratei de exa-
minar logo os que dizião respeito aos senhores que já esta-
vão presentes. Existem em meu poder os papeis do Sr.
Marcondes que está ausente, o além disto a decisão está de-

pendente de informações pedidas ao governo pela coinmis-
são anterior; os dos Srs. Franco Luiz da Silva, e Xavier
de Almeida, nos quaes lia questões relativas a 6 freguezias
e os documentos formão um grande volume. Estes dous
senhores são residentes na corte, podem mais esperar do

que aquelles que \ierão dos confins do Norte.
Tenlio também em meu poder papeis relativos á eleição

dos Sis. Aranha, e Aragão, cuja decisão dependia de so-
lução de questões importantes, e que ha pouco forão exa-
minadas por mim ; os do Sr. deputado do 2" districto de
Sergipe, que está ausente , e os do Sr. deputado Santa Cruz,
de Cfoyaz, que também está ausente, estes estão ainda in-
completos, porque existem apenas as actas de dous eolle-
giosefaltão as de dous outros; parece-me que acabão de
ser remettidas á camara.

Os papeis do Sr. Tobias nunca estivarão em meu poder,
sómente hontem foi que o nobre deputado m'os entregou
com parecer. Nessa occasião eu lhe disse que éramos censu-
rados pjr alguns collegas, porque apresentavamos pare-
ceres sobre ausentes preterindo os presentes. Os nobres
deputados de Pernambuco o Sr. Augasto de Oliveira o ou-
tros acharão que essa censura era justa. Então disse ao
li obre deputado que, não havendo questão sobre a eleição
do Sr. Tobias, o sendo negocio que ss podia decidit em dez
minutos visto não estar presente esse Sr. deputado, jnós
evitaríamos censuras, guardando esse párecer, e tratando
das eleições dos senhores que se achão presentes, e que eu
estava resolvido a fazer isso.

O nobre deputado lez-me uma observação idontica á que
reproduzio hoje. isto é, que homens daquella categoria
uão querião vir sem que estivessem antes reconhecidos.

Sr. presidente, eu entendo que os eleitos por S. Paulo
estão na mesma categoria dos eleitos pelo Ceará ou por
qualquer outra província do império (apoiados), e havendo a
favor dos eleitos do Ceará e Piauliy a circumstancia de que
estão presentes desde 15 de Abril, a equidade pede que sobre
tlles a camara se decida de preferencia. Esta foi a declara-
Ção que fiz; não houve pertinacia do minha parte em negar
parecer alçum; se a camara entender que esta razão de equi-
dade não deve prevalecer, não tenho duvida alguma em que
Fe djscutão primeiramente as eleições dos senhores que so
achão ausentes.

O nobre deputado disse que o parecer sobre os Srs. Cas-
tejlo rira):co e Salles lhe foi entregue ha cinco dias. Da
parte do nobre deputado ha equivoco, porquanto lhe forão
entregues c»-es papeis logo que o Sr. Teixeira Júnior, de-
pois que deu parte de doente, se apresentou nesta casa, o
que teve lugar ha muito mais de cinco dias.

O Sr. Piciieco : — Porque não forão antes?

O Sr. Cr^z Machado :— Porque estavão nas mãos do
Sr. Madureira, e anteriormente examinei-os, e formulei um
parecer, e além do parecer fiz um apanhado de todos os da-
dos constantes dos documentos, facilitando assim o trabalho
como é meu costume. Esses papeis tinhão já sido examina-

dos pelo Sr. Teixeira Júnior, antes de ter elle dado parte do
doente.

Quanto aos papei3 do Sr. Barbosa da Cunha, Io"-o que me
forão entregues, examinei-os, fiz um parecer bem desenvol-
vido, e o Sr. Teixeira Júnior, como tinha já examinado
esses papeis, na qualidade de membro da antiga commissão
concordou comigo e assignou o parecer.

O Sn. Nebias : — O Sr. Barbosa da Cunha está na côrte
desde o dia 15 de Abril.

O Sn. Cp.iz Machado : — Nessa occasião o nobre deputa-
do do S. Paulo, membro da commissão, a quem me refiro,
fez ver ao Sr. Teixeira Júnior que a votação do Sr. Barbosa
da Cunha não constituía maioria absoluta; o o Sr. Teixeira
Júnior, comquanto concordasse nas conclusões do parecer
formulado por mim, disse então, levado dessa impressão '
« Quero examinar de novo. > E riscou a sua assignatura.

O Sr. Teixkip.a Jcinjor : — Justamente.

O Sr. Cmiz Machabo:— Reconheceu depois que havia
maioria absoluta, visto que, pelos precedentes da casa, a
maioria absoluta so conta sómente sobre o numero dos elei-
tores validos, principio este que não tinha dominado em al-
guus pareceres de commissão lavrados por mim, mas quenão tinha sido exarado nas conclusões desses pareceres. O
nobredeputado vio e reconheceu então que tinha sido sor-
prendido, e que sua assignatura devia prevalecer. 

~

Sr. presidente, quando este parecer relativo á eleição d*«
Srs. Barbosa da Cunha e Lopes Chaves foi piesente ao no-
bre deputado pela proviucia de S. Paulo^ o Sr. Barbosa da
Cunha pedio ao nobre deputado que se assignasse vencido
para abreviar o andamento do negocio; porquanto se o no-
bre deputado não concordava com o parecer, depois teria
tempo de formular a sua opinião na discussão, e offerecer
emenda.

Eu então, que me achava presente,dissa-llio: « Como estes
factos são relativos á província do nobre deputado pôde atten-
der ao pedido do Sr. Barbosa da Cunha > ; mas eu não pre-
tendi pêar a liberdade do nobre deputado, e mesmo não lhe
pedi que se assiguasse vencido; appello para o nobre depu-
tado pelo circulo de Itapotininga que presenciou isto.

O Sn. Ni: in as : —Apoiado.

O Sn. Crlz Machado : — Eu não tenho interesse em queo parecer seja discutido hoje nem amanhãa, o meu umeo
interesse é proceder de modo que da minha parte não haia
demora no cumprimento de doveres que sobre mim pesão
oomo membro da commissão; satisfeito isto, o mais não
me pertence.

O nobre deputado citou também uns papeis relativos á
aposentadoria de desembargadores; mas o nobre deputado foi
injusto à este respeito, porque sendo- me taes papeis entre-
gues_ na secretaria, eu por duas vezes lhe perguntei se os

ucria levar afim de examina-los, e o nobre deputado respon-
eu-me que não, então deixei-os com os outros, e se o nobre

deputado quer estes papeis, bem como todos os que se achão
na pasta aa commissão ou em meu poder, de bom grado
lh'os entrego, porquanto até estimaria muito que o nobre
deputado, mais pratico e mais dotado de conhecimentos
do que eu, quizesse ser o iniciador dos trabalhos da com-
missão do que fazemos parte, e servir-nos de pliarol.

Como o nobre deputado não tem levado a mal que eu
inicie alguns trabalhos ou formule pareceres, por isso tenho
continuado a proceder assim; mas é preciso que o nobre de-
putado, deixando de parte certas confusões, enuncie os fac-
tos taes quaes elles se passárão ; não venha dizer na casa
que eu estou com os papeis áccrca da eleição do Sr. Tobias
lia um mez, quando ainda hontem foi que o nobre deputado
m os entregou , não lia um mez que fui nomeado membro
da commissão ; não venha dizer na casa que os papeis rela-
tivos á eleição do Sr. Borges Castello Branco e outros lhe
forão entregues ha 5 dias, quando taes papeis estão em seu
poder desde que o nosso collega o Sr. Teixeira Júnior com-
pareceu na camara depois do seu incommodo.

_ Estimaria que o nobre deputado se tivesse entendido par-
ticularmente comigo sobre estes factos, porque eu lhe daria
as explicações deíles, e assim entender-nos-hiamos sein
quebra da harmonia que deve existir entre os membros do
uma commissão, e sem que taes factos viessem ao conheci-
mento do publico.

Finalmente, Sr. presidente, interpelio ao nobre deputado
para que declare se alguma vez me pedio papeis para exami-
nar, e eu lh'os negasse; e se muitas vezes eu não lhç tenho

::
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pedido_ papeis sobre eleições do Ceará, o o nebro deputado
tem deixado de m'os dar, Com isto tenho concluído.

O Sr, Pacheco : —Peço a palavra.

O Sn. Presidente :*— O nobre deputado já faliou uma
vez.

O Sr. Pacheco : — E' pela ordem, para explicar um facto.

O Sn. Presidente : — O regimento não permitte que se

possa fallar pela ordem mais de uma vez. nem mesmo :i
titulo de explicar.

O Sn. Pacbeco : — Pois bem, peço a palavra pela ordem,

para fallar sobre outro assumpto.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra.

O Sr. Pacheco : — E' para pedir a V. Ex., Sr. presidente,
eme haja de rceommendar á illustre comraissão de poderes,
de que faço parte, que se apresseem dar o seu parecer, como
ella entender de justiça, sobre as eleições de Pindamonhan-
gaba c de Itú ; queV. Ex. faça ver á illustre commissfio

que ella não pôde demorar a decisão desta ou daquella
eleição, relativa a pessoas ausentes, para dar preferencia
Ás presentes.

O Sn. Cruz Máciuih) :—E' do equidade que se trate
primeiro dos presentes. Os diplomas dos Srs. eleitos por
.-orocaba e Pindamonliangaba ainda não vierão á casa, « os

que estão presentes achão-se munidos dos seus respectivos
diplomas.

O Sr. Pacheco :—Não duvido que os presentes se-

jâo de mais urgência, mas não pôde ser admissível
o principio que se quer erigir, que não se deve dar

parecer na ausência dos deputados eleitos. E' pos-
sivel que estes não qneirão comparecer emquanto não
houver uma decisão. O que é direito é dar a coinmissão

parecer sobre todos; por excepção mesmo pôde dar com pre-
ferencia sobre os ausentes, quando o negocio 6 simples, como

procede com a eleição do Sr. Tobias. O Sr. Cruz Ma-
cliado me havia autoriaado a lavrar o dito parecer, di-
^endo-me que já tinha visto, e que era muito simples;
agora retira-o e põe pedra em cima. Dô como quizer.
Os deputados de S. Paulo não esmolão uma entrada nesta
casa; se a camara lhes fizer a injustiça àe lhes negar as-
sento, o paizlarájpstiça; quando o seu diploma fôr appro-
vado, elles virão.

Aproveitando-mc da palavra, V. Ex. me permittirá que
em duas palavras eu explique expressões que se me attri-
buem.

Os Srs. deputados da commissão dizem que eu deelarára
lie não daria o parecer do Sr. palies. Não me comprehen-
erão de certo.
Entregando ao Sr. Cruz Machado o parecer do Sr. Tobias,

elle se achava de miio humor, por não querer eu nssignar o

parecer do Sr. Barbosa da Cunha, o então mo disse: « Não
assigno, nem dou parecer de deputados ausentes, cmquan-

o houverem presentes. > Exigio quo eu trouxesse os papeis
do Sr. Salles. Comprehendi que o meu collcgn queria fazer
dependente o parecer do Sr. Tobias dos outros que eu tinha
de examinar, e lhe liz sentir que assim não ia bem, porque
se elle se julgava no direito de fcGhar em si os papeis, eu
faria o mesmo, e não daria os papeis que tinha. Já se vê
que fallava em represália.

Também não ó exaota a insinuação que se me fez, attri-
buindose-me o ter dito que os Srs. Tobias e Gabriel erão
homens de certa categoria. Não sei como me exprimi, mas
ê cousa muito pequenina querer oSr. Cruz Machado ganhar
as boas graças da camara, dando a entender que eu suppo-
nho os deputados de S. Paulo superiores aos das outras pro-
vincias. O quo dizia foi que esses senhores não vinhão cá
esperar a decisão na porta ; que virião sómente depois de
approvada sua eleição; e accrescentei que sendo elles ho-
mens de certa categoria não era bom fazC-los demorar.
Pedi que se désso uma decisão, qualquer que fosse.

Limito-me a esta explicação.

Quando mesmo pudesse fallar, não me envolveria em

questões mesquinhas, impróprias do mim.

O Sr. Presidente : — O nobre^ deputado faz-me dou3 re-«

querimentos. Satisfazendo o primeiro, tenho de lembrar á
commissão-de constituição e poderes a conveniência de abre-
viar, quanto for possível, a apresentação dos pareceres re-
lativos ás eleições que ainda não forão examinadas pela ca-
mara, dando preferencia ás dos Srs. deputados que se achão

presentes, eque devem quanto antes sabei em que cireum-
stancias ficão. (A/ioiados.)

Accresce quo tenho demorado a discussão da resposta «'i
falia do throno 4 espera desses pareceres, afim de evitar que
discussão tão importante seja interrompida, como em ob»
servancia do regimento aconteceria, desac que fossem anre-
sentados aquelles pareceres; isto porém não deve ir além
deste mez, porque é também urgente a referida discussão,

^ Quanto ao segundo requerimento» sinto nâ,o o poder sa-
tisfazer, demorando até quarta-feira a discussão do parecer
sobre a eleição do Io districto da província do Piauhy, atim
de quo o nobre deputado possa apresentar, e »eja impresso
o seu voto em separado sobie a dita eleição, porque o regi-
mento considera negocio urgente a verificação dos poderes
dos deputados ; e tendo sido apresentado um parecer a seme-
Diante respeito assignndo pela maioria da eommissão, não
devo retardar a sua discussão desdo que ee ache impresso ;
a camara porém o podorá fazer, offerecendo o honrado mem-
bro o seu voto em separado, o requerendo, quando princi-
piar a discussão do parecer, o adiamento da mesma discu-s-
são, até que esteja impresso o voto em separado.

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DE S, PAliLO.

(8o districto.)

Entra em discussão o parecer da commissão de constitui-

ção e poderes ácerca da eleição do Sr. Gabriel José Rodrigues
aos Santos.

O Sn. Costa Pimo : — Sr. presidente, a leitura do pare-
ccr da illustre commissão de constituiçfio e poderes, que se
acha em discussão, obriga-me a apresentar algumas consi-
deraçõos, para as quaes peço a attenção da casa. A's conelu-
sões desse parecer prendem-se questões 

impòrtantissimas, já
em relação ao resultado das eleições futuras, jáao resultado

que pôde trazer sua approvação, cm referencia ao candidato

que se apresenta pleiteando um lugar ne?ta casa.
Sr. presidente, se estivéssemos aqui para abrir as portas

ao talento, eu do certo não diria uma palavra em opposição
ao parecer. Refere-se a um orador brilhante, que por mui-
tas vezes foi ouvido nosta camara com prazer, o Sr. Gabriel
José Rodrigues dos Santos; mas antes do Sr. Gabriel e do sen
talento brilhante temos uma questão de direito, a qual, exa-
minada a fundo, leva a convicção de quo ao Sr. Gabriel não

pôde caber legitimamonte um assento nesta casa.
Não pretendo combater o parecer senão pelas razões em

que se funda. A illustre commissão é a primeira que reco-
nhece que se derão accrescimos indébitos de eleitores quo
funecionárão no districto do Rio Claro. E' a illustre com-
missão a primeira quo pondera á camara qnc, deduzidos os
eleitores nullos quede mais tinhão dado as diversas fregue-
zias de que se compoz o pollegio eleitoral, a pessoa quo apre-
sentou nesta casa um diploma, e que pretendo um lugar de
deputado, não éo legitimo representante do districto do Rio
Claro.

Diz a illustre commissão que dos 100 eleitores que com-

parecerão no Rio Claro, obteve o Sr. Gabriel 56 votos, o o Sr.
Pacheco Jordão 41. Principiando a examinara legalidade
desses eleitores, estranha olla que o collegio tomasse cm se-

parado os votos dos eleitores da froguezia do Soccorro, o
manda que sejão contados. Nesta parte acompanho o pen-
samento da nobre commissão, o nada tenho que dizer a res-

peito.
Continuando, diz a illustre commissão. (U.)
Admira, Sr. presidente, que a illustre commissão, logo

depois de citar o art. 52 da lei de 19 de Agosto de 1816,
venha dizer-nos que o preceito desse artigo deve ser esque-
cido em vista dos precedentes da casa, venha dizer-nos que
a camara dos Srs. deputados não devo respoitar a lei escrip-
ta, dando o seu apoio a excessos illegacB !

O art. 52 da lei de 19 do Agosto determina que nenhuma
freguozia deve dar mais eleitores do quo deu cm 1H42 e
1844, tomando-se ó mínimo desses annos com o accrescimo
de um quinto.

Nessas decisões pois devem-se guiar pelo preceito desse
artigo de lei; tudo mais é viola-lo, por mais precedentes que
se queira citar,

L digo mais, não conheço um só precedente da camara
dos Srs. deputados que apoie semelhante doutrina. Um»

| ou outra vez as commissões terão apresentado razões neste

\
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ou nnquelle sentido ; mas essas razões não se comprehen-
dem nas conclusões dos seus pareceres, que são o que a ca-
mara approva. Em nenhum se tem approvado conclusões

que mandem preferir os precedentes á lei. (Apoiados.)

(JIa um aparte.) ^

Nho tem-se attendido a accrescimo de eleitores, quando
dahi não resulta prejuizo ao facto principal da eleição,
quando esse accrescimo não vai tirar direitos de alguém.

(11a um aparte.)

fcoi o caso que se deu com a eleição do Sr. Ne-
bias : a camara não attendeu ao accrescimo das freguezias
de Botucatú e Itapininga, porque ambas augmentárão
igualmente e na mesma proporção ; e como votárão em col-
legios separados...

O Sr. Silvkira Lono dá um aparte.

O Pr. Costa Pinto :—....o resultado vinha a ser o mesmo.
As 2 freguezias só podiãodar 24 eleitores, e entretanto derão
36, augmentando 6 cada uma. A camara, vendo que não
influía 110 resultado, tolerou esse accrescimo.

O Sr. Silveira Loro : — Não argumente com os prece-
dentes, porque não vai bem.

O Sn. Costa Pinto : — Por conseguinte para o resultado
final tanto fazia que cada uma desse 12 eleitores, como 18.

O Sr. Silveira I.oro : — Não admitto que deixasse de in-
fluir.

(Ha outros apartes.)

O Sn. Costa Pinto:— Não sou o censor de todos 09 pare-
ceres de commissões; não reclamei então, porque não podia,
nem posso estar a par de todas as eleições; reclamo agora, j
porque, conhecedor dos negócios da província de S. Paulo, )
cumpre-me zelar seus inteiesses, e reclamar em favor dos 

'

meus amigos dali; os nobres representantes de outras pro-
, vincias fação também o seu dever.

O Sr. Villela Tavares : — EntSo o que o leva a fallar èo
principio da conveniência, enão a justiça.

O Sr. Costa Pinto':—Não advoga as conveniências quem
quer o cumprimento da lei; e felizmente neste caso as con-
veniencias iirmão-se na justiça.

(lia alguns apartes.) (

O Sn. Presidente: — Attenção!

O Sr. Costa Pinto Senhores, deixemos o que a camara 
'

tem feito ; porque, se fOrmos examinar os precedentes, tal-
vez os nobres deputados se acliem em maiores duvidas.

(Ha um aparte.)

A freçuezia de Piracinunga, pertencente no município :
da Limeira, deu em 1842 e em 18443 eleitores; jüem 1852 1
deu õ eleitores, augmentando 2 que não podia, e agora d A 7. jL o que faz a commissão? Reconhece o principio da lei-
reconheci' que cm 1812 e em 1844 :t fregüezia de Piracinun-
ga deu somente 3 eleitores; mas como em 1852 elegeu 5,
manda que se abatão não 4 como o d^via fazer, em vista da
lei de 10 de Agosto do 1846. mas 2 eleitores, admittindo como
legitima a base de J852. Quem autorisou a commissão a jndoptar semelhante base?

O Sr. Pereira Piisto : — Os precedentes da camara. •

Uju voz : — Jla precedentes cm contrario.

O Sr. Costa Pinto : — Senhores, a camara dos Srs. depu-
tudos não ó competente pnrarovogar leis; é um dos ramos ;

t 
P°der legislativo, mas nãoó poder legislativo.

(Crusao-se apartes.)

O Sr. Presidemk : —- Attenção !

O Sr. Costa Pimo : — A commissão foi tão explicita em
seu parecer, que depois de lê-lo não se pôde votar pela con-
clusão.

(lia um aparte.)

O negocio do Sr. Nebias não tem paridade ; ambas as elei-
çòes derão o mesmo accrescimo, o que trazia resultado
idêntico.

Desejaria, Sr. presidente, que os nobres deputados mos-
trassem quaes os precedentes da casa (apoiados); e quandocxistao, eu pediria ainda aos nobres deputados que me de-
inonsrrassem que esta camara 6 competente para revogar

leis, e que lhe íica bem dar ao paiz o exemplo do desacato a
preceitos legislativos.

O Sr. Fr »ní:o de Aluei»—A sua opinião por ora não
é caso julgado.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente: — Attenção!

O Sr. Cosi\ Pinto: —Não 
queto entrar nesta questão,

pot<que jíi está decidida.

_ Era minha opinião, a matéria de que se trata è importan-
tissima, porque basêa-se principalmente lia lei, que ainda
não_ foi revogada, e não admitto que o possa ser por uma
decisão sómente desta camara.

O Sr. Villela Tavares :—Sómente agora é que se invoca,
a lei por causa de um nome.

O Sr. Augusto i»e Oliveira Não apoiado.

O Sr. Costa Pinto : —Não traga o nobie deputado o nome
como uma razão ; eu jii disse que o Sr. Gabriel tem grandestalentos, é um brilhante orador, e que se nós estivessemos
aqui para dar entrada aos talentos, então de bom grado eu
votaria para que se admittisse o Sr. Gabriel. Mas a questão ide direito, discutão os nobres deputados, e mostrem que a
camara do» Srs. deputados pôde revogar a lei, que o art. 52
é nada em face dos precedentes.

O Sr. Villela Tavares : — Approvárão-se outros pare-
ceres no mesmo caso.

O Sr. Costa Pinto : — Pois porque errámos uma vez,
estaremos obrigados a persistir no mesmo erro 1 Deveremos
dar assento a um indivíduo nesta casa só porque tem um
bonito nomò, contra os preceitos da lei ?

Uma voz : — E' sempre opportuna toda a accusação para
defender-se o direito e a lei.

O Sr. Costa Pinto : — Eu entendo que em matéria de
eleições devemos guiar-nos principalmente e pelo que deter-
mina a lei de 19 de Agosto, e por isso não posso de maneira
alguma admittir para a eleição de Piracinunga maior nu-
mero de eleitores do que o permitte o art. 52 dessa lei.

Os excessos das freguezias de Araraquara e das que delia
forao desmembradas basOão-se em explicações ou avisos do
governo, mas ainda assim sobre elles farei algumas refle-
xões.

A íreguezia da Araraquara, tendo dado 13 eleitores em
1812, el4 em 1841, o máximo numero de eleitores que pode-
ria dar seria de 15, entretanto dá 34. Dessa.fregüezia forão
desmembradas varias outras, e cada uma dellas foi aug-
mentando por sua conta , ^ 

de modo que hoje apparece esse
excessivo numero de eleitores. Ora, nós que conhecemos
o que é essa fregüezia, podemos dizer que cila pôde dar
34 eleitores, quando S. João do Rio Claro dá 11, e a Con
stituição 10 ?

A commissão por muito favor elimina 10 eleitores, e
porque ? Porque, uiz ella, cumpre nHo approvar mais e : cessos.
A commissão reconhece que cífttas freguezias excederão,
mas não lhes püe o veto, approva parte desses excessos,
isto (5, approva uma cousa que é illegal, que não devia
approvar.

Mas, como já disso, a lei do 1846, não determinando cousa
alguma sobre as freguezias desmembradas, tendo já ouvido
nesta casa algum senhor dizer que o governo não err\ o com-
petente para regular o numero dos eleitores dessas fregue-
zias; eu, íipezar do aviso de Julho de 1819, não farei maior
ouestao nesta parte, mas desejaria que a commissão no*
desse a razão por que não sendo licito determinar o máximo
de eleitores que cleyem dar as freguezias desmembradas,
cila tomou o arbitrio que apresenta. Não sei porque não
tomou por base o numero de eleitores dados cm outros
annos; desejo ouvira commissão , desejo ouvir a razão por
que tirmou todos esses accrescimos no numero do eleitores
dados em 1852, e linalmente porque não quiz observar o.
aviso de 18 de Junho de 1849, que determina que as freme-
zias desmembradas darão proporcionalmente ao nntneru dos
votantes...

Um Sr. Deputado dá um aparte. '

0 Sr. Costa Pinto : — Quiz respeitar; se quiz respeitar
o principio mandado observar pelo governo, porque approva
este excesso? Então deveria dar essa fregüezia de Arara-
quara, e as que delia forão desmembradas, tão sómente 15
eleitores.
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Temos ainda a freguezia de Santa Barbara. Esta fregue-
zia, comquunto tivesse dado 2 eleitores em 1812 e 1844, en-

, tende a com missão que pòr ter dado 3 em 18-17, podia dar 3
cm 1856. Porque aqui jil a commissão não observa a base
de 1852, não se importa comella? Porque » Porque lhe faz
conta, aqui a questão é de conveniência, cumo em 1817 dou
maior numero, tome-se esta base.

Mas este não i o único vicio da eleição de Santa Barbara,

chamo ainda a attenção da commissão para o que vou dizer.

Segundo as actas que forão apresentadas na casa, essa
freguezia só podia dar 2 eleitores, porque tem 92 votantes.
Forão recebidas 50 cédulas, deixárão-?e de receber 42, por
eousequencia o numero dos qualificados era de 92, portanto
só podia dar 2 e não 3 eleitores. Nota-se ainda urna con-
tradicção entre a acta do recebimento das cédulas e a acta
da apuração ; em uma se diz que »e receberão 50 cédulas,
em outra que 60; contando-se porém os votos, querubim
caso quer n'outro, o resultado não combina ; forão apurados

Saia 
eleitores 172 votos ; se se tivessem recebido as cédulas

e 50 votantes, o numero dos votos dados por elles devia ser
150; _se tivesse sido 60, o numero do votos devia ser 180.
Noto isto para (jue a commissão explique se deu mais credito
{i acta do recebimento das cédulas ou á acta da apuração dos
votos, porque em um caso um dos eleitores deve ser elimi-
nado, e iio outro caso o numero de votos não combina.

Admittindo-se, porém, tudo quanto possa ser favoravel
ao parecer, eu entendo que em nenhum ouso podem ser
approvados pela camaru 2 eleitores do Pirscinunga, 

por-
que é contra a lei, porque a camara iriadur um tristíssimo
exemplo aopaiz; e além desses deve-se annullar mais 1 de
Sar.ta Barbara, b que trará então um excesso de 15 eleito-
res, e nâo 12, como quer a commissão.

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Costa Pinto : — Senhores, eu não me cansarei em
expender os inconvenientes que ha em approvar taes abu-
sos, principalmente com o systema eleitoral novíssimo;

quando qualquer partido politico em uma província tiver
maioria na assemblóa provincial, poderá creâr uma fregue-
zia para que esta possa no primeiro anno dar o numero de
eleitores que quizer, e assim estender mais a influencia po-
litica no cireulo, e vir a domina-lo,...

Um Sn. Deputado dá um aparte.

O S». Costa Pinto : — Quer o nobre deputado que o go-
verno faça o censo ; e para que censo se o nobre deputado é
o primeiro a querer dar o exemplo de não respeitara lei.
De que serve que o governo faça o censo, se amanhãa virá
um novo precedente que se adoptará desprezando a lei ? O
censo, a base legitima nesta questão, é o nrt. 52 da lei de 19
de Agosto de 18-16, e é justamente este artigo que os nobres
deputados não querem respeitar, á justamente com infrac-

ção flagrante deste artigo quo os nobres deputados qnerem
appvovar a eleição desse circulo de S. Paulo?

OS». MmiiMioCamposd;i um aparte.

O >r. Co st i Pinto : — Em outras legislaturas com efTei-

to não se intendeu muito para isto, na província de S. Pau-
lo mesmo não se attendeu ; mas o nobre deputado sabe que
a> deputaçõe* então pertencião a um só credo politico,
que a opposição quando muito podia eleger supplente*; a
di 3 crença de votos entre uns e outros era sempre grande;
<>.- augmentos poisem uma freguezia não podião influir no
remltndo da eleição ; entrotanto agora não acontece o mes-
mo, porque um pequeno numero de votos que so augmenta
pôde dar direito a aquientrar quem não deve.

Em conclusão, eu desejo que a commissão explique como
assim quer infringir uma lei ; depois do ouvir essa explica- ,

ção tomarei parte ainda na discussão pura accrescentar al-

pumas outras observaçOer».

O Sn. Cntz JUcnini): - Sr. presidente, membro da com-
missão de poderes, tenbeodever de dar conta á camara do
seu procedimento quanto ao parecer que se discute. Serei J
muito breve, nem a matéria exige longa exposição , pois
trata-se somente da legalidade do numero do votos com

que foi eleito o deputado pelo districto do Rio Claru. Al-

gumas freguezias forão accusadas de excesso no numero de
seus eleitores; a commissão teve de examinar todas as ar-

jtuições, e fundando-se já no art. 52 da lei de 19 de Agosto
de 1816, já nos precedentes da casa quando importavão |
modificação da doutrina desse artigo, exarou o parecer que
ora se discute. Segundo esses precedentes a commissão con- j

cluio que o Sr. Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos ti-
nha o numero de votos sufficiento para constituir maioria
absoluta e ser declarado deputado pelo circulo do Rio
Claro.

O nobre deputado por S. Paulo começou o seu discurso
dizendo que se admirava de quo a commissão losse a primei-
ra a avançar oue nâo se devia respeitar a lei escripta. Eu
pediria ao nobre deputado que lesse o parecer ; nelle a
commissão^ declara que comquanto esses precedentes alte-
rassem a lei escripta, cumprindo-lhe respeita-los, ein confor-
rmdado delles dava o seu parecer. Nno foi pois a commissão
a primeira a dizer quo a disposição do nrt. 52 da lei não de-
via ser extrictamcnte observada, foi a camara nas legíslatu-
ras passadas....

Um Sr. Deputado : — Mas a camara por si só não pôde
fazer uma lei.

O Sh. Ckiz Machado : — Não desconheço isso; o parecer
de uma commissão approvado por um dos ramos do poder
legislativo não tem a força necessária para revogar uma lei
feita por ambos os ramos desse poder ; porím a commissão
julgou que não tinlia autoridade para tomar contas á ca-
mara ; não fez senão respeitar as suas decisões.

Agora eu acho perigo em alterarmos o precedente ; por-
quanto teríamos de ajustar ?ontas velhas, c talvez avulta-
das. (Apoiados*)

O nobre deputado assevera que a camara só tem appro-
vado esses excessos já tolerados nas outras legislaturas,
quando elles não importavão a decisão da questão. Porém,
senhores, na approvação que a camara tem dado aos cxces-
sos do eleitores correspondentes ao numero eleito nas legls-
laturas pas3jdas, não vem explicita a declaração da qua essa
approvaçãotem sido dada porque esses excessos não mlluião
no resultado da eleição; a commissão portanto não podia
cingir-se a semelhante razão.

Eis-ahi o motivo determinante do procedimento da com-
missão. Respeitou a sabedoria da casa , a ella compete de-
cidir so por ventura deve revogar o precedente.

O Sn. Costa Pinto •. —Ou se deve revogar a lei.

# O Sn. Cruz Machvoo : — A admittir-se o rigor da dispo-
sição do art. 52 da l«i, é manifesto que o circulo do Rio Cia-
ro, cm vez de 103 eleitores, deve ter aumento 71 ; houve por-
tanto um accroscimo de 32 eleitores, mas este aocroscimo,
com exeopçãode 12 quo a commissão cortou, reduzindo-o a
20, já fui approvadonas legislaturas anteriores.

Eis-aqui os córtcs^que a commiasâo entendeu dever fazer.
Piraeinunga deu 3 eleitores em 1812, em 1844, em 1847 e
em 1819 ; segundo o art. 52 da lei não podia dar mais de
3 ; porém tendo dado 5 em 1832 e agora 7, a commissão
entendeu que devia reduzir este numero a 5.

O Sn. Costa Pinto : — Respeitou a lei ?

O S«. Cm Machado : — Respeitou a decisão da camara
nas legislaturas anteriores.

Araraqnar.' embora désse 13 eleitores em 1842 e 14 em
1844, tendo sido subdividida, deu 9; e a commíssãd enten-
deu que o n. 9 é justamente aquelle que tocava a essa fro-

guezia, feita a distribuição respectiva pelos territorios ds>s

quatro freiruezias que de antes constituião uma ; o por isso
cortou 4 eleitores dos 13 que Araraquara dou em 18ó6.

Doscalvado deu 2 eleitores em 1817, 4 em 1819 e 4 eni
1852. A commissão entendeu que o 11. 4.npprovndo nas le-

gisliituras passadas devia ser a base ; e tendo essa freguezia
dado agora 6 eleitores, cortou-lhe 2.

A freguezia do Nossa Senhora das llrotas dou 7 eleitores
em }852, e a camara approvou esse numero. Ora, tendo essa
freguezia dado agora 11 eleitores, a coinraissào entendeu

que devia cortar 4.
Feitos estes c6rtes, teremos a reducção de 12 eleitores.

Excluídos os 12 dos 100 que comparecC-rão no collegio, tere-
mos o numero de 88. E' esta a baae sobre a qual se tein de
calcular a maioria absoluta. Descontados dos 57 votos que
teve o Sr. Rodrigues dos Santos esses 12, no prcsupposto de
terem recahido nel e, fica sua votação reduzida a >15 votos,
osquaes sobre 88 formão a maioria absoluta; o portanto a
commissão concluio declarando deputado o Sr. ltodrigues
dos Santos. Como porém estes córtes derão em resultado
ficar o supplente sómente com 42 votos, a commissão propôz

que se procedesse a nova eleição do supplente por esse
cireulo.

Entretanto o nobre deputado acha que a commissão mie
procedeu coherentemente, e para comprovar este j uizo disse :
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« So vóstomastes por base os procedentes, como não tiras-
te.v 1 eleitor dos 11 do Rio Claro, que deu 10 em 1852? >
A isso r.is pondo que, embora o Rio Claro déssii 10 eleitores
em 1852, deu 1) em 1817 e em 18Ü1: havendo sidoapprova-
do era ambas as legislaturas o numero de 11, e não tendo a
parochia soffrido depois nenhum córte em seu território, a
comminsão imitendeu que o numero 11 era o máximo que
essa parochia podia dar.

Identicamen teentendeu a com missão a respeito da fre-

ííí 
Barbara, pois que, tendo dado 3 eleitores em

lol ,2 em .1849 e 2 cm 1852. a commissão entendeu queessa ireguezia, conservando-»se em sua integridade, podia

dente 
ores' uma vez 4110 tivesse qualificação correspon-

O nobre deputado porém"^e éo ponto em que acho queellevulnera o parecer da commissão) disse que, ainda adoptada
esta opinião da commisão, Santa Barbara não deve dar 3
eleitores, por não ser legal o numero de 3, visto tersóinen-
te esta ireguezia 92 votantes. A commissão não teve a lem-
brança de contar os votantes nome por nome; é fácil haver
engano a este respeito. Abatido-porém; este eleitor, ficará o
numero do 100 reduzido a 87, e a votação do Sr. Kodrigues
doe Santos a 44, que formÃo maioria absoluta sobre 87. O
córte portanto desse eleitor de Santa Barbara não prejudica
a eleição do Sr. Kodrigues dos Santo*.

O Sr. Costa Pinto : — E os 2 de Piracinunga?
O Sn. Cruz Maciiado : — 0 córte de mais 2 eleitores além

dos 2 que a commissão jã cortou iria ferir os precedentes.
Tendo explicado o comportamento da commissão, a ca-

mara resolverá se ella, tomando por norma as decisões ante-
riores, fez bem ou mal, ou se a lei deve ser agora observada
em todo o seu rigor; isto pertence á sabedoria da camara.

Tenho cumprido o meu dever do membro da commissão.
explicando o seu procedimento.

O Sr. Carrão: — Sr. presidente, sinto a necessidade de
fazer algumas ponderações á argumentação que o honrado
membro pela província do S. Paolo apresentou áeerca da
eleição de que se trata. Jul^ro que mu to pouca cousa é bas~
tante para mostrar que a argumentação do nobre deputado
não tem prncedencia alguma ; e, se fm procedência, <5 pre-
ciso concluir também que a camara t--.li o dever muito ri-
goroso da instituir um exame muiro serio lieerca de muitas
eleições que já estão approvadas, atím de executar a lei iate-
gialmcnte para com tod^s j do contrario, serei autorisadoa
dizer, ao publico também dirá, que ]):: injustiça pessoal; queesse principio que os nobres deputados invocão tem por lim
fazer com que não tome assento nesta casa o cidadão do
que.se trata.... (Apoiado?.)

O Sr. Augusto df. Oliveira : —Não temos em vista consi-
- derações pessoa es.

O Sr. Carrão : — .... porque já declarei que em virtude
desse mesmo principio estão com assento nesta casa muitos
Srs. deputados.

O Sr. Augusto i>e Oliveirv : - Não apoiado ; mostre.
O Sr. Carrão : — Eu, Sr. presidente, entendo que o pri-ineiro dever da camara é adoptar um principio que soja re-

gulador de sua condueta na verificação dospoderesde seus
membros cm todos os casos. Não sei mesmo se na verificação
desses poderes a camara está adstricta a certas formulas, a
certas regrasque o podor legislativo com todos 03 seus ramos
tem constituído. Os precedentes devem ser attendidos...

O Sr. Costa Pinto : — lia precedentes em contrario.

O Sr. Carrão : —Mas ao rftenos este anno não ha um
só faeto que indique que a camara quer seguir rigorosa-
mente a lei.

O Sr. Costa Pinto dá um aparte.

O Sr. Carrão ; — Essa parothia.teve o seu numero de
eleitores muito reduzido em relação aos annos anteriores e
em virtude da lei, não augmentou muito.

O que, senhores, a camara tem estabelecido desde o
principio desta sessão na verificação de podere3 ? E' que
aquelle numero de eleitores que asdifferentes parochias tèm
dado, e tem sido approvado pela camara, éo numero legal.
Nao tem entendido que é precisa a execução rigorosa de
todas as disposições da lei de 1846. Se assim é, entendo que
a camara deve proceder do mesmo modo em todos os casos;
porque se ella proceder diversamente dará aso a que se pro-
cure uma explicação que lhe ha de serdesairosa.

Entendo, Sr. presidente, que o principio que a camara
tem seguido e que deve regular seu comportamento daqui
em diante é um principio de alta utilidade publica....

0 Sr. Costa Pinto: — Mas í illegal, vai ce encontro á
lei.

O Sr. Carrão 0 precedente da camara dos deputados
nãoé illegal.

O Sr. Costa Pinto:—Sendo contrario á lei, não pôde ser
legal.

O Sr. Cvrkào : — Vamos reduzir a questão s, seus pon-
tos positivos e claros.

A lei diz que, relativamente ao numero de eleitores, re-

guiará o numero menor dado em 1842 ou em 184 4, poden-
do-se augmentar iO % ; mas em que patrocinas? Nas que
existião na data da lei. Vamos por partes.

A camara tem entendido que esse principio é vigoroso;
mas não está subordinada a e-^e outro principio que o go-
verno estabeleceu em aviso de 1849. O aviso do governo
falia das parochias novas, creadas posteriormente álei;
mas, pergunto eu, essas parochias estão no caso de rece-
ber a applicação integral da lei'! Digo que não.

Toda a vez que lia accreseimo de população a ponto de es
tabelecer necessidade da ereaçâo de uma nova parocliiano ter-
ritorio de uma parochia antiga, è certo que a lei não pôde
já ter em vista regular o numero dos eleitores dessa paro-
ehia, porquanto essa parochia'mostra que não está nas
condições ordinários que a lei tinha previsto.

Umv voz : — Só para a primeira eleição.

O Sr. Carrão : — Para todas as eleições. Porque o nobre
deputado, como membro da camara dos Srs. deputados, não
impugnou esse excesso de eleitores em outras parochia^ do
império ? Porque não requereu ([lie se examinasse rninucio-
samente se nessas parochias tinha havido a execução rigo-
rosa da lei que hoje se procura para este caso especial ? Eu
estimaria muito que nós fossemos tão rigorosos que não

pudesse haver a menor sombra de parcialidade em nosso
procedimento ; mas então devemos ser íiprorosos para com
todos. ,

A camara mostrou porém que não havia necessidade
d-sse rigor; entendeu que as parochias crea.dns depois de
184tf poaião adoptar maior numero de eleitores.

(Ha um aparte.)

Não vê o honrado membro que assim tiramos o presti
gio da camara passada ? Não vê o honrado membro quedi-
zer-se que ha illegalidade no numero de eleitures affecta
infallivelmcnte a legislação toda das legislaturas antece-
dentes, e que essa legislação perde sua força moral perante
o publico? (Apoiados.)

E acaso será isso admissível? Veja o honrado membro
uaes serão as conseqüências. Esta questão de le^ilidade
eve ser tratada com muito melindre.

Se acaso o honrado membro entender que nfis devemos
seguir ainda hoje, mesmo para as parochias novamente
creadas, o principio que estabeleceu a lei de 1846 com o aug-
mento de 20 %. então peço á camara que nomêe Uma com-
missão especial, afim de examinar todas as eleições e ver
aonde houve augmento indevido de eleitores.

O Sr. Cosia Pinto dá um aparte.

O Sr, Carrão;—Aceito a exclusão dos dons eleitores
que forão accroscidos em Piracinunga em relação ás duas
eleições de 1852 e 1854. Note-se que em 18-12 a câmara
approvou o numero de.5 eleitores, eem 1854 tnmbem o senado
approvou esse numero. Este numero, pois, já foi approvado
como legal, já produzio seus effeitos, e por isso a commissão
mui curialmente propõe que sejão reconhecidos esses cinco
eleitores.

Portanto, a questão estA. neste ponto : se a camara aceitar
a opinião que emittio o nobre deputado de se reconhecer p
numero de eleitores segundo a lei de 1846, então cumpre re-
ver as eleições de muitos membros que já estão com assento
na casa ; ou então, se não quizermos aceitar esta consequen-
cia para todos os casos , é preciso que respeitemos os prece-
dentes taes quaes a camara tem estabelecido.

Se acaso pois a camara adoptar uma marcha nova, então,
repito, pedirei um exame gerai, e assim teremos uma grande
modiíicação no pessoal da camara.

Limito-me a estas observações.
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ELEIÇAO PO CI ARÁ.

(4o districto.)

O Sr. Paes Barreto (1° secretario), pela ordem. :—Acha-
bo sobro a mesa um parecer da commissão de podercs sobre
a eleição do 4» districto do Ceará. Peço & ciimara quo con-
ceda urgência paia ser lido este parecer, aíim de soimpri-
mir no Jornal do Commercio.

Sendo approvada esta urgência, lê-se o seguinte parecer:

< A commissão de constituição e poderos, fndo exami-
nado as actas e mais documentos relativos A eleição do 4o
districto eleitoral da província do Ceará, apresenta o resul-
íado do seu trabalho.

« Esto districto tem dous collegios : o primeiro, de Batu-
rité, composto de duas íreguczias, em que o processo eleito-
ral correu regularmente, a saber : do Baturití, que deu 39

^¦1 _ aymundo
Ribeiro, 37 ; Di. Thomaz Pompêo de Souza Brazil, 17 ; Dr.
Vicente Alves de Paula Pessoa, 15. Dous votos recahirão em
litros cidadãos.

« O segundo collegio, o da Imperatriz, é também com-
posto de duas freguezias, a saber : a da Imperatriz, que deu
36 eleitores, onde a ordem publica foi perturbada pelos fu-
nestos acontecimentos que, estando no domínio do publico,
ocioso se torna referir, e depois delles o processo eleitoral
correu regularmente ; a de Santa Cruz, que deu 21 eleito-
res, onde a eleição correu regular e calmamente.

€ Os eleitores da Imperatriz deliberarão no collegio rece-
ber somente os votos dos 12 eleitores primeiros votados de
Santa Cruz, por entenderem que este era o numero legal

que aquella fregneziâ devia dar, não obstante ter dado em
1852 21 eleitores o que deu causa a que os 21 eleitores se
constitui»sem em collegio separado dentro da mesma ma-
triz, sob a presidancia interina de um juiz de paz de Santa
Cruz. Depois disto, 03 eleitores da Imperatriz resolverão
admittir a votar como eleitores de Santa Cruz 12 individuos
nomeados em uma eleição apocryplia presidida por Francis-
00 Simões da Cruz Marinho, quinto votado para juiz de paz
do 30 districto da ireguezia.

« A votação da primeira fracção do collegio foi a seguiu-
te •• Dr. Pompêo, 48 votos ; Dr. Paula Pessoa, 11. Uecahi-
rão 4 votos em dou3 outros cidadãos.

« A votação da segunda fracção do collegio foi a seguiu-
te : Dr. Jaguaribo, 21 votos; padre Raymundo, 20. Keea-
hio um.voto em diverso cidadão.

A commÍ3São-entendeque, não obstante ter a freguezia
de Santa Cruz, canonicamente provida depois da lei de 1!)
de Agosto de 1846, dado 12 eleitores anteriormente A elei-

ção de 1852, tendo dado na desse anno 21, o não tendo esta
augusta camara annullado os votos dos 9 excedentes, se-

gundo os precedentes adoptados sem uma só excepção na
verificação de poderes dos outros distrietos c decisões do

governo imperial, a dita freguezie deu devidamente 21 elei-
toros, e justificada se acha portanto a deliberação que elles
tomárão de constituir-se em collegio separado, aíim de 9
delles não serem privados de votar, o sens votos devem sei
coutados na apuração dos votos do districto.

« Sendo apocryplia a eleição dos 12 individuos, que, como
eleitores de Santa Cruz, se apresentarão a votar, deve-se
descontar 12 voios dos 2 primeiros votados.

A freguezia da Imperatriz dou em 1852 36 eleitores,
máximo permittidô pelo art. 52 da lei de 19 de Agosto de
1810. Em virtude da lei provincial n. 626 ue22 deDezembro
de 1853, foi nnnexada uma parte desta freguezia á de Aca-
racii, o outra á de Santa Anna; na primeira fracção de terri-
torio forão qualificados 103 votantes, na 2" 211, e em todo
O território restante da freguezia da Imperatriz 2,183 vo-
tantos, e feita a proporção determinada pelo aviso de 18 de
Junho de 1849 devia a freguezia da Imperatriz dar sómen-
te 32 eleitores, a de Santa Anna mais 3, e a de Acaracú mais
um, e portanto deve-se deduzir da Ia os votos de 4 eleito-
res, annullando-so os diplomas dos 4 últimos votados ¦ 

pois
comquanto estacarnaia tenha approvado o excesso de nu-
mero além das bases estabelecidas no art. 52 da lei, quando
esse excesso foi também approvado nas legislaturas ante-

riores, tem também resolvido em cas03 idênticos a annulla-

ção dos diplomas dos eleitores excedentes do numero ap-

provado, e das bases do dito artigo.

« Tendo a freguezia de CVMiatódado 11 eleit-res nas
legislaturas passada, e que li e foi ma rendo depois que
perdeu terri to 10? pura se formar a freguezia do Santa Cruznão» podia dar 17, o do vem ter annulludos os diplomas dos•> últimos eleitores.

O resultado da ele5.»,o. segundo o exposto,deduzidos os
mí'eriltní 0 

?>de é o seguinte: 1),. ,1a-

Paula Pessoa 40. 
P " E^'mu»do "7' Pompêo 46, Dr.

Concluindo, é a commissão do parecer ¦Q^e se approvora ns eleições da» q„'atro freeuwlaído 4o distrito eleitoral da província do Ceará, sendo 
"innul-

ados os diplomas dos quatro últimos eleitores da Imnera-triz, e dos tres últimos de Canina# P
2.o (ine se rcmetta cópia deste parecer ao governo oara

mandar proceder crrminalmente contra os autores da elei
ção apocrypha de Santa Cruz, presidida por Francisco Sil
môes da Cruz Marinho.

3.o Que sejão reconhecidos deputado do mesmo dis-
,o o Sr DíimincToa .Tíicií '"-uaribe, e supplen-trict  „„a

te o Sr. Eaymundo Francisco Eibeiro.'
€ Siiln. das dfimmiisnfs 9!i rlf> TVTnir»

r ,7,— de 18o7.—Antônio
Landido da Cruz Machado. — Jereiujtno José Teixeira Ju-
mor. »

Voto separado.

« 
_0 abaixo assignado, membro da commissão de cor.sti-

tmçao e poderos, examinando os papeis tendentes á eleição
do 40 districto da província do Ceará, em que disputâo olugar de deputado pelo dito districto os Drs. padre Thomaz
rompeo do Souza Brazil e Domingos José Nogueira .la.'ua-
ribe, tem a honrn de sujeitar á consideração desta augusta
camara o resultado de seu trabalho.

« Dous são os collegios deste districto eleitoral, a sabor ¦
Batuntó Imperatiiz. 0 1® compõe-se do duas freguezias',
baturitó e Canmdé. Em Canindó não ha contestação quan-11 to A liberdade do voto; vencerão o» quo protegião a candi-
aatura do Sr. padre Pompêo, não tendo cs adversários se

i apresentado em campo.
< Contesta-se porém o numero de eleitores; deu a freo-ue-

; zia actualmenta 17, e tomando por base, na fórnia da^lei
os annos de 1812 e de 1844, é sustentável este numero, por-
que em os ditos annos deu a freguezia 16 no 1» e21 no2°
assim como 32 em 1845, podendo dar ] 9 pela qualificação do'
anno passado. Com tudo tendo dado em 1849 o numero de
1-1 eleitores por indicaçiíodo presidente da província, tomada
em vista dos dados estatístico» de então, e em 1852 igual
numero, entenda o abaixo assignado quo se marchará com
mais acerto approvando-se este numero de 14, e annullan-
do-se, como excesso, 3 eleitores. Baturitédeu 39 eleitores
Vencerão os amigos da candidatura do Sr. Dr. Jaguaribo'
não tendo os adversários se apresentado em campo" O par-tido que ali ha dominado dividio-sc entre si, e so bem quoo grupo vencido allegue ter havido compressão da parto do

I grupo vencedor, o resultem alguns indícios de ter havido o
emprego de meios menos legaes, como pareço deduzir-se
do inquérito a que procedeu o Dr. juiz de direito da co-
marca, comtudo não appareccm provas suffleientes quoaconselhem a adopção do m adidas urespeito da eleição dosta
freguezia.

« Contra o numero do eleitoros não ha contestação.
i Queixa-se o Sr. Dr. Pompêo que no collegio, na occa-

sião da entrega das cédulas, fura substituída uma cio eleitor
Manoel da Costa Braga, que votara n«Uo Pompêo, por
outra com o nome do Dr. Jaguaribo. No inquérito dò dito
juiz de direito jurãasobro este ponto a 1", 4", 16* e l!l ' tes-
tem unhas, mas seus ditos, baseados em notoriedade
não bastão para se deixar cio considerar verídico o
quo consta da actado collegio. E pois deve ser approvado
o collegio, que votou nos seguinte» Srs.: Dr. Jaguaribo, 37
votos: padre Kayinundo, 37; padre Pompêo, 

"l7 
; Paula

Pessoa, 15.
I Eliminando-se o excesso de 3 eleitores de Canindó, cuja

votação é conhecida, temos o seguinte : Dr. Jaguaribo, 37;
padre Raymundo, 37 ; j^adre Pompêo, 14; Paula Pessoa, 12.

<0 2° collegio comprehendü 2 freguezias, Imperatriz o
Santa Cruz.

« Na freguezia da Imperatriz houve luta por parte de um
juiz de direito (o «uc já é do domínio publico) contra os
que defendião a candidatura do Sr. Pompêo; mus repellida
essa intervenção, serenou a desordem, correndo regular o

I processo eleitoral. Contesta-se porém o numero de eleitores,
querendo-se que seja dc 32 em lugar de 36 que deu. Mas na
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opinião do abaixo assignado o numero de 36 deve ser appro-
vado por muitas e valiosas razoes : ln, porque a base legal é
tirada dos annos de 1842 e 1841» tendo então dado 42 e 44
eleitores; 2", porque em 1841 deu 30, e 44 em 1845 ; 3",

porque .pela qualificação, tanto antiga como actuul, pôde
dar até o numero de 59 eleitores; 4", porqueé a povoação
de maior população depois dai capital; 5a, finalmente, por-
que em 1810 deu o numero de 36, assim como em 18õ2, por
ter sido designado pelo presidente de então. Além de ser
isto justo, vai deaecordo cornos precedentes destacamara.

\Tii freguezia de Santa Cruz houve duas eleições
primarias, uma de 12 eleitores, ptomovida pelos propugna-
dores da candidatura do Sr. Pompêo, e outra de 21, feita
pelos adversarios deste senhor. Temos aqui «luas questões:
Ia, qual destas eleições é valida? 2;l, qual o numero legal de
eleitores ?

« Os que 
-sustentão a eleição dos 12 eleitores dizeta que

forão obrigados a faze-la p«»rque o juiz d« direito, que se
tinha dirigido ú Imperatriz com gente armada para intervir
na eleição daquella freguezia, tendo repellido, viera a Santa
Cruz (4léguas de distancia), e alii cercara a igreja, junta-
mente com o delegado, a quem lia poucos dias absolvera

para que entrasse em exercício, e não consentira que os
votantes, seus adversarios, entrassem para tomar parte no

processo eleitoral, e por este motivo procurárão outro lu-

gar cm que se reunirão e votárão; só bem que appareçãó in-
dicios de intervenção por parte das autoridades, não consta
todavia que os meios empregados tossem taes que trouxes-
sem coacção, e autorisassem a separação. Assim não sendo

justificável a separação, e dando-se irregularidades cons-
Jantes de informações óíficiaes, esta eleição não pôde ser
approvada, e sim a outra.

« O numero porém de eleitores desta freguezia não pôde
ser de 21, e somente de 12. Porquanto em 1819 foi pelo pre-
sidente da província designado o numero de 12 eleitores para
esta freguezia, que de facto'os deu; em 1852 o presidente
desijrnou igual numero, mas não obstante forão eleitos 21.
O collegio julgou nullo o excesso de 9, e mandou que os
votos fossem tomado * em separado, e na camara tios Srs.
doputados em a dita legislatura lüi apprbvado o collegio que
assim procedeu. A camara, approvando em geral o collegio
sem clausulas, parece que implicitamente approvou suas
deliberações, sendo uma dellas a nãoapprovação do excesso
de 9 eleitores. Nesta, conformidade peusa o abaixo assignado

que o excesso actual de 9 eleitores deve ser repellido, ap-

piovan;lo-se sómcnte o numero de 12.
« Pede-se que sejfto julgados nullos tres eleitores: José An-

gelo Barreto, Felisberto Teixeira Bastos e Jercm in s Rodrigues
Barbosa, poi serem menores de 25 annos. Mostra-se pro-
vada com tres certidões a menor idade, o c m um attestado
do parocho em que declara serem filhos familias. Observa

porém o abaixo assignado que a prova devia ser corroborada
com a da identidade de pessoas. Não deve haver facilidade
nestas decisões. O abaixo assignado não considera portanto
a prova suficiente.

• Pede-se também que se annnllem seis eleitores, por
não terem a renda que a lei exige. O gênero d« prova po-
rém de que se serve a parte interessada não é por si só
suilicientc. Isto posto, vê-se que o collegio legitimo da Im-

peratriz compõe-sa de 3ü eleitores da freguezia deste nome
c de 12 da duplicata de Santa Cruz, produzindo o seguinte
resultado: Pompeo, 48; Paula Pessoa, 44.

« EliminadoE porém os 12 votos nullos da duplicata de
Santa Cruz, temos: Pompeo,36; Paula Pessoa, 32.

« Os 2L eleitores do Santa Cruz, dos quaes acima fallou o
abaixo assignado, não quizerão incorporar-se ao collegio,
reijnirão-seem separado, e votáião nos Srs.: Jaguaribe, 21;

pndre llaymundo, 20; eliminado o excesso de 9 eleitores,
temosi Jaguaribe, 12; padre Rnymundo, 11.

t,Reunidos todos os votos assim declarados, fica a votação
na ordem stigninte : padre Tliomaz Pumpêo de Souza Brazil,
õ0; Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe, 49; padre
Ray inundo, 48 ; Paula Pessoa, 44.

Mas nccresee ainda que este collegio reunido em sepa-
rado não pôde considerar-se valido ; Io, porque na» houve, e
nem se allega, motivo procedente para que os eleitores dei-
xassem de comparecer ao collegio legitimo; 2°, porque foi

presidido por juiz incompetente; 3o, porque a neta não
foi lançada no livro de notas, como cumpria que fo?se, além
de outras faltas. Em todo o caso pois, ou não se contem os
votos deste collegio, ou se contem como acima se fez, o de-

putado é o Sr. Dr. Pompêo e supplente o Sr. Dr. Jaguaribe.

« Julga pois o abaixo assignado que se deve proceder do
seguinte modo:

l.o Que sejão annullados na eleição primaria dafre-

guezia de Canindé os tres eleitores excedentes ao numero
de 14. ficando, de 17 que deu, reduzido ali.

<2.° Que seja amuillada a duplicata de 12 eleitores da
freguezia de Santa Cruz, presidida por Francisco Simões da
Cruz Marinho.

3.° Que seja annullado na eleição primaria da freguezia

de Santa Cruz o excesso de 9 na eleição de 21 eleitores a que
ali se procedeu, ficando valida a eleição até o numero de 12.

4.° Que seja e nsiderado nullo o collegio em que se
reunirão esses 21 eleitores de Santa Cruz.

« 5.o Que sejão approvados todos os demais eleitores que
tazem parte do 4o districto.

G.o Qne soja reconhecido deputado pelo dito districto
o Sr. padre Tliomaz Pompêo de Souza Brazil, e supplente o
Sr. I)r. Domingos José Nogueira Jaguaribe.

Paço da camara dos Srs. deputados, 23 de Maio de
1857.— J. ,). Pacheco. »

Vão a imprimir.

ELEIÇÃO DE S. 1'AULO.

' 
Continua a discussão interrompida.

Lê-se, apoia-se e entra conjuntamente em discussão a se-

guinte emenda:

«1.° Que se approvera as eleições primarias do 8o districto
eleitoral de S. Paulo, sendo annullados os diplomas dos qua-
tro últimos de Piraeinunga, dos quatro últimos de Arara-

quara, dos dous últimos do Desealvado, dos quatro últimos
de Brotas, e finalmente um de Santa Barbara; 2°, que se
remetta cópia desta decisão ao governo, para mandar proce-
der novamente á eleição de deputado e supplente.—A. da
Costa Pinto.—Nebias. >

O Sit. Augusto i»e Olivkirv :—Se considerações pessoaes
ou moraes devessem influir cm meu animo para a solução de

qualquei questão eleitoral, seguramente eu não me anima-
ria, Sr. presidente, a tomar parte nesta discussão.

Sou o primeiro a render culto ao talento oratorio que dis-
tingue a pessoa do distineto cavalheiro de Cúja eleição se
trata ; e havendo tido a ventura de me encontrar em annos
anteriores nesta casa comesse distineto cavalheiro, tive mais
de uma occasião de apreciar muitas outras bellas qualidades
que elle possue.

O Sn. Paes Bamieto:—Apoiado.

O Sa. Augusto de Oliveira: — Conseguintemcnte, já ve
V. Ex. que os impulsos do meu coração me levarião antes a
dar um voto favoravel para que o Sr. Dr. Gabriel José Ro-
drigues dos Santos tivesse quanto antes um assento nesta
casa; e sem duvida foi igual motivo que levou a nobre com-
missão de constituição e poderes a tão depressa submetter á
consideração da casa esta questão, com preterição de outras

que não devem ser por mais tempo adiadas.
Segundo já foi notado hojevem um incidente qtte lia

pouco teve lugar, todos sabemos que existem por approvar
varias eleições de membros que se aclião desde os primeiros
dias de Abril presentes nesta côrte ; ao passo que a nobre
commissão entendeu dever preterir essas eleições pela do
8° circulo ile S. Paulo, de que ora tratamos ; quando o no-
bre cavalheiro a que olla se refere nem mandou seu diploma
:i camara, nem se acha presente ! Conseguintemente parece
que a nobre commissão procede neste negocio ofüci^spmonte.

Não quero, Sr. presidente, de maneira alguma fazer een-
suras á nobre commissão por esse seu procedimento. Vejo

que, levada por considerações pessoaes ou moraes, ella pa-
recc só ter interesse em que esta camara quanto antes conte
em seu seio mais um bcllo ornamento. Se a esse respeito
admitto esse proceder da commissão, não posso porém de
modo algum aceitar a jurisprudência que levou a mesma
nobre commissão a estatuir «s conclusões de seu parecer.

O nobre deputado por S. Paulo que encetou esta disuas-
são me parece que já demonstrou á camara, de uma ma-
neira clara e não equivoca, o grande numero de eleitores

que foi augmentado nesse districto eleitoral.
Em uma representação que se acha annexa aos papeis da

nobre commissão, vô-ne que só por parte de uma opinião

politica desse districto houve um excesso de 27 eleitores
além do limite determinado pelo art. õ2 da lei regulamen-
tar das eleições de 19 do Agosto de 1816.
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Porém, Sr. presidente, o nobre deputado por S. Paulo

que mo precedeu , 
'ponderou 

que em todas as eleições ap-

provadas a camara não tem seguido com rigor esse preceito
da lei, o qne a tê-lo feito, deverião ter sido nnnulladas todas
rs eleições que forão approvadas.

Noto ao nobre deputado que se acha inteiramente enga-
nado. Se quizer consultar os precedentes da camara, verá

que não tem razão, pois que a camara ainda não foicliama-
da a decidir uma questão tão importante^ como C3ta, em que
o numero de eleitores excedentes ao limite do art. 52 da lei
de eleições pudesse influir no resultado da eleição de alguns
deputados.

O Sn. Mautimio Campos:— Pois não! A eleição do
Sr. conselheiro Sérgio o a do Sr. desembargador Siqueira.

O Sr. Auu sto de Oi.ivi:iiu : — Essa questão não foi
trazida á camara, nem tinlia eu chegado de minha pro-
vincia quando ella foi approvada.

Se por ventura, Sr. presidente, devem a pprovar-se eleições
cujo numero de eleitores foi augmentado além do limite
legal do art. 52, mas que se acha conforme aos precedentes
das legislaturas passadas, eu direi aos nobres membros que
não devião ter sido approvadas aquellas eleições que fprão
feitas secundo o rigoi daquclle 

preceito legal, 
que determina

que Os eleitores de cada parochia sejão o mimmo das elei-
ções de 1842 e 1841 com o accrescimo da quinta parte.

Foi de conformidade com este preceito da lei que se li-
zerão as eleições da minha provincia, e <le quasi todas as
mais províncias. O nobre presidente de Pernambuco teve o
cuidado de publicar com a devida antecedencia um mappa
T>ara todas as freguezias, conformando-se com aquelle pre-
ceito. Esta camara em diversos casos seguio o mesmo prin-
cipio, quando teve de diminuir o numero de eleitores exce-
dentes. 4

A camara, Sr. presidente, não deve esquecer uma circum-
stancia mui importante, e i5 que por parte de uma das opi-
niões qua disputarão a eleição do circulo do Rio Claro se d4
um accrescimo de eleitores em numero de 27 ; da cópia da
uetadmirnadocollegio eleitoral do Rio Claro, composta de 3
membros pertencentes á opinião liberal, e de 2 que seguião
idéas conservadoras, vè-sequeos tres primeirosmesarios pe-
dirão que se eliminassem 2 eleitores excedentes da fregue-
zia do Rio Claro peitencenlcs ã opinião conservadora, e os
outros dous mesarios, an-nuindo aliiis nessa diminuição, pe-
dirão que fossem tomados em separado os votos de 27 eleito-
res excedentes de diversas outras freguezias pertenceu-
tes 4 opinião liberal. Do maneira que naquelle circulo deu-
se por parte de um lado politico um excesso do 27 eleitores,
emquanto por parte do outro lado apenas se nota um excesso
de 2 eleitores !

•Já vfi a camara que um excesso desta ordem, inHuindo in-
teiramente na eleição, não pôde ser admitticio.

Porém, Sr. presidente, posto que seja esta minha opinião, !
isto é,queo numero de eleitores deve ser íeduzido ao que de- j
termina o art. 52, todavia vou encarar a questão no terreno '

em que acollocou o nobre deputado por 8. Paulo que fallou
em ultimo lugar.

O nobre deputado por S. Paulo disse que, quando se dá
augmento de eleitores, adímínuiçãonão deve ser feita segun-
dc determina o art. 52 da lei, mas segundo os precedentes
da camara em legislaturas passadas; de maneira quo julga
o nobre deputado conveniente que a camara por sua uigni-
dade só respeite os seus precedentes, e não a letra de uma
lei do paiz.

Se a camara entende qne devem os precedentes ser,res-
peitados, pergunto, quaes devem ser respeitados, os da
ultima legislatura ou das anteriores '' 

Se por ventura um
precedente da camara tiver força para derogar uma lei do
paiz, seguramente deve ter ainda mais força para destruir
um outro precedente adoptado a respeito do'mesmo assump-
to, porquanto me parece obvio que não deve ficar ao arbítrio
escolher aquelle precedente que fôr mais favorável a esta |
ou áquella opinião. Assim, na questão vertente, quanto no
numero de eleitores que deve dar cada parochia dodistrieto
do Rio Claro, devem regular os precedentes «ia ultima leg;s-
latura.que i a de 1852. Conformando-me mesmo nesta parte
com a opinião do nobre dtputado por S. Paulo que fallou
em ultimo lugar, vou provar qne assim mesmo o Sr. Gabriel
José Rodrigues dos santos não tem no di»tricto do Uio
Claro maioria absoluta, como se mostra pelos proprios doeu-
mentos fornecidos pelo mesmo Sr. Gabriel.

Como sabe a camara, a commijsão elimina 12 eleitores, )

TOMO II.

conformando-se com os procedentes de 1852; seguindo
porém essa regra, não se pôde deixar de se eliminar mais 2.
A freguezia de Santa Barbara, segundo mostrou o meu nobre
COlJega e amigo que fallou em primeiro lugar, c no que jáconcordou o membro da commissão, não pôde dar 3 eleito-
res, mas sim 2, porquanto em 1852 só deu 2, como consta
«leste documento offerecido pelo Sr. Gabriel. Cumpre obser-
var, conforme a ponderação do nobre deputado por S. Paulo,
que esse numero se acha de accordo com a qualificação da
lreguezia, que apenas dã 92 votantes. O outro voto que cum-
pre eliminar,em vista dn opinião do nobre deputado í o da
lreguezia do Rio Claro, que em 1832, segundo este mesmo
documento, deu 10 eleitores e não 11, como approvou a
commissão. 11

j, Conscguintemente, diminuindo-se mais esses 2 eleitores
fica o corpo eleitoral do districto do Rio Claro reduzido a Hfi
eleitores, cuja maioria absoluta i 44. O Sr. Gabriel teve 57
votos; abatcndo-.-c 11, ficão 43, e assim não ha maioria
absolut».

•)á vê V. Ex., Sr. presidente, que chegando a esta conchi-
são sou o mais favorável possível, seguindo nliíis as doutri-
nas do nobre deputado 

por 
S. Paulo," que quer que a cama-

ra, por amor da sua dignidade, para não desrespeitar os
seus precedentes, vá dar um golpe tão fatal na lei ao pr.iz ;
mas assim mesmo, curvando-me aos seus desejos nesta par-te,_ não posso todavia' concluir em favor da eleição do Sr.Ga-
briel, por não ter elle obtido a maioria absoluta de votes.

Devo agora observar que a commissão não médio bem
o alcance das doutrinas que apresentou ; ella mesmo não teve
os documentos necessários para formar umjuizo seguro
nesta questão ; _faltárão-lhe as actas parciaes de algumas
eleições paroojiiaes, por exemplo, a da freguezia de Pira-
cinunga, que foi a quo mais escandalosamente aug-
mentóu o numero de eleitores. Dc maneira que não te-
mos documentos para ver se esse augmento é exage-
rado, se está ou não em proporção com a qualificação.Entretanto « commissão, deixando-se só levar pelo 

'de-

sejo de dar quanto antes assento nesta casa a uma pessoamm distincta, que muito nos merece, saltou por cima de
todas as regras. Declaro a V. Ex. que, se não temesse se-
melhante jurisprudência de precedentes, daria meu voto a
lavor desta eleição, mas sem exemplo, ficando firmado quea deliberação da camara nesta eleição não serviria de norma-
como precedente para outras eleições; porque essa theoria
de precedentes por ser tão elastica é tão funesta que na rea-
lidade cila causa terror.

Resumindo 
pois as minhas idéns, direi em conclusão ao

nobre deputado por S. Paulo que se os precedentes t<-m for-
ça de lei em matéria eleitoral, i lh- nEopóde deixar de consi-
dernr como mais valiosos os precedemos ndoptados na ultima
legislatura, que ó a do 1852. Esta i a hypothese a mai- la-
voravol segundo a mesma doutrina do nopre deputado por S.
Paulo, e ainda assim, segundo julgo haver provado, o Sr!
Gabriol não rcunc maioria absoluta, o consegui ntemento
não o possível quo tome assento nesta casa. a mono» que a
camara não queira fazer uma graça especial, postergando
todas as leis, e concorrendo para o seu próprio descrédito
como em tal caso infallivelmente succedcrA. (Apoiados.j
Sinto duo lo.

.Julgo, Sr. presidente, ter assim respondido ao nobre de-
puta do que mo precedeu. Peço-lhe que não julgue as elei-
ções feitas em outras províncias com os mesmos erros e vi-
cios que senotão na eleição do circulo do Rio Chiro. Já pon-
derei cjuo as eleições da minha provincia, quanto ao numero
de eleitores, forão feitas segundo determina o art. 52 cia
lei do 181(i, tendo o digno presidente da província o cuidado
de mandar publicar o mílppa dos eleitores correspondentes
a cada freguezia.

Assim mesmo já vêV. Ex., quando queira que preva-
leça essa bella jurisprudência de precedentes ndoptndos em
pareceres do commissões derogaudo leis do paiz, devendo
regular os tomados na ultimo legislatura, somos forçado?
a chegar á conclusão, sem duvida muito dolorosa, que o
Sr. Gabriel não reuno maioria absoluta, portanto o pa-
recor não pôde Her approvadoi Finalmente, declaro que
votarei por toda e qualquer medida que faça desapparecer
uma conclusão contraria a todos os principio» da justiça
i» equidade.

O Sn. Pk.iieco : — Peço a palavra.
Vozus : —Votos ! votos !!!

O Si:. Pmjikco : — Com ¦ membr* da commissão, tenho

10
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necessidade de dizer algumas palavras; não pretendo, po-
rém, prolongar a discussão, porque a questão, bem que im-

portante, é tíe simples solução.

A commissão de constituição e poderes, de que faço parte»-
examinou attentamente a eleição de que se trata, contou

com o maior escrupulo todos os augmentos que achou nas

differentes freguezias, respeitou sómcnte os precedentes da

casa não cortando alguns augmentos aceitos, confirmados e

legalisados nas legislaturas anteriores.

A questão pois está reduzida aos seguintes termos: de-

vemos respeitar precedentes firmados pela legislatura ante-
rioi, c actualmente por nós aceitos na verificação dos

poderes dos nossos collegas, ou, mostrando-nos versáteis des-
envolvendo agora um zelo quasi supersticioso, um aferro

extraordinário á lei de 1846, devemos desprezar esses mes-

mos precedentes que estabelecemos, ha poucos ^ias, pam
dar-se assento nesta camara a collegas nossos ? ^

Sr. presidente, ninguém é mais amigo da lei do que eu,

a minha bandeira tem sido sempre a da legalidade; mas

esse aferro á lei deve ser applicado a um ou outro indivi-

duo, ou a todo» ? Creio que se a camara dos Srs. deputados

na presente sessão entendeu conveniente fechar os olhos ao

rigor da lei, confirmar algum excesso de eleitores, quando
vio que esse excesso estava de accordo com a população^ das

differentes freguezias ; não vejo razão para oue agora rejeite

a regra que estabeleceu e deixe de dar entrada ao candidato

eleito por esse circulo de S. Paulo ; o Sr Dr. Gabriel José
Rodrigues los Santos i um homem culminante do nosso

paiz, é um nome na província de S. Paulo. Antes de tudo,
aisse urri nobre deputado, antes de homem culminante está
a lei. Sim, comprehendo ; antes do talento, antes do homem

importante está a lei; mas quando se trata^ de um homem

em tr.es circumstancias, cumpre não ser fácil cm negar-lhe

assento na camara.

Devemos ser muito cautelosos, senhores. Não se rejeita
a eleição de um h »men notável sem que fique evideute-
mente demonstrado quo de outro modo não ora possivel
proceder-se. O que se dirá de nós? Dir-se-ha— a camara ¦

des deputados não tem regra certa, não tem principio regu-
lador. Quando lho apraz proclama a letra da lei; quando
quer, dadas as mesmas circumstancias, proclama a doutrina ¦

-Não apoiado ; trouxe at<5O Sn. ACI;I sto DE Olivlira :

por cautela cópia dessas actas.

O Sr. Pacheco :—Não quero fazer disto uma irregulari-
dade ; estou convencido que quando a commissão de pode-
re3 prescindio do exame de algumas actas foi porque vio ou-
tros documentos, e não havia duvidas nessas eleições.

Ora, no caso presente também não ha duvida alguma ; a
questão se acha limitada a saber se devemos seguir o rigor
da lei, ou o precedente; portanto pouco importa a falta' de
uma acta da eleição primaria.

Tendo a camara aaoptado a regra de approvar os excessos
reconhecidos, approvados na ultima legislatura, que é agora
tarde para recuar (jiHo apoiados), nós ficaremos na opinião

publica como homens que nos guiamos por espirito ae par-
tido, e não pela justiça, porque a justiça quer que seja igual

para todos; a justiça quer que, admittido um principio re-

gulador na verilicação de poderes, seja uma regra invariavel

para todos.
Se se provasse que os excessos de eleitores approvados nas

legislaturas passadas não estavSo de accordo com a popula-
ção respectiva; liem. Haveria uma razão para rejeitar o
precedente. Mas I&tio se não dá.

A lei de 181(5 o que quiz foi que as localidades figurassem
um numero de eleitores que realmente não pudessem dar.
E' a meu ver ainda uma questão, se a camara dos deputa-
dos pôde como soberana r.a verificação dos poderes admittir
como legal qualquer augmento de eleitores que esteja de
accordo com a população do paiz. Não é conveniente que o
faça, porque na esperança da approvação começarão as loca-
lidados a fazer augmento; ma» a legislatura anterior assim
o praticou; entendeu que o podia fazer, e nós aceitalnos
como bom » precedente.

A'commissão não se ejeixou guiar neste exame pôr affei-

ções ; ella escrupulisou o cortou augmentos; respeitou a
marcha da camara, e não esperava que aqaelles que se con-
servárão silenciosos, quando se tratou de adoptar este prin-
cipio regulador, vierem agora, cheios de zelo pela»lei, invo-
cando-a contra o Sr. Gabriel José Rodrigues dos Santos,

que c! o deputado pelo circulo do Rio Claro, assim como o
seria por qualquer distrieto do S. Paulo em que se apresen-
tasse, pois que é um nome sympathico que honra a provin-
cia, e mesmo honra ao paiz {apoiado); podia ser pois apre-dos precedentes, llontem em caso idêntico mandou que se

declarassem deputados pela força dos precedentes , e hoje | sentado por qualquer districto eleitoral
rejeito esse, mesmos precedentes para excluir do seu seio 

j 
< 

Um ga Dl l,tTAD0 Níngucm nega ist0_
o L)r. Rocmgues dos Santos. Lo Sr. Rodrigues dos Santos fo _ ^
p6de grandemente concorrer com suas luzes para o bem e 

' ^ 1 acheco: Ura, se elle^e um nome na província, se

progresso do paiz! Para elle não valem os precedentes. Tan- ! sua eleição foi natural, não é^ di^no de reparo que nós, que
í' • menos escrupulo tenho eu de aceitar os precedentes quan- ficámos silenciosos em questões idênticas ácerca de outros,

fc-j.- : levantemos agora celeuma para que o Sr. Rodrigues dos
Santos deixe de ton.n.r assento nesta casa ? Porque sómente
agora se afervora o nosso zelo 1

Senhores, votemos o parecer da commissão, respeitemos o
nosso precedente, que nós mesmos estabelecemos; demos

quanto antes assento ao Sr. Rodrigues dos Santos. Não po-
demos decentemente fazer outra cousa. Votemos o parecer
da commissão.

O Sr. Cf.sar : — Sr. presidente., tendo de pronunciar-me
a respeito desta questão , e agitando-se a idéa de que as ca-
maras passadas, e também o senado, estabelecerão um pre-
cedente contrario á lei do 19 de Agosto de 1846, quando
posteriormente reconhecerão os poderes de seus membros,

julgo dever exhibir os fundamentos em que firmo o meu
juizo.

Não entendo, Sr. presidente, que a lei de 1816 tenha pre-
venido (no art. 52) o caso de freguezias que fossem depois
creadfls, nem tão pouco a circumstancia de se incorporar ás
existentes algum outro territorio ; este caso no meu sentir
é omisso na legislação ; eu pois acredito que se não fôra esta
razão, nem a camara dos Srs. deputados, nem o senado, se te-
rião manifestado como o fizerão na veriíicação dos poderes
de seus membros, dando-se em algumas parochias numero
de eleitores excedente ao menor dado em 1812 ou 1844;
sondo portanfo, como disse, omisso este caso, um partido,
um arbítrio era de mister tomar-se.

Os precedentes do senado o da camara temporaria não são

por conseguinte contrários á lei, porque a nenhuma se cou-
trapoem. Também mo não convenço que estejamos adstrictos
a regularmo-ncs pelo numero de eleitores approvados em
legislaturas passadas. So nas freguezias questionada» sc der
o caso de não se poder fazer applicação rigorosa do art. 52
da lei citada, é-nos dado deliberar como entendermos de i-a-
zão e justiça. Defendendo destq modo o procedimento daí

to vejo que esta eleição correu muito regularmente. Se ha
eleição onde houve liberdade de voto, se hà eleição onde o

processo eleitoral correu como devia ser, ó esta de que tra-

tamos.
Se se tratasse de uma candidatura imposta, se se tratas-

se de uma <$ndidatura vulgar, poder-se-hia tolorar que se

quizesse pôr era duvida a força dos precedentes; mas no caso
actual, não direi que seja escandaloso, masé cousa bem di-

gna de reparo; pela minha parte porém eu aceitaria para
todofc a mesma doutrina, e pediria a Deos que me déese toda
n força necessaria para não me deslisar desta sonda. Nada <5
mais perigoso do que o arbítrio. Reconheço que nada éme-
lhor ao que a observancia da lei; prefiro esta doutrina;
mas se, dadas grandes difficuldadcs, a camara apartou-se

dessa observancia o aceitou os precedentes, cumpre quo
tenha coragem de applica-los a todos; do contrario tomará
um arbitrio intolerável.

Í-H Sr. Deputado: — O senhor ó que quer o arbitrio.

O Sr. P«;1IEC0 : — Engann-se; proscrevo sempre o ar-
bitrio, e nem fui cu que estabeleci o precedente, foi a ca-

niara.
O que não quero admittir com o meu voto é que ella

se arrogue •• arbitrio de applicar a um a letra da lei, a outro

o 
precedente. 

Para os nossos amigos os precedentes, para os

adversários a letra da lei. É isto o que quer o nobre depu-
tudo ?

Agora que está adoptado o precedente respeitemo-lo, e

façauios o melhoramento que entendermos nas leis eleito-

raes, afim de saliirmo-nos destes e de outros embaraços.
Ouço um nobre deputado invocar a falta de uma acta da

eleição primaria, quando o nobre deputado mesmo que tem

assento nesta casa foi approvndo sem a presença de todas as

actas da eleição primaria !...
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câmaras anteriores, e actual, e também tio senado, assento

que nenhum dos ramos <lo poder legislativo exorbitou,

lia saltado por cima da lei, que aliás tem sido respeitada;

e porque entendo vergar a questSo em caso omisso, tenho

para mim que está. nos poderes desta camara seguir os dic-

iam es da razão, o principio mais favorável, qual por sem

duvida o proceder do senado e das camara» transadas.

Levado destas causas , eu julgo, Sr. presidente, bom tir-

mado,' e sem offensa da lei, o parecer da coramis«ão, c por
isso me declaro por elle.

julga-se a matéria discutida. Iudo-se proceder á votaçã

coiilicc6"S6 jíi mio na ver casa, e encerra~sc a discussão.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos.

Scüniio cm 25 »le Kaio.

PRF.SID1\CIA 1)0 SR. DIAS VIEIRA.

Sijmmario.—Expediente.¦—Pareceres.—Eleição do Piauhy.—
Ordem do dia.—Eleição de S. Paulo. Votação.—Eleição do
Ceará. D incursos dos Srs. Madureira, C>'uz Machado, Vil-
leia Tavares, Araújo Lima.

A'sll horas da manliãa, feita a chamada, e acliaudo-se J5rc-
sentes os Srs. Villela Tavares, Machado, Cerqueira Ixúte,
Souza Leão^ezerraCavalcanti, Ilermogenes, Franco de Al-

mreida, Fernandes Vieira, Silveira Lobo, Baptista Monteiro,

balathiel, Mendes da Costa, Paiva, Martinho Campos,Fran-
cisco Campos, Costa Pinto, André Bastos, Pinto de Mendonça,
Pereira Pinto, César, Fiusa, Teixeira Júnior, Almeida Pe-
reira, Landulpho, Taes Barreto,Silva Miranda, Ferreira de
Aguiar, Sá o Albuquerque, Serra Carneiro, Augusto de
Oliveira, Pedro Muni/., Fernandes da Cunha, Arauj» Jorge,
Dias Vieira, Paianhos, Cunha Mattos, Carrão, Nabuco,
Silvino Cavalcanti, Flavio Clementino, Toscano Barreto,
Nebias, A tinido, Diogo\Mfio, Madureira, barão de Camara-

gibe, Barros Pimentel, Pereira Franco, Bello, Benevides,
Calheiros, llego Barros, Coelho de Castro, Augusto Corrêa,
Tobias Leite, Sérgio de Macedo, Pacheco, Araújo Lima,
Belisario, Barbosa, abre-se a sessão.

Le-se e approva-se a acta da antecedente.

(O Sr. visconde d&Baependy toma a cadeira da presidência.)

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Alcantara
Machado, Pinto do Campos, Cruz Machado, Sampaio Vian-
na, Felippe de Araújo, Pederneiras, Ferrak da Luz, visconde
de Baependy, Luiz Carlos, Viriato, Cândido Mendes, Gon-

çalvcs da Silva, Peixoto de Azevedo, Delphino de Almeida,

Brandão, Paranaguá, Costa Mornira, Dantas, J. de Meu-

donça, Gavião Peixoto, Belfort, Torres-Ilomem, Ilenriqucs,

Lima e Silva, Borges Fortes, Bretas, Cyrillo, barão de S.

Bento, Pedreira, Paulino, barão de Mauá, Monteiro de

Barros, e Fausto de Aguiar.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Oito ofticios do ministério do impario, participando ficar
inteirado de ter a camara approvudo as eleições primarias
das parochias que formSo os districtos 3°, 9° e 10<> dapro-
vineia do Rio de .Taneiro ; 2°, 3° e 10" da de Minas ; 1« da
de Sergipe ; e o da do Amazonas.

Outro dò mesmo ministério, participando não poder cn-
viarnsactas parochiaes do 4o districto da Bahia, que lhe

forão solicitadas por esta camara, por não terem sido ainda

remettidas áquella secretaria.

Dos primeiros fica a camara inteirada, e o ultimo vai a

quem fez a requisição.

Dous do secretario do senado: o 1<>, datado de Ido cor-
rente, participando que ao senado constou queS. M. o Im-

perador consente nas resoluções da aâscmbléa geral que
approvão as aposentadorias concedidas aos juizes de direito
Francisco de Paula dc Negreiros Sayão Lobato e Franoisco

Vieira da Costa ; e o 2», datado de 22 do corrente, partiei-

pando também que S. M. o Imperador consonte na resolução

que declara que a ultima parte da disposição doart. Io da
lei de 28 de Setembro de 1853 comprehcnde as viuvas e filhas
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dos ofíiciaes e mais praças do corpo municipal permanente
da corte. ' <

l)e ambos fica a camara inteirada.

Um requerimento de Antonio Simões dc Faria, pedindo
ser admittido a exame do 2° e 3o annos médicos. — A' com-

missão de instrucção publica.

Outro do desembargador Pedro Madeira de Abreu Bran-
dão, pedindo despacho de um íequerimento quedirigio a

esta camara.-—A' commissão de pensões e ordenados.

Outro da camara municipal da villa do S. Joúo da Palma,

pedindo a creayão de uma nova piovincia no norte da pro-
vinciade Goyaz.—A' commissãode estatistiea.

Outro ia camara municipal da villa de Aruxá, provincia
de Minas, pediudo que seja dividido o districto eleitoral a

que pertence o seu municipio cm dons collegi™, sendo um

na cidade de Uberaba, e outro na villa do Araxá. — A' com-

missão de constituiçãó.

Lfl-se, <¦. julgado objecto dc deliberação, (^vai a imprimir

paraentrar naordem dos trabalhos, o projccto com que con-

clue o seguinte parecer :

c A 3a commissão de orçamento, a que foi presente o

decreto n. 1,882 de 7 de Fevereiro de 1857, elevando os ven-

cimentos dos magistrados e empregados do tribunal do

conselho supremo militar e de justiça, e da respectiva se-
cretaria, achando razoaveis os auginentos feitos conforme
a tabella que acompanha o mesmo decreto, oflferece A con-
sideração da camara a seguinte resolução :

« Artigo único. Fica approvada a tabella dos vencimen-

tos dos magistrados e empregados do tribunal do conselho

supremo militar e do justiça, e da respectiva secretaria, que
acompanha o decreto n. 1,882 de'7 de Fevereiro de 1857.
Revogadas as disposições em contiario.

« Sala das commissões, 25 de Maio dc 1857. — D. V. C<*~

valcanti. — L. A. da Cunha Mattos. — J. V. Pederneiras. >

E'igualmente-lido, posto em discussão o approvajo o se

guinte parecer:

A commissão de pensões e ordenados, para interpor seu

parecer sobre o incluso requerimento dos empregados da di-

rectoria geral e administração do correio da cortejem qu<3
solicitão aagmento do seu3 vencimentos, necessita quo

pelos meios competentes se obtenhão informações do gover-
no, e assim as requer.

Sala das commissões da camara dos deputados, 2-5 dc

Maio de 1857. — L. A. Pereira Franco.—J. de Barro» Pimen-
tel.—Francisco de Serra Carneiro. >

Vai a imprimir no Jornal, a pedido do seu autor, o se-

guinte voto cm separado relativo ao 1" district® da provhi-
cia do Piauhy:

« Divergindo da tfpiuião da maioria da commissfio do
constituição o poderos sobre a questão do 1° districto ciei-
toral da provincia do Piauhy, peço licença a esta augusta
camara para fundamentar o meu voto, c chamo sua illus-

trada attenção para o seguinte, bem convencido de que cila

nutre o mais sincero o ardente desejo de fazer justiça recta

e imparcial.
bous são os collegios ein que se acha dividido este dis-

tricto eleitoral, um que so reúne em Thoresina, outro em

Parnahyba; cumpre examinar cada um delles.

« lo Collegio.—Comprehcnde quatro freguezlas: Tlieresi-

na, União, Barras, e Campo-Maior. Sobre os tres primei-
ros a commissão pouco diz; depois do fazer algumas insi-

nuações contra a primeira autoridade da provincia, como

que inculeando que ella houvesso dado algum ajioio a um

dos candidatos ao lugar de'deputaVlo, o Sr. Antonio Borges

Leal Casteilo-Branco, concluc achando regulares as eleições
das ditasfreguezias, e approvando-as. Concordando com a

commissão quanto a ter corrido regularmente o processo
eleitoral, divirjo nas insinuações quo faz á autoridade,

porque dos papeis que examinei oonvenço-me que ella

guardou perfeita neutralidade, e so algum reparo ha a la-

zer-lhe, é que a sua neutralidado foi excessiva, mostrando-

se condescendente de mais contra os desmandos de aljÇU-

mas autoridades locaes,que no calor que descnvolvião a

prol do outro candidato, o Sr. Antonio Francisco de Salles,

mostravão-se até ameaçadoras, e desrespeitosas, como se vê

de um officio por uma dessas autoridades endereçado ao

presidento da provincia.
« A eleição da fteguezia de Campo-Maior a commissão
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considera regular, julgando merecer desprezo as arguições j
que contra ella se fazem; estas arguições, porém, não são j
tanto para desprezar como pareô mi á com missão; ao con-
trario, parecem-me um ponco sérias; esta eleição, na minha
humilde opinai», é nulln : 1°, por falsificação; 2", por viola-

çfio da urna falsificação acha-se evidentemente provada I
com a confrontação de duas certidões extrahidas, uma da
authentica da_ qualificação da secretaria do presidenta, e |
outra do proprio livro da qualificação. Observâo-so nomes ;
alterados, nao menos de 42; achão-se nomes no livro da '

qualificação, nao menos de 17, que não estão na authen-
tica da secretaria, parecendo que foião introduzidos de per-
meio -, alguns nomes, ernfim (19), que existem na authenti-
ca da secretaria não existem no livro da qualificação,
como tudo se vê da confrontação junta, que peço seja
impressa conjuntamente com esto parecer. Não liou-
ve, è verdade, um exame, para tornar certa e palpável a
falsificação, mas aprova acima indicada é sufficiente, c toma
mais vulto e força em presença de outfos facto*. Fui teque-
rid. > exame ao juiz municipal em tempo de se poder tomar
alguma providencia eflicaz. E o quo fez elle ? Despachou a
20 de Outubro, designando o dia 31 do mesmo mez, vespc-
ras da eleição, quando não seria mais tempo de aproveitar
o exame, para se proceder na eleição pela certidão da secreta •
taria do governo, se o exame concluisse pela falsidade ;
accrestee que no dia designado tal exame se não fez.

Ha atte^tado do commandante do destacamento aaseve-
rando que a chamada se não fizera pela authentica da pre-
siuencia ; pedio-se ao juiz de paz presidente da mesa paro-
chiai para declarar se fez a chamada pela lista do livro, ou
pela certidão da secretaria, e elle fugindo da questão respon-
deu que a chamada fora feita pel«- alistamento legal. Vê-se na
confrontação que offerec; acima 11 nomes, 110 fim deliadecla-
rados que se achão na qualificação viciada, e não existem na
authentica da secretaria, mas estes nomes estão menciona-
dos na acta da 3a chamada como não tendo acudido a cila ;
logo é claro que a chamada foi feita pela lista cm que se
achão inseriptos, e essa lista é falsificada. Estando assim
provad i que a lista tirada do livro da qualificação foi falsi-
ficada, e que a chamada dos votantes foi feita por essa lista
falsificada, não padece duvida que a eleição de Campo-Maior
í nulla. A violação da urna é também cousa grave.

« Allega-se que em o dia 5, tendo-se anteriormente con-
cluido a 2a chamada, antes de proceder-se i\ 3a, comparece-
ruo o juiz de paz e mesarios da parcialidade do Dr. Sallcs,
antes da hora marcada, quando ainda não tinhão concorri-
do os votantes, e mandando retirar a guarda, ficando apo-
nas o ordennnça, abrira o juiz a arca em que estava a urna,
tirara estn, e também a abrira, e tirando um maço de ccdu-
Ias amarellas introduzira outro de cédulas brancas. A prova
consiste em um attestado do commandante do destacamen-

i í0-'em outro de vários cidadãos do Campo-Maior, em uma
justificação produzida na própria freguezia sem audiência
das partes, que não forão achadas para serem citadas, eem
outra j ustificação com citação do mesario Dr. Itaymundo
Antônio de Carvalho, o qual protestou contra a competen-
cia do fôro. Nesta justificação jurão «ordenança, os solda-
dos do d "itacamento, c outras pessoas ; aceresce que tanto
a arca como a urna tinlnlo apenas uma chave.

" 1\ minha opinião pois que esta eleição é nulla.
Este collegio deu mo Dr. Castello Branco 25 votos, Dr.

Salles 24, Osorit» 14, Siraplicio 13.
« Eliminados os 6 votos desta froguezin, que votArão no

, Dr. Salles, temos o seguinte : Castello Branco 25, Salles 18,
Osorio 14, Simplicio7.

2° Collegio. — Tem quatro freguezias : Pedro II, Pira-
curuca, Batalha e Parnahvba.

tres 
primeiras não encoutra a commissão duvida ;

acuou que tudo correu suavemente ; ma3 seja-me permittido
chamar n attenção da própria commissão para a acta da fre-
guezia c.e Piracuruca ; tenho fé que, lendo-a, a própria com-
missão concordará comigo, que esta eleição não se pode
sustentar; queella é insanavelmcnte nulla. Da acta cons-
ta que em o dia 2 começou a Ia chamada, e não fc con-
C.uio, proseguindo-se no dia 3 em a dita Ia c hamada, fazendo-
sc netfse mesmo dia em aeto continuo a <.•» c 3a, quando o
art. 18 da lei do 19 de Agosto de 184fi manda que a 3a
chamada se faça em outro dia depois da 2", cm hora annun-
ci.ida pelo presidente ao encerrar a sossilo do dia antece-
dente. Accresce que não se declarArão cm acta especial os
nomes dos votantes que faltàrão & 3" cliamada, art. 4P da
mesma lei. Convém por ultimo observar que comparecerão

J

220 votantes, e faltarão 452. A' vista do exposto julgo nul-
los os õ votos desta iYeguezia.

« A eleição da IYeguezia de Pedro II não pôde ser appro-
vada, porque não existe acta. E' veidade que o collegio
considerou boa esta eleição, mas o collegio é nimiamente sus-
peito, por ser todo do uma parcialidade. Compôz-so de 23
cloitores da Parnahvba, que a própria commissão julga nul-
los, tirados os quaes ficão 15 nesse collegio ; destes 15 são
» da freguezia de que tratamos ; forão pois elles proprios
que approvãrão seus diplomas com mais 5 eleitores de Piia-
curuca, que eu considero nullos. O dito collegio, pois, não

passa de um conventiculo. N'uma eleição tão contestada
como a do 1» districto eleitoral do Piauhy não se deve ap-
provar uma eleição primaria sem a respectiva acta.

« Resta agora faltar da freguezia da Parnahvba. Dft-seo
seguinto : O juiz do paz mais votado em o dia designado na
lei apresentou-se na matriz, tendo precedido os avisos ne-
cessarios,c antes de organisar a mesa declarou que tinha
duvida o eleitor Faustino José da Fonseca podia con-
correr pura a formação da mesa, por constar de uma
portaria do ex-presidente do Maranhão, o Sr. Cruz Ma-
cliado, que o dito eleitor estava pronunciado, tanto que
o demittio de »ubdelcgado. declarando que o crime era o
de violências contra a pessoa do juiz de paz presidente da
junta de qualificação de Ayrarosas. O officie do Sr. ex-pre-
sidente era de 31 de Julho de 1856. Discutio-se esta ques-
tão, e foi decidido pela maioria dos eleitores que elle não

podia votar em consequencia da pronuncia.
Passando-se á eleição de 2 membros para a mesa pela

turma dos eleitores, forão nomeados Antonio liaptista Lo-

pes, Manoel Joaquim de Souza com 11 votos, tendo Mathias
José de Souza e Antonio José Analio de Miranda 10 votos.
Um membro da assembléa parochial apresentou por es-
cripto requerimento, declarando que Mathias José de
Souza eta liberto, e que em consequencia não fosse de-
clarado elegivel. Immediatamunte um irmão do Dr.
Antonio Francisco de Salles, supplente de eleitor, reque-
reu também que fosse excluído o mesario nomeado Ma-
noel Joaquim de Souza, por ser menor. Em seguida
este requereu que também f>ÍSe considerado não ele-

givel Antonio José Analio de Miranda, por ser igual-
mente menor. Foi tudo discutido, e tendo de seguir-se a
votação, o juiz de paz determinou que cada um votasse com
a palavra 

- elegivel—ou—não elegivel.— Nesta occasião
os eleitores e supplente» do Dr. Salles dcclarárão que não

querião votar na questão ; que se separavão e ião formar
outra mesa com o 2o j uiz do paz, e assim o fizerão.

Decidio-se por votação o seguinte: 1°, a exclusão do me-
sario Manoel Joaquim cie Souza, por ser menor; 2°, que não
era elegivel Mathias José de Souza, por ser liberto ; 3o,

que também não era elegivel Antonio Analio de Miranda,
como menor.

Segundo a lei ultima de eleições e seu regulamento,

entendo que os eleiteres e supplentes qu« intervém nano-
meação da mesa têm o direito de escolher perfsonfc que te-
nhão as habilitações para serem eleitores, e podem cm con-

seqüência deixar de escolher eefto e dertermimido indivi-

duo se entenderem que elle não tem essas habilitações, as-

sim como podem em tempo revogar uma nomeação feita,
se verificarem que ella recahio em pessoa qne carecesse
das habilitações. Se os que nomêão usão mal deste direito
ou engimão-se , não é isto motiva legal par* que se faça
uma separação, e se erga outra mesa. Contra a má organi-
sação da mesa, e contra decisõe3 destas, ha recursos, pro-
testos c provas, A vista da» ijuaes a camara dos deputados
darA razão a quem a tiver. Entendo que não sederão facto.

que justificassem a retirada dos supplentes dos ciei toros .

para. fazerem, como fizerão , uma eleição sua, para a qual
sómente concorrerão seus amigos, não tendo havido aquel-

Ia liscnlisaçüo que a lei quer : assim tenho opinado em ou-

tras eleições que têm sido sujeitas a meu exame, e por este

facto só considero nulla semelhante eleição, defendo con-

siderar-se valida a que foi feita perante o juiz dc paz mais
votado. As decisões que tiverão lugar não acarretão nulli-

uade aiguma.
* O juiz de paz que a presidio foi o mais voUdo,e portanto

o legitimo. A mesa compõe-se de 4 mesarios, dous da es-

colha dos eleitores, e dous da escolha dos supplentes. Os
eleitores, que em sua maioria erão da parcialidade do Dr.

Castello Branco, nomearão dous mesarios ; é verdade que
um delles foi julgado não elegivel a requerimento de pes-
soa da parcialidade do Dr. Salles, mas nomeou-se outro;
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temos pois que os dous mesarios nomeados tinhiio as qualida-
des de eleitoras. Se os supplentes dos eleitores da parciali-
dadedo Dr, Salles não nomeArão os outros dous mesarios, é
porque não o quizerão fazer, elles esta vão em maioria, e de-
clarárão que se retiravao para fazer uma outra eleição, e
assim praticarão. A decisão que houve, e que acima notei,
sobre ser elegivel ou não este ou aquelle, em nacTa influio,
porque versou ácerca de indivíduos que não forão nomeados
para a mesa, que ti verão apenas votos immediato* aos que
tiverâo dous mesarios. A decisão não aíTeeta a legalidade da
mesa, affeeta sómente o direito dos indivíduos, que pode-
ráõ reclamar 

perante 
o poder competente.

« E' pois minha opinião que deve ser annullada a dupli-
cata favoravel ao Dr. Salles, approvando íe a eleição feita1 
perante o legitimo juiz de paz.

«'iodasestas freguerias que acabo de analy sarfazem o2"
collegio, o qual dividio-se em dous, um reunido na matriz
e outro no Rosário.

« O collegio da matriz, composto de 24 eleitores da Par-
nahyba, e ] da Batalha, votou nos Srs. Castello Branco
25, Osorio 25.

«O collegio do Rosnrio. composto de 23 da duplica tade Par-
nahyba, de 9 de Pedro II, 5 de Piracuruca, e 1 (la Batalha,
votou nos ÍN3. Salles 38, Simplicio 26.

« Eliminados^ 23 votos da duplicata da Parnahyba, 6 do
Campo-Maior, 5 de Piracuruca, e 9 de Pedro II, lica a vo•
taçao reduzida aos seguintes termos : o» Srs. Antonio Bor-
ges Leal Castello Brauco 50, José Francisco de Miranda
Osorio 3í*, Antonio Francisco de Salles 19.

E' portanto « meu parecer o seguinte:
«1.0 '.Juc se peça ao governo a aetu da eleição primaria

da freguezia de Pedro ,11.
<2» Que se annulle a eleição primaria da freguezia de

Campo-Maior, procedendo-se a nova.
« 3.» Que se annulle do mesmo modo a da freguezia de

Piracuruca.

_ 
« 4.» Que se annulle a duplicata dos eleitores da fregue-

ziada Parnahyba presidida pelo padre Antonio Joaquim do
Brito, na igreja do Rosário.

5.o Que se approvem todas as outras eleições pri-
marias.

ti.o Que seja declarado deputado o Dr. Antonio Borges
Leal Castello Branco, e supplente o coronel José Fran-
cisco de Miranda Osorio.

> Paço da camara dos deputados, 25 de Maio de 1857. —
J. J. Pacheco. >

1° Districto fiei/oral do Piauhy. — Comparando a cer-
tidão n. 1. obtida do proprio livro da qualificação da fre-
guezia de Campo-Maior, com a de n. 2, extrahida da au-
thentica existente na secretaria da presidencia, notão-se
as divergências seguintes : '

NOHES ALTERADOS*

Certidfio do livro n. 1.

N, 4 Anselmo José da Silva.
52 Antonio Pedro Pereira.
06 Bernardo Ferreira Lima.
81 .José Ferreira dos Santos.

118 Mavioel Curju/á.
120 Manoel Pereira de Souza.
127 riieotonio José Ferreira.
129 Antônio Ferreira de Figueiiedo.
143 Gonvalo de Abreu Sepulveda.
153 Miguel Alves Sepulvio.
169 Narciso de Souza Lima.
179 André Alves Fernandes de Veras.
190 Joaquim Pereira da Bocha.

197 Raymundo Gonçalves da Costa.

219 Vicente de Souza Machado.
227 Clarindg Ferreira dos Santos.

230 Francisco Pereira da Silva.
243 José Manoel da Silva.
271 Canuto Corrêa da Silva.
277 Francisco Ferreira.
2V0 João Antonio da Silveira. f
293 João Manoel Machado.
308 Trajano Rodrigues de Carvalho.
377 Estevão dos Santos.
379 Francisco José de Moraes.
397 Ezequiel Pereira Barro».
413 Raymundo Ferreira de Souza.

424 Antonio Francisco de Oliveira.
431 Gregorio Robes Torres.
453 Rayimindo Franco Nunes.
456 Valerio Lopes de Souza.
483 Luiz Pereira de Brito.
505 Thomaz Ferreira Couto.
535 Polycarpo Nunes Mello.
545 Malachias Gomes.
557 João da Silva Araújo.
501 Pedro Alves de Vasconcellos.
566 Raymundo José Pimentel.
586 Severino Henriques do Nascimento.
588 1'aulino Pereira de Souza.
596 Raymundo Ferreira.
603 Joaquim Ribeiro Soares.

Certidão da au thentica n. 2.

Por 4 Antonio José da Silva.
48 Antonio Pedro Ferreira.
62 Bernardo Pereira Lima.
80 José Pereira dos Santos.

114 Manoel C isaca.
116 Marcos Pereira de couza.

123 Tlicot^nio José Pereira.
125 Antonio Ferreira de Figueiredo.
139 Gonçalo de Abreu Sepulcio.
149 Manoel Alves Sepulcio.
166 Narciso dos Santos.
177 André Mano Ferreira de Vera».
187 João Ferreira da Rocha.
193 Raymundo Gomes da Costa.
212 Vicente Cardoso de Macedo
220 Clarindo Pereira dos Santos.
223 Francisco Ferreira da Silva.
236 José Manoel de Carvalho.
262 Manoel Corrêa da Silva.
268 Francisco Teixeira.
281 João Antonio da Silva.
284 José Manoel Machado.
299 Trajano Rodrigues da Cruz.
370 Espiridião dos Santos.
372 Francisco de Moraes.
389 Ezequiel Ferreira Barres.
4 5 Raymundo Barreira da Silva.

It'ctamaç!lQ.

13 Victorino Francisco de Oliveira.
20 Gregorio Rubes Passos.
42 Raymundo Francisco Neves.
45 Valerio Alves de Souza.
61 Antonio Pereira de Brito.
94 Thomaz Ferreira Souto.

122 Polycarpo da Costa Lima.
132 Mnthias Gomes.
144 João de Paiva Araújo.
150 Pedro Alves Vianna.
152 Raymundo Pimentel.
173 Sovoriuo Francisco do Nascimento.
175 Pauiino José de Souza.
183 Raymundo Pereiia.
189 José Joaquim Ribeiro.

Somes que iulo existem na authentica dl aecrelun i,

e sim no livro.

N.37 Frederico José da Silva.
39 Francisco Rodrigues do Nascimento.

47 Raymundo Fausto da Silva.
59 Alàno José Baptista.

106 Joaquim Gomes Pereira.

186 Benedieto Ferreira de Oliveira.
193 Manoel Alves de Souza.

198 Ricardo Ar.tonio Pereira.

214 José Alves Pereira.

215 José de Souza Machado.

247 Joaquim de Carvalho.
390 Domingos Antonio de Mesquita.
414 Pedro de Souza Barras.
445 José Pinto.
463 João Pedro.
524 Antonio Vieita.
543 JoSo Menino.
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Nomes que não se achüo no livro, c sim na authenlica
« da secretaria.

N.55 Autonio José Baptista.

102 Iguacio Gomes Pereira.

104 José (lns Neves e Silva.

175 Antônio Ja (-.'unha Monteiro.
319 

"VVencesláo 
José dos Santos.

¦345 Miguel José de Carvalho.
358 Quintino José de Sauta.
4.06 Ray mundo Antonio da Silva.
407 Raymyndo Belina.

fíeclamaçào.

N. 2 Rayroundo Gomes de Souza.
33 José Vicente Ferreira.
5L José Craveiro.

129 Manoel Vieira.
182 Francisco Antonio do Nascimento.
184 Marcos Pereira.
185 Antonio Francisco.
192 João Pedro.
193 Antonio Venção.
194 Pedro Luiz Pereira.

Na relação dos indivíduos mencionados na acta da eleição
como ausentes se achão os seguintes nomes que constão do
livro falsificado, e não daauthentica da presidencia;

N.59 Alano José Baptista.
5 i Antonio Pedro Pereira.

186 Benedicto Ferreira de Oliveira.
66 Bernardo Ferreira Lima.

227 Clarindo Ferreira dos Santos.
271 Canil to Corroa da Silva.
377 Estevão dos Santos.
277 Francisco Ferreira.
143 Gonçalode Abreu Sepulvcda.
290 João Antonio da Silveira.
214 José Alves Pereira.
193 Manoel Alves de Souza.
120 Manoel Pereira de Souza.
198 Kicardo Antonio Pereira.

ORDEM DO DIA.-

ELEIÇÃO DE S. PAULO.

(8o dislricto.)

Procede-se íi votação do parecer da eommissão de consti-
tuição e poderes, e emenda dos Srs. Costa Pinto c Nebias,
relativas ao mesmo districto, e é approvado o parecor, c a
emenda somente na parte que manda annullar um eleitor
de Santa Barbara.

O Sit. Paii-.ioriNTE declara deputado pelo 8» districto da
província de S. Paulo o Sr. Gabriel José Rodrigues dos
Santos.

ELEIÇÃO I>0 CEARÁ.

(4o districto.)

Entra em discussão o parecer da eommissão de constitui-
ção e poderes concluindo aue seja reconhecido deputado

or este districto o Sr. D. J. N. Jaguaribe, e supplente o
r. RaymundoFrancisco Ribeiro, e é apoiado, como emenda

substitutiva, o voto em separado do Sr. Pacheco que con-
elue que seja reconhecido deputado' o Sr. padre Tliomaz
Poinpêo de Souza JBrazíl, e supplente o Sr. D. J. N. Jagua-
ribe. (Vido sessão antecedente.)

O Sr. Madureira : — Sr. presidente, a posição que occu-

Jiei por alguns dias nesta casa, como membro interino da
eommissão de poderes, constituiudo-me na rigorosa obriga-

ção de examinar a eleição do 4° districto da província do
Ceará, collocou-me igualmente na obrigação de virexpôr ií
camara os fundamentos de minha convicção, opposta ao pa-
recer em discussão, e á ultima parte da 6a conclusão do voto
em separado.

^ Sr. presidente, se não fora a consideração exposta de ter
sido membro interino da eommissão de poderes, eu hoje
aguardaria em silencio a discussão, para «m vista delia for-
mar o meu juizo, e dar um voto svmoolico sobre a matéria,

br. presidente, não tenho a veíleidade de suppôr que ve-

nho abalar as convicções daquelles que protegem o parecer;¦^não 
tenho também a veíleidade de suppôr que venho escla-

recer a camara para que ella possa dar um voto conscien-
cioso e illustrado sobre a eleição do 4o districto do Ceará....

Uma voz: - Para isso é que serve a discussão.

O Sr. Madubeira :  mas, senhores, restar-me-ha
em recompensa o consolo, o prazer de concorrer para que
este debate tenha todo o desenvolvimento de que é suscep-
tivel, c ao mesmo tempo eu repouse com a minha eon-
sciencia tranquilla. communicando á casa o resultado do
exame a que procedi nossa eleição.

^ Sr. presidente, não procurarei discutir a alta convenien-
cia publica de se discriminarem, na questão de verificação
de^ poderes , as cores políticas dos candidatos que piei-
teão e solicitão a honra de ter um assento nesta casa....

(Apoiados.)

Una voz : — E' questão meramente de justiça.
O Sr. Mabcveiiu: — .... porque, senhores, estou inti-

mamente convencido de que a assembléade 1857 ha de col-
locar-se na verdadeira altura de uma representação nacional,

j (Apoiados.)

O Sr. Mendes de AlmeidaAinda ha pouco deu uma

prova disso.

O Sr. Madurema -.—Apoiado. Peço porém ao nebre de-

putado que me deixe discorrer.
Sr. presidente, dizia eu que a camara de 1857 hn de collo-

car-se na altura de sua inis<ão ; ha de examinar a questão
da verificação de poderes, questão da qual muito depende a
moralidade da camara, antes como um poder judiciário do

que como um poder poli tico. (Apoiados.)
Entendo, Sr. presidente, que em questões desta ordem a

camara só tem a examinar: primeiro, se o numero de eleitores
dado por umaparochia é ou não autorisado pela lei; e se o
numero autorisado pela lei e dado pela parochia está no
caso de ser approvado pela camara, porquo é de necessidade

que ella reconheça se esses indivíduos estão ou não no caso
• de ser elegiveis, e portanto se estão ou não no caso de emit-

tir um voto legitimo.
PortaritoN senhorès, a camara não tem que entender com

as cores políticas dos candidatos. (Apoiados.) E, senhores, ai
da camara que, abusando de sua omnipotencía parlamen-
tar, ousasse lazer uma depuração; porque, senhores, essa
camara imprimiria em seus actos o caracter de uma par-
cialidade política que seria desairosa e de conseqüências

perigosas....

Um voz : — O caracter de parcialidude.

O Sr. Madcreir* :—....de aügmentar as fileiras da
maioria que dominasse a camara; e então, senhores, a ca-
mara desceria da altura em que deve estar quando examina
uma questão desta ordem, que deve ser resolvida segundo os

princípios d^ direito que a regem.
Além disso, Sr. presidente, uma depuração traz sempre

graves e sérios inconvenientes, porque o publico que nos ou-
ve, o publico que noa ha de julgar, por sem duvida perderft a
confiança que tem nos representantes do povo quando estes,
em vez de abriram as portas do parlamento aos indivíduos
legitimamente eleitos, forem levados por affeiçoes políticas,
procurando catar 110 numero dos candidatos aquelles que

i pertencem ao lado político da maioria dominante do mesmo

parlamento.
Senhores, não me demorarei em fazer sobresahir os incon-

venientes depe procedimento, porque estou certo que a ca-
mara aprecia sua missão, e lia de dar uma decisão digna
delia, como acabou de praticar com a eleição de S. Paulo.

Sr. presidente, feitas estas curtas considerações, entrarei
no exame da eleição do 4° districto da província do Ceará.

Não lerei a^ui documentos, porque ordinariamente tal
leitura fatiga a attenção da camara, c obriga a muitos depu-
tados a deixarem de ouvir o orador.

Referir-me-hei a todos clles, e pedirei a qualquer dos
honrados membros que.por ventura contestarem as'minhas

j asserções, que citem o documento que eu contrariar na ex-

í posição fiel e succinta que vou fazer da eleição do 4o districto

| da província do Ceará.
Sr. presidente, o 4o districto eleitoral da província do

í Ceará compõe-se de dons collegios, a saber : um composto
das freguezias de Baturité e Canindé, o outro das freguezias
da Imperatriz e Santa Cruz. Tratarei do 1° collegio.

A freguezia de Baturité tem 39 eleitores, numero legal.
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e destes 39 comparecerão 37. A freguezia do Canindó,

porém, dou 17 eleitores'em vez de 14. Segundo o preceito
que estabeleceu o art. 52 da lei regulamentar da» eleiç"os,
a freguezia de Canindé sô podia dar 14 eleitores (apoiado*):
mas apparecem 17 votantes. No exnmo a que procedi, achei

que em 1849 o ex-presidente Fausto designou o numero de

11 eleitores, e em 1852 esse numero foi mantido pelo ex-

presidente Silva líego ; e & vista disto entendoque os tres
votos que apparecem demaia nessa freguezia nuo podem ser

razoavelmente sustentados ; devendo por isso serem annulla-

dos os diplomas dos tres eleitores menos votados.

Aqui, senhores, vê a camara eme não <5, e nem podia ser o
interesse da parcialidade do Sr. Pompêo que me faz expres-

sardessa fôrma, porque os tres votos que julgo illogitimos

são dossa parcialidade.

Uma voz t — Nem pôde ser suspeito para essa parcialidado.
(Apoiados.) t

O Sr. Madi ufiih :—Portanto, Sr. picsidentc, desses elei-
tores em numero de 51 votárão 37 no Sr. Jaguaribo e 11 no
Sr. Pompêo.

Não entrarei, Sr. presidonte, em uma questão quefoi sus-
citada na commissão pelos honrados aspirantes a uma ca-
deira nesta casa. Um delles entende que, apezar de poder
dar 39 eleitores a freguezia de Haturité, c do terem compa-
recido 37, este numero não pôde ser contado todo a um dos
candidatos, porque votárão 3 indivíduos menoros. A casa
comprehende a gravidade desta matéria ; entretanto, Sr .

presidente, não se prova competentemente que esses indi-
viduos, além de serem menores, erão os idênticos que com-

parecerão no collegio ; portanto entendo que não podem
ser razoavelmente deduzidos esses 3 votos de Baturité.

Uma voz : — Se forão qualificados são maiores.

O Sn. Madobeiih : —Concordo com V. Ex. neste ponto.
E' uma que3tão giave, uma questão importante, é verdade ;
mas entendo que a allegação não está provada competente-
mente ; e portanto não podem ser deduzidos esses 3 votos

que recahirão no Sr. Jaguaribe.
O collegio da Imperatriz, segundo a casa acabou de ouvir,

se compõe de duns freguezias, Imperatriz e Santa Cruz;
Imperatriz com 3(j eleitores, e Santa Cruz eom 12. Entre-
tanto a commissão vio com sorpresit quo a freguezia de Santa
Cruz em vez de dar 12 eleitores deu 21 !

A commissão, querendo examinar cuidadosamente esse
faeto, veio ao conhecimento de que Santa Cruz, sendo uma
freguezia creada em 1812, e provida canonicamente em
1819, teve nessa época o numero de 12 eleitores que lhe
marcou o então presidente dessa provincia, o Sr. conselheiro
Fausto ; posteriormente a isso foi declarado (em 1852), pelo
ex-presidente Rego, que não podia dar mais eleitores do que
os lixados em 1849.

Entretanto, Sr. presidento, na eleição de 1852 para 1853
apparecem na acta do collegio do Santa Cruz 21 eleitores.

O collegio, reconhecendo que havia excesso nesse numero,

e excesso injustificável, não quiz prejudicar a eleição, o

resolveu que os 9 eleitores augmentados fossem, como

cumpria em vista do art. 71 da lei de 1846, tomados em
separado, para que a camara pudesse com segurança deci-
dirda illegitimidade ou legitimidade desse augmento.

Aqui convém ol>3crvar que o numero marcado pelo go-
verno, para isso autorisado por lei, visto a creação da fre-

jjuezia de que trato, era o que podia dar pela sua quali-
licação, pois não rego esto caso o artigo já citado da lei
regulamentar das eleições. O collegio manteve o accordo
de tomar á parte os eleitores accrcscidos.

Em consequencia tomárão-se em separado esses 9 votos,

procedimento mui regular e autorisado pela, lei. Sendo sub-
mettida ao conhecimento da camara dos Srs. deputados a
eleição de 1852, foi appvovado o procedimento do collegio.

Uma voz : — Não apoiado.

O Sn. Madureir ••: — Eu desejara que o honrado membro
mostrasse que assim não foi; eu provarei quando for occa-
sião a veracidade do que digo.

Uma voz : — Eu provarei o contraiio.

O Sa. Maoureira : — Sr. presidente, a commissão, quo-
rendo examinar a força da argumentação apresentada pelo
Sr. Jaguaribe, e entendendo que os nove eleitores exce-

dentes não erão legitimos, recorreu aos documentos que se
achão sobre a mesa, e aos quaes também se soccorreu o voto

em separado. Reconhece que a freguezia de Santa Cruz sem- j

pre deu 12 eleitores, e sómentc em 1H.52 elevou esao numera
a 21; porém vindo e*sa eleição para ter apreciada pela ca-
mara, não foi approvada.

(lia alguns apartes.)

O Sn. PiiEsinmni:: —Attenção !

O Sr. Madureir i: — Vou mostrar que a camara negou
o seu assentimonto a esse augmento indébito. Rogo a V.
Ex. que tenlm a bondade demandar o parecer impresso a
respeito da eleição do Ceará.

O Sr. Villei.4 Tavares :— A lógica do parecer nesta par-
te é incomprehensivel.

O Sn Madureira : — Sr. presidente, o parecer liujita-se
a dizer que lição approvadas «s eleições do tae» etaesfre-

guezias que pertencem ao collegio da Imperatriz. Pergun-
to: o quo fez o collegio? Tomou aómenw os votos de 12
eleitores promiscuamente, e os 9 que excederão votárão em
separado.

Um v voz : — E não fazem parte do collegio ?

O Sn. Madubeira : — Não, desde que forão tomados em
separado. A camara approvando o procedimento do collegio
da Imperatriz approvou sómente os 12 eleitores legitimos,

pois não mandou contar os 9 votos tomados em soparado,
como illegitimos, por excesso de numero.

Uma voz : — Donde deduz isto ?

O Sr. Madureira : — Deduzo da lógica, do bom senso e
da razão. Deduzo da lógica, Sr. presidente, porque se a ca-
mara entendeu que bem procedeu o collogio considerando
illegitimos estes 9 eleitores, claro fica que está implícita-
mente approvado o acto do mesmo collegio.

Uma voíí: — A camara não pôde annullar eleitoros.

O Sn. Madureiba:— Diz o nobre deputado que a camara
não pôde annullar eleitores; o que concluo do semelhante
argumento, que não tem prot-.edencia alguma? Concedo a
hypothese; mas o collegio tinha obrigação do tomar cm se-

parado os votos dos eleitores suspeitos de illegalidade, e então

qual é a consequencia? li) que o poder legislativo, único
competente nesta matéria, uão declarando validos essesVjlei-

tores....

O Sr. Teixeira Jision : —Não declarando nullos

(lia outros apartes.)

O Sr. Presidente : - -Attenção !1

O Sr. Mabijbeiba : — Bem vejo que estou incommodando

03 honrados membros...

O Sr. Teixeira Júnior : — Pôde fallar quanto quizer ;
não me incommoda.

O Sr. Madureira : — ... poraue vêm a ferida profunda

que estou fazendo no parecer. (Apoiados.)

O Sr. Teixeira Júnior : — Não apoiado.

O Sn. Madubeira: —Querem portanto desviar-mo com
apartes da questão principal.

O Sr. Teixeira Jumob dá um aparte.

L'mi voz — Não lhe daremos mai> apartes; pôde fallar

tres dias se quizer, sem que o interrompamos.

O Sn. Madureira : — Não tenho pulmões para fallar

tanto tempo, e nem a questão comporta tao largo desenvol •

vimento.

(lia diversos apartes.)

Sr. presidente, felizmente para mim. felizmente para o

candidato cujos interesses eu, como representante do povo,
advogo nesta casa, uão pertenço á parcialidade política do

Sr. Pompêo. (Apoiados.)

O Sn. Viueu Tavares: —lato lhe faz muita honra.

O Sr. Miobreira : — Não sou Grego nem Troyano•quan-

do se trata de questões cfc direitos (apoiados); não sou Grego

nem TrovanO quando se trata de fazer juitiça , de dar as-

sento nesta casa a quem tem um diploma legitimo.

O Sr. Augusto de Oli\lir\ ; —São todos a mesma cousa ;

não <5 privilegio seu.

O Sn. Madureina : ¦ — Os nobres deputados sao todos a

mesma cousa; porém fiquem entendendo 03 honrados raem#

bros que não sou caraouceiro; se os honrados membros en«$
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tildem que qualquer palavra minha lhe» cabe, aceitem-a no

3 ?ntido que lhes parecer. O honrado membro está sob uma

Impressão terrível...
' 

O Sn. Fern*>des Vieira : —Não apoiado.

O Sr. Madureira : —.... está acabrunhado por um pesa-
sadelo ; para elle a eleição do 4o districto è uma Vestal, em

que seNião deve tocar sob pena de maldição. (Riso.) Para que
tanta celeuma, quando a discussão deve correr calma e tran-

gtiilla como sempre ? (Af.oiadou.)

Um í voz : — Para que tanto calor da parte do nobre de-

putado
O Sr. Madureira : — O nobre deputado não me conhece.

Sempre tenho mostrado este calor na tribuna ; esta ve-
hemencia me é uutural todas as vezes que fallo. Appello

para os meus honrados collega*. que, como eu, furão mein-
Dros da assemblóa legislativa da Bahia; elle* cóntirmaráõ
o que digo.

(Apoiados dos Srs. deputados di Bahia.)

Não estranhem portanto os honrados membros o tom
das minhas palavras ; por mais calor que eu mostre, nunca

deixarei de trata-los com toda a urbanidade e cortezia de
cavalleiro. Deixem-me discutir, e não fação acreditar que
me interrompem por amor da causa injusta c insustentável

que defendem.

(Cruzão-se vários apartes.)

O Sr. Presidente :—Attenção ! Ordem !

O Sr. Madureira :—A questão é de direito, ó de justiça.
Já tiz ver a alta inconveniência que ha em discriminar-se as
cores políticas (apoiados) para sustentar a eleição deste ou
daquelie candidato. Não nos guiemos, senhores, por prin-
cipios dessa ordem, que nos levariào a uma depuração.

O Sr. Teixeira Júnior : —O 
que ninguém quer.

1 O Sr. Madureira:—Uma depuração, senhores, não é
digna desta camara. (Muitos apoiados.)

O Sr. Tei\eira Jimor : — Ninguém quer depurações.

O Sr. Madureira : — Sr, presidente, tratava eu da elei-
ção da freguezia de Santa Cruz, e dizia que esta só pôde
dar 12 eleitores, fundado lio acto do presidente da província
em 1849, fundado no acto do presidente da província em
1852, fundado no acto do presidente da província o Sr. Paes
Barreto em 1856. Peço neste ponto a attenção da casa.

Todos os presidentes da província, desde que se creou a
freguezia da Santa Cruz, declar&rão que üquella freguezia
não podia dar mais de 12 eleitores. Logo, o nobre deputado
não tem uma base, não tem, por assim dizer, uma têa de
aranha a que se agarre para sustentar a legitimidade dos
9 eleitores excedentes.

Sr.-presidente, o argumento apresentado pelos honrados
membi'03 se reduz a isto : que o lauto de não ter a assem-
bléa gemi explicitamente declarado nullos os 9 eleitores
excedentes, demonstra que os admittio como legítimos. Esto
argumento não prevalece , porque, approvando-.se o parecer
que declarou legal 0 procedimento do collegio, 6 claro que
se approvárüo sómcnte os 12 eleitores, visto quo o collegio
tomou englobadameritc os votos de 12, ficando em separado
os de 9, que se unirão áquelles 11a approvação geral, como
pedem verificar.

Supponhão porém os nobres deputados que a camara ti-
nha approvado tanto uns como outros ; pergunto, que 111-
fluencia pôde ter um precedente illegal ?

(Cruzão-se apartes.)

O'Sr. Presidente : —Attenção !

O Sr. Madureira : — Os nobres deputados não me dei-
x.ío fallar j não sabem o que vou dizer, e já se anticipão em
responder ao meu pensamento ! ! ! Vou dar a razão por quo
não procedem os precedentes. Note-se, antes de tudo, que
o Sr. Paes liarreto declarou que a freguezia só podia dar 12
eleitores. bendo isto evidente não podem querer os nobres
deputados que a camara approve uma illegalidado reco-
nhecida.

(Cruziio-se apartes.)

Note a camara uma circumstancia 
que inílue seriamente

nesta questão. O numero^ de 12 eleitores ópor tal maneira
reconhecido ser o dessa freguezia, que havendo ali uma du-
plicata a favor do Sr. Pompêo....

bitÍT'' 
L°"°: ~ Era ° mx!mo autor's»do pelas

(Ha outro aparte.)

O Sr. MadIrditia : — Eu não approvo semelhante du-
plicata ; quero sómeníe dizer que tanta era a convicção de
serem 12 03 eleitores de Santa Cruz, que a duplicata à quealludo não excedeu esse numero.

O Sn. Teixeiri Jumor —Leu a acta da duplicata?

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente: — Att-nção! Quem tem a palavra í
o Sr. Madureira.

O Sr. Madureira :—Eu gosto dos apartes, mas têm o
inconveniente de tornar mais vehementes as minhas pala-vra.s , e de não me deixarem concluir cousa alguma.
[Apoiaios.)

Quero porém, Sr. presidente, admittir que são validos os
21 eleitores de Santa Cru/.; pergunto, este lacco pôde ter

1 ^T^lr^uc'e 
de legitimar o diploma dado ao Sr. Jaguaribe ?

-\ao; porque, senhores, não sereis capazes deapprovarum
1 collegio illegal, que uao cumprio as formalidades que a lei
exige. 1

No dia 2 de Dezembro os eleitores das fieguezias dalm-
peratnz eSanta Oruz comparecerão 110 collegio eleitoral daImperatriz. Lstc collegio resolveu que os 21 eleitores
daquella Ireguezia fossem tomados em separado, porquetambém se apresentava uma duplicata favoravel á candida-
tura do Sr. Pompêo. Este procedimento, legitimado pelo: art. 71 da lei de 19 de Agosto de 1846, não foi aceito pela
parcialida.de do Sr. Jaguaribe, a qual, com os seus 21 elei-
tores, foi organisar um collegio em separado, presidido por
um eleitor.

O Sr. Teixeira Júnior : —Forão coagidos a isso.
O Sr. Madureira : —Pergunto : esse collegio em sepa-

rado, presidido por um juiz de paz da freguezia de $anta
Cruz, estava nos termos da lei, poderia ser legitimamente
comprehendido 11a eleição ? Não, senhores, não podia, pois
que o motivo dado não pôde sei aceito. (Apoiados.) Não po-dia, porque a lei tem estabelecido quaes os indivíduos com-
potentes para presidirem os collegios, e não autorisa a se-
paraçuo das minorias despeitadas que querem triumphar
com a fraude. r

U1 Sr. Deputaiio : — Argumenta contra todos os prece-
I dentes desta casa.

O Sn. Madureira:—Qual foi o precedente que tenha
applicação para o caso vertente? O nobre deputado está
perfeitamente enganado, não examinou a questão; está.
persuadido que já ha um precedente dtsta ordem; alianço-
lhe que não, e vou explicar o que houve. 0 que se quer é que: nao achará precedentes senão nas depurações.

O mesmo Sr. Deputado:—Appello para a questão Monteiro.

Sr. Madureira :—Note V. Ex. quo o juiz do paz édo
Santa Cruz, e o collegio é da Imperatriz ; não foi portanto
o 2» juiz de paz, o 3», 4o, 5" otToutro votado na ordem dos
juizes de paz da freguezia da Imperatriz, onde se rounio o
collegio, que presidio a votação nulla dos 21 eleitores de
Santa Cruz.

01 Sr. Deputado =—O juiz de paz que presidio ocolle-
gio que favorecia ao Sr. Monteiro não foi o da freguezia,
cabeça do districto.

O Sr. Madureira : — Perdoe-me o nobre deputado, a
questão e diversa; na questão Monteiro por unia trica a

i 
minoria tornou-se maioria, e então houve necessidade desse

i recurso extraordinário, para não triumphar a chicana
contra a razão.

Lu Sr. Deputado : —Ali foi uma trica, aqui uma vio-
lencia.

Outro Sr. Deputado :
também.

¦ A trica pôde dar-se na maioria

O Sr. Madureira : — O nobre deputado perdOe-me, não
respeita esse precedente da ca.-a; entende que a votação da
casa foi filha da protecção, de interosse mui entendido,

quaàdo aqui se provou que a maioria desse collegio era
ao Sr. Monteiro, que só não o foi appnientcmente, porque
a minoria não quiz aceitar eleitores legítimos. Ora, que
paridade tem isto para a questão? Note o nobre deputado
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que na Imperatriz reunirão-se 57 eleitores, dos quaes 86

erão da parcialidade do Sr. Pompèo, e 21 do Sr. Jaguaribe.
Já vê o nobre deputado que a maioria nfio precisava da-

quelle recurso de Sergipe.

Um Sr. Dkpltado : — E o que quer dizer isto?

O Sr. Madureira : —Quer dizer que a minoria por uma

trica não se quiz tornar, como em Sergipe, maioria, porque
a maioria pertencia á parcialidade Pompeo....

Um Sr. Deputado Quasi sempre a verdade está cm mi-

noria eobre a terra.

O Sr Madlreira:—Por esta theeria o nobre deputado

acaba com a omnipotcncia parlamentar, e faz prevalecer o
absurdo de que um iudividuo pensa melhor do que muitos.

O mesmo Sr. Deputado:—O que quero dizer é que a maio-
ria nem sempre tem direito.

O Sr. Madlreira: — Nüo contesto isto; mas o que estou
mostrando é que este collcgio é illegitimo, illogal, e que o
nobre deputado, intelligente, honrado como é, amigo das
formulas, que são tudo no systema representativo, não ha de

querer approvar uma eleição desta ordem, uma eleição se-
cundaria que preterio todas as formalidades que a lei exige

para a sua legitimidade. Não houve juiz de paz competente;
os 21 separárão-se sem uma razão plausível, « lizerão uma
farça, á qual derão o nome de collegio.

Vozes : — Ora! ora !

O Sr. Madlreira : —Onde está a razão para a separação ?

Uji Sr. Deputado d;t um aparte.

Oltuo Sn. Deputado : — Elle está argumentando contra
todos os precedentes.

O Sr. Madlreira ; —Nilo ha tal; V.Ex. não estudou esses

píecedentes ; é aqui na casa novo como eu, e já appella para
um maré magnum de precedentes ! E' a palavra magica que
a cada passo se apresenta para se decidir as questões— pre-
oedentes 1 ! —E precedentes devem regular questões desta
ordem, e não os princípios eternos e invariáveis da justiça ?

O Sr. Augusto de Oliveira : — Precedentes que forão
aceitos pelo nobre deputado.

O Sr. Madlreira : — Peça o nobre deputado a palavra e
venha mostrar qual (oi o precedente desta ordem pelo qual
votei ; se votei jamais por ura collegio semelhante que não
tem nome no vocabulario das cousas....

O Sr. Augusto de Oliveira : — Ainda ha pouco votou
neste sentido ; não é capaz de contestar isto.

O Sr. Madlreira :—Explicar-me-ha isso. Sr. presidente,
o collegio de 21 eleitores da Imperatriz é illegitimo, não

pôde ser aceito pela camara dos Srs. deputados ; e tanto
i'i verdade isto, que a camara apuradora desse circulo não
deu diploma ao Sr. Jaguaribe ; tauco i isto verdade, que o
nobre ex-ministro da justiça mandou resçonsabilisar aquel-
les que derão um tilulo de deputado ao fer. Jaguaribe. Se-

nhores, moralisai bem este facto, e vós comprohendereis a
illegalidade do procedimento da camara intrusa, que deu
um diploma ao Sr. Jaguaribe, porque o nobre ex-ministro
da justiça não pôde ser suspeito para vós, nem para a ca-
mara. (Apoiados.)

Sr. presidente, os apartes constantes me têm feito desviar
um pouco da discussão ; já não sei que caminho deva se-

guir ; felizmente »u infelizmente alguns senhores abando-
Mrão o tiroteio e me deixárão mais calmo e tranquillo, mas
eu não sei se poderei seguir com vantagem o tio das minhas
idéas. Tão contrariado tenho sido!

Parece-me, Sr. presidente, que provei completamente qne
a freguezia de Santa Cruz só pôde dar 12eleitores; parece-me
igualmente ter provado que, ainda quando Santa Cruz
devesse dar 21 eleitores, a eleição secundaria.desse collegio
é evidentemente nulla. E' nulla porque o motivo da sepa-
ração não é justificativo ; é nulla porque presidio a esse col-
legio um juiz de paz intnw?o, um juiz de paz estranho á
localidade, que não tinha jurisdicçãonesse districto.

Felizmente para mim estou no seio da representação na-
cional, que conta hábeis e distinetos jn riscou sul tos; quero
que os honrados membros, talentosos, iustruidos como «ão,
venhão aqui mostrar que um juiz de paz tem jurisdicção
fóra do districto da sua localidade, salvo o caso, expresso
na lei, de falta absoluta dos votados pela chamada do distric-
to mais vizinho.

TOMO II.

Um Sr. Deputado : —Conforme as circumstancias.

O Sr. Madureiri : — As circumstancias não modificuo
nem alterno o valor juridico das cousas....

O mesmo Sr. Deputado: — A lei dispõe era alguús casos
em sentido contrario á sua opinião.

O Sr. MadUreirv :.— V. Ex. com todo o seu talento não
é capaz de tirar o valor moral, jurídico das cousas, porque
^ . Ex. sabe que as palavras têm a sua omnipotencia, queas palavras jurídicas tem o seu significado que não é dado
alterar a arbítrio, c que portanto a jurisdicção não ó cousa
fictícia que se improvise ou crOe á vontade de alguém. A.
jurisdicção, meus senhores, iS matéria do direito muito in-¦ trincada, muito síria, que só é dada áquclle a quem a lei a
attribuio, que só é dada dentro da circumscíipçüo ternto-
rial que alei traçou. O juiz de paz, por exemplo,"só tem j ti-
risdicção no seu districto....

Um Sr. Deputado : — E no districto vizinho, quando os
deste íaltão.

O Sr. MadureiIIV : — Tem jurisdicção no districto vizi-
nho na única hypothese (la üilta absoluta dos juizes de paz
daquolle quatriennio ; nlas então í preciso que se prove qua
não havia juiz do paz na Imperatriz para que prevalecesse o
principio do nobre deputado ; o que, além disso. Santa Cruz
ét o .districto mais proximo da Imperatriz.

Senhores, é esta uma questão grave de alta conveniência ;
não idesacrilica-la 

por amor das cousas do dia; a questãode jurisdicção é muito séria, está circumscriptn, repito, à
base que a lei marcou; não se podem improvisar juizes, por-
que a lei traçou-lhc3 o circulo de su^s nttribuíções, è tra-
çaiido este circulo,' traçou também a circumscripção terri-
torial dentro da qual devem gyrar suas attribuiçíes; e todas
as vezes que um j uiz do paz salie das raias de sua j urisdicçiío,
è um homem intruso que não pôde ser obedecido, que não
pôde ser respeitado. Infelizmente, senhores, o espirito <ie
partido tem invadido tudo, de modo que homens graves, bo-
mens sérios, aceitão como juiz de paz. um indivíduo quaimprovisa como tal, que abandona a oircumscripção terri-
torial de sua jurisdicção para vir presidir a eleição na Impe-
ratriz. Quem vosautorisou, senhores, a assim proceder?
Qual a lei quo garante um tal procedimento ? Explicai-m'o.

Sr. presidente, as considerações quo tenho feito mostrão
claramente que o resultado mathematioo, legal, da eleição
do 4o diatrieto da província doCeurá não pôde t. r senão o
que vou expór á camara :

O Sr. Jaguaribe 37 votos ; porquo sabo a camara que na
Imperatriz o .Sr. Jaguaribe não teve um isó voto, sabo a c.v-
mara que emCanindó também nãotevo um só voto, e sabo
a camara polas razões que acabo de expôr que, ainda quan-
do fossem legitimadas por esta camara os 21 eleitons de
Santa Cruz , os votos destes eleitores não podem ter a vir-
tude de lazer deputado ao Sr. Jaguaribo, porque, eomoj.i
fiz ver, a eleição secundaria não merece este nome. n.io
houve, não pôde haver razão alguma par.i ossos eleitores so
separarem, pelo simples facto de se querer toras r a sua vota-
çãoem separado, irem organisar uma mesa, irem com um
juiz do paz intruso, um homem talvez chamado para o caso
alim de constituir um collegio. Mas ainda quando seja.
approvada a eleição de Santa Cruz, está claro que a camara
não fará a injustiça de approvar o voto dos 9 eleitores, porqno
a camura sabe qual foi o numero designado para esta Ire-

guezia pelo presidente da província do Ceará; mostra-se

pelos papeis que existem sobre a mesa que Santa Cru*
não podia dar mais que 12 < leitores...

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Madlreira:—Os nobres deputados 
que silo mes-

tres da hermeneutica jurídica sabem perfeitamente quats
são os princípios_qu<* devem regular uma matéria como
esta; perguntarei aos nobres deputados se será licito qi;«
a camara dê neste ca«o uma d"cisão cpm prejuízo de ter-
eeiro?Approvará eleitores illegitimos, sómente pelo facto
de terem votado no Sr. Jaguaribe, estando privado que
não houve eleição regular no supposto collegio dos elei-
tores de Santa Cruz ? !

Não o creio, e nem é possivel ndmittir-se essa hypotlieso
abusiva. Se esta camara não quer fazer deputados, ha <lo
reconhecer que o Sr. Pompòo é o eleito pelo 4» districto da

província do Ceará, a quem a câmara municipal, qui nliii
não é de sua parcialidade, deu o diploma.

[Cruz(\0'ne apartes.)

u
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O nobre deputado não safce que o odioso deve sempre ros-

tringir-se ?

O Sit. Cruz Machado :—Apoiado; não ha nullidades im-

plicitas,

O Sr. MádurÉira : — Nullidades implícitas ! Senhores,

veio infelizmente' que o espirito humano é susceptível de

todas as transformações possíveis !

O Sr. Cruz Machado : — Apoiado.

O Sr. Madureira : — As mais sérias intclligencias, os

caracteres mais honestos, quando querem chegar ao seu fim,

nem reparão que se contradizem para alcança-lo. O parecer

prova este asserto.

O Sr. Cruz Machado:—Isto não; nãoattribua a intenções.

O Sr. Madureira Estou fallando en; tliese, Sr. depu-

tado; não sou capaz dé insultar a nenhum membro desta

casa. (Apartes.) Oh! senhores, assim não se pôde aigumen-

tar! Os nobres deputados julgao-me um carapuceiro que

estou aqui talhando carapuças para alguém!...

O Sr. Criz Machado:—Não, senhor; faço o melhor

conceito do nobre deputado, e até sou seu amigo.

O Sr. Madureira : — Estou certo disto ; mas desejoqueo

nobre deputado seja mais condescendente comigo, e não

creia que me refiro á sua pessoa, ou que perscruto a sua

consciência.
O que eu dizia é um principio philosophico, principio que

a pratica me tem feito acreditar, eé que o homem quando
se persuade de uma chimera acha semprerazões para justi-
fica-la, eque querendo ir a seu fim contradiz-se a cada passo.

O Sr. Augusto de Oliveira (rinde-se):—Apoiado; éo

que está acontecendo.

O Sr. Madureira : — O nobre deputado ri-se ! Persuade-

se o nobre deputado que com risos se responde! ! O riso só

serve como um meio de resposta para homens que não sa-

bem discutir, para homens que em vez de subirem á tribu-

na para mostrarem o seu direito, atormeutío um pobre
orador, como eu, que pela primeira voz tem a honra de ter

um assento nesta casa.

Uma voz : — E que tom discutido muito bem, (Apoiados.)

O Sr. Madureira : — Mas fiquem certos os nobres depu-

tados que não me sentarei emquanto não_ tiver completa-

mente satisfeito o meu dever de consciência.

O Sr. Fernandes Vieira: — E quem contesta isto?

O Sr. Madureira : — Tantos apartes atropeladamente

dão a entender que ha esse desejo, e quo procurão fazer-me

perder o fio das idéas. Nao seafflijão.

O Sr. Fernandes Vieira : — Está enganado.

(Ha vários apartes.)

O Sr. Madureira: —Oução, senhores! A observação

ultima quo eu fazia em relação ao espirito humano tinha

uma applicação immediata e segura ; queria referir-me a

esse parecer assignado por dous membros importantes desta

•asa.
Senhores, o parecer do honrado membro e tao contradic-

torio, que não sei como elle poderá razoavelmente defende-

lo. Ora o nobre deputado aceita os precedentes da casa para

garantir um numero elevado de eleitores, ora o nobre de-

putado não aceita os precedentes da casa para reconhecer

eleitores legítimos como os da Imperatriz, porquo os votos

desses eleitores excedentes são favoraveis ao Sr. Pompêo»

(Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Cruz Machado : — Não p6de concluir isto. Hei de

explicar-me.

.0 Sr. Madureira : —Diz o nobre deputado no seu pare-

cer, Acerca de Santa Cruz, o seguinte (lendo o parecei ): « Ca-

nindé tem treseleitores de mais. » Estounesta parteconcor-
de com o nobre deputado, porque sei ser justo. Mas accres-

centa o nobre deputado : < Os 21 eleitores de Santa Cruz

são legitimos, isto é, os 9 que não são de mais, porque a

camara em 1853.... >

O Sr. Cruz Machado : — Em 1852.

O Sr. Madureira : — Em 1852 foi a eleição; mas em 1853

ê que houve o parecer. O nobre deputado até me quer atra-

palliar nas datas, sem razão alguma^ pois que prescinde
agora da decisão desta casa em 1853. E' celebre !

O Sr. Cnuz Machado : — Pensei que se referia á eleição.

O Sr. Madureira :—Não, senhor, refiro-me ao parecer, e
em questões de facto não se pôde marchar sendo-se inter-
rompido a cada momento. Eu nao esmoreço, porque em
verdade tenho muita energia, e estou eonscio de minhas
aeções,fque sei pauta-las pelas regras da justiça.

A causa é importante, Sr. presidente, é a causa da justiça,
porque estou persuadido que a camara não quererá fazer
uma depuração (apoiados); e certamente fará uma verdadeira
depuração se der assento aqui como deputado ao Sr. Dr.
Jaguaribe. (Apoiados e nlo apoiados.) E' a lógica dos alga-
risnaos.

O Sr. Fernandes Vieira : —Applique a regra dos annos
de 1842 e 1844 a todas as freguozias; aceitamos isto.

O Sr. Silveira Lo:;o:—E' com applicação das bases
legaes que a causa do Sr. Pompêo ha de triumphar.

O Sr. Madureira: — Diz muito bem o nobre deputado.
Senhores, eu estava fazendo observações sobre o parecer,

e a^ora traz-se outra questão!! Não sei a quem acuda I
ku^ nao estudo discursos para os vir repetir na camara;

examinei a matéria e emitto a respeito a minha opinião
com a franqueza e lealdade com que costumo proceder.

Mas os apartes me levão ora para aqui, e ora para ali, o
neste mare magnum preciso ter constância para dizer algu-
macousa;enãodeixode parte os argumentos capitaes que
têm influencia na questão.

Dizia eu, o parecer é contradictorio, é injustificável, é
mesmo absurdo, porque, Sr. piesidente, os seus signatários
entendem que podem ser approvados os 9 eleitores de mais
que deu Santa Cruz, e entretanto querem que se eliminem
4 eleitores da freguezia da Imperatriz i Oh! senhores,
quando eu li este parecer tive uma impressão tão incom-
moda, quo se eu agora a revelasse á camara talvez offen-
desse a susceptibilidade dos seus honrados redactores,
embora essa não fosse a minha intenção.

Pois vós quereis legitimar 9 eleitores de Santa Cruz, que
nunca forão reconhecidos, eleitores que uma vez votárão e
votiírao separadamente, e entretanto não reconheceis como
legitimes 4 eleitores da Imperatriz, quando os nobres depu-
tados não são capazes de provar que esta freguezia désse em
algum tempo meuos do 36 eleitores ? !

O Sr. Fernandes Vieira:—Em 1812 deu 30.

O Sr. Madureira;—Que tem isso com a questão, se o
numero foi fixado posteriormente, e se 6 é justamente a
5» parte de 30, 5a parte autorisada pela lei ?

Em 1849 deu 36 eleitores, em 1856 também deu 36; e
dando esses 36 nunca houve duvida no collegio (apoiados),
e nunca houve duvida nesta camara. Só hoje é que appa-
rece semelhante duvida, porque os votos desses eleitores
não forão dados ao Sr. Jaguaribe, e sim ao Sr. Pompêo.
(Apoiados e nôo apoiados.)

Senhores, esta pôde ser a lógica das paixões ou das con-
veniencias políticas ; mas não pôde ser a lógica do direito,

porque o direito repelle estas cousns.

O Sr. Cruz Machado :—Noto que a freguezia da Impe-
ratriz foi dividida em 1853.

- Hei dc provar que não ha con-

O Sr. Madureirv: —Quando faz conta valem os pre-
cedentes, quando não faz conta diz-se: os precedentes de
nada valem ! Senhores, é preciso ao meuos termos a virtude
da coherencia, e não nos contradizermos «de uma maneira
tao sensível que faz os espíritos rectos duvidarem da nossa
imparcialidade.

O Sr. Cruz Machado ; •
tradicção alguma.

O Sr. Madureira : — O nobre deputado com todo o seu
talento, com toda a sua argúcia, não será capaz de conven-
cer á camara dosSrs. deputados de quo a freguezia dalm-

peratriz já deu em algum tempo menos de 36 eleitores.

O Sr. Cruz Machado : — Esta não é a questão.

O Sr. Madureira ; — Pois V. Ex. approvando 9 eleito-
res de Santa Cruz, que nunca forão reconhecidos, e não

querendo approvar os 4 da Imperatriz, que sempre forão re-
conhecidos, não está em contradicção?

Vejamos o que diz o Sr. Paes Barreto, presidente do
Ceará, a respeito desta eleição ; o Sr. Paes Barreto qüe
não é suspeito, como também não è suspeito o Sr. ex-nãnis-
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íro da justiça que mandou responsabilisar acamaramu-
nicipal que deu diploma ao Sr. Jaguaribe.

Diz o Sr. Paes Barreto. (£/.) Ora, á vista dt* tal do-

cumento ofticial de pessoa insuspeita, vO-se que a lreguezia

da Imperatriz deu legalipeute 36 eleitores, e banta Cruz 32.

Portanto o parecer não tem base para cortar 4 eleitores da

Imperatriz, e validar, os 9 excedentes de Santa Cruz.

A camara, que sabe o que dispõe a lei de 1S) de Agosto de

1846, não pôde ignorar que o art. 71 desta lei estatuo que
todas as vezes que houverem duvidas sobre legitimidade dos

diplomas dos eleitores mi duplicatas, sejão tomados em

separado esses votos litigiosos.

Portanto, procedeu muito regularmente o collegio da Im-

peratriz mandando tomar em separado os votos dos elei-

tores de Santa Cruz, poV haver ali uma duplicata, dupli-
cata favoravel ao Sr. Pompôo, e que eu condemno como
illegitima e nulla, e que não influo na questão.

Allegou-sc coacção para separação, mas tal coacção não se

provou, nem se provará ; porquanto o collegio nullo func-
cionou a par do legitimo, no mesmo edifício, como diz
a acta.

Portanto o motivo da separação foi sómente o facto de

querer o collegio tomar em separado os votos de banta Cruz.
Esta peça é official (mostrando um papel.)

Notem bem, esse collegio foi presidido pelo 
eleitor da

mesma freguezia Francisco Raymundo de Hollanda Cavai-
canti. A lei, meus senhores, não autorisa collegios presi-
(lidos por eleitores; manda que o sejão por juizes de paz.

Uma voz : — Não sei se esse eleitor era juiz de paz.

O Sr. Mauireira : — Santa Cruz não era o lugar da reu-
nião do collegio ; e portanto, ainda que esse iudividuo fosse

juiz de paz, era juiz de paz intruso , e todo e qualquer acto
delle era"illegitimo. Por conseguinte o collegio' de Santa
Cruz é evidentemente illegal.

(Hjl um aparte.)

Senhores, a camara dos Srs. deputados não tem o poder
de fazer eleitores, e portanto a camara não pôde legitimar
eleitores nullos; pôde reconhecer os legítimos; mas legiti-
mar eleitores nullos, seria um contrasonso. [Continua a ler.)

Condemno pois os 12 eleitores da duplicata do Sr. Pom-

pêo, porque entendo que esses eleitores são evidentemente
nullos, não podem ser approvados.

Uma voz : — A duplicata tem 21 eleitores; lêa' a acta.

O Sr. Maburkira : — Estou dizendo que não npprovo essa
eleição. Não se persuada que sou tão injusto que deseje cjue
se approve uma eleição evidentemente nulla, reconhecida
como tal pelo piesidenteda província, que merece meu con-
ceito, toda minha consideração; e ó nos dados do Sr. presi-
dente da provincia que mo fundo para condemnar esse col-
legio de 21 eleitores.

Um a voz : — Essa eleição é mais que clandestina.

Um Sr. Deputado: — Clandestina não é; foi feita na

igreja.

A mesma voz: — Digo que é clandestina, porque não foi
feita no lugar designado.

Um Sr. Deputado : — A camara não tem entendido assim.

A mesma voz:— Mas em direito é assim.

O Sr. MADuntiRi: —Aqui esti n informação que declara

que Santa Cruz sempre deu 12 eleitores.

Uma voai —Na oleição de 1841 deu 12, mas depois
deu 21.

• O Sr. Mamjrf.irv : —Agora resta-me uma questão.
Ténlio provado que o Sr. .Jaguaribe só tem legitimamente

37 votos e o Sr. Pompêo 50, porquanto o Sr. 1'oinpèo teve
na Imperatriz 36 votos o em Cadindé 14. _

Note-se bem, ahí não ha duplicata, ahi a eleição correu
livremente. Esse numero é o lixado pelo governo, de accordo
com a base estabelecida pela lei de 184(5; portanto são vali-
dos esses eleitores. Ora, 36 com 14 dão 50, e o Sr. Jaguaribe

teve sómente os 37 votos de Baturitó. Quando porém seja
approvada a eleição presidida pelo eleitor de Santa Cruz,
ainda assim ficarão Sr. Jaguaribe com 49, eportanto aup-

plente do Sr, Pompèo, como pretende o voto em separado.
E' aqui, Sr", presidente, que eu também divirjo do pare-

cer em separado ; porque entendo, em vista das consiawra-

õea que liz, que o eupplente p«lo 4o districto do Ceará

Ç

não éo Sr. Jaguaribe, mas sim o Sr. Paula Pessoa. Vou

demonstrar isto com algarismos. _
O Sr. Paula Pessoa teve na Imperatriz 36 votos e cm Ca-

nindó 13, total 49 ; e o Sr. Jaguaribe teve ao todo 37 votos.

Logo, não pôde o Sr. Jaguaribe com 37 votos ficar supplen-

te, havendo outro senhor com 49 votos. Portanto, nesta

parte não posso combinar com o voto cm separado, pois que
sendo nulla a eleição do collegio dos 21 eleitores, é claro

que não podem ser contados os votos dos 12 eleitores legi-

timos de Santa Cruz que abandonarão o collegio. Estes

eleitores perderão o direito de votar.

Não irei além, Sr. presidente, 
o scntar-me-liei. Talvez

tivesse íallado com mais vantagem a segurança se por ven-

tura não fosse tão interrompido como fui. Forão tantos, e

tão repetidos os apartes, que não pude desenvolver melhor

o meu pensamento, e vi-me obrigado a elevai a minha voz

para ser ouvido no meio da tormenta. A camara me des-

culpará.

0 Sr. SiLvniiu Lobo: — Tem fallado muito bem.

O Sr. Madureika Aos nobres deputado» que mo inter-

romperão fica a gloria de não haver no meu discurso o^ pre-
ciso nexo, nem o preciso desenvolvimento a algumas idóas

que aventurei. Os que vierem em favor da causa da justiça
suppriráõ melhor o que por ventura eu tiver deixado de

desenvolver. Tenho concluído.

Alguns Sns. Dkmjtados :—Muito bem !

O Sn. Crlz Machado : — Sr. presidente, como membro
da commissão de poderes que exarou o parecer que se dis-
cute, é do meu dever declarar à camara as razões que de-

terminárão as conclusões sobre as quaes se tem de votar.

O nobre deputado que encetou a discussão combateu o

parecer, firmando-se em dados inexactos, como hei de mos-

trar á, camara em vista de documentos originaes.
Não pretendo ser extenso, e nem o assumpto comporta

grande debate; limitar-me-hei aos pont03 controversos. An.
tes disso porém exporei a maneira por que esti dividido o

districto eleitoral de que se trata.
O 4o districto eleitoral da provincia do Ceará compõe-se

de dous collegios, o primeiro da villa de Batuiitó, em que 
se

reúnem os eleitores das freguesias de Baturité e Canindó ;

o segundo da villa da Imperatriz, em que se reúnem os elei-

tores das freguezia3 da mesma villa o de Santa Cruz.

Na freguezia de Baturité forão nomeados 39 eleitores,

dos quaes comparecerão 37, e seus votos recahirão no Sr,

Dr. Jaguaribe. Não ha contestação nenhuma sobre esta

votação.

O Sr. Madureis*: — Apoiado.

O Sr. Cruz Machado : —- Na freguezia dc Canindé forão
nomoados 17 eleitores, o seus votos rocahirão no Sr. Pompêo.

Quanto a esta freguezia ha contestações sobre 3 eleitores,
a commissão, o autor do voto cm separado e o nobre deputa-
do que me precedeu na tribuna combinão no côrte desses^

eleitores, llavendo-so tirado parto do território da freguezia

de Canindé para constituir a nova freguezia de Santa Cruz,

presidente da provincia, tendo em vista as qualiiicações do

territorio desannexado e do território restante, marcou o nu-

mero de 14 eleitores para a freguezia de Canindé. Este numero
' 

foi respeitado nas eleições do 1849 o de 1852; não o foi, po-
rém, na ultima eleição, o por isso a commissão, o autor do

voto em separado e o nobre deputado quo mo precedeu con-

| cordão no corte de 3 eleitores que a freguezia dou do mais.

Na freguezia da Imperatriz ha questão sobre o nuráero

dos eleitores....

Uma voz : — Porque lia questão ?

0 Sr. Criz Machado : — Explicara! tudo.

Sr. presidente, em 1842 essa freguezia não deu 42 elei-

tores, c orno se tem procurado fazer crer & camara; seme-

lhante numero è inexacto, é um dado falso, como documen-

talmente provarei.

O Sr. Madcuua : — Mc referi ás ultimas oleições.

O Sr. Criz Machabo:— Essa freguezia deu naquella

época 30 eleitores ; aqui está a acta do collegio da villa da

Imperatriz no nnno de 1842. Este é o ponto capital da
questão (apoiados); porque,decidido cllo,ainda prescindindo

dos 9 eleitores contestados de Santa Cruz, o Sr. Jaguaribe

é o deputado. (Apoiados e reclamações.)

(Ha diversos apartes.)
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O Sn. Ciirz Machado: — Os nobres deputados oução |
6 examinem os dados que estou apresentando á camara : ;

« .... os eleitores dcsto collegio em numero de 25, por nelle j
vir votar por lhe ser mais commodo o eleitor da parochia de !

banta Anua, Antonio Thomé Rodrigues.

« .... deixando de comparecer neste collegio 6 eleitores !

que prefazem justamente o numero de 30, que dá esta fre- J
guezia de Amontoada. »

Esta era a denominação antiga da villa da Imperatriz.
A' vista desta prova irrecusável cessa tudo quanto se tem j

dito a respeito dos dados relativos ao numero de eleitores
da fregHezia da Imperatriz. Trinta eleitores são portanto
os que essa freguezia deu na eeição de 1812. (Apoiados,) |
Segundo o art. 52 da lei de 19 de Agosto de 1845 o numero i
tlir.ta è a base» o ponto de partida ; e esse numero com |
mais a quinta parte permittida pela lei, vera a ser 36. Seja j
qual for o numero que désse na eleiç&o de 1845 nada serve ;
Tara a questão ; a lei que é postei ior sómente considera 03
natneros de 1842 e 1844, c determina que o menor dentre os
dous e mais um quinto seja o máximo que uma freguezia

possa nomear ; e também seja qual 
for esse numero de j"1845, 

sendo esse facto anterier á lei» não^póde servir de pre- j
cedente para a camara por elle se regular, e resolver a !

questão. Vejamos portanto se depois de 1846 deu essa fre-

guezia maior numero de eleitores, que fosse approvado pela
camara.

Em 1847 deu ella 36 eleitores, máximo permittido pelo
art. 52 da lei. Igual numero deu em 1849. e finalmente em
1852. Está pois liejuido que a freguezia da Imperatriz nunca
deu mais de 3H eleitores, nem cm virtude do art. 52 da lei de ;

1? de Agosto de 1816, nem do precedente algum approvado

pela camara.
Pretende-se que csbo numero de 36 eleitores prevaleça na

ultima eleição, e que a commissão, diminuindo-o, se mostrou
contradictoria, e ferio os precedentes da camara.A isto res-

ponderei que nem esse numero deve prevalecer na ultima
eleição, nem a commissão se mostrou contradictoria não sus- I
tentando. 

'

Passo ademonstrnr esta proposição.
Pela lei provincial n. 662 de 22 de Dezembro de 1853 fo-

rão desmembrados da parocliia da Imperatriz dous ter-
ritorios, um para a freguezia de Acaracú, e outro para a de :

Santa Anna. No primeiro dei lis territorios forão qualiticados j
103 votantes, e no segundo 211, e 110 restante territorio

dr: freguezia da Imperatriz 2,189 votantes.
O aviso <le 18 de Junho de 1849, para poder-se observar

a doutrina do art. 52 da lei nos casos de divisões de fregue-
zias, mandou seguir a regra de proporção. Por esto modo

pratico de observar-se o art. 52 da lei, repartido o n. 36,
máximo dos eleitores da Imperatriz, pela totalidade dos
votantes qualificados nos tres territorios, cuja divisão i pos- j
terior á eleição de 1852, resulta que cada eleitor corres- i
ponde ao múltiplo de 69 votantes, e portanto a freguezia da
Imperatriz, cuja circumsuripção territorial foi diminuída,
< entendo nella 32 múltiplos, devia dar sómente 32 eleitores.

O Sn. Paes Barreto : — Então a base é de 69 votantes ?

O Sr. Cruk Maciudo : — E' neste caso, guardada a regra
de proporção e repartindo-se 36 sobre a qualificação total
dos tres territorios.

• O Sn. Píks lUfiRno : — E o nobre deputado guardou essa
- proporção lio circulo pelo qual ha pouco foi reconhecido de-

putado o Sr. Gabriel 1

O Sr. Cruz Machado : — Certamente.

O Sn. Paes BaAreto : — Então um territorio que dava
15 eleitores, e passou a dar 24, guarda essa mesma pró-
porção? r

O Sr. Culz. Machado : Não confundamos as qucstScs,
i r.umero de 21 tinha sido approvado pela camara na legis-
latura passada.

O n. 36, que é o máximo dos eleitores da Imperatriz, deve
s?er dividido na 

proporção dos votantes qualificados em cada
uma das tres fracçOes do territorio que constituía dantes a
f reguezia ; e, feita esta divisão, o múltiplo de 69 correspon-
ccnte a cada eleitor servirá de base para se saber quantos
eleitores deve dar cada íracção; quantos múltiplos contiver
r. qualificação de cada uma dellas, tantos eleitores deverá dar.

Comquanto o art 52 da lei estabeleça que cada eleitor
crrrespoada a 40 votantes, não devendo em caso algum o
numero de eleitores de uma freguezia exceder ao menor

que tiver dado nos annos de 1812c 1811, e maisa quinta

parte, quando a qualificação é superior, como no caso de

que se trata, cada eleitor corresponde a um múltiplo maior
de 40 votantes.

Se se qualificassem 4 mil votantes nesta freguezia, ou no
territorio que dantes a constituía, haveria 100 múltiplos de
40 votantes ; mas não podia ella dar 100 eleitores porque
a lei o vedava.

Conseguintemente, senhores, como ia dizendo, a íregue-
zia da Imperatriz íicou com 32 múltiplos de 69 votantes,
correspondentes a 32 eleitores. Passirão para a de Santa
Anna 3 múltiplos, e 1 para a de Aoaracú, e mais uma frae-

ção menor.
Assim é evidente que o numero de eleitores da freguezia

da Imperatriz deve ser reduzido a 32, e do contrario seguir-
se-hia o absurdo de que uma freguezia, á medida que foss®

perdendo territorios que passassem a constituir novas fre-

guezias, cu a ser incorporados a outras, poderia ir gradual-
mente elevando a sua qualificação para não diminuir o nu-
mero de eleitores, e seria completamente sophismada, ou
antes inutilisada a disposição do art. 52 da lei, que teve por
íim evitar semelhante abuso.

O Sn. Paes Barreto dá um aparte que não podemos
ouvir.

O Sr. Cruz Machado : — Tomamos como base para deter-
minar o numero de eleitores de Araraquara, e freguezia»

que dantes fazião parte delia, o numero approvado pela ca-
mara na legislatura passada, e depois disso não houve divi-
são de territorio ; o procedimento da commissão nessa ques-
tão não tem nada de commum com a que se discute. O nu-
mero approvado pela camara, sendo superior ao devido, s6

pôde servir de precedente para que a freguezia o dê integral-
mente quando posteriormente não tenha soffrido desfalque
algum de territorio, aliás deve ser repartido proporcional-
mente. A freguezia da Imperatriz dava 36 eleitores, este
numero fui approvado ; mas depois sofFreu perda de territo-
rio; e çor conseguinte não podia continuar a dar os mesmos
30, poi3 cada fracção de territorio leva comsigo parte da
base que servio para se fixar o numero de 36 eleitores.

O Sn . Silveira Lobo : — Este argumento não tem a menor

procedencia.

O Sr. Cruz Machado : — Não terá; isto é devido á fraqueza
da minha intelligenciaa. (Não apoiados.)

Pergnnta-se se Acaracú augmentou 1 eleitor, e Santa
Anna 3? Respondo ; ainda não examinei as eleições destas
duas freguezias, e portanto niío sei se tiverão ou não esse
augmento, além do máximo a que tinlião direito seus anti-

gos territorios. Pôde muito bem ser que o territorio de Aca-
racü, na circumscripção anterior a esse annexamento, bem
como o de Santa Anna, não tenhão os múltiplos necessários

para attingirem ao máximo de eleitores permittido pela
lei. Exemplificarei: supponha-se qtie Acaracú, que pôde
elevar o numero de seus eleitores a 10, só contenha na qHa-
lilicação do antigo territorio 5 múltiplos de 40 votantes, e
com a annexaçâo dê mais 1; que Santa Anna igualmente,

podendo dar 10, só tenha 6 múltiplos, e com a annexaçâo d»1
mais 3, não terá neuliuma dellas attingido ao máximo.

Assim pois, por terem essas freguezias dado ou não menor
numero de eleitores doqueo máximo que lhes era permittido,
não se segue que a fregueziada Imperatriz possa continuar
a dnr o mesmo numero de36eleitores, quando parte delles í
inherente no numero dos votantes dos territorios que delia
forão desannexados, e segundo esse maior numero do mui-
tiplos dava antes 36 eleitores.

O Sr. Teixeira Jimor -.— Este argumento é irrespondível.

O Sr. Silveira Lodo: —Pois eu não lhe acho valor algum.

O Sr. Cruz Machado :—Pois vou revelar á casa um faoto

que talvez não tenha chegado ao seu conhecimento. A fre-

, guezia da Imperatriz anteriormente aos annos de 1849 o
1852 tinha soffrido ura córte no seu territorio para se for-
mar a freguezia de Santa Cruz, e nada obstante, não se cum-

prio a ordem do presidente da província que lhe marcou o
1 numero de 32 eleitores attento esse còrte, e nomeou ella o

máximo de 36 eleitores. Ainda uma vez mostrarei que a
; commissão não é contradictoria. Se o numero legal de

eleitores depois dessa primeira applicação da regra de

proporção, em consequencia do primeiro córte, era de 32, e
a camara approvou ode 36, e a commissão o adoptou, é
claro que se cingio a um precedente que porém não pôde
autorisar o que se pretende, isto è, conservar a freguezia da
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Imperatriz 36 eleitores, não conservando o mesmo territo- 
'

rio; dividido este, deve também sô-lo proporcionalmente
o namoro (le 36; destarte o precedente <5 respeitado, o mesmo
territorio dará o numero de 36 eleitores.

Em f im, senhores, em vista da lei e de todas as disposi-

ções concernentes á matéria, è evidente, mais que evidente, i

que o numero do eleitores da freguezia da Imperatriz não

pôde exceder de 32, e que os votos dos quatro últimos dos

36 devem ser annullados e descontados ao Sr. Pompêo.

O Sk. Silveira Loiio: — K porque assim convém!

O Sr. Cm/. Machado Não me dirijo por conveniências

quando trato de verificação de poderes ; c tanto é assim que
tenho sido sempre o primeiro a apresentar-me na tribuna
defendendo os pareceres da commissão em que ha a minha

nssignatura. (Apoiailos.) O meu procedimento í franco, <S

manifesto, e deâejo que elle seja sempre apieciado, porque
posso estar em erro, mas não me dirijo por conveniências.

[Apoiados.)
Vamos agora no numero de eleitores da freguezia de Santa

Cruz. Sr. presidente, esta freguezia não tem por base do
numero de seus eleitores os dos annos de 1842 e 1844, se-

gundo prescreve a lei.

0 Sr. Silveira Lono : — E' isto o que também desejo ver
demonstrado.

O Sr Cruz. Machado :—Santa Cruzó uma parocliia instai-
lada posteriormente íi lei de 19 de Agosto de 1816, e compos-
tade territorios tirados das freguezias de Canindé, da Im-

peratriz, e da capital.
O presidente da província, em vista das qualificações, mar-

Cou o numero de 12 eleitores para Santa Cruz^ e de 32 para
a Imperatriz, como já expuz á camara.

Santa Cruz respeitou a decisão presidencial, elegeu 12

eleitores em 1819 ; a froguezia de Imperatriz porém não res-

peitou, elegeu 36 eleitores.
Em 1852 a freguezia de Santa Cruz elegeu 21 eleitores ;

o collegio tomou em separado, segundo se me informa, os
votos dos 9 eleitores excedentes. Declaro á camara que pro-
curei as actas deste collegio na eleição de 1852 e não as en-
contrei na secretaria; lá não existem. t

Forão esses 9 votos tomados em separado, e como a ca-

mara dos Srs. deputados, approvando o paiecer da commis- :
são de poderes datado do 28 de Abril de 1853, nada dissesse
sobre o numero dos eleitores desta freguezia, entendem al-

guns senhores que a camara approvou essa separação, o

que isto importa a nullidade delles.
Vejamos se a camara approvou a separação, e se isto im-

porta a nullidade. Leiamos o parecer: «A comniissão de

poderes tendo examinado as actas da eleição para deputados

pela província do Ceará, que lhe forão presentes, achou re-

gulares as dos collegios da capital,'Cascavel, Aracaty, Pe-
reiro, Riacho de Sangue, Icó, Lavras, S. João do Príncipe,

Sobral, Granja e Imperatriz. Quanto porém aos restantes

collegios de S. Bernardo, Crato, Jardim, S. Mathcus, ViUa

Viçosa, Ipii, Queixeramobim, Batuiité, e freguezias per-
tencentes a estes círculos, encontrou as duvidas e irregula-

ridades que passa a expôr. > Logo a coro missão nao encon-

trou irregularidades nas do circulo do collegio da Impera-

triz.

C Sri. Teixeira «Tumor : — Apoiado.

O Sn. Silveira Loro : — Approvou sómente os 12.

O Sn. Teixeira Jitkior : — Approvou os 21.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Cri /. Miciiado : —Se 
por ventura a approvação

das actas do collegio da Imperatriz importa a approvação
da separação, e se a separação importa a nullidade dos 9 elei-
tores, então os nobres deputados aceitão nullidades impli-
citas que o presidente da província não comprehendeu, nem
os collegios eleitoraes, n<*in as assembléas piovirçciaes, nem
as.mesas das paroebias. (Apoia/ias.)

No officio do presidento 
do Ceará ao ministério do impe-

rio eu leio o seguinte: < Devo declarar a V. Ex. que
em 1852 deu a freguezia de Santa Cruz 21 eleitores, e a da
Imperatriz 36, e que a camara dos Srs. deputados, approvan-
do a eleição geral da província, approvou as eleições de
Santa Cruz e Imperatriz. >

(fía diversos apartes.)

O Sr. Cri z Machado Voltando á questão, devo decla-
rar a V. Ex., Sr. presidente, que em 1852 a freguezia de

Santa Cruz deu 21 eleitores e a da Imperatriz 36, e que a
camara dos Srs. deputados, approvando a eleição geral, ap-

provou igualmente as eleições de Santa Cruz e Imperatriz.
E bem entendOrão portanto até o presente o presidente da

província, os collegios eleitora es, as mesas das parochias v
as assembléas provinciaes (apoiados), que não estiverão por
essa hermeneutica de nullidades implícitas, que se não de-
clarão. (Apoiados.)

O Sr. Paes Barreto : — Isto è ex&oto: era preciso que a
camara tivesse declarado nullos esses eleitores.

O Sn. Crl*z Machado : —E' uma questão'grave esta de

que tratamos; se se reconhecer como precedente essa opi-
nião de nullidades implícitas, deveremos annullar todos os
excessos approvados nos annos anteriores.

O Sr. Sii.yf.iri Lono: — Devemos annullar os excessos ;
nisto não ha duvida.

O Sn. Cri 7. Mach w>o : — Já vê a camara que a commissão
não é contradictoria, adoptando precedentes quando possuo
importar qualquer alteração na disposição dó art. 52 da
lei.

(Ha um aparte.)

Nesse mesmo parecer a camara annullou votos quo forão
tomados cm 3cparado em outros collegios.

Lofço, não fazendo menção desses 9 votos tomados em se-

parado, a caçaara não quizannulla-los. (Apoiados.)
O Sr. Sr. Silveirt Lono : — Toda a separação importa a

annullação do diploma.

O Sr. Teixeira Júnior : — Para isso a camara équem é
competente e não o collegio.

(Ha outros apartes )

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr. Cruz Machado : — Quando acabar a tempestade
de apartes, continuarei a minha derrota.

(Ha uma pauta.)

Seuhoros, onde achou o nobre deputado por Minas Gerao*
fundamento para dizer que a separação importa nullidade
do diploma?

O Sn. Silveira Lor.o — É do espirito da lei para todos os

casos.

O Sn. Cri z Machado : — A separação do votos poderá
importar a nullidade dos diplomas dos eleitores f6ra dos

casos marcados no art. 71 ? A lei nem prévio excesso no nu-
mero do eleitores. nem duplicatas. Tem se mandado tomar
em separado esses votos de eleitores excedente» para facili-
tar a verificação de poderes pela camara ; mas a lei só o de-
termina quando os indivíduos votados para eleitores não
têm as qualidades precisas, de sorte que o defeito tf todo
subjoctivo, e nãoobjectivo (apoiados), c tanto quo se tomüo
os votos dos supplcntes. (Apoiados.) Logo, não está na lei quo
se mencionem votos em separado fóra doste caso.

O Sr. Sii.vi ira l.oco :—Importa a annullação do diplo-
mas.

O Sn. Cm z Mach ado : — Fóra deste caso a separação não

pôde importar nullidade dos diplomas.

O Sr. Fernandes da Cinha : — Conformo o procedimento

posterior da camara.

O Sn. Cruz Machado : — Com esta condição ninguém

pôde duvidar que a separação possa importar nullidade,

pois que a camara assim o pôde declarar (apoiados); portam
a separação de per si só não importa nullidade.

O Sn. Fernandes da Coha : — A camara annullou o»
eleitores approvando que os seus votos fossem tomados cw
separado.

(Ha outros apartes.)

O Sn. Presidente : — Attenção !

O Sn. Cntz Machado: — As nullidades devem ser de"

cretadas pelos tribunaes, que tfm direito para fazê-lo, de-

elarada e explicitamente (apoiados); se a camara não decretou

explicitamente a nullidade, não se p6de dizer que a nul-

lidade foi comminada. (Apoiados.)

Uma voz :—A rescisão de direitos não se suppõe; 6 preciso
I declaração expressa.
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O Sn. Cki z Machado :— E' esta a hermeneutica jurídica
ç xe aprendi nos livros.

Creio que tenho mostrado que o numero do 21 eleitores
de Santa Cruz deve ser respeitado em vista das decisões da
camara, e que os eleitores da Imperatriz devem ser redu-
zidos a 32, visto que esta freguezia foi dividida posterior-
mente ú eleição de 1852. Quanto a Canindé, foi deraons-
trado, não só por mim como polo meu honrado collega que
mo precedeu na tribuna» que 3 dos seus eleitores devem ser
eliminados.

Se por ventura insisto na sustentação da validade dos 21.
eleitores do Santa Cruz, assim procedo para ser coherente
com os pareceres que tenho dado, respeitando os precedentesua câmara, e não poique esse numero iufh\a na eleição do
àr. Jaguaribe.

O Sn. Teixeira Jimor :—Apoiado. Em nada influe.

O Sr. Crcz Machado : — Não iuflue; porquanto, ainda
deduzindo os 9 votos de Santa Cruz, o Sr. Jaguaribe ficará
com 49 votos e o Sr. Pompêo com 46. (Apoiados.) Não é por-
tanto porque aquelle accreseimo de 9 eleitores exerça in-
íluencia no resultado da eleição que eu, repito, insisto pela
conclusão do parecer da commissão, e sim para que se res-
p.ute o precedente da casa; mas não é possível que a fregue-
lia da Imperatriz dè o mesmo numero de eleitores, quando

territorio foi posteriormente dividido, e pertence a 3 fre-
«uezias; e como se lia de dar a uma parte, embora considera-

Xel'.5.'lueUe numero que competia ao todo dividido lioje em
diüerentes fracções?
Senhores, o voto em separado éinexacto em suas bases»

e contradictorio em suas conclusões. E' inexacto em suas
bases, porque o nobre deputado que o formulou diz que a
ireguezia da Imperatriz deu 42 eleitores em 1842, quando
apenas elegeu 30.

O Sn. Teixeira Jcmor i— Apoiado.

O Sr. Cri z Machado : — E' inexacto cm suas bases, por-
que ainda que a freguezia da Imperatriz tivesse dado 36
eleitores em 1852, esbe numero deve ser modificado» como
íoi o territorio da mesma freguezia; e finalmente porquene.le se pretende crear o systema de nullidades' implícitas,
que ninguém ainda admittio, para reduzir o numero de
eleitores de Santa Cruz. K' contradictorio em suas con-
elusôes, porque o nobre deputado autor do voto em separa-
do, comquanto rejeite os votos dos 12 eleitores da eleição
apocryplia de Santa^ Cruz, feita por duplicata, annullaos
votos dos eleitores cuja eleição foi presidida pelo juiz de pazlegitimo. Admittida a annullação dos votos dos 12 eleitores
de Santa Cruz, reunidos em collegio separado, 6egue-seque
se deveria necessariamente descontar 12 votos ao Sr. Jagua-
rioe, que assim ficaria sómente com os do collegio de Batu-
r:té, e reduzido portanto a 37 votos, emquanto o Sr. Paula

1 e^soa teria 44. Se é nulhi a reunião collegial de Santa Cruz,
se assim o Sr. Jaguaribe virá a ter 7 votos menos que o Sr.
* aula I <38soa, como o Sr. Jaguaribc ha de ser reconhecido
supplente ? (/.mo isto serT Logo, o voto em separado é in-
exacto em suas bases, e contradictorio em suas conclusoee.
(Apoiados.)

O Si;, álolsto de Oliveira : — Approvárão o excesso de

nesta ÍCS 
1111 eleipão de S. Paulo , e não querem approvar

Ü Sr. (. ua Machado : — Desde quo os precedentes da
casa importem modihcação para mais do numero de eleito-
res, dovem elles reger a matéria; mas devem versar, roca-

jnr 
sobre os mesmos territorios, enão sobre territorios pos-teriormente diminuídos, como acontece com a freguezia da

Imperatriz, 
que tendo dado 36 eleitores, deveria dar agora

outro tanto se não estivesse rejiartida em tres fracções, auma d;iSquaes compete dar tres eleitores, e a outra um.
J este modo respeito os precedentes, procurando uma ma-

neira pratica de observa-los. Passemos á questão do colle-
gio composto dos eleitores de Santa Cruz.

Senhores, sustentei nesta casa que a presidência interi-
na de um colle^ip não é formula substancial; ainda estou
nos mesmos princípios. O presidente interino do collegio é
o juiz de paz do lugar 

que preside ao recebimento e apu-
raçao de votos para a eleição da mesa efleetiva. Não são as
suas fnncções tao importantes como as do presidente de
uma mesa parochial. {Apoiados.) Este exerce attribuiçOes
cumulativameuto com os outros membros da mesa, além das
que lhe suo privativas; são attribuiçOes que versão sobro
todo o processo eleitoral.

A camara, portanto, reconhece que o chamamento da-

quella autoridade para apurar os votos necessários á forma-

ção da mesa cfFcctivn do collegio não importa uma parte da
substancia da eleição, é um meio de installar-se o collegio
e delle poder funccionar. Assim já a camara entendeu e
decidio approvando o collegio de Propriá, presidido interina-
mente por um juiz de paz de Villa Nova, e mandando reu-
nir votos de um segundo collegio de Itapicurú-merim presi-
dido interinamente pelo 4o juiz de paz, sem que o 2o e 3°
estivessem impedidos de fazê-lo.

Portanto, senhores, a presidência interina do collegio,

permitta-se-me a phrasc, não é o fundo, <5 a formula, A

qual não se deve sacrificar o fundo.
Pergunta-se, éjustificável a separação? Parece-me que

sim, desde que o collegio composto unicamente dos eleitores
da freguezia da Imperatriz resolveu que não se aceitassem
senão os votos de 12 eleitores de Santa Cruz, e os outros 9

portanto tinhão de ser excluídos, embora se allegue que o
collegio se prestava a tomar em separado 03 votos destes 9
eleitores.

Tanto não era este o seu intento, que recebendo votos de
eleitores de uma eleição apocrypha limitou-se a fazê-lo uni-
cameute dos 12 primeiros. E 

"por 
esta occasião occorre-me

que os adversários do numero de 21 eleitores de Santa Cruz
tanto não contcstavão até então esse numero, quo nessa elei-
ção apocryplia fizerão figurar 21 eleitores, embora para sus-
tentar a exclusão dos 9 eleitores legítimos, e não caliirem
immediatamente em contradicção, aceitassem sómente- os
votos dos 12 primeiros votados, não recebendo os votos dos 9
restantes.

O facto de se haver eleito 21 eleitores nessa eleição npo-
crypha importa o icconhecimento da legalidade desse nume-
ro. Ora, desde quo 9 eleitores se virão privados devotar no

I collegio, todos aquelhs que ti verão consciência da injustiça
dessii exclusão tinhão direito de incorporar-ee a elles e faze-
rem a reunião collegial.

Com este expediente pois evitâr&o que 9 eleitores legi-
timos fossem arredados de votar por deliberarão dos eleito-
res de uma freguezia quo estavão em maioria, no collegio.

Com razão, portanto, a commissão foi de parecer que se
contassem os votos dados ao Sr. Jaguaribe pelos eleitores

I de Santa Cruz.
Eu não entro em diversas outras considerações-, limito-me

unicamente a sustentar o parecer da commissão ; demons-
trarei á camara que ella se firma era sólidas bases, que estas
bases muitas vezes não podem ser facilmente comprohendi-
das, por isso que dependem do jogo da legislação, uppli-

¦ cada a hypothese de divisão das Iregnezias ; mas desde

que este jogo ó conhecido, que se faz a applicação do
aviso de 18 do Junho de 1819, sobre cada fracção territo-
rial, conforme o numero de votantes qualiHcados em cada
uma, como consta de documentos que apresentei, creio que
toda a escuridão desapparece, que um facho de luz se derra-
ma sobre a questão, e que a justiça da causa do Sr. Jaguari-
be não pôde mais ser posta cm duvida por toòo aquelle que
attender aos documentos officiaes e ás disposições citadas em

que se basêa o parecer da commissão de poderes.
Tonho concluído.

Vozes : — Muito bem.

O Sr. V ii.lei. \ T a vares :—Sr. presidente, eu estou persua-
dido uue a phyiionomia política dos nobres cidadãos d«
cuja eleição se trata não influirá no animo da camara dos
Srs. deputados para a sua decisão a respeito deste negocio

(apoiados), e minha persuasão cresce de ponto quando at-
tendo 

para 
o facto que hoje se deu relativamente ã appro-

vação da eleição do distineto orador o Sr. Rodrigues dos
Santos, membro do partido progressista.

A camara, pois, não levará, a mal que eu, tendo esta con-
vicção, tome a palavra para fazer algumas considerações era
ordem a defender a eleição daquello que julgo ter em seu
favor o bom direito, daquelle que foi o Noó político que se
salvou do naufragio eleitoral do Ceará, daquelle que em épo-
cas mais infelizes do que hoje não desdenhou defender-mo
também, e assim mitigar os rigores da minha situação. E'
uma divida que lhe eu pago agora, cque pago tanto mais
satisfeito e contente quanto não traio a minha conscien •

, cia, nem violo o meu dever.

Quando se proclamou no paiz a politica de conciliação, a

política de moderação c concordiu, única que na minha hu-
milde opinião nos pôde convir nas eircumstancias actuacs,
essa politica foi mais ou menos abraçada pelo império; hou-

I ve porém algumas províncias que a repellirão, eo Ceará foi
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uma das que mais se revoltarão contra ellu, praticando ae-

tos da maior hostilidade.
Ali a influencia do partido dominante, que ti excessivo,

demasiado intolerante e exagerado, chegou a ponto de^ nao

consentir que o partido que se acha fóra das posições
ofriciaes, que se acha fora do poder, pudesse pleitear a

sua eleição. Os acontecimentos desastrosos que ultimamen-

te se derãonaquella província provão de uma maneira iire-

fragavel a proposição que estou enunciando. [Não apoiados e

apoiados.)

O Sr. Pai s Barreto : — Provão contra ambos.

0 Sr. V. Tavares:—Ku porém não quero fallar do pas-
sado ; a questão de que me devo occupar ó unicamente a

eleição do 4» distrieto eleitoral do Ceará; e pois fallarei delia

o mais resumidamente que me fôr possível.
O 4" distrieto eleitoral do Ceará, como já se tem dito,

comprehcnde dous collegios ; o primeiro contém as fregue-
zias de Baturité e Canindé, e o segundo as freguezias da

Imperatriz e Santa Cruz. Aqui a camara me permittirá quo
ou fa^a uma reflexão. Quando se tratou da organisação
dos districtos eleitoraes, o Jornal do Commercio, que é folha
official, apresentou essas quatro freguezias compondo um só
collegio, sendo cabeça desse collegio a villa dc Canindé; mas

não sei por que mysterio

O Sr. Paes Barreto : — Não ha nisto mysterio nenhum.

O Sr. V. Tavares : — ... não sei por que motivo na

Gazeta Official do Ceará foi publicada a organisação desse

distrieto com 2 collegios, sendo a camara apuradora a de

liaturité...

O Su. Paes Barreto dá um aparte.

O Sr. V. Tavares : — Estou apresentando á camara esta

consideração pôra ser apreciada do modo que os Srs. depu-

tados entenderem conveniente ; a verdade é quo o Jornal do

Commercio 
'publicou 

a formação desse distrieto eleitoral ape-

nas em um collegio, composto das quatro freguezias, sendo

cabeça delle Canindé, e a folha official do Ceará publicou a

formação com dous collegios, sendo, repito, a camara apu-

radora a de Baturité, e foi esta a organisação que prevalc-
ceu.

¦ O Sr. Paes Barreto :— Então falsificou-se?

O Sr. V. Tavares : — Estou eu dizendo que se falsificou 1

Não me ser A permittido fazer este reparo, e trazer á casa

este facto tão notável ?
Na questão de que nos oceupamos creio quo ha dous pon-

tos capitaes a considerar : o 1° é relativo ao numero de

eleitores que deve dar cada urna das freguezias que com-

poem os dous collegios comprohendidos no 4o distrieto elei-

toral do Ceará ; o 2° ti relativo a algumas irregularidades,

c uo meu pensai a nullidades mesmo que houve ern algumas

dessas freguezias. Tratarei agora do 1° ponto,'isto é, do

numero de eleitores que dc\e dar cada uma das freguezias.

A freguezia de Baturité deu 39 eleitores," e eôm cfícito

devia dá-los; cuido que a respeito do numero de eleitores

desta freguezia não ha a menor questão; nem a commissao

põe em duvida esse numero, nem nenhum dos Srs. depu-

tados que fallárão a respeito da eleição dessa freguezia. O

mesmo porém não acontece com as freguezias de Canindé,
Imperatriz e Santa Cruz.

A freguezia de Canindé em 1842 deu 16 eleitores, cm
1844 deu 24 ; portanto devia dar agora necessariamente 19
eleitores, porque tomando-se o mínimo e accrescentando-se
um quinto, necessariamente devia dar esse numero de 19,
numero que a sua qualificação, que é de perto de 800
votantes, autorisa [>or certo. Mas disse-se que não podia
dar este numero de eleitores, porque foi desmembrada uma

porção de Canindé para Santa Cruz. f

£ verdade que deu-se este facto; mas não se sabendo em
Canindé quantos votantes comportava essa porção de terri-

torio que havia sido desmembrada, porque o arehivo da ca-
mara tinha sido roubado, e não apparocia nem era conheci-

da ordem alguma da presidencia a este respeito...

O Sr. P »es Barreto : — Tanto se conhecia que cm 1852
deu 14 eleitores.

O Sr. V.Tavares ....o juiz de paz competente offi-
ciou ao parocho da freguezia, perguntando-lhe quantos
votautes podia ter a fracção que havia sido desmembrada

de Canindé para Santa Cruz, e respondendo o parocho que
dava 70 votantes, o juiz de paz, diminuindo 2 dos 19, assen-

tou que a freguezia devia dnr 17 eleitores, c com efíeito a
eleição foi feita com o numero du 17....

Um Sr. Deputado : — Ma» deu 14 em 1832.
O S». V. Tavares : — Muito depois verificou--o que na

secretaria d< Jgoveino havia umn ordem d'» presidente, creio
que do^ 1849, tirando quatro eleitores de Canindé para
Santa Cruz, emarcando 14 eleitores para Canindé; mas
ainda quando esta ordem pudesse influir directarnente na
eleição, quo ja havia sido feita, porque, a ordem não foi apie-
sentada antes da eleição nem na occasião delia, porém muito
posteriormente, a base em que so fundou o presidente
da provincia para marear nessa época 14 eleitoros era uma
base falsa, pois que, devendo Canindé, pela letra da lei,
dar 19 eleitores, ainda tirando-fo 4 para Santa-Cruz, devia
ficar com 15 e não com 14, isto é, se a arithmetica não
falha....

O Sr. Paes Barreto dá um aparte.

O Sn. V. Tavares: — Não comprelieiido o aparte dono-
bre deputado....

O Sr. Paes Barreto:—Quando o presidente marcou deu
a razão por que marcava; foi em vista da qualificação. .

OSr.V. Tavares: — O presidente não podia deixar do
conservar os 19 eleitores, atteuta a disposição da lei eleito-
ral e a qualificação dessa freguezia.

O Sr. Paes Barreto :—Não houve uma desmembração !

O Sr. V. Tavares : — Estou mostrando quo dada a des-
membração da freguezia dovião ficar 15 eleitores.

O Sr. Paes Barreto : — Em quo se funda ?

O Sr. V. Tavares : — Quer quo repita o meu argumento?

O Sr. Paes Barreto : — Desejo.

O Sn. V. Tavares :—Canindé devia dar 19 eleitores...

O Sr. Paes Barreto Hoje pôde dar, mas naquelle tem-

po não podia.

O Sr. V. Tavares:—....tanto pela sua qualificação, como

porque tinlia dado 16 em 1812, que cem o acciesciino do

quinto prefaz 19.

O Sr. Paes Barreto Porque deu 16, não se segue que
dovesse dar 19.

O Sr.V. Tavares : —Não sei então o que o nobre de-
utado quer : se não attendo á qualificação, nem á base
e 1842, marcada pela lei, não sei o quo lht- hei de fazer

para contenta-lo.
Mas, como dizia, Canindé devia dar 19 eleitores ; tirando-

se desses 19 eleitores 4 para Santa Cruz, o que resta são 15
eleitores, c o presidente não podia portanto marcar 14.

Isto, senhores, pelo que diz respeito ao numero d^eelei-
tores quo deve dar Canindé; e por esta razão não posso
concordar com os meus nobres amigos quo fallárão ácerca
desta eleição, quando, combatendo o parecer da commissão,
coucordão em que Canindé deve dar sômente 14 eleitores.
Não posso aceitar a conclusão do parecer nesta parte ; as

premissas são falsas. Se Canindé não pôde dar 17 eleitores,

em vista da verdade dos factos expostos não pôde absoluta-

mente dar menoa de 15.
Agora vamos ao numero do eleitores quo deve dar a fre-

guezia da Imperatriz.
Creio que, depois da freguezia da capital, a da Impera-

triz é a mais populosa da provincia do Ceará. Pelo ultimo

arrolamcnto feito em 1854 vê bo que essa freguezia tem

22,983 habitantes, e que a Bua qualificação monta a 2,383
votantes. Os nobres deputados do Ceará me podem contestar

se o que eu digo não é exacto.

Um i voz : — Contestarei em tempo.

O Sr. V. Tavares : — Ora, só por nqui so vè que a fre-

guezia da Imperatriz pôde dar 59 eleitores ; mas não deu

59 ; deu 36, e ainda assim os nobres deputados qua fallá-

lãocm favor do parecer entendem que e»sa freguezia deve

dar menos do 36 eleitores, isto é, deve dar 32.

O Sr. Paz Barreto ;—Está em completo engano; toma

a qualilicação deste anno, quando deve tomar a do 1848,

tanto para abi como para Canindé. Devo tornar a qualifica-

ção de 1848, que foi quando se fez a divisão e marcou -se o

numero de eleitores.

O Sr. V. Tavares : — PerdCe-me, vou lá.

a
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Em que se fundão aquelles que querem que a freguezia
da Imperatriz, não obstante essa população importante que
tem, não obstante essa qualificação que apresentei, dê 32
eleitores e não 36? Fundão-se em que dessa freguezia foi
desmembrada para Santa Cruz uma porção de território que
comportava (repare bem a camara) que comportava 3 elei-
tores.

Uh» voz : — Quem assegura isso ?

O Sa. \. Tavares Mas, senhores, este argumento
não procede, porque, ainda sendo exacto que do 36 eleito-
res que dava a freguezia da Imperatriz se devesse tirar
tres para Santa Cruz, os que restavão erão 33 e não 32.

Ora, S. Ex. o Sr. conselheiro Fausto, que estava nessa
época na presidencia daquella província, c que foi quem
determinou o n. de 32 eleitores para a freguezia tia Impera-
triz, tomou por base paracíse calculo aquillo que não era
verdadeiro. O nobre ex-presidente do Ceará, naquellaépoca,
tomou a btise de 30 eleitores, que se diz que a freguezia da
Imperatriz dera em 1812 ; mas no calculo que fez procedeu
quanto a mim de uma maneira irregular; porque, ainda
tomados c.^ses 30 eleitores, com o õ» que se lhe deve unir,
c que são 6, íicão 36 eleitores; e, ainda tirados desses
36 eleitores 3 para Santa Cruz, íicão 33 e não 32. Isto me
parece evidente.

Mus, querem saber como foi feito o calculo do nobre ex-
presidente do Ceará ? O nobre ex-presidente do Ceará fez o
calculo _as»im 

: tomou 30 eleitores, diminuindo delles os 3
ijue devião íicar para Santa Cruz, deixando portanto 27, e
juntando a esses 27 o quinto que são cinco, obteve 32 elei-
tores.

Mas não é deste modo que se deve fazer o calculo (apoia-
(tos); o nobre ex-presidente do Ceará devia tomar o 5° antes
ae subtruliir ou descontar os 3 eleitores de Santa Cruz.
{Apoiados.)

O Se Kw sto : — Era. preciso que a qualificação permit-
tisse o quinto.

O Sr. V. Tavares:—Permittia; pôde ver que permittia.
O Sr. Fausto : — E' o que resta provar.
O Sr. V. Tavares:—Já se \*ê que eu fazendo todas ascon-

cessões possíveis a'respeito da freguezia da Imperatriz, não

posso concordar em que essa freguezia dê 32 eleitores.

O Sr. Fausto : — Mas não o demonstra pelos dados e&ta-
tisti«js, isto é, pela qualificação; esta & que éa base.

O Sr. V. Tavares : — Ainda vou mostrar que o nobre
ex-presidente do Ceará nessa época enganou-se quanto aos
dados que tomou para suppôr que da freguezia da Impe-
ratriz devião ser desmembrados 3 eleitores para Santa Cruz.

O nobre ex-presidente suppôz que a porção de território
que havia sido desmembrada da Imperatriz para Santa Cruz
continha um grande numero de votailtes.

O Sn. Faisto: — Me dirigi pelas informações ofliciaes
e pelos dados estatísticos que liavia na occasião.

O Sit. V. Tav ui;s : — Mas isso não 6 o que se daprehonde
das informaçDeA do juiz do paz e parodio, autoridades com-

pefentes na matéria, informações que constão dos papeis que J
estão anuexos ao parecer da oommi&são.

O Sr. Fausto : — Em que (luta?

O Sr. V. Tavares ; — Deixe acabar o meu raciocínio....
O nobre ex-presidente do Ceará suppôz, dizia eu, que a |

porção de território que havia sido desmembrada da Impe- !
ratriz para Santa Cruz continha um grande numer o devo- j
tantes; mas, senhores, o facto é que apenas foi tirada da |
freguezia da Imperatriz uma porção da serra do Muudahú,

que quando muito tem 70 votantes, numero este que corres-

ponde a 2 eleitores.
O nobre ex-presidente ainda laborou em outro erro, isto !

é, suppôz que. o cUstrictu de S. Antonio que foi desmembrado |
da freguezia da Imperatriz para Santa Cruz, o fora também j
na parte espiritual; mas não, foi sómeute na parte civil, na ;
parte administrativa e municipal; o districto de S. Antonio ¦

continuou e continua a pertencer á freguezia da Imperatriz; !

portanto a desmembrarão dessa porção de territorio não i
podia influir no numero de eleitores.

O Sr. Fausto : — Está argumentando com conjecturas je com dados posteriores ao acto. E' notável que não argu-
mente dom os dados que me servirão de base nessa occasião. |

O Sr. Paes Bariii.to : — Aqui está a portaria dizendo quee em vista da qualificação.

O Sr. V. Tavares : — Diz o nobre deputado que eu não
argumento com dados....

O Sr. Faisto : — Com os dados que me servirão naquella
época.

O Sr. V. Tavares : — Tanto argumento com dados, e
tanto estou fundado na boa razão e n >s factos verdadeiros
e legítimos que te derão nessa época, que o nobre presi-
dente do Ceará em 1852, o Sr. Almeida líego, mandou por
oflicio de 20 de Outubro que a freguezia da Imperatriz con-
tinuassse a dar os mesmos 3li eleitores que deu nos annos
anteriores. /

O Sr. Paes Barreto : — Uma portaria geral que fez paratoda a província.

O Sr. V. Tavares:—E o que tem isso? Pois porquefez uma portaria geral, e nessa portaria marcou para a
freguezia da Imperatriz 36 eleitores não a podia fazer! Os
actos do presidente da província são invocados aqui em fa-
vor do parecer quando fazem conta; mas quando não fazem
querem os nobres deputados que sejão reputados illegitimos!

Nunca, Sr. presidente, nunca absolutamente se°puzem
duvida 110 Ceará que a freguezia da Imperatriz devesse dar
36 eleitores ; e aqui cabe fazer uma observação á camara
e i que nessa freguezia predomina o principio liberal, ò
principio progressista 

: e aquelles que no Ceará combatem
es3e principio e têm todo interesse em fazer diminuir o nu-
mero dos eleitores daqucllas freguezias que lhes são in-
fensas, nunca disserão que a da Imperatriz devia dar me-
nos de 36 eleitores. Agora, porém, porque é preciso diminuir
quatro eleitores dessa freguezia, reduzi-los a 32, porque
síi assim a eleição será desfavorável ao Sr. Pompêo; agora,
digo, é que apparece essa pretenção, que não julgo legitima.

O Sr. Algusto de Oliveira : — Agora «5 que apparece esse
augmento, porque só assim è que a eleição pôde ser favora-
vel ao Sr. Pompèo.

Sn. V. Tavares ¦.—Sedisse também que da freguezia da
Imperatriz se tirou parte para Santa Anua e parte para Aca-
rucrt, e que assim também se diminuio o numero de eleito-
res dessa freguezia ; mas os nobres deputados, que se preva-
lecem deste argumento para fallar em favor do parecer quecombato, laborão n'um erro, e é quererem que prevaleça a
diminuição do numero de eleitores da freguezia da Impera-
triz sem darem augmento ao numero de eleitores das duas
outías freguezias, e eu não comprehendo como isto possa
ser.

Ainda os nobres deputados commettcm um outro erro, e
é que se deve descontar da freguezia desmembrada na razão
do múltiplo de 40 e tantos eleitoees quantos fôrem esses mui-
tiplos, attenderem que pôde ser tirada de uma fregue-
zia uma porção dc territorio, e essa freguezia não obstante
crescer, o sua qualificaçãoaugmeutar, porque este fticto não
é impossível; elle já se tem da^o e cuido que se ha de dar
muita» vozes.

ha voz Deu-se aqui na corte.

O S*. V. Tavares ;~E se assim não é, pergunto aos no-
bres deputados, Santa Anua e Acaracú augmehtórào o nu-
mero dc seus eleitores ?

t ha voz Não augmentárãe.

O Sr. V. Tavares: —Se não augmentárão, como dimi-
nuir fg o numero de eleitores da freguezia da Imperatriz?

^Senhores, uma lei qualquer, se não ó filha do arbítrio, se
não ó filha do capricho e da prepotencia, necessariamente
tem íw passado um motivo, uma causa, uma razão que a
determine; procurar esse motivo, cansa ou razão é o que se
chama indagar o espirito da lei.

Qual foi pois o espirito da lei quando (juiz que os eleitores
fossem regulados pela qualificação das freguezias ? Foi dar
ás freguezias a importância que ellas realmente têm, foi
respeitar seus direitos. Ora, se a freguezia da Imperatriz é,
depois da freguezia da capital, a Miais populosa do Ceárá,
uma das mais impoitantes....

Uma voz: — Nego.

O Sr. \ . Tavares: — .... para que havemos de feri-la
em seus direitos por amor de conveniências politicas ?

Pela qualiücação da freguezia da Imperatriz é que se
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deve regulai* a perda que elta teve (apoiados), c nilo pela

qualificação das novas freguezias....

O Sn. Silveira Lono: — Exactamente, porque esta pôde
ter sido arranjada adrede.

O Sn. V. Tavares :  mormente quando vemos

que nessas novas freguezias predomina o principio que é

liostil a esse augmento de eleitores que se dá. na íreguezia

da Imperatriz. (Apoiados.) .
A eamara, pois, neste negocio, deve proceder com muito

tino, com muita circumspecção e imparcialidade; deve exa-

minar minuciosamente_estas questões para que asnadeci-

são não possa ser capitulada como precipitada e injusta.
"(Apoiados.)

Agora, Sr. presidente, tratarei do numero de eleitores de
Snnta Cruz, e irei a essa questão, que eu acho capital, com
relação & eleição de que se trata.

A íreguezia de Santa Cruz foi creada em 1849, e tem uma

população de 5,455 habitantes. Para esta freguezia, 110 mos-
kio ann<> da sua creação, foi marcado o numero de 12 ciei-
tores, e deu constantemente esto numero; mas em 1852,
não obstante" a regra que para ella fôra estabelecida, deu 21
eleitores.

Feita a eleição de 1852 com 21 eleitores, dirigirão-se estes
eleitores para a freguezia dalmperatriz, que era a cabeça do
collegio. liste eollegio, considerando nullos (note a eamara

esta expressão) os 9 votos excedentes de 12, poij tantos

erão os eleitores que devêra dar a freguezia de Santa Cruz,

mandou todavia que fossem tomados ent separado.

Em 1853, quando nesta carnara se tratou da verificação

dos poderes e apreciação da eleição das djfferentcs fregue-

zias do Ceará, a nobre commissão de constituição e poderes,
em o seu parecer, que foi adoptado pela eamara, npprovou

o procedimento do collegio da Imperatriz.

O Sr. Silveira Lobo : — Logo nnnullou os 9 votos exce-

dentes.

O Sr. V. Tavares : — Ora, senhores, se a eamara appro-
vou o procedimento do collegio' da Imperatriz, para mim ó

claro, k evidente, que o que a câmara approvou foi que a

freguezia de Santa Cruz désse s6mento 12 eleitores (apoia-
<foi), e os 9 eleitores julgados nullos pelo collegio forão tam-
bem julgados nullos pela eamara. (Aliciados e nHo apoiado».)

O Sr. Silvei» 1 Lobo : —E' evideutissimo.

O Sr. V. Tavares : — Quando, Sr. ptesidente, o nobro

deputado o Sr. Cruz Machado ha pouco tratava de mostrar

que a eamara, approvando o procedimento do eollegio da Im-

per atriz, approvava o numero de 21 eleitores de Santa Cruz,

eu disse do meu lugar : — a lógica do parecer da commissão

nesta parte 6 ineomprehensivel,— e um Sr. deputado pelo
< 
'eará me respondeu dizendo: — ineomprehensivel é a lógica

do progresso.

O Sr. André Bastos : —Sim, senhor, disse^sto.

O Sn. V. Tavares Não sei quo alcance possa ter este

aparte do nobre deputado.

O Sn. Andué Casio» : —Eu o explicarei.

O Sr. V. Tív ares 
'—Mas 

se o nobre deputado quer dizer

que a lógica com que combatemos o parecer da commissão,

que se acha em discussão, o que quer fazer, sem duvida
contra as intenções dos seus illustres membros, uma de-

puraçno nesta casa, ó a lógica do progresso ; a lógica do
nobre deputado, <jue quer esta depuração, ó a da injustiça,
da paixão, ê a lógica do regresso.

O Sr. André Bastos : — Aceito.

O Sr. Paes Bariu.to Para que esta questão tle depu-

rações? Tratemos da matéria que se discute, vejamos quem
tem o direito, e seja dado a quem competir.

O Sn. V. Ta\ ares Eis aqui, Sr. presidente, em poucas

palavras o que eu entendo que deve ser apreciado pela cama-
a, relativamente ao numero de eleitores que deve dar cada

"uma das freguezias que coropõem o 1° districto eleitoral da
¦província do Ceará.

Agora me occuparei do segundo ponto, isto e, de algumas
irregularidades, c mesmo nullidades que me parece que
liouve em algumas dessas freguezias.

Na freguezia de Canindé, senhores, a eleição correu pia-
cidamenta ; sobre esta eleição creio que não ha duvida algu-

TO SIO II.

I ma. O mesmo porém não acontece com a das freguezias do
liaturití, Imperatriz o Santa Cruz.

O Sr André Bastos]: — De Baturité também !

O Sr. V. Tavares : — Sim. senhor; a respeito desta'fre-
.suem posso dizer que houve fraudo, que não liouve liberda-
de de voto. \

Eu iá declarei acasa que não queria revolver as cinzas d®
passado ; mas o nobre deputado deve saber, por infoima-

I çOcs de seus amigos, pois nessa época achava-se cm Pex-
íiambuco c não no CearA, quo na eleição de Batuiité nSo

| houve a liberdade de voto que a lei proscreve.
\ O Sr. A.ndr!. Bastos: —— E o nobre deputado por quo

via sabe que se deu essa falta de liberdade do voto, achan-
! do-se também em Pernambuco?

O Sn. V. Tavares : — Eu sei que não houve liberdado
de voto nessa eleição pelo inquirito quo o nosso ilkis-

I 
tre collega o Sr. Paes Baareto, presidente do Ceará, mandou

proeder por um juiz de direito quo não é suspeito, o Sr. Dr.

I fheophilo, de cujo inquirito se vê (com ironia) que lionvj
ali-tanta liberdade de voto, que até o voto de um eleitor dado
ao Sr. Dr. PompÔo foi tomado como tendo sido dado ao Sr.
Dr. Jaguaribc! Se o nobre deputado ler esse inquirito, pois
existe na casa, e apreciar o depoimento de 5 testemunhas
que 6ão contestes a respeito deste faeto, ha do sem duvida
concluir comigo que não houve liberdade de voto em Bi-
turité.

Mas dir-so-liai < Es~as testemunhas não são de vista, são
deouvir dizer, e nada consta da acta a semelhante res-
peito. » Senhores, não comprohendo esta jurisprudência !
Eu ^ei qne duao testemunhas do vista, sendo contestes,
fazem prova plena ; mas igualmente sei <jue quatro ou
cinco testemunhas de ouvir dizer, sendo maiores de toda a¦ excepção, tathbem fazem prova.

Vma voz : — Deos nos livro deste precedente.
O Sr. V. Tavares Agora perguntarei á câmara, or.no

havia de constar da acta este facto, se ellc foi praticado
pelos próprios moRarios que escreverão a acta, no inte.v-sa
do Sr. Dr. Jaguaribe?

O Sr. Paes Barreto ¦—Isto 
púde ser uma frauda; não

demonstra violência ou coaeção á liberdade do voto.

O Sr. V; Tavares : —Passarei a dizer alguma cousa a
respeito das freguezias da Imperatriz e do Santa Cruz.

Sr. presidente, não tenho a honra de cophecer pes-xil-
mente ao Sr. Dr. Araújo Lima, conheço-o apenas de nojno ,.
laço justiça ao seu merecimento, respeito muito as suas
intenções; porém não posso deixar de estigmatisai o sen
procedimento, do alto da tribuna, com relação íi e7el-
çãoda freèuezia da Imperatriz, onde esse juiz de direito,
esquecendo-se dn suacuta missão, se pôz d testa de grupos
para fazer eleitores illegitimos, o assim obter um tiiumpho
como qual pudesse entrar em negociações com outro can-
didato quo por ventura se pudesse apresentar para deputado
des.«e circulo.

Esse juiz de dlrolto, Sr. presídento, installou na v!lla da
Imperatriz umn xnc&a evidentemcuto uuUn, presidida poc
um j uÍ7. de paz incompetente; e a sua tenacidade chegou .u

ponto de não querer qne esçatacsa cedesse o lugar ao leanti-
mo juiz de paz quo a queria ^presidir, 

e legalmente form.v?.i

para tratar da eleição de eleitores.
Os factos escandalosos se derão por occasuio dessa

resistência estão r.o domínio do publico, o paiz todo tcr.i dol-
les conhecimento. Desordens graves apparecêrão 11a igreja,
sahirão uns e outros para fira delia na luta a mais eticarni-

çada, 0 3angue cearense foi derramado, o houve até v. 11
morte!

Nã* obstante estes acrntectmentos fataes, o juiz de paz
legitimo pôde formar a mesa, e a eloiçno correu reguW-*
mente.

O Sr. An.ivro »i: Ouvem* (': ironia)Apoiado !

(Cruiao-te divfrsct apartes.)

O Sn. A". T»v ua*s : —Aümir -me, Sr. presidente, de quo
cs nobres deputados que se dizem os respeitadores da lei Q
da constituição, «s mantenedores exclusivos da ordem (.i"o
apoiados), queirão chamar irregular c illegitimo esse proce-
dimeüto do juiz de paz mui» votado, do juiz de paz legitimo.

O Sr. Ai «.i sto de Olí\ eir \ : — Isto não é política, de con-

) filiação. (Apoiados.)

12
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O Sr. V. Tavares: — tTma mesa presidida pelo juiz de

paz competente e obrando legalmente, lhes parece irregular,

só porque não prevaleceu outra formada pelo homem que
queria que a eleição fosso inteiramente feita a seu geito.

Ujia voz : — Nisio lia exageração.

O Sr. V. Tavares : — A respeito da eleição da Imperatriz
nada direi mais, lamentando que se dessem esses factos, que
devem ficar consignados na historia do paiz, e que de certo
sc trazem dczar, não é para a opinião progrossista do Ceará.

Passemos á eleição de Santa Cruz.
A eleição de Santa Cruz foi também influenciada pelo juiz

de direito o Sr. Dr. Araujo Lima.

O Sr. Paes Barreto : — E' isto o que nãft é exacto.

O Sr. Y. Tavares: — O nobre ex-presidente do Ceará
deve saber que á testa da eleição estava um subdelegado,
Francisco Ilaymundo, homem violento, partidista extraor-

dinario....

Uma voz:— Como são todos.

O Sr. V. Tavares:—.... que queria vencer a todootran-

ce. Esse subdelegado era incompetente, porque estava pro-
cessado por crime inafiançável; por conseqüência legal-

mente não pedia exercer o lugar. Estando assim dominada

a eleição dessa freguezia por aquelle subdelegade, protegido
pelo juiz de direito....

Uma voz :—O juiz do direito que estava fugitivo....

O Sr. V. Tavares:—.... não pôde deixar de se considerar
nulla. Os pontos de nullidade constão do protesto annexo
aos papeis remettidos ú commissão de poderes.

O Sr. Cruz Machado :—Foi o meio de legaiisar a eleição
, apocrypka de Santa Cruz. (Apoiados.)

O Sr. V. Tavares:—Vio-se ncs3a eleição votar o mesmo
individuo duas e tres vezes.

O Sr. Paes Barreto :—A opposição votou em Santa Cruz,

porque fez os supplentes.

O Sr. V. Tavares : — Nessa eleição foi admittido a votar
um menino, que so apresentou com o nome de um homem
casado que estava qualificado. Esto faeto consta do protesto
a que me refiro.

Nessa eleição forão admittidos a votar indivíduos morada-
res na freguezia de Santa Quiteria. Para que os negocios
corressem mais vantajosamente para aquelles que a querião
vencer a todo o trance, carregárão a mesa do meio da igreja,

puzerão-a a um canto delia, encostada 4 parede, e sómente
foi rodeada e vigiada pelos que tinhão interesse na eleição

por patte do subdelegado.

O Sr. Paes Barreto : — Isto 6 um romance que lhe con-
tárão.

a camara dos Srs. deputados não pôde entrar mais nessa
exame, na® pôde annullar esses 3 eleitores menores como
me é lacil provar pelas certidões de baptismo que aqui trago.

Uma voz Podem ser do outros indivíduos.

O Sr. V. Tavares:-Onobre deputítâo <liz isto com ura
ar de riso... que não sei o que significa.

A uesha voz: — Essas certidões não
cientes.

O Sr. V.

sao provas sufH-

Tavares :—As certidões de baptismo não s"a
provas sufEciente»?

A mesma voz :—Podem ser de outros indivíduos.

O Sr. V. Tavares:—E' muita ctyncidencia! Outros in-
aividuos com o mesmo nome, sem differença alguma, 

A Aesha voz : — E baptisa-se com o nome por inteiro ?
O Sr. V. Tavares : — Não ó possivel que se consinta no

paiz que figurem como eleitores menores, indivíduos quonao são sui júris. Não se diga que a eamara não pódo co-nhecer mais deste negocio, porque o acto está legitimado
pelo tempo: ® jurisprudência que não posso comprehender.
Acjuillo que e nuüo desde o seu começo não pôde vigorar
pela diuturnulade dos tempos.

Se esses indivíduospoisnãopodião ser eleitores, por serem
menores, 

p.o 
hcao tendo direito para s8-lo pela razão de seachar extineta a qualificação, ou por se ter passado muito

tempo; e assim a camara deve annullar os seus diplomas
Senhores, nos diversos pontos de vista em que toiihó

considerado a questão, o Sr. Pompêo è o legitimo deputa-
do. E' o deputado, quer se annullem todos os eleitores da
freguezia de Santa Cruz....

Uma voz : —E unnnllando-se os da Imperatriz.
O Sr. V. Tavares :—.... quer sómente os 9 excedentes

ao numero de 12, cassados os diplomas dos 3 eleitores me-
nores, que o não podem ser. E' o deputado dando como deu
a Imperatriz, o como devia dar, 36 eleitores. E' o deputado
uaudo-so lhe o voto que em Baturité lhe foi dado pelo eleitor
Braga, c que a mesa tomou-o para o Sr. Jaguaribe. E' final-
mente o deputado em muitas hypotheses, emquanfo uue oSr. Jaguaribe só o (5 na única hypothese figurada pela com-
missão em seu parecer. Voto pois contra o parecer e pelovoto em separado do Sr. Pacheco.

O Sr. Criz Machado:—São historias inventadas para
desculpar a eleição apocryplia ; o nobre deputado foi illudi-
do em sua boa fé.

O Sr. V.Tavares -.— Então os que eião tratados por so-
melluinte modo forão fazer á parte uma eleição, que eu não
defendo, porque tambem a considero ilkgitima.

(Ha alguns apartes.)

O Sr. Presidente :—Attenção 1

O Sr. V. Tavares:—Os nobres deputados com os seus
apartes me desvião do fio de minhas idéas....

Essa eleição que forão fazer á pai te, eu reputo-a illegal
c nulla.

O Sr. Paes Barreto :—Não se foz tal eleição.

O Sr, V. Tavares : — Mas não admitto, senhores, que
aquelles que comoeu entondemquecssaeleiçãoónuila, sejão
os próprios que pretendão validar a eleição de Santa Cruz,
feita debaixo do terror o com tantas illegalidades. Entre-
tanto quero sçr generoso com a nobre commissão de po-
deres. Valide-se essa eleição de Santa Cruz, feita pelo
3ubdelcgado Francisco Ilaymundo; mas não se admittâo
como legaes os,9 eleitores que excedem do numero ad-

, inittido, de 12, não se tenhüo por validos 3 eleitores menores

que não estavão qualificados.

Uma voz :—Quem assegura isto ?

O Sr. V. Tavares:—Senhores, em contraposição aos
meus priucipios argumenta-se que, extineta a qualificação,

O Sr. Araújo Limi : — A eleição do 4o districto eleitoral
do Ceará ó talvez a monos complicada do todas as que tOm
sido sujeitas ao examo o deliberação desta augusta camara
A eleição do i« districto eleitoral de minha província, quêora se discute, não se acha cercada de duvidas o incertezas
quanto ao seu processo eleitoral, a contar dos trabalhos das
respectivas juntas qualificadoras ; toda duvida, toda con-
troversia limita-se ácerca do numero dos eleitores de duas
freguezias daquelle circulo , Imperatriz e Santa Cruz ; so-
bro o ponto controvertido, pois, direi alguma cousa, farei
breves reflexões relativamente ás conclusões do voto em se-
parado,, que, feguudo o meu humildo entender, são insus-
tentaveis , uma vez quo a matéria <5 simples, e não se presta
a unia discussão larga e profunda, c nem para tanto eu me
reputo habilitado.

Antes porém do entrar na questão, V. E^. e a casa me
hão de permittir que eu decline do cx-juiz de direito da Im-
peratriz Araujo Lima, e expilla, para melhor dizer, uma
increpaçuo gravo e injusta que acaba de fazer-lhe o nobre
deputado pelo circulo do Bonito, da província de Pernam-
buco, o que bou obrigado a fazer por mais de um titulo.

bi. presidente, o nobre deputado que acaba de. sentar-so
uma e muitas vezes tem invocado o esquecimento do pas-sauo; o nobre deputado a quem me refiro por mais do
uma vez tem pedido que se passe uma esponja sobro tudo
que se diz passado, e nem sequer consente que a ponta
desse vóo mysterioso se levante; o honrado membro poisnão devia trazer para a discussão accusações, ou increpaeõcs
semelhantes.

O nobre deputado esqueceu-se do seu passado.,(Apoiados e
reclamações.) O nobre deputado perdoe que lhe diga quo
os precedentes do cx-juiz da Imperatriz podem entrar vau-
tajosamente em discussão com os do nobre deputado. (Apoia-
dos o reclamações.)

Sr. presidente, felizmente V. Ex. e muitos Srs. deputadoâ
conhecem perfeitamente o ex-juiz de direito da Imperatriz,
e fazem justiça ás suas nobres qualidades. (Apoiados.) O juiz
de direito da Imperatriz é um magistrado honrado e iutel-
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ligente, Incapaz-de coriimetter crimes, o menos ainda dc

concorre^, ou fazer derramar sangue. (Apoiados.]

O Sr. V. Tavares . — Não neguei honra e probidade ao

Sr. Araújo Lima.

Vozes : — A* questão! . 
'

O Sr» Presidente : — Attenção !

O Sn. Araújo Lima : — Sr. presidente, talvez que quem
tenha dado oceasiío a derramamento de sangue não queira

que o seu passado se ponha cm parallclo com o do juiz de

direito da Imperatriz (apoiados e reclamações), e c» poderia
compara-los a quem teríl derramado sangue! (Apoiados e rr-

clamaçDes.)

O Sn. V.Tavares: — Aceito a comparação.

(Cruzão-se apartes de todos os lados da camara, cobrindo por
alguns momentos a voz do orador.)

O Sr. Presidente : — Ordem !

O Sr. Araújo Litt * : — Sr. presidente, a culpa de tudo
isto deve recaliir sobre o nobre deputado, que foi quem
trouxe á discussão factos e nomes estranhos.

O Sn. Birros Pi motel : — Mas a autoridade ó sempre
discutível.

O Sr. Araújo Lima : —Discuta-se sim, mas não se traga

para a discussão increpações semelhantes. O nobre deputado
além de injusto foi pouco geucroso apunhalando um cava-

lheiro pelas costas. [Apoiados c reclamações.)

O Sr. Premdexte :—AttançSo! Peço ao nobre deputado

que se cinja á matéria em discussão.

O Sr. Arujo Lima :—Sr. presidente, V. Ex. e a casa sa-

tem que eu sou novo no parlamento, e hospeda inteira-

mente nos estylos parlamentares, sobre não estar senhor de

todas as disposições regimentaes, e se mo desviei da ordem,

foi guiado pelo nobre deputado de Pernambuco, parlamen-
íar distineto, cujas luzes e talento invejo, e sendo provoca-
do não devia deixar ferir-se a um amigo ausente em sua re-

putação. (Apoiados e reclamações.)

O Sr. Presidente : — Attenção! Poço de novo ao nobre

deputado que trate sómente da matéria em discussão.

O Sr. Araújo Lima : — O circulo do Baturité da provin-
cia do Ceará compõe-se, como todos sabem, do quatro fre-

guezias , Baturite, Canindó, Imperatriz, c Santa Cruz ; em
todas ellas a eleição ffrimaria correu placida e regular-
mente, diz o parecer da nobre commissão de constituição e

poderes, bem como o voto em separado ; 110 que está do
ccordo o meu honrado collegjft, deputado pela província da

Bahia, que encetou a presente discussão ; sobre esto poLto
parece-me que ha perfeito accordo em todos. A diver-

gencia porém corisinto quanto ao numero de eleitores das

íreguezias de Canindé, Imperatriz e Santa Cruz ; querem uns

que a 1», Canindé, devia dar 17 eleitores, outros que 14 só-

mente; que a segunda, Imperatriz, 36; outroíporem opinão

eue só devia dar 32 ; e finalmente que Santa Cruz devia ter

dado sómente 12, e não 21, como deu na ultima legislatura

passada, etc., etc. Quanto ao numero de eleitores de Canindé*
tanto o voto em separadô, como o nobre deputado que orou
em primeiro lugar, demonstrárão clara c convenientemente

que não podia exceder ao numero de 14 ; sobre este facto
tombem concordão com o parecer da illustre commissão.
Kesta pois saber-se qual o numero legitimo das duas
íreguezias. Imperatriz e Santa Cruz.

A lei regulamentar de eleições do 19 do Agosto de 1816
estabeleceu regras e formou bases coitas e invariáveis para
o numero de eleitores que deve dar qualquer freguezia ; a
camara sabe perfeitamente que pelo art. 52"da citada lei é
determinado que nenhuma parochia dará maior numero de
eleitores do que deu a mesma no anno de 1812 e 1811, com
o accrescimo do quinto; a camara comprehende também que
mister se faz saber qual o numero que derão as íreguezias

de que se trata nos referidos annog; a de Santa Cruz não
sendo creada nas épocas referidas, isto 6, cm 1812 o 1841,
uma vez que foi ella pro»ida_ canonicamente em 1847

(se não estou enganado) a ella uão tem applicação os precei-
tos contidos naquelle artigo, e sim íl da Imperatriz;
toda a duvida qua.nto ao numero de eleitores que esta fre-

gueziadeuem 1842, desappareccu com a leitura daacta de
eleitores daquella freguezia (Imperatriz) no dito anno-, e«m
ít descoberta de semelhante documento nío resta a menor

duvida que forio.30, o que prova-se também cora o despacho

do Exm. Sr. presidente do Ceará, exarado em uma petição
do Sr. PompC-o, c finalmente com as portarias do Sr. conse-

lheiro Fausto Augusto de Aguiar, de 22 c 31 de Julho dô

1849, por occasião da designação dos eleitores da Impera-

triz e Santa Cruz, novamente creada, etc. (Lé.) _
Sendo pois os eleitores da Imperatriz 30, destes forão tN

rados para a nova freguezia de Santa Cruz 3 , corres-

pendente.^ ao numero dos votantes dos terrenos annexados

a Santa Cruz , como das portarias quo ha pouco tive

a honra de ler á camara vè-se; iixárão para a Imperatriz 27,

que com o 5o prefaz 
32 eleitores, que justamente deu

a mesma paroclna na eleição de 1819.

Concedido que o augmento do 5» devia ser feito sobre o

numero total da freguesia dc que foi desmembrada a do

Santa Cruz, quero dizer sobre30, teriamos 36, c destes sub-

trahindo-se os 3 para Santa Cruz, só teria a Imperatriz o ac-

crescimo de mais 1 sobre os 32 eleitores pelo Sr. conselheiro

Fausto designados. Ainda está perdida a causa do Sr.

Pompeo. _
Os nobres deputados que impugnão o parecer da nobre

commissão de poderes, e a todo trance procurão dar ao .,r.

Pompêo um assento nesta casa, com gravo ollensa do bom

direito do Sr. Jaguiwibe, dizem que a designação feita pelo
nosso distineto collega o Sr. Fausto, quando presidente do

Ceará, foi mal feita, visto comoello não teve dado algum para
fazer tal designação, e que clle enganou-se redondamente.

Quizera que os illustres deputados que avanção semelhante

proposição me declarassem, sob palavra de honra, quacs
são as provas, quaos os fundamentos de suas convicções

a respeito.
Meus senhores,quem não vê que proposições desta ordem '

e destituidas do menor fundamento plausível não passao de

maximas ? Como suppôr-se que um presidente, a quem
confiada a direcção dos negocios públicos, menospreze objeo»

tos de tanta importancia a ponto de decidi-los a esmo, sem

o menoi exame ou averiguação, sem dar-se ao trabalho de

procurar a menor informação l E fazer muito má idéa de um

administrador intelligente e honrado, como o nosso digno

ctllega o Sr. Fausto. Que interesse tinha o Sr. 1< au3to para
assim proceder 1

Que importancia ligão os n»bres deputados ao accrescimo

dc 3 eleitores, oü á supressão de 4 ou 3 para uma freguezia,

quando aprovincia dava 900 a 1,000 eleitores ? Note a ca-

mara que a designação dc que se trata, feita polo Sr. * austo,

foi em 1819, quando não se 6onhava com a loi dos círculos»

Semelhante accrescimo nossa época era uma gotta d agua

no oceano, não tinha importancia c signiiicaçao algujnn,

para suppôr-se que um presidente por meio luxo violasse os

direitos de uma freguezia inteira, calcando aos pts seus

deveres. O Sr. conselheiro Fausto se aclia presente; ello

pôde informar a camara a semelhante respeito.
Ainda os mem honrados collegas que sustentão o voto

cm separado do mui distineto illustrado deputado por S»

Paulo recorrem a qualificações dc annos antoriores e poste-
riores aos de 1812 o 1844, bem como á qualificação do anno

proximo passado, para validaro numero de 36 eleitores que

dou a parochia da Imperatriz na eleição que nos occupa. Os

nobres deputados parece-me quo ungem ignorar os prin*

cipios reguladores do accsescimo de eleitores; os nobres

deputados fingem ignorar as disposições da lei de eleições a

respeito!
Os nobres deputados sabem que uma vez feito o augmento

do 50 pelo disposto 110 art. 52 da lei de eleições de 19 do

Agosto de 1816, não" é licito, nãoó permituio 
fazer-se ac-

crescimo ou augmento algum ; uma vez designado o numero

dos eleitores da freguezia da Imperatriz, como nugmento

do 5° em attenção ao numero de eleitoics dado em

e 1841, era illegitimo o illegal todo e qualquer augmento,

embora houvesse augmento de população, embora a quali-

íioação actual se prestasse a esse augmento.

O Sr. Dantas:—Apoiado.

O Sr. Araújo Lima:—E' fúrado duvida,era conformidade

do3 preceitos o regras estabelecidas na lei regulamentar de

eleições, que, depois de designado polo poder competente o

numero de eleitores da parochia da Imperatriz com o com-

petente accrescimo da quinta parte do numero de eleitores

de 1842, é nullo e illegal o accrescimo dos 4 eleitores da-

quella freguezia. (Apoiados.)
Depois, meus senhores, que o Exm. Sr. conselheiro

Fausto designou o numero dos eleitores da Impera-
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triz, o incluio nessa designação o 5o, niio podia liaver
mais augmento; o augmento e accrescimo do 5o rij0
í-e faz 2" e 3a voz, etc., etc. [apoiados)-, pouco importa que
houvesse augmento de qualilicação; pouco importa dizer-se
que a Imperatriz é o ponto da minha província o mais povoado
afúra a capital é o que contesto; o nobre deputado por certo
foi mal informado sobre este facto, e só por um acto do
1 oder legislativo poderia ter lugar. Mas os nobres deputados,
convencidos (lesta verdade, recorrem aos precedentes da
casa para fazerem vigorar .a duplicata do Sr. PompGo, ele-
gitimar a sua eleição ; ainda assim a causa que defendem
esta perdida.

Os nobres deputados que defendem a eleição do Sr. Pom-
[vo se acobertão com os precedentes da casa em 1852, quesipprovou os 36 eleitores^ da Imperatriz que na eleição da-
({lielie anno deu a referida freguezia, semattender ao nu-
mero designado em 1849, que foi 32. Comquanto não me
pareça razoavel que devão prevalecer os precedentes quando
vão ac encontro á lei ; comquanto reputo diversas as cir-
cumstancias, e mui diversas para ter applicaçã® a júris-
prudência dos precedentes que invocão os honrados mem-
hres, porque a eleição naquellc tempo era feita por provin-
cias e hoje por circulos ou districtos, devo declaiar A ca-
mara que os precedentes também apr«veitão á causa que
deíendo; os precedentes invocados, repito, dão ganho de
causa ao Sr. Jaguaribe, 110 meu fraco e humilde pensar
representante legitimo pelo 4° districto eleitoral do Ceará.
(Apoiados.)

tva eleição de 1852 a Imperatriz elevou o numero de seus
eleitores a 3(5 e Santa Cruz a 21.

O Sr. Silveira Loro : — Em que se fundou ?

. O Sr. Araújo Lima : — Supponlio que no mesmo princi-
pio em que se fundou a Imperatriz para augmentar o nu-
mero de seus eleitores ; supponlio quç foi a qualificação em
que ambas se firmárão. Sc foi a qualificação a única base
para se dar como valido o augmento dos 4 eleitores da Im- |
per&triz, fui também a qualificação a base que teve Santa 

'

Cruz para o augmento dos 9 eleitores.
A camara approvando o augmento dos 4 eleitores da

Imperatriz approvou também o augmento dos 9 de Santa-
Cruz; o parecer da commissão de constituição c poderes .
daquelle anno, que ha pouco foi lido por um dos illustres i
iYiembroa da commissão, o prova exuberantemente.

O Sn. V. Tavares :—Diz o contrario.

( >i Sr. Deputado : — Semelhante conclusão 6 illogica.
O Sit. Araújo Lima : — O parecer óbem claro a respeito,

<.¦ o nobre deputado por Minas, membro da commissão, o de-
mor.strou com tanta evidencia, que me parece que nfio ha-
vera quem ponha em duvida que forão approvados os 21
eleitores que Santa Cruz deu na eleição de 1852 ou 1853.

tanto isto é verdade que o mesmo parecer tendo de
annullar alguns eleitores de outras freguezias o declarou ;
c mais ainda o comprova a leitura que ha pouco fez de um
outro parecer o no ore 1<> secretario, por occasiâo de um
aparte que deu. A nullidade de qualquer acto, os nobres de-
imitados sabem, e sabem muito bem, que deve ser decretada,
ou ordenada expressamente. Os nobres deputados sabem
que a perda de um direito não se presumo.

O Sr. Silveira Loro : — Que direito ?

O Sr. Araújo Lima : -/- Os eleitores de Santa Cruz não
pocuão ser privado» do direito de votarem nas assembléas
parpchiaes. As penas, não ignorã.oos nobres deputados, não
se aecretão implicitamente. Se pois o parecer da commissão
cie 1852 não annullou expressamente os 9 eleitçres da Impe-
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I 
aos 21 eleitores de Santa Cruz, o que não 6 crivei, e nem me
persuado que de boa fé e despido de.prevenção o queira.

O Sr. Silveira Lono dá um aparte.

O Sr. Araújo Lima : — Quando o nobre deputado por ve-zes se occm>on da eleição de Minas, sempre me convenci queo fet de boa fcí, e sómente por amor da justiça. Os nobres
deputados têm suas convicções c negão aos outros.

Sr. presidente, permitia V. Ex.,bcm como a caía, que eu
também invoque a favor da causa do Sr. Jaguaribe'os pre-ccdentes da casa quanto á nullidade do collegio, ou íeunião,
como queirão, dos 21 eleitores de Santa Cruz sob a presi-dencia interina do juiz depazdaquellaparochia. Os prece-dentes por mim invocados são recentes, bastando dizer que
loi já approvada uma reunião de eleitores presidida por um
juiz ue paz de um districto vizinho, e parece-me que foi na
eleição do Sr. Monteiro, e até já forão approvados votos do
eleitores sómente por um protesto, creio que na eleição do
&r. Mendonça. (Apoiados.)

Poderia acompanhar os nobres deputados em todas asconsiderações por elles offerecidas á consideração da cama-
ra; porem sendo ellas estranhas ao ponto controvertido, o
numero de eleitores das freguezias da Imperatriz e Santa
Cruz, findo aqui, pedindo aos nobres deputados que tenhão
a bondade de acreditar 

que tomei a defesa da eleição do Sr
Jaguaribe sómente pela justiça e bom direitoque lhe assiste"
3 não por desaffeição ao Sr. 1'ompêo, de quem sou amigo
e lhe consagro tanta amizade quanto ao Sr. Jaguaribe; sim,
sou amigo de ambos desde as escolas ; se de mim de-
pendesse o ter assento nesta casa sem offensa dajustiça
e direito do Sr. Jaguaribe o teria; o Sr. Pompêo por certo
muito merece por seu talento e illustração, bem como o
Sr. Jaguaribe.

A discussão fica adiada pela liora.

Levanta-se a sessão.

iiuiiuiivju expressamente o» » eieiuyrcs u» impo
ratriz, e pelo contrario os approvou, como já foi demonstrado,
u claro que os precedentes da casa são favoraveis ao Sr. Ja-
guaribe.

Supponlio que não haverá, quem duvide da validade de sua
eleição, a menos que não esteja muito e muit t prevenido; e
ati- repúto urn impossível sustentar-se opinião contraria, a
eleição do Sr. rompOo.

O Sr. Silveira Loro : — Ora, por quem 6 !
O Sr. Araújo Lima :—Ou a camara dos Srs. deputados

approve o numero de eleitores designados pelo Sr. conselhei-
ro r austo em 1849 para as freguezias da Imperatriz e Santa
C ruz, ou julgiíe conveniente approvar o precedente da legis-
«atura próxima passada, o resultado sempre será favoravel
flo br, Jaguaribe, a menos que não se faça depuração quanto

Seggfio cm 20 «lc Maio.

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE RAEPENDY.

1 Suhmario. — Erpediente. — Eleição cio 2° districto de Goyaz.
1 olaçao. — Ordem do dia. — Eleição do 4° districto do
Ceará. Discursos dos Srs. Villela Tavares, e André Bastos.

I otaçào. —Eleiçüo do 1<> districto doViauhy. Discursos dos
Srs. Pacheco, Paranaguá, Aravjo Jorge, Teixeira Júnior,
Franco de Almeida, e Gonçalves da Silva.

A s 11 horas, feita a chamada c achando-se presentes os
Srs. Gonçalves da Silva, Ilermogenes, Machado, Villela

1 .avares, Paranhos, Fiusa, Gavião Peixoto, Teixeira Júnior,
Francisco Oiimpos, Martinho Campos, Silveira Lobo, Paiva,
Cerqueira Leite, Andró Bastos, visconde de Baependy,
Souza Leão, Salathiel, Araújo Lima, Silvino Cavalcanti,
Augusto de Oliveira, Paes liafreto, Sá c Albuquerque,
Franco de Almeida, Landulpho, Ferraz da Luz, Dias Vieira,
Pinto de Mendonça, Mendes da Costa, Madureira, Bcnevides,

, Cunha Mattos, Nebias, César, Serra Carneiro, Craz Macha-
do, Toscano Barreto, Baptista Monteiro, Augusto Corrêa,
Cândido Mendes, Fernandes Vieira, Carrão, Pedreira, Fer-
reira de Aguiar, Antunes de Campos, Oyrillo,Tobias Leite,
^il\a Miranda, Pereira Pinto. Rego Barros, barão de Ca-
maragibe, Paranaguá, Gomes de Souza, Costa Pinto, Pinto
de arnpos, Luiz Carlos, Belisario, Cunha Figueiredo, Diogo
»eIho, Flavio, Clementino, e Pederneiras, abre-se a ses-
sao.

Lê-se e appro\t\-se a acta da antecedente.

| ^ Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Pereira
Franco, Alcantara Machado, barão de S. Bento, Coelho de

i Castro, Athaide, Dantas, Costa Moreira, Barros Pimentel,

; Augusto Chaves, Almeida Pereira, Sampaio Vianna, Mon-
teiro de Batros, Belfort, Bretas, Fernandes da Cunha, Bel-
lo, Jacinthode Mendonça, Borges Fortes, Delfim de Al-
meida, Peixoto de Azevedo, Paulino, Viriato, Felinpe de
Araujo, Pacheco, Sérgio de Macedo, Lima o Silva, Fausto

j de Aguifir, Pedro Muniz, Brandão, Bezerra Cavalcanti, c
! Barbosa.

O Sn. Secretario dá conta do segnint^
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EXPEDIENTE.

Cinco officios cio Sr. ministro cio império, .communicando

quo o governo fica inteirado da deliberação tomada pela
camara dos Srs. deputados acerca da eleição dos distric-
tos 5o do Maranliãò, 2o e 3o do Piauhy, 17° de Minas, e
Io, 7° e 8o do Rio dc Janeiro. — Inteirada.

Outro do Sr. deputado Pedro Muni/. Barreto de Aragão,

pedindo licença á camara aiira de poder deixar o seu lugar

durante o periodo da presente sessão. — A' commissão de

poderes.

Vai i mesma commissão o diploma do Sr. Francisco Car-
los de Araújo Brusque, deputado eleito pelo 3° districto da

província do Rio Grande do Sul.

Vai á commissão de camaras municipaes um requeri-
mento dos empregados da Illma. camara municipal da corte,
pedindo que por uma resolução da assembléa geral legisla-
tiva se declaro^que os empregados da Illma. camara munici-
pai da corte tem direito á aposentadoria na fórma das leis
que as regulão.

ELEIÇÃO DE C.OYAZ.

(2o districto.)

Lê-se, entra em discussão, e sem debate iS approvado, o se-

guinte parecer:

< A commissão de poderes tendo examinado o diploma do
Sr. Felippe Antonio Cardoso de Santa Cruz, deputado
eleito pelo 2° districto da província de Goyaz, e ns netas da

respectiva eleição, apresenta o resultado cie seu trabalho.
« O districto tem 4 collegios e 24 freguezias ; em 3 destas

novamente creadas não houve eleição por não estarem cano-

nicamente providas.
«Nos 4collegios dc Cavalcanti, Pilar, Natividado e Boa-

Vista do Tocantins comparecei ão 99 eleitores, eobtiverão
votos os Srs. : tenente-coronel Felippe Antonio Cardoso do

Santa Cruz 97, Dr. Rutino Theotonio Segurado 43, Dr. José

Rodrigues Jardim 22, Dr. Olano de Andrade e Silva 9.
« Recai) irão 27 votos em 10 outros cidadãos.
« A eleição correu calma em todos os collegios e fregue-

zias; nas actas porém de algumas destas se notão singulari-
dades contra as quaes não ha reclamação, e ainda deduzidos
os votos de seus eleitores não se altera a ordem doslo,2o e3°
votados para deputado e supplento. Sendo o 2° votado juiz
de direito da comarca da Boa-Vista do Tocantins, que faz

parte do districto, em faee do disposto 110 §20 do art. Io do
decretou. 842 do 19de Setembro do 1855, os votos que re-
cahirão nelle são reputados nullos ; a commisão porém não
entende |que seja preciso proceder-se á eleição de um sup-

5lente, 
visto quo neste districto não é ella distineta da do

cputado, e quo o 3<> votado se deve considerar o immediato
em votos ao deputado, e ser declarado supplcnte. Em vista

do exposto é seu parecer :
« Que, approvadas as eleições do 2o districto da 

jirovincia
de Goyaz, seião reconhecidos doputado por elle o Sr. Felip-

pe Antonio Cardoso de Santa Cruz, e supplento o Sr. José

Rodrigues Jardim.
t Sala das commissões, 25 de Maio de 1857. — Anlnnú)

Cândido da Cruz Machado.—Jeromjmo José Teixeira Júnior. >

O Sr. Presidente declara deputado pelo 2o districto da

província de Goyaz o Sr. Felippe Antonio Cardoso do
Santa Cruz, e supplcnte o Sí. José Rodrigues Jardim.

ORDEM DO DIA.

E L i: I Ç X O DO CEARÁ.

(4° districto.)

Continúa a discussão adiada do parecei da commissão de

poderes concluindo que seja reconhecido deputado por este
districto o Sr. Jaguaribe, com a emenda substitutiva do Sr.
Pacheco concluindo que seja declarado deputado o Sr.
Pompéo.

O Sr. Villela Tavares : — Sr. presidente, desde que o
nobre deputado pelo Ceará, o Sr. Araújo Lima, pronunciou
liontem na casa o seu discurso em defesa do parecer da no-
bre commissão de constituição e poderes, envolvendo nelle
a minha pessoa, e recordando o meu passado político, eu
comprehemli a gravidade de minha posição, e a camara sem

duvida reconheceu 11 necessidado indeclinável em que estou
de tomar parto segunda vez nesta questão, não só para fazer
novas considerações Acerca do parecer quo sc discute, senão
principalmente para explicar-me, ou at)tc3 para defender-me
das injustas arguições que me íorão feitas peto nobre depu-
tado. (Aj>oiado.t.)

Tratando da eleição da freguezia da Impernttiz, o preten-
dendo demonstrar a influencia indébita que ali exerceu a
autoridade para quo essa eleícno fosso favorável íi opinião
que ella protegia, eu mo vi na dura necessidade de fatiar no
nome do juiz do direito da Imperatriz o Sr. Dr. Araújo
Lima. Julguei que esse nome não era inviolável e sagrado;
julguei que o Sr. Araújo Lima, sendo um funceionario pu-
blico, estava, pelo que diz respeito aos seus actos públicos,
sujeito ú. discussão e A censura, quer pela imprensa, quer
pela tribuna. (Apoiados.)

O Sn. Damas : — E não julgou mal.

O Sk. V. Tavares : — Julguei que não havia inconvc-
nieucia alguma, que eu não podia ser acoimado de exces-
iivo, nem de apaixonado, fallando dos actos públicos desse
magistrado, e lembrando o seu proce limento, que aliíis está
no dominio do publico, quo é conhecido de todo o paiz,
para reforçar os meus argumentos cm ordem a mostrar a
violência, a coacção, quo se pretendeu na eleição da Impe-
ratriz. Fazendo-o, porém, Sr. presidente, V. Ex. e a casa
se hão de recordar que eu disse que não tinha a honra do
conhecer pessoalmente ao Sr. Araújo Lima ; mas que fazia

justiça ao seu mérito, e quo respeitava suas intenções.

[Apoiados.)

O Sr. Dantas: —Foi assim justamente.

O Sr. V. Tavares : —Fallei, 
portanto, nesta questão, no

nome do Sr. Araújo Lima do modo que me pareceu o mais
conveniente. Não obstante, porém, a polidez com que tratei
o Sr. juiz de direito da Imperatriz, o notrj deputado a

quem agora respondo, quando lhe coube a vez dc fatiar,
levantou-se cheio de calor, e piíncipiou o sci\ discurso por
uma nggressão que me sorprendeu ! O nobre deputado

principiou invocando o meu passado....
O Sr. Silveira Lcrj : — Apoiado, foi além do direito do

defesa.

O Sr. V. Tavares : — .... convidando-moa fuzer um pa-
rallelocom o Sr. Araújo Lima, e estigmatizando, por assim
dizer, toda a minha vida publica, toda a minha vida politi-
ca, da qual por certo não mo envergonho.

Sr. presidente, o nobre deputado não considerou quo
obrando <lest'arte oíFcndia a constituição política do impe-
rio, atacava as prorogativas da coroa, e não lospeitava as
conveniências publicas. (Muitos apoiados.)

O nobre deputado dovo saber quo o meti passado político
já está julgado pela coroa e pelo paiz. Pela corôa, porque
me cobrio com o seu manto, e nem o nobre deputado, nem
nenhum outro estA autorizado para levantar esse manto, o
revolver e^so passado. (Apoiados.) Já estA julgado pelo puix,
porque o paiz, senhores, entre tantos candidatos que se apre-
sentitrão no circulo pelo qual pleiteei a minha eleição, fez-
me a subida honra de escolher para seu representante, u
deu-me a gloria de estar agora nesta tribuna. (Apoiados.)

O Sr. Damas: — Muito bem ; e quando o seu passado
fosse um erro, nunca seria por certo uma infâmia.

O Sr. V. Tavares: — Senhores, o a quo vem a recorda-

ção desse meu passado político cm uma discussão desta

ordem 1 Eu jii tenho dito muitas vezes, pela imprensa e na
tribuna, que a revolução de Pernambuco, em 1818, foi um

erro, e não mo acanho, não tenho vergonha de confessar este

erro; mas foi um erro de intelligencía c não do vontado;
um erro político que mo não púde infamar, e liem aos meu-;

companheiros. Foi um erro' que commcttèmos arrastados

pela força das circumstancias, foi um erro que commcttê-
mos arrastados pelas provocações do poder. (AMo apoiados «

apoiados. Crvs&o-se diferentes apartes , e o Sr. presidenta
reclama a attejiçdo.)

E se sobre nós, senhores, deve cahir algum dezar por
amor dessa revolução, sobre aquelles que a provocarão dovo

cahir uma grande responsabilidade.

O Sr. Auclsto de Oliveira : — O nobre deputado 6 quo
está provocando discussão, depois não se deve queixar.

O Sr. Frasco dd Almeida: — Foi aggrcdido ; defondo-

se, cstA no seu direito.
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(Ha muitos apartes.)

O Sr. Pri sidekte : — A discussão neste terreno póde-se
tornar inconveniente. (Apoiados.) Rogo ao nobre deputado,
visto que hontem se disserão algumas palavras a que eu-
tende dever responder, que se limite a i? to, tratando de pre-
ferencia da discussão du matéria.

O Sr. V. Tavares:— V. Ex. vio que liontem o nobre
deputado, o Sr. Araújo Lima, foi quem recordou esse pas-' 
sado, foi uuem pegou 11a minha pessoa, e atirou-a, por as-
sim dizer, na discussão da casa.

O Sn. Augusto i»k Oli\ li«a :—E o nobre deputado agora

provocou a deputa ção de Pernambuco.

O Sr. V. T avares :—Em que ? Pois a deputação de Per-
nambuco éo.poder?

Eu não posso deixar de defender-me de uma accusação
desta ordem. Quando a coroa tem estendido sobre mim
•i sua munificencia, quando me acho coberto com o manto
imperial, nem ao nobre deputado, nem a outro qualquer, é
dado o direito de levantar esse manto... [Muitosapoiados.)

O Sr. Aur.tsro de Oliveira : — O nobre deputado pôde
delènder-se sem accusar-nos.

O Sr. V. Tavakes: — Accusci eu a deputação de Ter-
nambuco ? Onde enxerga isso nas minhas palavras ?

O Su. Augusto nu Oliveira : — Sim, senhoi, dizendo

que a revolução foi provocada pelo partido que nós aqui
representamos.

O Sr. V, Tavares : — Por ventura lallei 
'eu 

aqui em

partidos ou em deputação? Peço ao nobre deputado que não
continue com. seus apartes, porque o nobre deputado não
está habilitado para entrar nes>ta discussão.

O Sr. Ah.isto de Oliveira : — Nem o nobre deputndo.

O Sr. V. Tavares: — Está muito apaixonado.

O Sn. Acgebto de Oliveira : — Engana-se; o nobre
deputado <5 que está.

]
O Sr. V. Tavares: — Eu estou muito calmo e muito

tranquillo. Creio que não oífendo ao nobre deputado quan-
do digo que não está habilitado para entrar nesta discussão,

pois não me refiro ao lado scicntilico; o nobre deputado bem
me eomprehendo

(lia algu-ia apartes.)

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. V. Tavares-, — Ia eu perguntando a que vinha a
recordação desse meu passado, quando se trata da eleição
do Ceará?

O Sr. Paes Barreto:—Apoiado.

OSr. V. Tavares :— Senhores, eu aproveito o ensejo para
declarar da maneira a mais solemne que não tenho aspirações,

que não tenho pretençòes, que estou muito satisfeito com a
mediocridade em que vivo, porque ella me garante a precisa
independência, essa independencia que tanto prezo.

O Sr. Silveira Lobo:— O que é essencial.

O Sr. V. Tavares : — Mas se o nobre deputado, trazen-
doá recordação o meu passado, teve por fim inhabilitar-me...

O Sr. Dastas : — Qual! não pòdo conseguir isto.

.0 Sr. V. Tavares : — ... direi ao nobre deputado que
pensou mal, porque desde que fui restituido ao seio da so-
ciedade e posto no exercício dos meus direitos políticos,
estou tão habilitado como o nobre deputado ou outro qual-
quor. (Apoiados.)

Parece porém, Sr. presidente, que o nobre deputado com
esta recordação teve um iim mais especial, e foi chamar

para as suas bandeiras, o arregimentar nesta questão os
illustres conservadores moderados que existem nesta casa;
mas eu espero que estes se não prevalecerão da recordação
desse passado para darem um voto a favor do candidato do
nobre deputado. (Apoia/tos.) Espero que esses conservado-
res, caracteres muito distinetos, serão dominados única-
mente pelos rigorosos princípios de justiça, e hão de neces-
sariamente votar, seguindo esses principios, contra o parecer
da commissâo. [Apoiada» e nao apoiados.)

Sr. presidente, o nobre deputado tratando da eleição da
freguezia de Santa Cruz, que foi sómente, quanto a mim, a
de que o nobre deputado fallou, arriscou esta proposição—

que humanamente fallando não se pôde deixar de dizer

que approvando a câmara dosSrs. deputados a eleição do

1853 feita nesta freguezia, approvando o procedimento do

collegio da Imperatriz, tinha approvado os no\e eleitores

excedentes de doze que devia dar a mesma freguezia!

O Sr. Silveira Lor.o : — Quando <5 exactamente o con-

trario.

O Sr. V. Tavares : — Fico sorprendido quando vejo

argumentar-se deste modo 11a casa, quando vejo concluir-se

desta maneira contra as premissas estabelecidas ! 
^

Quero pois fazer bem sensível esta argumentação, para

que de uma vez por todas fique destruído esse grande cas-

tello que formou o nobre deputado.
A freguezia de Santa Cruz, senhores, sempre deu doze

eleitores, em virtude da sua qualificação e das repetidas

ordens da presidencia.
Mas, cm 1852 alguém que tinha interesse no nugmento

de eleitores da freguezia de Santa Cruz elevou o seu ^ nu-

mero a 21. Comparecendo esses 21 eleitores no collegio da

Imperatriz, este não quiz aceitar os nove exedentes, repu-

tando-os nullos

O Sr. Silveira Lor.o : — Apoiado. Fez muito bem ; para,
isso autorisava-o o art. 71 da lei de 19 de Agosto.

OSr. V. Tavares:—E então determinou que os votos de

todos os eleitores nullos fossem tomados em separado. As

competentes actas forão remettidas a camara, a qual, em,

1833 approvou o procedimento áaquelle collegio. O que'
approvou ? Não foi que a freguezia de Santa Cruz désse

unicamente 12 eleitores? Não annullou os 9 excedentes?

[Apoiados.) E 110 entanto o paycccr assevera que a camara.

prestando assenso aos actos do collegio de Imperatriz legi-

timou os 21 eleitores de Santa Cruz ! E'para mim incom-

prehensivel semelhante lógica.

O Sr. Paes Barreto : — Ati> o presento se tem entendido

assim : a própria opposição foi da mesma opinião. A camara

I não mandou annullar o» eleitores.
1

| O Sr. Madlreira*.—Nem os approvou. Na apuração

geral não forão comprehendidos esses 9 votos.

(Fia oairox apartes.)

O Sn. Presidente : —Attenção!

O Sr. V. Tavares : — Sr. presidente, na eleição do Sr-

Pompêo, disputada pelo Sr. Jaguaiibe, a camara dove atten-

der muito para um facto, que julgo digno de muita consi-

deração.
Senhores, todas as províncias do império, mais ou menos

têm aqui representantes das diversas opiniões; a província
do Ceará 6 a única quo os não tem. E quando se apresenta

o Sr. Pompêo com o bom direito a seu favor, sendo o depu-

tado legitimo, alguns Srs. deputados querem impugnar a

sua eleição, fazendo assim, permitta-se-me a expressão, uma

depuração 110 único membro representante da opinião que
lhes é adversa na província do CeArfi.

O Sr. Sampaio Viasna : — Isto agora não <5 argumento.

O Sr. Dantas (Manoel): 
— Por ahi não.

O Sr. Fies a : — Então não quciem concordia?

O Sr. Presidente :—^ttenção!

O Sr. V. Tavares :—Parefft-me, senhores, que a pro-
vincia do Ceará também tem direito a mandar a esta ca-
mara...

0 S». Dantas (Ma.\oel): 
— Não Ee nega isto.

O Sr. V. Tavares: — ...um representante das idéas

progressistas ; este representante, que é legitimo quanto a

mim, è o Sr. Pompêo.

Uma voz Mas se não foi eleito ?...

O Sr. V. Tavares : — Eu tenho convicção que o foi , e

acho muito justo que as diversas opiniões sejão representa-

das, para que na discussão appareça a luz e a verdade ; e a

luz e a verdade é o que nós queremos, 
é o de que muito pre-

cisamos. Não nffendo a casa, não iiro auseeptibilidades de

alguém apresentando esta consideração. Faço-a para ser

bem comprehendida, afim de que o publico não diga que,
em relação no Ceará, a camara do3 Srs. deputados não quiz
admittir ao seu seio um único representante da opinião pro-

gressista.



SESSÃO EM .26 DE MAIO DE>1857. 05

Vozes ¦—O 
publico não dirá isto.

O Sn. Agiiah :—A camara não tem querer, dev? observar
a loi.

Uni voz:—A camara nüo faz deputados, nem deve fa-
zê-los.

' 
O Sr. V. Tavares:—Mas verifica os poderes e deve reco-

nliecer os legítimos. (Apoiados.) Sr. presidente, termino aqui
as minhas reflexões, (Apoiados.)

Vozes:—E' melhor: vamos votar.

O Sn. V. Tavares Esperarei que os nobres deputados
que têm a palavra, melhor do que eu desenvolvão a questão
e defendão o direito do Sr. Pompêo.

Vozks :—Votos ! votos 1

O Sn. Axí-rí; Bistos: —Sr. 
presidente, eu mui bom po-deria f::zcr longas observações ácerca dos negocios políticosda minlia província, defendendo o partido a que tenho a

honra de pertencer das injustas c desabridas arguições quelhe forão leitas pelo Rev. Sr. Dr. Thomaz Pompêo de Souza
.2 em un3 folheto ha pouco publicado nesta corte, poroccasião de_ disputar a eleição do que se trata com o Sr.

Di. Jaguaribe; porém deixo de o fazer: lo, porque adis-
cussão me levaria mui longe, afastando-me do objecto
principal; em 2° lugar,, porque não tenho desejo que a
discussão continue com acrimonia e azedume (apoiados),
comojá de alguma maneira tem apresentado; em 3olugar,
finalmente , porque tratando-se desses ncgocios, e devendo
a elles responder o Sr. padre Pompêo, não quero deixar de
ser generoso discutindo-os, visto que o Sr. padre PompGo,
não tendo por ora assento na casa, não me poderá refutar.

Em virtude pois do exposto, deixarei de tratar desses ne-
gocios. No entanto peço a V. Ex. e á camara que attendão
íi uma observação que vou fazer.

V. Ex. não ignora que se derão np paiz, em diversos cir-
culos , eleições por duplicatas, o 

'que 
muitos candidatos

que entrárão cm taes duplicatas publicarão pela imprensa
correspondências o folhetos para manifestarem e provarem
o direito que lhes assiste nas mesmas eleições. Todos porém
guardárão certas conveniências, como se vê, por exemplo,
na província do Maranhão em referencia aos Srs. barão
de S. Bento e Sorgio José Ferreira, na da Bahia em refe-
rfticia aos Srs. Pedro Muniz e Moncorvo, na da Para-

o meu nobre collega e amigo Antonio José Ilenri-
ques, e alguns mais por outras províncias. No ultimo o Sr.
padre Pompêo no principio do seu folheto

O Sr. Silveira Lono:—Ninguém soffreu tanto como o Sr.
PompGo e a sua parcialidade.

O Sr. AlfftfcÉBastos:—....se exprime do seguinte modo
em relação aos seus adversarios:« A chronica da ultima olei-
çup do Ceará è um triste e sanguinolento episodio do predo-
minio da facção que ha nove annos barbarisa aquella pro-
vincia.

«Oito mortes e oitenta e tantos ferimentos, al<5m do outras
violências e protervias de toda a especie, attestão do sobejo o
cncarniçamento e desespero com que o partido boticário pro-
tendeu segurar a sua presa.

* Quiçá seja este o ultimo esforço violento desso partido
oue na tantos annos tyrannisa o Ceará, fru3tra a execução
da lei e usurpa a acção do governo desmoralisando tudo.

« Queira Deos que desta vez o sangue de tantas victimas
sacriiicadas á ambição illimitada de um partido intolerante
sirva ao menos de chamar a attenção de governo para
aquella piovincia. digna do melhor sorte, para livra-la de
um jugo tão barbaro como ignominioso. >

O mais que consta desse folheto se resente ntais ou menos
do primeiro capitulo ou nei iodo que acaboi de ler. Note V.
Ex. o a camara que tewVi-se passado jà seÍ3 mezes dopois
que so derão os factos que menciona o Sr. padre Pompêo,
estando elle na côrte a ceutenares 

_ de léguas distante do
Ceará, escrevendo para um publico illustrado c imparcial
devendo estar já mais desapaixonado, devendo ter era con-
sideração que este folheto tinha de ser distribuído, como o
foi, peíos^ilustres deputados das diversas opiniões de que se
compõe a camara> não teve attenção para com isso... tão
cegaú a ambição...

O Sr. Silveira Lobo : — Obedeceu ás suas convicções.

O Sr. André Bastos:—Pelo periodo que li fação os no-
bres deputados idéa do que é o restante do sua exposição,
e o que não praticaria o Sr. padre Pompêo quando dirigia os

negocioseleitoraes no Ceará, o que nüo insinuaria a seus
partidaiirfs na viagem quo omprehendeu alguns an-
tos da eleição, percorrendo a província Como dim-tor da
mstrucçao publica, para exacerbar os ânimos, dando isso
lugar a estns scenas, que qualifica do horrorosas <? barba-
1 as, nas quaes elle nao podia doixar do ter uo menos uma
certa oomplicidade por suas imprudências.

Um V voz.—Não faça Insinuações desta ordem.
O Sn. A-vdrií Bastos : — Um homem, Sr. pr.-sidente, qua6 mezes depois da eleição. escrevendo na tíôrto para um nu-

blico illustrado o indiferente a estas paixões políticas
apresenta um folheto desta ordem, o quo não faria em sua
viagem anterior á eleição para excitar o* ânimos, pura leva-
los a esse rancor, quando deu lugar a tantos l.òrroros?
De que linguagem não se serviria para excitar os ânimos,
cujos resultados furão os que agora censura lançando-os cm
rosto ao partido da ordem ?

O Sr. Silveira Loiio : — Quem soffro injustiça revolta-so
contra ella.

Um voz :—O Sr. padre Pompêo não foi ao Sobral,

_ O Sr. Aisdré Bastos:—Feitas estas observações, Sr. pro-
sideute, não posso igualmente deixar de apresentar á con-
sideração da casa quo hoje fazem 12 annos, 4 mezes e 1
dias que, com o programma de conciliação o sob o pretexto
de levantar os humildes e abater os poderosos, forão expel-
lidos desta camara 8 deputados pela província do Ceará e 2
illustres deputados pela de Pernambuco, os Srs. conselheiros
Sebastião do Iiego Barros e Maciel Monteiro.

Agora com a politicade concordiae harmonia, apresen-
tando-se o negocio debaixo de outro aspecto, quer-se fazer
uma depuração para, cm lugar do legitimo representante
do 4o circulo de minha província, vir 1 j;nar asscDto nesta
casa o Sr. Dr. Thomaz Pompêo de Souza Brazil.

O nobre deputado pelo circulo de Bonito cm Pernambuco,
quo ergueu 6egunda vez sua voz ha poucos momentos a fa-
vor da causa do Sr. padre Pompêo, foi um dos que tomou
parto nesse attentado contra o voto do povo, nessa iniqui-
dade que se praticou na camara do 1845, quando foi expel-
lida, como já disse, desta casa toda a deputação do Ceará,
fazendo eu parte delia, som so attender paru a justiça que
nos assistia, o para a opinião do paiz que nos apoiav a.

O Sr. Baptista Morteiro :—Essas épocas estão passadas.

O Sr. André B vstos : —Estão-se trazendo para o presente;
o nobre deputado que acaba do fallar declarou que so devia
dar assento neste recinto ao Sr. padre Pompêo, porque, a
não ser assim, não haverá nesta casa pelo Ceará um só
representanto das idéas chamadas do progresso.

O 
£ue quero fazer sentir á casa é que não nos deixemos

ílludir com as palavras sonoras do harmonia o concordia
ontro os partidos que existem 110 paiz.

Não pôde deixar do haver divergência do opiniões sobro
o modo por que se encara a marcha que devem seguir os ne-
gocios públicos para o bem do todos, naacendo dahi as di-
vergencias quo são nocossarias, o por assim dizer lataes nos
governos representativos. Esso modo diverso de vero enea-
rar os ncgocios públicos quo fôrma os partidos não pôde, o
nem devo ser comprimido. As opiniões divergentes devom
ser respeitadas; o que devemos, sim, é sermos tolerantes o
justos paia com os nossos adversarios ; formem-30 c existão
os partidos, conservador, ordeiro de 11111 lado, progressista,
liberal, ou como quizerem chamar, do outro, sirvüo esses

partidos para servirem de contrapeso uni do outro e ambos

pratiquem o bem, que os ncgocios marcharáõ em regra;
mas nãoadmitto harmonia e concordia para fazer-eo injus-
tiça a um cidadão que tem o direito de sentar-se nesta
casa, para dar-se entrada a um outro que não tem por si esse
direito.

O Sr. Silveira I.ono :—O nobre deputado está cha-
mando a questão para o terreno político.

O Sr. Amibé Bastos :— Chamo-a para os verdadeiros

principios. Não vejo concordia nem harmonia no sentido
em que so quer empregar essas palavras; descubro sim já
alguma tolerância nos partidos, o que <S um verdadeiro pro-

gresso social; ha do haver sempre divergências, que está na
natureza da*s cousas, só descubro a possibilidade de haver to-
lerancia, e o melhor modo de consegui-la é fazer-se j ustiça
a quem a tem. Se os nobres deputados invocão a harmonia o
concordia, é porque agora cs circunstancias não lhes são
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<le toilo favoráveis ; é porque os nobres deputados não con-
tio com a maioria; se a tivessem, ó muito provável que prati-
cassem o mesmo que 3e deu em 1815.

Um voz.: — Por ora a camara não tem dado mostras da
ter maioria nem minoria.

Ot tra voz : — Ainda 6 cedo.

O Sr. Am>ré Bastos : — Agora, Sr. presidente, entrarei

propriamente na matéria de que se trata.
Não responderei aos argumentos do nobre deputado por

um dos círculos da província da Bahia que hontem ence-
tou esta discussão, porque me parece que ao nobre deputa-
do foríio cllcs respondidos victorio^amente e refutados pelo
honrado membro de um dos círculos <la província de Minas,
relator da commissão. No entanto não posso deixar de fazer
uma observação ao nobre deputado, e ó que elle como que
quiz dar a entendei*,, dizendo-o mesmo eom clareza, que os
deputados pelo Ceará que hontem lhe davão apartes e*tavão
incommodudos, poique tinhão grande interesse pela eleição
de que se trata.

O nobre deputado, Sr. presidente, disse uma verdade,
mas uma verdade neste sentido : somos adversados do Sr.

padre Fompêo e amigos do Sr. Dr. Jaguaribe; porém sem-

pre me causou yespec ie que o nobre deputado, somente por-
que por uma casualidade teve de ser nomeado membro da
commiííão de constituição epoderes, luiçarque depois dei-
xou por ter apparccido na casa o Sr. Teixèira Júnior, só-
mente pelo simples facto de ter lido os papeis e documentos

que estavão submettidos ao conhecimento da commissão,
tomasse um interesse tão grande por este negocio; entretanto 

'

que, quando se tratou de diversas eleições da Bahia, elei-
ções mui disputadas, como forão as dos Srs. ministros da
marinha, Moncorvo e Pedro Muniz, deixou a discussão aos
outros seus collcgas, ott polo menos foi muito escasso a
esse respeito, toiuaudo aliíis por essas eleições o maior in-
teresse.

O Sn. Madlreira:—Me interesso pela eleição de que se
tratacemo representante Ha nação. A eleição do Ceará não
<í cousa particular aos nobres deputados ; é negocio publico
sujeito ao exame da camara. Dei já a razão porque tomei

parte nesta discussão; foi porque, tendo sido nomeado para
a commissão, tive occasião de ler e estudar a questão em
vista dos documentos. Nem o nobre deputado nem ninguém

poderá suppôr qualquer pensamento que me sej a ctesairoso;
está completamente enganado.

O Sn. Akdrí: Bastos: — Nem eu disse que isso era
desairoso ao nobre deputado.

O Sr. Madiíreirí : — Pois então viva.

O Sr.. AkdhkBaítòs : — Apresento este facto para mos-
trar a contradicção do procedimento do nobre deputado.

O Sn. Madchi ira:—Contradicção t Está muito enga-
nado. l)e maneira que está em contradicção quem falia

quando quer!

O Sr. Presidente :— Attenção !

O Sr. André, Bastos : —Não me deixou acabar.

O Sr. Madurei r a :—Pôde íallai,*. •

O Sr. André Bastos :—Eu disse que o nobre deputado
não tomou parte na discussão das eleições da Bahia, e no
entanto, só pelo facto de ter sido acoidentalmente membro
da commissão de poderes, julgou-se na obrigação de mos-
trar tanto empenho em favor do Sr. padre Pompôo.

OSn. Madubf.ma:—Estou no meu direito fallando quan-
do quero.

O Sr. Andrí. 15 istos Não digo o contrario j mas estou
t .unhem 110 meu direito notando essa circumstancia.

O Sr. Madureira 3—O que admira èque o nobre deputa
do, que nunca toma parte nas discussões, falle hoje. (Riso,)

O Sr. André Bastos (com energia):—Já tenho tido a honra
de fallar nesta casa por muitas vezes; posso fallar como o
i:obre deputado; e se não o tenho feito ainda maior numero
de vezes, é porque tenho estado sempre na maioria ; outros
deputados mais habilitados do que eu tratavão com anticipa •

çâodos neçccios públicos, e raramente me chegava aocca-
míio de^fallar, não gostando de reproduzir argumento? e
razões já apresentados por outros que sem duvida os au-
aunciavão ao paiz melhor do que cu.

O S*. Madubeiba Apoiado, todos fallão quando que-
rem e quando podem.

O Sn. Asqpi: Bastos : — Permitta o nobre, deputado que
eu continue.... *

O Sn. Madubeiba : —Não tem razão, meu amigo.

O Sr. André Bastos : —Achei na realidade notável que
o nobre deputado mostrasse tanto interesse pela eleição do

: Ceará.

O Sr. Madureira :—Interesse como representante do
povo, combatendo uma causa que julgo injusta.

O Sn. Presidente : — Attenção! (Ao orador.) Peço ao
honrado membro que coutinue o seu discurso.

O Sn. André Bastos :—Tratando agora, Sr. presidente,
de responder ao illustre deputado pelo circido do Bonito,
província de 

"Pernambuco, 
direi que elle hontem occupou-se

principalmente de objeetos que o mesmo nobre autor do
voto cm separado a favor dos Sr. padre PompOo julgou
que nao devião merecer conceito algum; e por isso Vez as
suas deducções no mesmo voto em separado, desprezando o

! que se arguio, por exemplo, contra esses 3 eleitores clia- •
mados de menor idade, contra a falta de liberdade de um
eleitor da freguezia de Baturite que pretendia votar no
Sr. pndre Pompôo e votou noDr. Jaguaribe, e outros factos
semelhantes, etc., etc. Para que pois occupar-me desses
objeetos, visto que sobre elles ha divergência^ntre os 110-
bres deputados que são da mesma parcialidade que sasten-
tão a causa do Sr. PompOo í Elles que ventilem entro si
esse negocio, o a camara decidirá o que lhe parecer de jus-

i tiça. 1
E no entanto não posso deixar de fazer reparo sobre 11111

j facto que apresentou o nobre deputado, e que me pareceu de

j 
maior peso; e foi que o juiz do direito da Imperatriz, para
favorecer a eleição do Sr. Jaguaribe, havia despronunciado

l 
o delegado de policia de Santa Cruz nas \csperas da mes-
ma eleição. Ora, apresentado o facto simplesmente da

| 
maneira por que foi, parece na realidade que teve elle por
fim a eleição; mas a explicação delle é òutra, e lhe tira esse

! caracter que se lhe quer dar.
! ^ 

1853 ou 1853, quando era presidente da província do
| Ceará o Sr. Joaquim V illela, esse delegado de policia, sendo

então juiz municipal, mandou um processo pnra a capital,
afim do seu assessor dar uma sentença eivei em que elle

: tinha de ser juiz. O processo desencaminhou-se, penso que
] uma das partes lançou mão delle; o juiz municipal parti-

cipou isso mesmo no presidente da nrovincia ; algum tem-
po depois, vindo á capital , entendeu-se com o presidento
ainda a tal respeito ; c achando-se as cousas nestas circum-

j 
stancias , consta-mo que, fazendo-lhe o presidente ce-tas

J exigencias que não forão por elle satisfeitas, o mandâra

| processar pelo facto de se ter desencaminhado o processo,

j 
O juiz de direito, que então não podia contar ouadivinhar

I que teriamos eleições por circulos em 1856, despronunciou
esse juiz municipal e appellou ex-ollicio para a relação do
distr;c o* Não sei se foi bem ou mal despronunciado; conto
o facto como me consta que ser passou. A relação do dis-

I 
tricto julgou que o juiz municipal devia dar contados

| autos, c por cousequencia não sustentando a despronuncia
mandou quo continuasse o processo. Mas ultimamente o1 
juiz de direito, sustentando o seu acto de 1853. despronmj-

| ciou a esse juiz municipal.
Ora, apresentado o facto desta maneira, que ligação tem

elle 'com a eleição de Santa Cruz ícita em Novembro dc

I 1856? Entretanto apresenta-se neste folheto este facto, o se
; diz : « Tanto houve coacção na eleição de Santa Cruz, que o

proprio juiz^e direito despronunciouem vespera de eleição

I o delegado de policia. > Mas essa confirmação do primeiro
acto de 1853, apezar da decisão da relação, tem alguma
cousa com a política ?

O Sr. Silveira Lodo : — E o facto de se mandar prender
os inspectores dc Santa Cruz novamente nomeados ?

O Sr. Paes Barreto : — Foi na Imperatriz.

O Sr. Silveira Loro : — E' questão dc nome. •

O Sr. Paes Barreto : — Mas é cousa differentc.

O Sr. André Bastos : — Sr. presidente, eu não seguirei
a mesma ordem que mais ou menos tem seguido os nobre*
deputados que têm tomado parte lia discussão ácerca da cir-
cumscripção do circulo de Baturité; das freguezias de que so
elle compõe, dos eleitores que estas derão, dos que votárSo
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no Sr. Dr. Jaguaribc, e dos que derãoseu voto ao Sr. padre
Pompeo. A questão quanto maÍ3 se adianta mais se vai re-

duzindo aos seus pontos principaes; um destes pontos
na minha opinião é o seguinte ; Quanto ás eleições pn-
marias, deve-se seguir nesta casa, sobre a eleição de que se

trata, oa precedentes ou a lei? Eu aftirmo que em ambas its

hypotlieses o resultado não pôde deixar de ser iavoravel ao

Sr. Dr. Jaguaribe. Ilontem votei aqui coutra a admis-

são do Sr. Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos, nao me

importando com os precedentes ; resneita-los-hei sempre

quando iul"-ar que vão de conformidade com a lei; entre-

tonto vamos ver se os precedentes desta casa favorecem aos

que têm uma opinião contraria à minha.

Invocão-se os precedentes da casa, querendo fazer delle*

applicação As eleições das freguezias da Imperatriz e de

Santa Cruz. Ora, na ultima eleição que foi approvada por
estacamara a freguezia da Imperatriz deu 36 eleitores em

lugar de 32, que devia dar na conformidade do que dispõe

o 
'art. 

52 da lei de 19 de Agosto de 1849. Émquanto
a Santa Cruz, porém, é verdade que a regra estabelecida
neste artigo não pôde ser applicada absolutamente á elei-

çâo dessa freguezia , porque ella foi creada pela assembléa

provincial em 1842, c só canonicamente provida cm 1819
durante a administração do Sr. conselheiro Fausto Augusto
de Aguiar. Este senhor-, em vista dos dados estatisticos que
crftüo existião, marcou para essa freguezia 12 eleitores; ella

tinha sido desmembrada de Canindé, capital, e da Im-

peratriz...

O Sr. Silveira Ix)bo : — Jtaresu bem ou mal ?

O Sr. A mui;: Castos:—Não posso dizer se bem ou mal; vou

explicar este negocio de Santa Cruz. Parece-me que grande

porção de votantes foi tirada das fieguezias de Canindé e Im-

peratriz, e não, como se pretende, sómente da freguezia da

capital, e daquellas quasi nada. Para julgar assim retiro-me

a dous factos: já se havia creado a freguezia em 1812, em-

bora, não tivesse sido provida, quando vierão os votantes de

Santa Cruz, que fazião parto da freguezia da Fortaleza, votar

nesta freguezia, julgo que em 1817, pensandoelles que,
como liavião sido tirados do Canindé, podião votar na capi-

tal; a mesa parochinl de então, que era da parcialidade do

nobre deputado, rejeitou esses votos que andavão por 200 e

tantos, com o fundamento de que esses votantes devião

fazer parte da freguezia de Canindé, e nesta parte obrou

em regra. O vigário desta freguezia também reclamou de-

pois da crcaçfio de SantaCxuz em 1812, dizendo que lhe tira-
vão a melhor parte da sua freguezia; penso que existe_ entre
os documentos a reclamação que foz então esse vigário; no
entanto agora, sendo consultado pelo juiz de paz de Canin-
dó para dizer quantos votantes mais ou menos poderião ter
sido tirados da sua freguezia quando foi parte delia tirada

para Santa Cruz, assim se exprime:

< Illm. Sr.— Recebi, o oílició de V. S. do liontem, em que
exi«'e de mim que informe que numero do cidadãos votantes

ficou comprehcndido na parte desta íreguezia que foi des-

membrada para a de Santa Cruz ; em resposta tenho a dizer

a V. S. que, segundo minha lembrança, corroborada pelos
róes das desobrigas que faço annualmcntc, a parte do Ceará

que foi tirada da freguezia, posto que bem importante por
conter varias fazendas de gado, não pôde contar mais de 70
a 80 cidadãos votantes que eu até poderei indicar por no-
me, vaqueiros aggregados das ditas fazendas cujos donos

j>ela maior parte morão na serra. E' o que posso informar
a V. S., a quem Deos guarde. Villa de Canindé, em 21 de
Outubro de 1856.—Illm. Sr. Manoel Antonio da Rocha,

juiz do paz desta parochia.—O vigário de Canindé,
Thomaz Rodrigues Campello. »

Note-se que consultado igualmente o vigário da Impe-

ratriz, que também é da parcialidade do Sr. Dr. Pompío,
diz o seguinte :

«, Satisfazendo ao contendo na petição supra, doRev. Sr.

Dr. Thomaz Pompêo de Souza lírazil, tenho aintorm^r. :
1.0, que a nova freguezia do Santa Cruz da Uruburetams foi
formada quasi toda dc grandes partes da da 1" ortaleza, a cAue
outr'ora pertencera, e da de S. Francisco de Canindé, e que
desta freguezia da Imperatriz apenas lhe fora addi oi ornada

uma parte mui diminuta, a Serra do Mundahíi, que por certo
não continha quarenta cidadãos votantes; 2o, que o grande
districto de Santo Antonio, que faz parte desta mejiui» t're-

guezia da Imperatriz, foi apenas annexaòo ao município da

nova villa de Santa Cruz da Uruburetama ; 6 sò o ; :e cm
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respeito & verdade tenho de informar. Villa da Imperatriz,
2L de Fevereiro de 1857.—0 vigário, Luiz Antonio da Rocha
Lima. >

Observe ainda a camara uma circumstancia, que <5 quo
Santa Cruz foi desmembrada, como se acaba dc ver»
daquellas tres freguezias, e ficando, quando fazia parfi
dcllus, no lugar mais longínquo, ende não podião os juizes
de paz da cabeça dos respectivos districtos fazer 03 arrola-
mentos dos votantes com exactidão. Foi por is&o que quando
o Sr. conselheiro Lausto marcou o numero de eleitores
para Santa Cruz, cm 1849, designou o numero de 12, 110
entanto que em 1852, fazohdo-se um arrolamento mais
exncto, pelo qual .me consta ter 800 e tantos votantes, deu
o numero do 21 eleitores. Cumpro ainda attender que nessa
tempo não se tratava da eleição por círculos, cm que ha
mais motivos em augmentar ou diminuir o numero dos
eleitores das freguezias segundo o interesse dos diversos
candidatos; o nesse tempo o que erão mais 9 eleitores em
comparação de 900 ou 1,000 que dava a província do Ceará ;

que fim poderia ter a juata qualijícadora do Santa Cruz em
augmentaw mais 9 eleitores a<£.numero de 12 que tinha
sido fixado em 1819'? Nenhum àwscubro, e por coAsequencia
os 21 eleitores achando se em' «relação cora a qualificação
actualecom a do 1852, e não se'lho podendo appliear a dis-

posição do art. 52 d i lei de 11 do Ago.itô de 1816, por ter
sido a freguezia provida canonicamente em 1819, numero da
eleitores que foi con innudo por.esta. augusta camara em
185:!,não vejo,a valeremos precedentes,motivos para serem
annulla los os 9 eleitores de que se trata. Entretanto cu não
porei duvida em que se eliminem taps eleitores. Mas então
vamos tratar dos 4 eleitores quo (leu, além dos 32 que
devia dar, a freguezia da Imperatriz! e para estejponto peço
a attenção dos nobies deputados que me impugnão.

Em 1852 deu a freguezia da Imperatriz 4 eleitores além
dos que deveria dar em conformidade do art. 52 da lei
de 1816 ; não posso deixar aqui de ponderar que o Sr. Dr.
Fausto também em 1819, em que não havia interesse algum
em augmentar ou diminuir o numero do eleitores, procedeu
em tudo de conformidado com a lei, não podendo por princi-
pio algum ser dado por suspeito....

O Sr.. Silveira Lono dá um aparte.

O Sr. André Bastos A. Imperatriz em 1842 deu 30
eleitores, em 1841 deu <12. Ora, appliquemos a lei a esta
caso ; cila manda que se escolha o menor numero desses
dous annos; esse menor numero foi de 30 eleitores. Mas eu
devo aqui fazer sentir que na certidão tirada da secretaria
do 

governo do Ceará,, que se apresenta nesta casa por parto
do br. padro Pompêo, dil-se uma espocie dc confusão com

que se podia illudir aoà incautos e aesapercebidos, porque
referindo-se aos votantes em 1812, 1843, 1844, 1845 O
1847 , pede ao mesmo tempo o numero de votantes de
1841, anno este que não vem nada para a questão, pa-
recendo-me que se teve cm vista nesta confusão fazer pas-
sar o anno de 1843, que consta da certidão ter dado 40
eleitores, pelo anno de 1812, e este pelo de 1811, em que
se diz que a Imperatriz deu 30 eleitores, e quo, como ji'disse, 

não vem nada para o caso, porque, segundo a lei, o
numero dos eleitores se deve regular pelos annos de 1812 o

1811, ficando delle» o que C r menor.

Que a Imperatriz deu cm 1812 30 eleitores está evidente-

mente ptovado pela neta quo o relator da commissão, o Sr.

Cruz Machado, achou. na secretaria, e que apresentou hen-

tem na caBa quando com tanta clareza e concisão fullou so-

bre esta matar».
Dir-se-ha: o anno de 1843 é o de 1842; mas a que veio tra-

tar-sc na certidão do anno do 1841 ?

O Sr.. Sn.vF.int I.oro : — Porque faltava na secretaria o

documento respectivo dc 1812, como consta da certidão.

O Sn. Andri Bastos : —Repito, cm 1842 essa freguezia

deu 30 eleitores como demonstrou o relator da commissSo

com a respectiva neta r.:.:. mão», tendo dado em 1844 42, o

assim <l«vc regular segundo a lei o primeiro numero de 30.

Ora, em vista da acta que liontem, como disse, npresen-

tou o Sr. Cruz Machado, a freguezia da Imperatriz deu 30

eleitores cm 1812, deduzido desses eleitores 1/5.

O Sr. Silvem: v Lodo : —Deduzido, não senhor, aceres-

j cido.

O Sr.. André Castos : — Deduzidos, quero dizer, os vo-
i lautos que dessa freguezia passarão para Santa Cruz em

13
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numero correspondente a .'! eleitores, como consta do ofíieio
do Sr. conselheiro Fausto de 21 de Julho de 1849 á ca-
mara municipal da Imperatriz, licárSo 27 eleitores; mas o
mesmo Sr. conselheiro attendendo á 5U parte que se lhe devia
augmentar cm conformidade da lei citada, addicionando o
seu oflicio de 21 de Julho, dirigio outro á mesma cmnara
no 1° de Agosto, e marcou definitivamente com mais 5 elei-
tores o numero de 32 eleitores, que é o legal que deve dar
a Imperatriz.

v Í-oiío : —O 
parodio diz que passárão me-

nos de 40 votantes, e V. Ex. mesmo leu ha pouco esse do-
cimento.

O Sr. André Bastos : — O ofíieio do Sr. conselheiro
Fausto designa 27 eleitores, tendo em vista o numero mi-
nimo que deu em 1842 e 1844. Em 1842 deu 30 eleitores.

O Sr. Silveira Lobo : — Talvez que a qualificação desse
anno não se prestasse a mais.

O _Sr. André Bastos : — O que temos nós aqui com a
qualificação ?

O Sr. Silveira Lodo : — E' a base primordial.

O Sr. André-Bastos:—A lei tomou como regra o minimo
entre os annos de 1842 e 1844. Em 1842 esta freguezia deu,
como consta da acta, 30 eleitores ; logo, o Sr. conselheiro
Fausto designou muito bem o numero de 27, attendendo
aos votantes que passlrão a pertencer á nova freguezia de
Santa Cruz.

Este ofíieio do Sr. conselheiro Fausto foi expedido em 21
de Julho, e dahi a 9 dias dirigio outro si eamara au^men-
tando a quinta parte, que são 5 eleitores, e então veio a licar
a freguezia da Imperatriz com 32 eleitores, como acabei de
demonstrar. 

'

Ora, á vista da lei, pergunto eu aos nobres deputados,
póde-se dizer, a_ não estar pelos precedentes, que a fregue-
zia da Imperatriz deve dar 36 eleitores ? E' isto possível, a
11 a o se querer desrespeitar claramente a mesma lei?

• P°*s demonstrado com toda a evidencia que a fregue-
zia da Imperatriz mio pôde dar mais de 32 eleitores, e que
este é o numero que deve se» approvado pela camara.

Agora, emquanto á questão da nullidade dos diplomas
aos eleitores de Santa Cruz cm 1852, que os nobres depu-
tados dizem que foi decretada pelo collegio eleitoral, obser-
vo que o collegio eleitoral não podia annullar esses eleitores,
na liypothese figurada, tomando os seus votos em separado,
apezar do que dispõe o nrt. 71 da lei. Este artigo diz isto :

• No dia seguinte, reunido e presidido o collegio, darão as
commissões conta do que acharão nos diplomas. Havendo i
duvida sobre elles ou ticerca de qualquer outro objecto, se-
rão resolvidas pelo presidente, secretario, escrutadorcs o
eleitores. Quando o collegio annullar o diploma de um ou
mais eleitores, chamará os supplentes para os substituírem;
tomara todavia cm separado não só os votos dos eleiteres
declarados nullos, como os daquelles que os substituírem,
e de tudo se fará na acta minuciosa menção.»

Vê-se, pois, q»e quando o collegio eleitoral julga quenao estão no caso de darem os seus votos certos eleitores, é
de necessidade que se chamem os respectivos supplentes,
tomando-se em separado os votos de uns e do outros ; mas
21a questão de que se trata não se podia chamar esses sup-
p entes, porque então dava-se o mesmo caso de haver accres-
cimo de 9 eleitores.

Disserao maià os nobres doputados que implicitamente
a camara dos deputados em 1853 tendo approvado o colle-
gio da Imperatriz, tinha invalidado os eleitores que esse
collegio havia julgado nullos; mas já demonstrei que
quando o collegio julga alguns diplomas invalidoss deve
chamar os supplentes, e no caso presente quando o colle-
gio recebe em separado os votos desses eleitores não têm
que chamar "supplentes, 

pois só os toma em separado, porexcederem ao numero que julga dever dar a freguezia de
que elles fazem parte, e nada mais lhe compete fazer, sen-
do a respectiva camara a que tem de julgar sobre a vali-
dade desse aecrescirno de eleitores, questão que-diz respeito
á qualificaçao.

E nem se pôde negar, Sr. presidente, que sondo uma
\erdadeira penalidade a exclusão ou privação de um direito
político, podia a camara dos Srs. deputados declara-la sem
os motivos ; tanto assim que a respeito de dous eleitores de
lima freguezia, penso que de Queixeramobim, a commissão
tio mesmo parecer dado sobre os de que se trata» os declarou
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da?rrft^u°zUnUll0S 
P°r Mc0dcrsm 30 mifflero que devia

ASc°T* ris' 
s0 pi^e S?pp0r'a respeito dos 9 eleitoresde Santa Cruz, que dizendo a commissão em o seu pareceradoptado pela camara: « F íca approvada a eleição da frecue-zia da Imperatriz; > que esse denominado excesso foi

annullado ?
Não é poõsivel.
Ilontem, Sr. presidente, eu dei aefui, em relação a esíe

ponto, um aparte ao nobre deputado i«;lo circulo do Bonito
de Pernambuco, o Sr. VillelaTavares, dizendo: «Ejurisnru-
dencia do progresso. » O nobre deputado respondeu q ue o
que eu tinha dito era do regresso. Eu enunciei o principio
por ver a facilidade com que os nobres deputados, sómeu-
'K'™» decitóo que chamão implícita, querem privar

P» , seu direito de eleitorc*#

n yyi Çrec^so* PW c^e se applique uma pena, que se declare
, 1V0; 

ílu® se dom as razões por que se piiva os cidadãosdo exercício de um direito. Nunca isso se dc\o suppòr por
entendido do parecer da commissão

que devem ficar nullos os diplomas desses cidadãos.

mfmE r'8; Pf sando agora á eleição secundaria, eu

5 aue a IV' *!Ue ¦ 
hoatem exPen,lida nesta casà.

na^reln ? iSen-íir í 1ne 
a eleiça0 feita om separado

- r 
* vlUa daImperatriz 

pelos 21 eleitores de

ca" na° 
clan<iestlna como se tem querido ineul-

Comparecerão os 21 eleitores : a maioria do collegio do-
cidio que só apuraria até o numero de 12. Os outros elei-
tores podião, como aconteceu no Rio Grande do Sul, apre-
sentar o seu protesto a uma autoridade civil, o qual seria
aceito por esta camara, como foi ha poucos dias, tratando-
se da eleição de um nosso honrado coilega por aquella pro-vincia, o Sr. Jacintho de Mendonça.

O que farião, pois, se os 36 eleitores omnipotentes do col-
egio da Imperatriz não quizerão apurar seus votos

alem dos 12? Devo notar que esses 21 eleitores que forão
approi ados em 1833 concorrprão para a eleição de duas'assem-
ijléas provmciaes, que os diversos presidentes da provínciaao ceará os considerárão sempre como validos. Forão oseleitores do progresso no collegio da Imperatriz que, nãorespeitando a decisão desta casa, embora errônea fosse
se j ulgárao autonsados a excluir os 9 eleitores da freguezia
de banta Cruz. Em vista desse procedimento fizerão estes
a sua eleição em separado, como consta do inquirito a nuo
mandou proceder o nobre presidente da província, lo secre-

do offici© á presidencia do delegado de policia o ca*
pitao Pereira; que não <3 suspeito, e da informação dada
pelo juiz de direito interino Dr. Pessoa de Mello, que segue
as idéas do nobre deputado. °

O Sr. V. 1 a vares : — As minhas idéas são muito boas*
O Sr. André Bastos : — Sim, são boas !

O Sr. V. Tavares; — Espero que o nobro deputado
a» seguirá também.

O Sr. André Bastos : — O,nobre deputado parece quenão está muito longo de combinar comigo; no entanto
permitta que lhe laça uma observação. O nobre deputado
se acha ein completa divorgencia com a opinião liberal purade Pernambuco ; e tanto é assim que formou uma sociedade
especial, e estabeleceu uma folha denominada a Regenera-
pio para combater as idéas cscriptas no Liberal Pernambu-
cano.

O Sn. V. Tavares: — Apoiado. Isto me honra muito,
porque mostra que. não sou excessivo c exagerado.

^ Sr. André Bastos : —Eu lhe faço este elogio, e digo queo nobre deputado, tomando a defesa da .causa do Sr. PompGo,
sémente <5 movido pelo principio da gratidão.

O Sr. V. Tavares l—Pelo principio do justiça.
O Sn. André Bastos — Creio que assim- 3eja; mas os

interesses políticos não podião incita-lo, visto que o candi-
dato que se apresenta disputando n eleição ao Dr. Jaguaribe
segue a bandeira pura do partido liberal, a que é hostil o
nobre deputado.

O Sr. V. Tavares Quando os interesses políticos es-
tão em opposição com ajustiça, não sigo esses interesses.

O Sr. Amiré Bastos : — Por isso eu louvo a gratidã» que
mostra o nobre deputado ao redactor da folha, que achau-
do-se o nobre deputado etc.
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. O Sn. V. Tavares:—E' preciso que explique ostc et
castera.

O Sr. André Bastos : — Quero dizer que achando-se o
nobre deputado preso, advogou a sua causa. Assim o nobre
deputado vai contra os seus interesses....

O Sr. Silveira Lono : —Não lia interesse....

Uma voz :— Não chame a cKscussão para eSse terreno im-

proprio.

O Sr. André Bastos : — Pois bom : louvo o nobre depu-
tade pelo seu procedimento.

O Sr. V. Tavares : — O nobro deputado não me conhc-
ce ; não sou capaz de preferir interesses aos principio» da

jnítiy».
O Sn. Akdhi: Bastos : — A justiça 6 cousa tão sagrada,

que não ha pessoa alguma que diga : « Quero ser injusto. >
Quem não sabe disto? O que se quer é que se apresentem
Jactos que demonstrem a verdade das palavras.

O Sr. Silveira Loro : —Vou 
provar quo a opinião do

nobre deputado & injusta, respeitando entretanto a sua con-
vicção.

O Sr. André Bastos : — Está pois demonstrado quo o
collegio em separado de Santa Cruz se rcunio na igreja ma-
triz da Imperatriz, e não foi clandestino como se tem que-
lido insinuar.

Por conseguinte, â vista do que tenho expéhdido, voto

pelas conclusões do parecer da illustre coinmissão de po-
deres.

Vozes :—Votos! Votos!

O Sr. Salatiel (pela ordem) : — Sr. presidente, urge o
tempo para entrarmos na discussão de materias de trans-
ceudente importancia, como seja a resposta 4 falia do thro-
no c as leis annuus. (Apoiados.) Entendo que não convém
consumir dias e dias na discussão das eleições, tanto mais

quanto considero que a respeito de eleições a discussão deve
versar sobre a narração dos factos unicamente ; isto feito,

por maior que seja a habilidade dos oradores que se segui-
rem, não se conseguirá rrfais do que repisar a matéria.

(Apoiados.) Portanto, tendo discorrido 
já sobre o assumpto

em discussão diversos oradores, requeiro o encerramento.

{Apoiados.)

Consultada a casa se approva o encerramento da discus-
são, decide afirmativamente.

O Sr. V. T warfs (pela ordem) : — Lembro a V. Ex. que
ha na ante-sala diversos Srs. deputados que talvez ignorem

que se vai pioceder á votação j será conveniente convida-los

para virem votar.

O-Sr. Presidente : — Dosde que existo no salão numero
suficiente de Srs. deputados para formar casa, não se cos-
tuma chamar os que se achão na ante-sala. (Apoiados.)

Procede-se á votação do parecer, qne <5 approvado em

todas as suas conclusões por 48 votos centra 22, ficando

prejudicada a emenda substitutiva do Si. Pacheco.

O Sr. Presidente declara deputado pelo 4° districto da

província do Ceará o Sr. Dr. Domingos Jesó Nogueira Ja-

guaribe, o supplente o Sr. líaymundo Francisco Ribeiro.

# 
Achando-se na sola inamediata os Srs. deputados Jagua-

ribe e Santa Cruz, são introduzidos com as formalidades do
estylo, prestão juramento e tomão assento.

ELEIÇÃO'DE PIAUHY,

(1° districto.)

Entra em discussão o parecer da commissão de constitui-

ção c poderes concluindo (^ue seja reconhecido deputado por
este districto o Sr. Antonio Francisco de Sallcs, e supplente
o Sr. A. Ii. L. Castello Branco, c é apoiado, como emenda
substitutiva, o voto cm separado do Sr. Pacheco, concluindo

que sejão reconhecidos os Sj*s. Castello Branco deputado, e
Miranda Ozorio supplente. (Vide sessão de 23 e 25 do cor-
rente.)

O Sr. Pacheco : — V. Ex. sabe a historia deste jkreeer
da commissão. Elle foi apresentado á camara sem quo ou
tivesse dado a minha opinião; fiquei de apresentar o meu
voto cm separado hontem, e com effeito o apresentei, o hoje

è que sahio impresso 110 Jornal do Commercio."
Ora, a questão ó importante, é mesmo complicada; basta

a'_leitura rápida dos dons pareceres para sc conhecer a sua
dificuldade. Assim, nãp me.parece impertinente que adie-
rnos a sua discussão para amanhãa; neste intervallo os Srs.
deputados terão lido o voto cm separado, poderAO melhor
estudar a queBtão. 1'eço portanto o adiamento atò amanhãa.

Le-se, apoia-se c entra em discussão o seguinte requeria
meu to :

« Requeiro o adiamento da discussão até amanhãa.—
Pacheco. *

O Sr» Paranaguá:—-Sijito não poder concordar com o
honrado membro no adiamento quo acaba de propor; o sim-
pies facto do ser a questão importante não é motivo suüi-
ciente para ser adiada, principalmente havendo um parecer
tio lucid#,e um voto separado. porquoontão|nãochegariamos
facilmente a decidir as differentes questões que são sujeitas
ao exame da casa. Reconheço que a questão é muito impor-
tante; não ignora porém o honrado membro quo cila tem
sido muito discutida pelos jornaes, que os dous nobres cava-
lheiros que disputão um assento nesta casa a têm desenvol-
vido em seus folhetos ; não ignora também o honrado depu-
tado que taes questões, pelo nosso regimento, são considc-
radas urgentes.

Accresce que os senhores a quem a questão interessa mais

particularmente 3e achão nesta corte ha quasi doys mezes, t
parece-me uma iniqüidade estarmos prolongando o seu sof«
frimento. O negocio já tem sido dado para ordem do dia
creio que ha 3 ou 4 dias; á tempo bastante paia encetarmos
já os debates, que naturalmento terão do estender-se um
pouco, e então a camara votará com perfeito conhocimento
de causa, visto como estou persuadido quo não será decidido
hoje. Cumpre pois não perdermos tempo ; se o objecto é do
tanta importancia, é também de grande urgência. Voto con-
tra o adiamento.

O Sr. Araijo Jorc.e : — Sr. presidente, não negarei quo
<5 muito valiosa a oonsideração que acaba de fazer o honrado
membro; inas ha uma outra que supponho de mais valor.
A consideração que apresenta o honrado membro é a de so
acharem nesta corte já ha muitos dias os dous nobres con-
tendores que disputão a honra',de representar um dos circu-
los daprovincia do Piauliy, olhe parece ser um pouco iniquo
e como que martyrisa-los o faze -los esperar ainda por mais
tempo a solução do seu pleito. Esta consideração tem, como

já disse, bastante valor, mas cm contrario a ella permitta-
me o honrado membro fazer valer o seguinte; a questão j
complicada, complicadissima, tanto que já o parecer da com-
missão teve a sua historia (para me servir da phrase do no-
bre deputado 

por S. Paulo); tanto cjue 03 distinetos mem-
bros da commissão discordáráo muito, discordarão de modo

que a sua maioria quer que so annulle um dos maiores col-
legios da província...,

O Sn. Cruz Machado : — Collegio, não, duplicatas de
uma freguezia.

O Sn. Arai jo Jorje :—... quo se annulle a eleiçãode uma
das freguezia* de maior numoro do eleitores da província ;
o voto em separado, porém, segue differente opinião, sustei),
ta qui: uma dessas eleições <5 valiosa, o sustenta com argu-
mentos que me parecem firmados na letra c espirito da lei-

O Sn. Crcz Machado : — Anuulla 43 votos ao Sr. Salles.

O Sr. Araújo Jorge : — Mais razão para se adiar a dis-
cussão; o honrado membro dissidente afasta-se tanto da
maioria da commissão, quo annulla a eleição de umas pou-
cas de freguezias, creio que de tres ou quatro. Ora, o Iion-
rado membro não podia 

ser levado a isso, a dissontir do seus
illustros companheiros, senão em face de razões muito pon-
derosas que não podem ser baseadas senão em uma aprecia-

ção difficil de muitos factos de quo rezão documentos, cada
um dos quaes por muito extensos nSo po$em deixar do

prestar-se á argumentação em sentidos muito differentes,
se por ventura não fôrem acuradamente estudados.

Ora, 6 possível quo sem que ao menos tenhamos mais
tempo do que aquelle que tem decorrido depois quo o pa-
recer evoto em separado forão impressos, possHmos entrar
na discussão tão convenientemente, tão preparadas, como

poderemos estar so nos fôrem concedidas mais essas 24
noras, isto é, o espaço da sessão de hoje para a do amanhãa,

para que cada um do nós examine esses documoutos a quo
pela primeira vez sc faz referencia?... Todos n6s sabemos,
e os parlamentares mais antigos do quo eu _ sabem muito
m«lhor, que se tom por cousa mais quo muito fastidiosa
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uttender por muito tempo ao orador que se vO na triste
necessidade de revolver iinmensa papelada, e travar o seu
discurso com a leitura de toda ella á cata dos trechos pre-
cisos; muitos doa nossos collegas tèm já a attenção fati-

gadissima, retirão-sc ; no entanto pôde ser que no momento
da retirada tenha lugar o apreciamento de algum facto do

qual se deduzem melhores argumentos para lhe serena apre-
sentados...

I'* Sn. Deputado dá um aparte.

O Sr. Ami;jo Joih.f. : —O 
que não se pôde fazer de hoje

para araanhúa poder-se-ha conseguir agora?

Uma voz:—Desse modo cada emenda trará um adiamento.

O Sn. Araújo Jorge : — Não presumo que a camara abuse,
Y;t concedendo adiamentos sem um fim util, sem uma ne-

• cessidade como a de que fallo. Qual será nquelle de nós que
lios achamos em divergencia nesta questão, que tirará van-
tagem alguma da protellação da causa?

Uma voz :--0 adiamento só importa a perda de um dia e
mais nada.
*

O Sr. Araújo Jorgf. : — Se o adiamento só importará
como perda a de um dia, e mais nada, então digo eu que o
adiamento não ó por si inconveniente; e, pelo contrario, pôde
trazer-nos as grandes vantagens de esclarecer-se melhor a

questão. Voto pois. pelo requerimento.

Vozes Votos ! votos!

O Sr. Teixeira Júnior : —Sr. 
presidente, vejo que acas.T

deseja encerrar esta discussão sobre o requerimento de
adiamento, e portanto não abusarei de sua attenção; tra-
tarei apenas da tornar saliento um ponto cardeal.

O nobre deputado que acaba de fallar, ao passo que se
pronunciou contra o adiamento, deixou ver que já tinha a
sua opinião formada acerca da cansa de um dos contendores
Jiesta eleição. (Apoiados.)

O Sr. AnAiuo Jorge :—Eu não disso cousa alguma aonde
O nobre deputado pudesse deduzir isso.

O Sr. Teixeira Júnior : — O nobre deputado disse que as
xazões do voto em separado ácerca de uma das principaes
questões desta eleição, a fre^uezia da Parnahyba, demons-
travão a procedencia da opinião que a este respeito emittia
O nvesmo voto separado ; e portanto é claro que o nobre de-
putado já apreciou essa questão*

E demais, Sr. presidente, se a simples discussão não
basta para que cada um dos membros desta casa forme sua
opinião ácerca de qualquer questão, então a camara não
poderia tomar nenhuma decisão não só sobre a presente
matéria, como sobre iodas as outras de idêntica natureza,
som que cada um de nós examinasse todos e,sses docu-
inentos ; e neste caso nem 15 dias serião sufficientcs para.
esse exame. (Apoiado* )

Parecia-me que a opinião da maioria da camara era sem- j
pre derivada do choque das discussões ; parecia-me que a I
confrontação do voto em separado com o parecer da maio-
ria da commissão e a sua discussão erão sufficientes para
determinar a opinião de qualquer membro da casa. Do con-
trario seria até inútil o trabalho das commissões. se elle
nao tivesse por fim dispensar o exame individual. Para que
a camara manda ouvir as suas commissões ? Nao é para que
apresentem bases sobre as quaes ella firme seu juizo ? Por
certo que sim. Para'que pois é esto adiamento inexnlica-
Tel ? Adiamento tnnto mais inexplicável, Sr. presiaente,
quanto é sabido que o nobre autor do requerimento disse
na casa que na segunda-feira apresentaria seu voto er.i se-
parado, e na terça se poderia discutir a matéria. (Apoiadov.)
Foi poiso nobre deputado quem julgou que hoj o se podia
discutir o seu voto em separado ; portanto, como éque aoa-
t»a ae apresentar o requerimento de que se trata?

Além disso,,a hora está adiantada, è impossível votar-se
lioje este negocio, o a discussão ha de necessariamente iicar
adiada para amunhãa. Assim, pois, Sr. presidente, nãopos-
so explicar-me satisfactoriamento 

quaes os motivos deste
adiamento.

A oto portanto contra o requerimento, não só pelas razões
que acabo de dar, como por todas aquellas que a própria in-
telligcncia e o bom sonso me supprem nesta occasião.
( Apoiados.)

Vozes : — Votos ! votos!

O Sr. Pacheco : — Não sei o que achárão alguns nobres

deputados de extraordinário no requerimento 
por mim pro"

posto Se pensão que ha alguma tactioa enganão-se : oíTe-
recendo-o não tive em vista senão tornar a discussão mais
regular.

_0 argumento que o honrado membro deputado pelo
Piauhv apresentou, é tal que com ellc se concluiria a des-
necessidade de todo c qualquer exame. Os neprocios urgen-
tes não dispensão o exame ; qdando ha complicação, 

quan-
do 6 preciso exame, adião-se por termo breve ; isto sempre

I 
foi assim e ha de ser. Este adiamento foi por mim proposto
para que a camara possa mostrar sua imparcialidade.

Uma voz :—Tem mostrado muitus vezes.

O Sn. Pacheco :—Esta camara nomeou uma commissão.
de tres membros para examinar esta questão. A illustrr
maioria da commissão teve em seu poder estes papeis por
bastante tempo, examinou-os, depois m'os passou, e eu os
tive apenas durante 5 ou 6 dias. Estudei a questão ; resolvi
escrever o meu voto em separado , por isso que divergia do
parecer da maioria da commissão ; entretanto no sabbado
íoi esse parecer apresentado sem audiência minha.

Uma voz :—Os documentos ficárflo em poder do nobre de-
putado.

O Sr. Pacheco : —Então 
pedi a palavra e prometti apre-

sentar na segunda-feira o meu voto. Com effeito apresen-
tei-o hontem, e hoje foi que sahio impresso no Jornal do
Commercio.

Iuvoco a consciência dos nobres deputados ; acaso tiverão •
ellos tempo de ler e meditar o voto em separado, hoje depois
que receberão o Jornal do Commercio ? terião tempo ao me-
nos de confrontar o voto com o parecer da commissão, afim
de emittirem um juizo como nos cumpre, um juizo impar-
ciai e severo sobre a questão ?

Lma voz :—Não é preciso que todos estejão habilitados
para fallar.

O.S«. Pacheco:—Então quem não falia não deve fazer
um juizo sobre a questão ?

Sinto ver-mo obrigado a dar parecer em quest5es taes,
porque é sempre desagradavel emittir unia opinião que
vai ferir os interesses ou as pretenções de um indivíduo, e,
uando a questão ó da duplicatas, a commissão vê-se na,
ura necessidívle de dar parecer a favor de ura e contra

outro.
Tratemos portanto de examinar qnal <5 o deputado legiti-

mo pelo primeiro circulo do Piauhy; tratemos de examinar
se o Sr. Castello Branco ou o Sr. Salles é quem deve ter as-
sento nesta casa. Quando se apresentão duas opiniões, e

juando o parecer da maioria da commissão, tendo sahido
impresso hontem, já teve tempo de ser lido e meditado pela
camara, i justo quo a camara também tenha tempo de lfer e
meditar o veto em separado, muito principalmente quando
o voto em separado atacou a eleição de algumas freguezias,
acerca das quaes o parecer da commissão não tratou. Iía

por consequencia questões novas que cumpro examinar.
Portanto, Sr. presidente, se^u visse razões plausíveis da

parte dos nobres deputados que impugnão o requerimento,
eu seria o primeiro a retira-lo; mas como vejo que não ha
inconveniente algum em que discutamos esta questão ama-
nhãn, que pelo contrario lia vantagem, porquo a discussão
poderá ser mais regular, porsistoem sujeitar o requerimen-
to á decisão da casa; ella que decida como julgar em sua
sabedoria.

Não havendo mais quem peça a palavra, põe-se o requeri-
raento a votos, e é rejeitado.

Continúa a discussão do parecer.
O Sr. Franco de Almeida:—Sr. presidente, antes de en-

trar na apreciação da eleição do 1» districto eleitoral da

provincia do Piauhj-, devo pedir á camara que mo permitta
esperar que nesta discussão, não só eu que tomo a palavra
em primeiro lugar, como todos os illustrados oradores que
se seguirem, nos occupemos unicamente dos pontos sobre

que versa a eleição.
Desejo abstranir da discussão tudo quanto so não ligue

immediatamente com ella, porque entendo que tudo mais
não 

pôde concorrer senão para confundir e difficuHar o des-
cobrimento da verdade.

Felizmente creio que não será difficil seguir P6ta vereda,

quando os pareceres que se derão sobre a questão para ella
concorrem directamente.
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Desejo que se attendão paru as considerações que vou tor

a honra do apresentnr á illustrada camara dos Sr», deputa-

dos ; desejo que todos, ou aquelles que se acharem mais

habilitados pelo estudo dos documentos em que se basca-

râo, tanto o parecer da eommissão como o voto em separado,

tomem parte nesta discussão, ou para me convencei cm do

erro em que eu por ventura labore, ou para sustentarem os

meus argumentos, se julgarem verdadeira a opinião que

passo a sustentar. .
Entro nesta discussão com a maior confiança sob.Ex. o per-

mitte (voltando sc)>araoSr.Cruz J/ac/tado), porque estou inti- i

mnmenteconvencido(^ue advogoos princípios do direitos da ;

justiçr.u: se na primeira vez que fatiei as minlias considera- 
j

ções não tiverão bastante força para calarem 110 espirito da !

camaia, se 11a segunda algumas das considerações que
apresentei foião aceitas , creio que na terceira poderei vau-

gloriar-me do que a camara reconheça sem duvida que te-
nho razão em todos os fundamentos da minha opinião.

Pr. presidente, o districto eleitoral de cuja eleição se
trata compõe-se de dous collegios, e da capital, compre-
liendendo quatro freguezias, Thcrcsina com 11 eleitores.
Barras com 15. Campo-Maior com 6, o União com 9; total
41 eleitores. Não tendo comparecido neste primeiro colle-

gio 1 eleitor da União, e outro das Barras, apenas estiverão

presei.tes 39.
O segundo collegio, o daParnahyba, compõe-se também

d# 4 freguezias, Pedro II com 9 eleitores, Piracuruca com5,

Batalha com 4, e Parnahyba com 4, o que forma o total de

42 eleitores, que sommados com os do Io collegi© prefazem
o numero de 83.

Qurnto ao primeiro collegio, a comissão reconheceu ro~

gularrs toda» as eleições das quatro freguezms . Eu porém
não me posso conformar com isso, porque a eleição da fregne-

zia do Campo-Maior ó evidentemente nulla.

O Sr. Gonçalves da Silva : — Não apoiado.

O Sr. Franco df. Aluei»»: —A respeito da freguezia

de Campo-Maior diz a eommissão o seguinte : < A eleição

desta freguezia foi arguida por dous membros da mesa do

collegio por ter sido falsificado o livro da qualificação e vio-

lada a urna, fundando se, para provar a primeira asserção,

na discordância de duas certidões, uma extrahida do dito

livro, e outra da cópia existente na secretaria da presiden-
cia. Cumpre attender-se que a discordância^ das duas certi-

eòcs não constitue prova necessaria da falsificação arguida,

que aliás podia verificarão muito facilmente pelo exame do

proprio livro. Quanto á, violação das urnas, referem-se os

dous mesarios a nttestados que não vieiüo ao conhecimento
da cí\nmiMâo. >

Por aqui se vC que a ba3e da eommissão para n90

annullar a eleição da freguezia do Campo-Maior foi, primei-
ramente, não ter havido o exame no respectivo livro que le-

gitimasseaimputação da falsificação da qualificação; em

segundo lugar, não ter conhecido e ostudado os documentos

que se referem á violação da urna.

Ora, pelo simples enunciado do parecer prova-se, pois,

que a eommissão não está perfeitamente convencida do que
a eleição da freguezia de Campo-Maior fosse regular, e que

portanto deve ser legitimada ; apenas declara que não pôde
attostar, não pôde julgar provada a falsificação,Vnicamento

pela divergencia das duas cópias, norquo se não procedeu ao

exame ; que não pôde attestar, julgar provada a violação da
uma porque não lera os respectivos documentos.

Mas, se eu puder convencer á eommissão. já da impossi-
bilidadede .«o proceder a esse examo, que aliás fora reque-
ride por algnns interessados na eleição, e além disto do que
lia documentos que provão a violação da urna ; c se eu pu-
der finalmente convencer ú eommissão de que além destas

uun3 imputações, mais que sufHcientes para annullar a elei-

cão desta freguezia. ainda outras irregularidades apparo-

cem, creio que a eommissão e a casa concordaiáo comigo

que 
'semelhante 

annullação dove ser decretada.

O Sr. Teixeira Jcnioh dá um aparte que não podemos
ouvir.

O S.i. Frasco de Almeida: — Não acho árduo, 
porque

estou intimamente convencido da iiregularidade aa elei,

ção desta freguezia, se acaso me nao iIludem os docu-

mentos. E' pos.-ivel que eu esteja em erro; mas creio que
não, porque as provas são tão claras, em ^tal numero, © tão

concludentes que não sei como, se possa opinar pela validade

do semelhante eleição.

Principiando, Sr. presidente, aijui estão duaB certidões da

qualificação, que, na fôrma da lei, se dovião tirar do livro
competente. Lma existente na camara municipal, e outra
na secretaria da presideneia. Parece-me que sendo cópias do
mesmo livro, sendo o mesmo objecto a qualificação, e orde-
nando a legislação que so tirem tros cópias igunos, nccessa-
riamente estas cópias, tanto a da camara municipal como a
da secretaria da presidência, devião ser aceoraoa. Entre-
tanto, comparando-se esta» duas cópias. Observa-se difTo-
rença não só no numero dos qualificados, como nas suas
qualidades e em outras circumstancins; daqui necossaria-
mente ha suspeita de falsificação.

Concordo com os escrupulos da eommissão ; mas ainda
assim prevalece a minha opinião contra a cópia da qualifi-
cação, pela qual se procedeu á eleição primaria, pois <5 muito
mais fácil falsificar uma cópia existente na camara muni-
cipal, doqueoutrada secretaria da presideneia, porque esta
não tem de figurar na eleição como aquclla. Mas, aceitan-
do a duvida, aceitando por alguns escrupulos, que a diver-

gencia das duas cópias não seja motivo sufficiente para
annullar-se a eleição, eu me socconerci de outras provas
para robustecer as considerações que pretendo apresentar.

Da divergencia das duas cópias resulta que derão cxacta-
mente as diflerenças nos nomes que se notão no parecer em
separado, e que eu para não latigar a attençiio da casa dei-
xarci de comparar. Assim, na cópia n. 1, que ó da secretaria
da camara municipal, existem altorados os nomes quo vem
citados no parecerem separado, e que são em grande nume-
ro. Resulta dalii que comparando-se a numeração desses
nomes alterados, se conhece que a alteração proveio de no-
mes que se mudárão na cópia da camara municipal, quo pela
authcntica da secretaria aa presideneia estão com numera-

ção mais baixa, cmquanto na authentica da camara muni-
cipal correspondem íi numeração mais alta. Dahise segue

que nesses nomes da cópia da secretaria da camara se .fez al-
teração.

O Sn. Monteiro :—A conseqüência é gratuita.
O Sr. Fern vndes i> v Cunii \ :—Não quizerão o adiamento, e

deixárão a casa deserta; depois vem o numero e mata tudo.

O Sr. Frvnço i»r Alui u»* ;—Aldm do numero alterado,
comparem-se as duas certidões quo aqui estão, o se verti se <¦

ou não real o quo assevero. Esperarei pelo que tem de dizer

a eommissão, e se não vier a rolha faliam segunda vez para
mostrar que a chamada dos votantes de Campo-Maior foi

feita pela cópia falsificada, na qual se enxertàrão es.-i

nomes.

O Sr. Monteiro:—Quem disso , quo a cópia está falsifi-

cada ?

O Sn. Teixeira Júnior dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida :—Quer V. Ex. que eu vá a

galope e apresente todos os argumentos de repente?

O Sr. Teixeira Júnior:— Desejo quo V. Ex. demonstre a

falsificação.

O Sn. Franco de Almeida : — Não é po»sivcl que eu sigo.

a norma, a direcção que lho agrado nessa demonstração...,

0 Sr. Teixeira Jiínior: — Essa direcção é V. Ex. mesmo

quem quor.

O Sr. Frvkco de Almeida Estudei a questão, tomei

apontamentos, hei de segui-los para não me p rder neste

maré majnum. A eommissão teve todo o vagar pura estu-

dar a questão e pensar sobre olla ; eu não tive tempo paru
tanto, porque o parecer foi impresso anto-hontem» o o voto

em separado hoje. Por conseguinte luto com muitos emba-

raços, o para não mo transviur na unulyse de tantos docu-

mentfis, é preciso que eu siga o caminho quo pude traçar.

1'óde ser que não seja o ma>s razoavcl e logico ; mas emiijn

não posso deixar de caminhar pela vereda que pareceu me-

llior á minha intelligencia.

Ve-so que havia interesse na falsificação da cópia da ca-

mara municipal, primeiramente peja conveniência da par-

cialidade quo pleiteava a eleição cm Campo-Maior , porque

o juiz de paz pertencia a essa parcialidade eera interessado

na eleição; porque, comojá disse ha pouco, tinha-se do fazer

a chamada por essa cópia; porque da certidão authcntica

da secretariada presidoneia consta que não havia emendas

que influíssem ; porque, como já disse, também a cópia tal-

sificada tem augmeuto do votanto3.

O Ss. Paranaguá : — Tem ahi a cópia falsificada?
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O Sn. Franco de Almeida : — Tenho a certidão do livro,
certidão que existia na camara municipal; não podia trazer
o proprio livro da camara.

O Sr. Paranaguá: —Porque não requereu exame no
livro ?

O Sr. Franco de Almeida : — Por essa cópia falsificada
se fez a chamada.

O Sn. Paranaguá : — Essa certidão se refere aos vicios da
cópia ?

O Sr. Franço de Almeida : — Comparando-se essa certi-
duo com a cópia que está na secretariada presidencia...

O Sr. ParanaguA : — Que não merece mais confiança.

O Sr. Franco de Almeida : — Eu mostrarei que merece.

O Sr. Paranaguá : — Pois para mim «justamente a mais
suspeita.

> O Sn. Monteiro : — Apoiado.

_ O Sr. Franco de Almeida : — Já mostrei que a cópia do
livro falsificado era aquella pela qual o juiz ae j>az de uma
das parcialidades devia proceder á chamada.

O Sr. Paranaguá : —Quid indet

O Sr. Franco de Al>ei:ida : —Já mostrei que a cópia a
que me refiro tinha augmentado o numero de votantes, co-
mo se proVa pela certidão n. 2 da secretaria da presidencia.

O Sr. Paranaguá :—E por onde se mostra que havia falsifi-
cações ?

O Sn. Fr anco de Almeida:—Rogo ao nobre deputado que
attenda até o fim.

O Sn. Paranaguá: — São conjecturas: não ha de ser por
conjecturas que se ha de provar um facto tão odioso.

o Sn. Branco de Almeida:—Na cópia da secretaria do
&o\erno não lia emenda alguma. Qual 6 a conclusão? Que
a copia por onde se fez a.chamada foi tirada do livro falsifi-
cado.

(Ha um aparte.)

Os nobres deputados devem attender ao complexo das
provas, e depois responderia.

O Sr. Paranaguá : — Apoiado. Ilade ter resposta.'

O Sr. Franco de Almeida : — Passarei ao cavallo de ba-
talha do exame no livro, a que diz-se não se procedeu : creio
que satisfarei aos nobres deputados apresentando a razão
por'que não se procedeu a esse exame.

Uma voz : — Já sei qual ó.

O Sr. ]• nvNco de Almeida : — Tenho aqui uma petição
ao juiz municipal, requerendo o exame no livro. Pelo des-
paeho se vê que semelhante exame foi pelo menos requerido
no dia do mesmo despacho, que é datado de 20 de Outubro.
O que pensão que o juiz municipal decidio ? Um dos funda-
mentos ajlegadoa na petição era que essa cópia devia servir
para a eleição primaria em 2 de Novembro. Pois, senhores,
aquellc magistrado decidio no dia 20 de Outubro que o exa-

só tivesse lugar no dia 31, pelas 10 horas da manhãa.
Ora, a petição foi dirigida pela parcialidade que defendia a

candidatura do Sr. Dr. liorges; interessado portantor-m des-
cobrir a verdade e recrnhecer se realmente havia falsificação
3ia/cópia arcliivada na camara municipal, como havia He
consegui-lo, se o exame se effectuasse semente no dia 31 de
vutubro, dons dias antes da eleição ? Como se dovequalifi-
car o procedimento do juiz municipal interessado ne=ta
eleição?

9 > PAI1A> ktl 1: — Muitos forão os interessados nessa
eleição. í. bom não discutir por esse lado, porquj ver-se-ha
n uma posição falsa.

O Sn. lmsco be Ai.mriui Sou o primeiro a reconhe-
cer a curteza da minha intelligcncia; mas a justiça da cau-
sa que defendo me anima a proseguir como vou na exposi
ção dos factos. 

'1 
erei muito prazer cm ouvir o nobre drpu-

tado; desejo que refute as considerações que tenho de
apresentar ú camara, a qual está anciosa por omir discutir
esta questão no seu verdadeiro ponto de partida.

Se não vou bem, não me devem fazer por isso uma forte
accusação, porque estou ajudando oa nobres deputados paradiscutirem melhor a questão. Eis açpii um facto, e facto ca-
pitai. O exame foi requerido, e foi adiado do dia 20 até o

dia 31 por uma pessoa que era interessada, que era da par-
cialidaae a quem se attribuia a falsificação..-.

Um Sn. Deputado : — Veja que esse juiz municipal era
incapaz disso.

O Sn. Fbahco de Alukida : —Não estou tratando desse
objecto....

O mesmo Sr. Deputado : — E' moço muito honesto.

O Sr. Franco de Almeida : — Não duvido ; mas o que es-
tou dizendo por ora ó que sendo da parcialidade opposta á
daquelles que requererão o exame, adiando esse exame tão
necesssario para dahi a 11 dias, quando o mesmo versava
sobre falsificação do livro da qualificação que tinha de ser-
vir dahi a 1 ou 2 dias, prova pelo menos que procurou diffi-
cultar esse exame para agora se procurar a única tangente
pospivel, e dizer-se que, se a cópia estava falsificada, não
havia nada mais fácil que um exame.

Ora, o exame não se fez ponjue o juiz municipal difficu]-
tou, e diflicultou porque era' interessado por uma das par-
cialidades que pleiteavão a eleição. Requerendo uns esse
exame, mas outros difficultando-o, apparece a presumppão,
senão a prova, que manifesta a razão por que tal exame não
tivera lugar.

Ainda não fica aqui, Sr. presidente; aquelles mesmos qua
erão interessados em descobrir se realmente se tinha on não
falsificado o livro da qualificação, representário á presiden-
cia para que desse providencias afim de que se não proce-
desse á eleição por uma cópia do livro, quando já evidente-
mente falsificado. A presidencia da província deu. este des-
paeho:

< Remcttida ao Sr. juiz de paz mais votado do districto
de Campo-Maior, para que, á vista do que requer o suppli-
cante e dos documentos que apresenta, cumpra o que fór
de seu dever. »

Com esta petição e este despacho foi remettida a cópia do
livro que existia na secretaria da presidencia. Este docu-
mento Jjrova pois que a parcialidade do Sr. Dr. Borges se
mostrava interessada na averiguação do facto da falsifica-
çao, e que a outra, 

^ como daqui a pouco se vai ver, e como
j á se vio pelo primeiro documento, era interessada, pelo eon-
trario, em que este exame se não fizesse.

Agora perguntar-me-hão os nobre deputados : por qual
das^ cópias se procedeu á chamada dos votantes ? Qual das
cópias servio de base á eleição primaria ? Respondo com a
acta dessa mesma eleição primaria, com a cópia do livro
depois de falsificado, e tanto que çntre o numero dos que
faltárão á chamada existem cxactamente alguns daquelles
que não existião na authentica da secretaria da presiden-
cia; por conseqüência, se alguns dos votantes que faltárão,
c que vêm especificados na acta, não estavão incluidos nesta
authentica, segue-se ipso facln que servira para a chamada
dos votantes essa mesma qualificação cuja posterior falsifi-
cação não pôde ser duvidosa.

Marcando o juiz municipal o exame para o dia 31, tra-
tando-se da falsificação de um documento que existiu nos
archivos públicos, que razão se p«dcrá allegar para que se
não procedesse a este exame ? Ao mesmo tempo que erão
interessados aquelles que o requerião para mostrar a falsi-
íicação, também erão interessados os da parcialidade do juiz
municipnl em negar uma tal falsificação ; porque pois não
se procedeu a esse exame ainda no mesmo dia marcado ? Não
seria do interesse daquelles aue dizião que a qualificaçãonão estava falsjl;cada, proceder a elle quando requerido'a
um juiz que não era suspeito? Porque esse juiz, sendo da
parcialidade do Sr. Dr. Salles, e julgando sem base a im-
putação de falsificação, a injustiça das reclamações, não ha-
via de proceder ao exame requerido? Não ha nesta condncta
mais uma prova de que não convinha que tal exame se ri-
zesse? Creio que sim.

O juiz de paz não se importpu com a represfiitação á pre-
sidencia nem com o despacho; procedeu á eleição pela rnes-
ma cópia do livro depois de falsificado. E agora respondem
á objecção apresentada pelo nobre deputado: t Quem dirá
que ao mesmo tempo que se accusa de augmento de nomes
no livro da qualificação, como prova a cópia que estava na
camara municipal, não se pôde accusar a cópia que estava
na secretaria da presidencia de os ter diminuído? > Direi

ue não havia interesse nenhum em fazê-lo, o que a certidão
esta authentica mostra que não havia nella entrelinhas ou

emendas; accresce que os mesmos que erão interessados
também nessa eleição não reclamarão contra #sta authentica
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da secretaria da presidência; logo, provada afiado interesse

em favor da falsificarão, combinada esta c ,, 
' ,

cumstancias, ó claro que a cópia do livro a •

•sírtê 

j «u» sx sst
quaes se prova ^ 

a hora 
!tístá 

adianta-

ÍSÍ; ú 
violação da urna.

Com os documentos ns. 5 e 8 se prova que.quando os

..„n„ omn mams an redulas. i ara

pro?a lliíto apresenta-se primeiramente o documento n ,

que é o attestado do tenente commandanto da guarda que

estava ali...

Un Sr. Deputado: — Elle não diz que se abrio a urna;

nao falia em urna; tenha a bondado de ler.

O Sn. Franco de Almeida :—Já que os nobres deputados

querem, lerei os documentos. (I/.) Com esté primeiro do-

cumento prova-se que as ordenanças que tinhao sido esco-

lliidas erão aquelles soldados em quem se depositava con-

fiança, um por ter sido ordenança do delegado, e outro por

sê-lo ainda do juiz de paz. O documento n. 8 diz. (Lé'.)

Mas não bastão estes primeiros documentos; tentio a

iustificaçao pela qual se prova, a não deixar a menor duvida,

que não s6 se fizeião retirar os soldados, como que se abrio

a urna e nella se mettêrão cédulas. (Lé o depoimento de uma

testemuuha.) .
Temos a segunda testemunha, que <5 mais explicita.

O Sn. ParanageI Como se cliama?

O Sn. Franco df. Almeida:—Josô Alves de Oliveira,

O Sr. Paranaguá :—Oli!

O Sn. Franco ue Almeida :—V. Ex. não quer tomar nota

para dizer alguma cousa?

O Sn. Paran\cvi:—Tomo nota desse nome.

O Sr. Baptista Mosteiro:— Essa testemunha era orde-

Rançado juiz de paz.

O Sr. Franco de Almeida:—Mas juiz de paz interes-

sado em favor do candidato contra quem me estou pró-

nunciando.

O Sr. Baptist» Monteiro : —E' uma ordenança, ê uma

machina.

O Sr. Franco de Almeida : — Então seria machina do juiz

de paz.
O Sr. BaptistaMonteiro: — Do presidente daprovincia.

O Sr. Paranaguá:—Do alguém que o recompensasse

generosamente.

O Sr. Franco be Almeida (aoSr.BaptútaMonteiro): 
Vejo

que V. Ex. não quer esperar o fim da minha_ argumenta-

ção; está tão prevenido contra a intervenção de presi-

dentes....

O Sr. Baptista Monteiro t — Apoiado.

O Sr. Franco de Almeida : --- .... que se persuado que a

simples circumstancia de se imputar semelhante 1 "

rencia a qualquer presidente é bastante para acompannar o

accusadores. Attenda porém, e verá .que neste caso nao

houve interferencia do governo.

O Sn. Baptista Monteiro : — Ainda não vi.

O Sr. Franco de Almeida:—TJm presidente que quer

intervir em uma eleição não dá um despacho como o que ha

pouco acabei de ler; não diria ao juiz de paz: < Remetto

esses papeis para proceder como entender do seu dever. »

Ainda não vi um só documento provando que o presidente

interveio.

O Sr Tei-seiR» JcNioni— O voto cm separado o accusa

de uma imparcialidade excessiva.

O Sn Franco de Almwda :—Exactamento. Desde o mo-

mento em que eu fosse presidente do província e se mo

Apresentassem documentos provando uma fahiticaçao, man-

daria proceder a exame. Não quero que uma presidencia

intervonha em eleições ; mas nao quero também que se dis-

pa dos direitos que'lhe competem como primeiro magistrado

da província. l'or conscquencia, se se apresentou uma re-

prescntaçSo om tal sentido, e se a presidencia 
foitSoescru-

pulosa que deixou isso ao conhecimento 6o juiz de paz,

para proceder como julgas-e do seu dever, juiz d* paz que
ira da parcialidade do Sr. Dr. Salles, como os nobres depu-
tados querem quo osso presidente inlluisò© nas eleições em
favor do Sr. Dr. Uorges? *

O Sn. Teixrira Júnior :—Não somo* nós, óo voto em se-

parado.

O Sr. Franco de Almeida: — Por ora os documentos
moítrão que a presidencia foi de um otcrupulo extraordi-
nario, excessivo ; e o voto em separado expressa este mesmo

pensamento. 1".' preciso, repito o repetirei sempre, que as

presidencial não intervenliSo nas eleições, como cm algu-
mas províncias têm intervindo ; mas ó também preciso quo
não cáião no excesso opposto. O juiz municipal não era

suspeito, era da parcialidade do Sr Dr. Salles; ora interessado

p.-la sua eleição ; por Consequeneia a presidencia podia man-

dar proceder a esse exame sem temor «er accusada de in-

terferencia ; foi porém do um etcrupulo tão excessivo quo
o não fez. Eis o que o voto em separado declara, e é a ver-

dade. )

O Sr. Pauanvgii* :— O nobie ex-presidente do Piauliy

não merece essa cen3ura.

O Sn. Franco de Almeida Como ia dizendo, Sr. presi-
dente, a segunda testemunlia fez a seguinte declaração z
« Respondeu ao primeiro que sabe por ter vistoy em conse-

quencia de ser ordenança do juiz de paz, que no dia 5 da
Novembro ultimo, dás b paia as 9 horas da manliãa, apre-
sentarão-se 11a igreja matriz da villa de Campo-Maior o
mesmo juiz de paz, presidente da eleição, seu tio Tiberio Ce-
sar da Morada, Ludgero Gonçalves da Silv a, Dr. Bavmundo

Antonio de Carvalho, Feliciano Dias da Silva, o o major

Frederico José da Silva, e mandando o predito juiz de paz
Avelino Gonçalves da Silva ao commandante da guarda */ uc
retirasse a mesma guarda para fora da igreja, e que postasso
as sentinclla3 nas respectivas portas, foi logo obedecido; om
seguida abrio o Dr. Raf/imindo o cofre onde estava a urna, o o
referido juiz de paz, tirando-a, pô-la cm cima da mesa, c ti-
raudo de sua algibeira a chave abrio-a, e nella introduzio um

maço de cédulas brancas, etc. >

Esta testemunha vio mandar retirar a guarda, vio abrir

o cofre onde estava a urna, vio abrira uma, o finalmente,

vio introduzir-se nella um maço do cédulas.

O Sn. Paranaguá. —E veria tndo quanto se mandasse ver.

O Sr. Teixeira JuNion: —So se mandasse ver mais al-

guma cousa, cila veria.

O Sn. Franco de Almeida : — Quando se apresentão pro-
vas desta ordem, os nobres deputados têm o direito do

acoima-las de suspeitas ou de falsas; mas não lia do
ser simplesmente pelo dito doa nobres deputados quo se
ha de por em duvida um documento. Esperarei pelas pro-
vas, e então serei o primeiro em convencer-me das razões

qno contra taes testemunhas inilitio.

0 Sr. Paran u.i á : — Assim estou persuadido, tal é o

conceito quo faço do nobre deputado.

O Sr. Franco de Almeida: — Tomos outra testemunha

que declara exactamente a mesma couta ; vio chegarem

antes da hora, mandarem retirar a guarda, abrirem o cofro

e a urna, e introduzirem as cédulas.

U*a voz :—Parece quo disse quo so trocãrâo cédulas.

O Sr. Paranaoi.í Se introduzissem sómente, a apura-

ção apresentaria um augmento sobre o numero de votantes

mencionados na acta da 3a chamada.

0 Sr. Franco de Almeida :—Alím deste documento, ainda

ha a outra justificação cuja leitura não farei á casa para
não fatigar sua attenção ; prova os mesmos factos, com a

differeuça de quo so procedeu ã primeira justificação em

um lugar e A segunda em lugar diverso ; mas ambas são

concordes nos quatro pontos principaes : chegada antes da

hora , retirada da guardai, abertura do cofre e da urna e in-

troducção nesta de um maço de cédula».

Ainda para robustecer estas duas justificações....

O Sr. Paranai.cí:—Onde foi produzida a segunda?

O Sr. Franco de Almeida A primeira foi produzida

na cidade de Theresina....

0 Sr. Paranaguá ;--Tomo nota disso.
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O Sn. Frasco df. Almeidac a outra em Campo-
Maior.

Tenho aqui ainda uni attestado de vários cidadãos pro-
vando a mesma cousa. *

Por cousequencia, cmquanto se não demonstrar que estas
:ustiíicaçOcs 

peccão, que as testemunhas que nellas jurárão
não merecem fé, continuarei a estar convencido de que V.a

provas suHicientes para se declarar que a urna fui violada.
Prova-se ainda que a urna tinha uma sò chave; prova-se

ainda pela mesma neta que a hora para a 3a chamada não
fòra annunciada, na 1'órma do art. 48 da lei. Por consequen-
cia estou persuadido que não se pôde negar já a falsifica-
çao do livro da qualificação, já a violação da urna de Campo-
Maior.

Sr. presidente , desejo fazer uma pergunta a V. Ex. :

para encerrar-se qualquer discussão precisa-se de numero
sulTiciente ?

O Sr. Presidente . —Encerra-se com qualquer numero,
desde que nã» haja mais quem peça a palavra.

O Sr. Frakco de Almeida : — De maneira que sou obri-

galo a fallar a esta hora tão adiantada e com a eamara

qaasi vazio! V. Ex..não me poderá lazer o favor de conce-
der que continue com a palavra amanliãa ? .

O Sn. PresideRit: . — Não é possível : é contra o regi-
mento.

O Sn. Frasco de Almeida : — Não tenho remedio senão
continuar o meu discurso ; deéejavà porém interrompê-lo
se os nobres deputados fossem francos declarando-me que
não pedirião o encerramento da discussão. _

O Sr. Cruz Machibo: —Não é preciso pedir o encerra-
monto ; ainda laltão tres quartos de hora, e, se ninguém
mais pedir a pa avia, a discussão íica encerrada.

Ü Sn. Frinco de Almeida : — O Sr. Cruz Maohado está
enganado. Vai dar a hora. Tenho ainda outras considera-
c.jes a fazer, mas me levarião muito longe ; portanto não

posso deixar de interromper meu discurso para continua-lo
amanliãa, quando me couber de novo a palavra.

0 Sr. Gonçalves da Silva : — Sr. presidente, comomem-
br o desta casa, por isso obrigado a dar meu voto sobre a
legalidade ou illegalidade da eleição procedida no lo dis-
tiicto eleitoral da província do Piauhy, entendo que não
devo fazê-lo sem que preceda a exposição dos motivos e
íactos que me induzirão a crer na legitimidade e 11a vali-
dade da que constituio uu elegeu deputado o Sr. ])r. Anto-
nio Francisco deSaltas, Quero, Sr. presidente, mostrar com
toda a luz da evidencia, e com todo o rigor de minha fraca lo-

giea, que não sou impellido por motivos occultos, por con-
siderações mesquinhas e impróprias de meu caracter. Não
desejava envolver-me em questões pessoaes, que sempre
tinzeni odiosidade ; porém, Sr. presidente, attendendd á
minha posição de representante que me dá toda a indepen-
delicia, e o dever de justificar meus actos perante tão illus-
tradq camara, parece que devo obrar conforme os dietames
de uma consciência pura, intima e profundamente conven-
cldada justiça o bom direito que assiste c preside & causa
do Sr. Dr. Salles. Procurarei usai de toda a precisão e cia-
reza possível; espero que os meus honrados collegas, nobres
como são, benevolos çomo costurnão ser, depculparíiõ qual-
quer falta de boa dicção, de arranjo de meu discurso, pois
nunca tive occasião de fallar em publico, e e^ta é a vez pri
meiraque me cabe a honra de erguer minha fraca voz nesta
augusta camara , por is60 parecj que estou 110 caso de me-
reeer alguma benignidade dos meus illustres collegas.

O acanhamcnto que me é natural, a ausência quasi com-

pleta de conhecimentos e a deficiência dos cstylos e traque-

jos parlamentares, me inhibem do proferir um discurso
como farião outros dispondo de elementos e recursos que
me fenecem presentemente. Sr. presidente, devo antes de
tudo confessar que não pude bem estudar a questão, como
sabe V. Ex. , visto que hontem pedindo-lhe os papeis teu-
dentes a ella, V. Ex. teve a bondade de di/er-rne que esta-
vão na secretaria ; procurei-os lá e não os achei, voltei a V.
Ex. e então tive a resposta de que elles ainda não tinhão
sido entregue? pelo Sr. desembargador Pacheco, um dos
membros da commissão depoderes ; mas emfim com algu-
mas idéas que tenho e com a leitura de alguns docu •
ineutos, pude conceber uma robusta convicção de que o
direito que assiste ao Sr. Dr. Salle-i jámais pôde ser'esprezado 

por tão illustrada camara, que tem dado re-

petidas provas de justiça e independencia. Antes de tudo,
Sr. presidente, apresentarei uma consideração ou fallarei
de uma causa allegada, e é a influencia que diz o Sr. Dr.
Jlorges no seu folheto, se me não engano, que havia na Par-
nahyba a seu favor, devida ao prestigio real do Sr. coronel
Ozorio, o qual dispunha de grandes recursos sem precisar
do apoio do governo. Sr. presidente, eu estive na cidade da
Granja, província do Ceará, limitrophe com a província do
Piauhy, por espaço quasi de 5 annos, sendo 4 empregados no
juizado municipal e algum tempo como delegado de policia.

Pleiteei alii uma eleição cm cujo triumpho era eu o mais
interessado por ter-me apresentado candidato á deputação

geral, e vi que o Sr. coronel Ozorio não tinha essa influencia
tão inculeada e tão apregoada, vi que para elle apresentar
o numero preciso de votantes necessário era lançar mão de
meios menos adequados e menos proprios de um liomem que
tem uma certa posição social, e que merece algum con-
eeito. liste Sr. coronel O/.orio mandava buscar pessoas da
Barra Grande e Amarração, do termo' da Granja, provínciauo Ceará, não digo para praticar distúrbios, mas sim paraconcorrerem pp.ra o seu triumpho eleitoral. Estava eu ne-.-e
lugar não sendo já autoridade, e envidei tpdos o.; esforços,
todos os meios lícitos, e não trepidei ante consideraeão ho-
nesta, afim de chamar este povo favor de minha eleição na-
quelle tempo, offereci-lhe as vantagens, harmonisoi-ni<- <-om
os inspectores de quarteirões daquòlle lugar para que iizes-
sem aquelles homens vir votar na Granja, districto de sua
moradia, nada pude obter tendo sempre em resposta que não
queriáo vir porque serião abandonados pelo Sr. coronel
Ozorio, serião mesmo perseguidos, pois nioravão em suas
terras, aonde tinhão suas pequenas lavouras, suas palhoças
e seus curraes de peixe, aonde auferião lucro para os seus
sustentos e de suas lamilias.

Esses homens, que ainda não têm uma convicção política
bem formada e nem certa independencia, acudião aocha-
inado ou imposição do proprietário daquellas terras. Isto
que afianço é uma pura verdade que jámais poderá ser con-
testnda. Deu-se mais ura facto além de outros, e foi queum desses inspectores de quarteirão que tinha para comVo
alguma sympatliia, declarou-me que estava prompto ala-
zer-me a vontade votando comigo na Granja, mas que seús
filhos tinhão ido para a Parnahyba votar como Sr. coronel
Ozorio. Isto digo impellido eómente pelo sentimento de ver-
dade, e sinto, Si. presidente, não ter trazido documentos ne-
cessarios para comprovar o que acabo de avançar, mas asse-
guro a V. Ex. que se eu de leve suppuzesfe que eu hoje teria
de fallar sobre semelhante eleição mo muniiia delles para
provar com toda a evidencia que não estou exagerando nem
alterando a verdade dos factos.

Ainda mais, Sr. presidente. 0 delegado da Parnahyba
officiou ao da Granja dizendo que lhe constava que aquelle
povo se achava disposto a ir á Parnahyba fazer desordens cm
épocas eleitoraes. Esse delegado da Granja, então supplente
em exercício, e homem de boa fé, Joaquim Ribeiro de Mo-
iaes, dirigio-sc a mim, cm quem depositava alguma con-
fiança, pedindo que lhe indicasse um meio de e\itar a ida
daquelles homens; observei-lhe que o único que me suggeiia
naquella occasião era o de oílíciar aos inspectores de quar • ~

teirào daquelles lugares, deixando assim de concorrerem

para algum tumulto que pudesse apparecer. Por conscuin-
te, Sr. presidente, parece-me que o Sr. coronel Ozorio não
tem essa tão grande influencia apregoada para com as pes-
soas de sua freguezia sómente vencer as eleições.

O Sr. Franco db Almeida :—Como está provado?

O Sr. Gonç vives da Silva : —Não tenho aqui documen-
tos que comprovem a verdade de minha asserção ; mas ap-
pello mesmo para o Sr. Dr. Borges.

O Sr. Frasco de Almeida : — O Sr. Dr. Borges está nas

galerias e não pôde responder.

O Sr. Gomç\lVes da Silva : — O nobre deputado aceita o
depoimento de um soldado desconhecido e sem indepen-
dencia, e no entanto não quer dar credito ás palavras de um
seu collega !

O Sr. Franco de Almeida: — Acima do nosso conceito
está a legislação. Prove que a qualificação não está legal^e
então terá razão.

O Sr. Gonçalves da Silva:— O que quer o nobre de-

putado com isso dizer ? Se o nobre deputado quizer eu o>

poderei provar a todo o tempo.
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O Sn. Ciit/. Macii 11)0 : — 0 testemunho do nobre orador

vale de muito.

O Sr. Pahanaclí : — Apoiado.

O Sr. Gonçalves da Silva ; — \"0U açora tratar da ex-

cIubÍío de dous eleitores feita na Parnahyba, um sobre o

imaginário pretexto de estar pronunciado, e o outro por ter

sido reconhecido liberto. Eu entendo, Sr. presidente, <juea

eleição presidida pelo 2o juiz de paz c procedida na igreja uo

Rosário está -valida, o que pelo contrario a outra deve ser

nullificada. Nesse sentido mandarei em tempo competento

uma emenda á mesa. Quanto ao 1» eleitor, direi que a pro-
nuncia, oorao ninguém ignora, sA por si não suspendo os

direitos políticosj iS preciso que ella seja competentemente

sustentarta para que elles tiquem suspensos. Comoépois

que podia dar-se semelhante exclusão com verdadeiro fim-
(lamento quando apenas constava que.o eleitor Faustino do
tal estava pronunciado? Por ventura isto prova a identidade
da pessoa o que a pronuncia estava competentemente sus-
tentada? .

Está provado por documento, que ha de ser lido nesta
casa, que aquelle eleitor não se achava pronunciado quàn-
do se deu a exclusão....

O Sr. Frango *>e Almeida : — Quem furão os que votarão

pela sua exclusão ?

0 Sr. Gonçalves da Silva ; — Foi eliminado porque se

disse que elle estava pronunciado ; quando isto ainda sendo

verdade não era jurídico e suíKciente para sua exclusão.

O nobre deputado, que é jurisconsulto, sabe perfeitamente

que em tal caso era preciso a prova da competente susten-

tação de pronuncia.

O Sn. Franco de Almeida Se a pronuncia fosse feita

pelo juiz municipal ou chefe de policia não era preciso.

O Sr. Gonçalves da Silva :— Fui proferida pelo delegado

de policia.

O Sr. Franco de Almf.idi : — Isto ó o que eu não sei.

O Sn. Gonçalves d\ Silv v : — E' o que consta; e depois,

como estar este eleitor pronunciado o gozar de sua liberdade

a ponto de transitar sem o menor embaraço pelos lugares

mais públicos? Quanto ao outro eleitor excluido por se dizer

que era liberto, direi que nada ha mais esquisito, mais

irrisorio e mais illegal do que semelhante procedimento !

Depois de feita uma eleição primaria e reconhecida a lega-

lidado delia, e os poderes dos eleitores pelo poder compe-

tente, não podia uma mesa parochial e constituída posterior-
mente eliminar um desses eleitores reconhecidos porque

quando eleito era liberto, como se utlega. Quero mesmo

admittir a liypothese de que es"te homem era liberto, não

podia ser com justiça, e segundo as regras de direito, ex-

cluido da concorrência da votação para a formação da mesa,

ou mesmo para receber vot03 para delia fazer parle.

0 Sr. Franco de Almeida -. — Não ha posse nem pres-
cripção para direitos políticos.

O Sr. Cri z Machado : — Está enganado ; leia o decreto

de 16 de Março de 1847.

O Su. Gonçalves da Silva : —Se esse homem ó eleitor, e

se os seus poderes forão reconhecidos pelo collegio da fre-

guezia a que pertencia, e também pela camara dos Srs.
deputados,como effectivameiite forão, não podia um segun-
do collegio deita-lo fúra da votação por um meio tão illegal
a revoltante. Isto é claro.

0 Sr. Franco de Almeida:— Eu lhe provarei o con-
trario.

0 Sr. Gonçalves dv Silvv i —Como disso, Sr. prosiden-
te, no principio do meu discurso, não li os papeis, não

podendo assim estudar profundamente a questão; todavia
«lguma cousa direi sobre a eleição da outra freguesia de que
fallou o nobre deputado.

Não existe a tal falsificação, porque apenas apparcco um

documento assignado pelo cominandante do 
destacamento,

dizendo^que os nies&rios mandarão retirai os soldados da
igreja, c^iella se conservárão. Mas isto prova falsificação ?

Os metarios nao serão os unjeos competentes para abri-

rem a urna? 0 commandaute do destacamento não affirma

que a urna tivesse sido violada, apenas diz que os mesarios

abrirão o cofre onde estava ella guardada. Se o nobre depu-

tado tem o folheto, como deve ter, doSr. Dr. Borges, deveria

ter encontrado a confissão disto mesmo que acabo de enun»

TOMO II.

ciar. Disse mais que forão trocadas cédulas que se achavílo
na urna, não se apresentando prova alguma para seme-
lhnnte sustentação. Quando mesmo houvesse algumas ceda-
Ias trocadas não podia isto concoirer para prejuízo do Sr.
Dr. Borges, não obtante dizer, eomo diz, que as cédulas tíc
sua parcialidade erão de papel de cúr differente. Vou apre-
sentar um facto que demonstra de alguma maneira o quo
acabo de dizer.

Na eleição que pleiteei muitos partidarios meu3 apresen-
tárão, segundo me consta, cédulas da mesma cOr que as dos
adversados; mas se acasca offe.recia ostaapparencia, o miolo
era inteiramente favorável A minha causa. O mesmo que
succedeu comigo, succedeu com o partido contrario. Sabe
o nobre deputado que muitas pessoas votão, não por con vi c-
ções políticas, porém sim por pedidos, por n (feições, o por
certas considerações. Muitas pessoas assim praticárão para
comigo, dizendo que forão convidadas para votar contra mira»
mas que sympathisavão comigo e por isso proferião Ferem-mo

favoraveis. não desejando todavia expôr-so aos odios do par-
tido adverso. Nunca forneci cédula alguma com semelhante

apparencia, porém estou informado que muitos dos meus

amigos o íizerão. Além disto cumpre narrar alguma cousa

respeito íi intervenção indébita do presidenta da província,

que se apresentou ostensivamente contra a candidatura do
^r. Dr. Salle:--, envidando esforços oíüciaos a favor do Sr.
Dr. Borges.

O Sr. FiuNcofebt-: Almeida: — Peço a palavra para res-

ponder.

O Sr. Gonçalves dv Silva:—Estou habilitado a provar o

que digo, o declaro ao nobre deputado que tomo parte lies-
ta discussão levado unicamente de minhas couvicçSes, pois i
nunca tive intimidade com o Sr. l)r. llorges o o Sr. Dr. Sal-
les; vim conhecer ambos ne:->ta corte. O que sómente desejo
é prestar o meu fracaapok) á. causada justiça c da verdade»
O presidente da provincia, para favorecer a candidatura da
Sr. Dr Borges, praticou factos que me parecem pouco pro-
prios do uin delegado do governo impcriul. Um administra-
dor que tem consciência de seus devores e se coiloca 110 cen-
tro delles, e sabe rec-peitar a posição em que está, não proo
de por semelhante maneira, inteiramente opposta ao pro-
grnntma emanado do alto do throno.

O presidente do Piauhy demittio nas veaperas das elei-

çòes delegados de policia sem proposta do chefe de policia o

contra suas boas informações a fa\ or daquelles funeeionarios,
mandou um destacamento de 72 praças commandadas por
um capitão c um-alferes para a cidade da Parnahyba, o
outro igual commandado por um capitão e um tenente

para as liarras, lugares tão pequenos que com n presença
de 10 ou 12 praças se vêm intimidados. Um dos delegados
nomeados demittio logo alguns inspeotores do quarteirão
*ein prévia audiência do sabdelegado.

O Sn. Franco de Aliieidi:—Está muito mal informado»

O Sr. Gonçalves da Silva:—Pode ser. O nobre depu-
tado mo fará especial favor de rectUicar os enganos que eu
coinmetter. Não me guio por alToiçõos ou odios, não sou.

deputado de grupos, não tenho compromissos, procedo aqui

com toda a liberdade ; fui eleito por uma provincia que não

é minha, o oue muito me honra, quando se apresentavão

outros candidatos naturaes delia e da localidade por onde

fui eleito (apoiados); só devo aos meus esforços e aos do*

meus amigos a quem semi eternamente grato. Dizia eu, Sr.

presidente, que esse delegado demittio alguns inspectore#

do quarteirão sem ouvir o subdclegado respectivo. Da me.'-

ma lórma o p.-esidente da provincia demittio, como já disse,

e nomeou um delegado sem ser ouvido o Dr. chefe do poli*-
cia. Não ficou nisto. Além de enviar destacamento» de

' 
grandes forças, suspendeu o presidente da camara da capi-

tal e um eamarista para não expedirem diploma ao Sr. Dr.

Sulles, sendo admittidos vereadores e supplentes de 5 e ti v< -

tos atim do ser dadoo diploma ao Sr. Dr. Borges. O Sr. de-

putado que está á minha esquerda conlirmarft o que digo;

O Sr. Par»nk;i < : — Estou informado que sim.

O Sr. Gontvm j s da Sua \ : —¦ Não será escandaloso quo

um prffi*ide..te 
de provincia naquella época tão melindrosa

intorvenba n*umu eleição por semelhante :r.: neira o tão

ostensivan ente ?

O Sr. Franco de Almi.id v : — E* pouca generosidade
accusar sem documentos.

O Sr. Gov;\lv«.s dv Silva : —- Os documentos nhi estão^

u
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e o nobre deputado lia de com elles convencer-se da ver-

dade.

O Sr. Franco de Almeida : —O que queio <5 documentos:

imitem o meu procedimento quando accusei um presidente
de província.

O Sr. Gonçalves da Silv v : — Ainda ha outro facto pra-
ticado pelo presidente do Piauhy; tendo a camara dado

um diploma ao Sr. Dr. Salles, quando legalmente constitui-

da, o presidente da província mandou dar a ajuda de custo

ao Sr. Dr. Borges, que vinha á côrte pleitear com o Sr. Dr.

Salles os interesses de sua candidatura. O que significa se-

melhante procedimento senão uma revelação de grande in-
teresse do presidente • da província a favor do um indivíduo
cuja eleição estava por liquidar-se? Vim presidente que as-
sim pratica não est;'i revelando que não poupou esforços a
l>em do seu protegido ?

O Sr. Franco de Almeida : — A prova c fraca.

O Sr. Gonçalves da Silva : — Só por si será, porém
reunida a outras já apresentadas tem muita força.

O Sr. Cruz Machado da um aparte.

O Sr. Gonçalves da Silva lia outro facto que talvez

ainda pareça improcedente na opinião do nobre deputado,

c é que o presidente da província, enviando ao governo im-

perial informações ou propostas tão imperfeitas para a divi-

são dos circulos eleitoraes do Piauhy, de accordo, segundo

me dizem, com os interesses do Sr. Dr. llorges, não forão

aceitas; e os j ornaes desta côrte as censurarão extensamente.

Appello para o testemunho do npbre deputado pelo Piauhy

o Sr. Dr. Paranaguá, que poderá dizer alguma cousa a res-

peito.

O Sr. Paranagc lNão vi a proposta do presidente.

O Sr. Fr isco de Almeida :—Está certo de que foi altera-

do o circulo do Sr. Dr. Borges ?

O Sr. Gonçalves da Silva : — Foi formado de accordo
com a proposta?

O Sr. Franco de Almeida dá um aparte.

O Sr. Gonçalves da Silva : — Se assim foi, só posso attri-
buir ás más informações que recebeu o governo.

O Sr. Franco de Almeida dá um aparte.

O Sr. Gonçalves da Silva: — Eu poderia, Sr. presidente,
apresentar mais factos acompanhados de provas, porém a
hora está muito adiantada; e demais, não pude estudar,

como já disse, profundamente os papeis relativos a esta elei-

ção para entrar em mais minuciosa analyso.

O Sr. Franco dr Almeida : —Por isso não está de accordo
com a minha opinião.

O Sn. Gonçalves da Silva : — O nobre deputado não leu
todos os documentos, e se os lou não lhes prestou a neces-
saria attenção e admira que o nobro deputado queira agora
com o seu oollega e contemporâneo da academia, e cujas ro-

lações de amizade sempre apreciei, desviar-se das regras

que sempre lhe servirão de norma. Não contináo, Sr.

presidente, e reservo-me para fallar depois do nobre de-

putado, se clle por ventura não contencer-se de minhas ra-
ões. (Muito bem.)

A discussão fica adiada pela hora, e levanta- se a sessão.

Mcssão cm 3? <lc Maio.

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDV.

SwnnRio.—Ixrpedi ente.—Chamada de supplente. Votação.—
Etciçfro do Rio Grande do Sul. Votação. — Eleição das

I Alagôas. Votação.—Eleição dc S. Paulo. Votação.—Recla-
mação.—Ordem do dia. — Eleição do Piauhy. Discurso do
Sr. Franco de A Imeida.

A's 10% horas, feita a chamada e achando-se presentes os
Srs. visconde deliaependy, Paes Barreto, Pereira Pinto, Sala-
tliiel, Machado, César, Gonçalves da Silva, Franco de Al-
meida, Ilermogenes, Cunha Mattos, Souza Leão, Cândido
Mendes, Athaide, Francisco Campos, Cerqueira Leite, Lan-
dulpho, Ferraz da Luz, Costa Pinto, Silveira Lobo, Villela
Tavares, Mendes da Costa, Benevidcs, Fiusa, Ferreira de

Aguiar, Paiva, André Bastos, Monteiro dc Barros, Serra
Carneiro, Silva Miranda, Carrão, Araújo Jorge, Augusto
Corrêa, Sá e Albuquerque, Gomes de Souza, Baptiata Mon-
teiro, Martinho Campos. Santa Cruz, Nebias, Henriques,
Paranaguá, Calheiros, Peixoto de Azevedo, barão de Cama-
ragibe, liego Barros, Teixeira Júnior, Bello, Tobias Leite,
Augusto Chaves, Belfort, Madureira, Barros Pimentel, Pe-
reira Franco, Luiz Carlos, Pinto de Campos, liarão de S.
Bento, Viriato, Pinto de Mendonça, Barbosa, Cruz Macha-
do, e Paulino, abre-se a sessão.

Le-sc e approva-se a acta dá antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Borges
Fortes, Brandão, Fernandes Vieira, Dantas, Alcantara
Machado, Jacintho dc Mendonça, Cyrillo, Jaguaribe, Tor-
res-Homem, Pederneiras, Almeida Pereira, Lima e Silva.
Bezerra Cavalcanti Bretas, Brusque, Diogo Velho, Flavio
Clementino, Coelho de Castro, Fernandes da Cunha, Tos-
cano Barreto, Antunes deCampos, Silvino Cavalcanti, Sam-
paio Vianna, Belisario, Augusto de Oliveira, c F. Octa-
viano.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Setco fficios do Sr. ministro do império, communicando
car o governo inteirado da deliberação que a camara dos
Si-3. deputados tem tomado ácerca das eleições dos districtos
õo da província do llio de Janeiro, 3o da do Pará, e lo até
13° da de Pernambuco.—Inteirada.

Um outro do Sr. ministro da guerra, remettendo dons
firequerimentos dos capitães de artilharia Antonio Josó do
Amaral e Mauoel José Machado da Costa, pedindo serem
transferidos nos mesmos postos, o 1® para o estado-maior
de lft classe, e o 2o para o corpo de engenheiros.—A* com-
missão de marinha e guerra.

Outro do Sr. ministro da justiça,enviando a representa-
ão da asseinbléa legislativa da província de S. Pedro do
ul, que pede a execução do art. 13-5 da lei do 19 de Setem-

bro de 1850, em favor da guarda nacional da mesma pro-
vincia.— A' commissão de pensões e ordenados.

Outro do Sr. deputado Pedreira, participando que por
motivo de incommodo de saúde de pessoa de sua familia
não lhe é possível comparecer ás sessões da camara por estes

quatro dias.— Inteirada.

Outro do Sr. deputado Sérgio de Macedo, fazendo igual

participação. 
— Inteiiada.

Uma representação da camara municipal da villa de Cal-
das (província de Minas Geraes), pedindo que a divisa entre
a mesma pro\incia oadeS. Paulo seja o rio Sapueahy,

que serve de limite ao bispado do mesmo nome e ao de Ma-
rianna.—A' commissão de estatística.

Outra da camara municipal da villa de Bagó (província
de S. Pedro do Sul), pedinao que se tornem extensivas ao
crime de furto de animaes as penas do crime de roubo.—A'
commissão de justiça criminal. .

Requerimento dos tabelliães o escrivães dos diversos mu-
nicipios ria província dc Sergipe, reclamando contra a dis-
tribuição do attribuições cíveis e crimes que lhes pertencem
feita aos escrivães doorphãos.—A'commissão de justiça civil.

Outro do Dr. Ignaeio da Silva e Sequeira, subdito portu-
guez, pedindo dispensa do lapso de tempo para se poder na-
turalisar cidadão brazileiro.—A'commissão de constituição#

^ 
Outro de Manoel da Rocha Leão, subdito portuguez, pe-

dindo igual dispeusa. — A' mesma commissão.

Outro documentado do padre João daCoata Silva Bossuct,
vigário da freguezia do Nossa Senhora das Brotas e de Santo

Amaro, da villa da Atalaia (província das Alagoas), pedindo
dispensa da lei de amortização para quo 11 dita fregnezia

possa possuir bens até a quantia de 40:000$. — A' commis-

são de fazenda.

Outro documentado do Dr. Reginaldo Muniz Freire, pe-
dindo autorisação para incorporar uma companhia anonv-
ma de navegação e commeocio. — A' commissão de com-

mercio.
CHAMADA DE SCPPLENTE.

Lê-se, entra em discussão e sem debate ú approvado, o se-

guinte parecer :
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« A oonraríssélo de podercs vio o oílicio do Sr. Dr. Pedro
Muniz liarreto dc Ararão, deputado pelo 3" districto eleito-

ral da província da Bahia, e achando attcndiveis os motivos

que allega, é de parecer que se lhe conceda a licença que

pede para retirar-se & sua província, e que se dê assento ao

seu supplente o Sr. Dl. Francisco Xavier Pinto Lima. Paço

da camara dos deputados, 26 de Maio de 1857. — J. J. Pa-

checo. — A. C. da Cruz Machado. — J. J. Teixeira Júnior. »

ELEIÇÃO I»« «'O «iRAIWE DO SUL.

(3o districto.)

1,0-ee, entra em discussão e sem debato é approvado, o se-

gulntc parecer:
A commissão de constituição e podercs, tendo examina-

do o diploma do deputado (deito pelo 3o districto eleitoral da

província de S. Pedro do Sul, e confrontando-o com as actas

parciaos e outros documentos que lhe forão presentes, vem
dar conta da sua tarufa.

lie unido o collegio oleitoral na igreja matriz da villa de
Piratinim jsob a presidência do coronel João da Silva Tava-
res, e depois de satisfeitas as formalidades exigidas, proce-
deu A eleição do deputado e supplente; e tendo-se recolhido
51 cédulas, obtiverão votos os Srs. Dr. Francisco Carlos de
Araújo Brusque 3.3, Dr. Manoel Pereira da Silva VIbatuba
13, em branco 3, total 51.

« A' vÍ6ta do que, foi proclamado deputadoo Sr. Dr. Frau-

cisco Carlos de Araújo Brusque; c passando-se A. eleição do

supplente recolherão-se 48 cédulas, por terem deixado do

votar 3 eleitores, dando o seguinte resultado: os Srs. Dr.

Antonio Ângelo Christino Fioravante 34, major Fclippe

13. de Oliveira Nery 12, em branjjo 2, total 48.
Apezar de terem occorrido algumas irregularidades no

processo do ctjjlegio eleitoral, não são ellas de natureza a

infirmar a eleição; e comquanto t:vmb»*m se impugne as elei-

ções primarias das parochias do Sovisto, Erval e Piratinim,

por algumas irregularidades devidas em grande parte á qua-
liticação, e dellas se faça menção em um protesto assignado

por um dos membros da mesa Manoel Lucas de Lima, e con-

trariado em um contra-protesto subscripto pela maioria,

todavia a commissHo, examinando detalhadamente este as-

sumpto, reconheceu que ainda quando devessem taeseleições
soffrer as alterações que se julgassem necessarias, não
affectaria isso o resultado da eleição secundaria, sendo po-
rém evidente que deve ser annullada a eleição primaria de
Piratinim, pelas notorias irregularidades da sua qualifica-
ção. E' portanto a mesma commissão de parecer :

« l.o Que apnrovadas as eleições do 3o districto eleitoral
<la provincia de S. Pedro do Sul, oxcepto a parochia do Pira-
tinim, que rica annullada, seja declarado deputado o Sr. Dr.

Francisco Carlos dc Araújo Brusque.
« 2.o Que seja declarado supplente o Sr. Dr. Antonio

Ângelo Ghrietino Fioravante.
Sala das commissões, 27 de Maio de 1857.—Jerotiymo

José Teixeira Júnior.—Antonio Cândido da Cruz Macliado. >

O Sr. Presidente declara deputado pelo 3o districto da

provincia do S. Pedro do Sul o Sr. Dr. Francisco Carlos do
Araújo Brusque, e supplente o Sr. Dr. Antouio Ângelo
Christino Fioravante.

ELEIÇÃO DAS ALAGOAS.

(lo districto.)

Lê-se, entra em discussão e sem debate é approvado, o
seguinte parecer:

. < A commissão do 
'podercs 

apresenta o resultado do exa-
me das actas da eleição do lo districto eleitoral da provincia
das Alagoas.

t Não ha reclamação alguma contra as eleições das fre-

guezias de Maceió, Piocae Santa Luzia do Norte, dasquaes
comparecOrão no collegio 157 eleitores, e obtiverão o Sr. Dr.
Manoel Joaquim de Mendonça Castello-llranco 130 votos

para deputado, o o Sr. Lúcio Soares do Albuquerque Eus-
taquio 90 votos para supplente, votando na eleição desta
sómente 156 eleitores.

« Na freguezia da cidade das Alagoas^ houve duas elei-

ções, uma na matriz presidida pelo 1° juiz de 
çaz, c outra

na igreja dc Nossa Senhora do ICosario 
presidida polo 3o ;

daguella com parecerão no collegio 36 eleitores, c desta 31,
cujos votos forão tomados cm separado, tendo recahido a
unanimidade dos de ambas as turmas para deputado no Sr.

Mendonça, c tendo o Sr. Eustaquio para supplente a unani-
midade dos da primeirac nenhum da segunda.

« Não forão presentes á commissão as actas destas duas
eleiçõe3, o por isso nenhum juizo emitte n respeito dellas ;
como porém os 130 votos irjeontestados obtidos pelo Sr. Men-
donça constituem maioria absoluta do collegio, o reconlic-
cimento de deputado pôde ter lugar independente da verifi-
cação da validade ou nullidade das duas ditas eleições; outro
tanto porém não acontece com o supplente, porquanto, a
prevalecer a segunda, virá elle a ficar com 90 votos, sendo o
numero total de eleitores 187.

« Em vista do exposto é a commissão de parecer :
« 1." Que sejão npprovadas as eleições das freguezias do

Macoió, Pioca <• Santa Luzia do Norte.
« 2.» Que seja reconhecido deputado do lo districto elei-

toral das Alagoas o Sr. Dr. Manoel Joaquim de Mendonça
C-astello-Branco.

€ 3.° Que se peça ao governo cópia das actas das eleiçoe3
da freguezia da cidade das Alagoas, feitas 11a matriz c na
igreja doKosario, presididas pelo 1° e 3° juizes do paz.

Sala das commissões, 22 de Maio de 1857.—Antonio

Cândido da Cruz Machado. —Jeronijmo José Teixeira Júnior. >

Sr. Presidente declara deputado pelo 1° districto da

provincia das Alagoas o Sr. Dr. Manoel Joaquim do Men-
donça Castello-Branco.

eleiçAo de s. paelo.

(2o districto.)

LG-so, e vai a imprimir no Jornal, a requerimento do Sr.,
Paes Barreto, o seguinto parecer:

A commissão de poderes, tendo examinado acuradamente
as authenticas das actas, o mais documentos relativos oo

processo eleitoral primário o secundário do 2° districto da

provincia deS. Paulo, vem rubmetter á consideração desta
augusta camara o resultado dp 3eus trabalhos.

0 2o districto eleitoral í formado de um só collegio,

que se compõe das parochias de Cunha, S. Luiz, Kairro-Alto,
Ubatuba, Caraguatatuba, Santa Branca, 1'araliitinga, Mogy
das Cruzes, c Parahybuna, sondo esta ultima a sede do col-
legio segundo a disposição do decreto n. 1,822 de 17 do Se-
tembro dc 1856.

Eleição primaria. — 0 processo eleitoral correu regu-
larmente nas oito primeiras parochias supramencionadas,
e não existe queixa ou reclamação alguma contra a legi-
timidada dos respectivos eleitores.

Outro tanto não acontocc em relação no processo elei-
toral da ultima parochia, isto <5, de Mogy das Cruzes; e para
que esta augusta camara possa apreciar com justiça a pro-
cedencia das arguições que pesfio sobre a eleição primaria
da dita parochia, passa a commissão a cxpOr o que a tal
respeito colheu da leitura o exame das authenticas, o
diversos documentos produzidos pelas partes interessadas, c
existentes em poder da mesma com mi «não.

t Parochia de Mogy das Cruzes. — No dia 2 de Novembro,
designado para a eleição, o juiz de paz mais votado desta pa-
rochia tencnto-coroncl João Jos<5_ Rodrigues de Aguiar,

acliando-se pn-sontena igreja matriz, para dar principio aos
trabalhos «leitoraes, e entendendo que a grande maioria de
votantes não gozava da liberdade dc voto por se achar ate-
morisada pelos excessos da autoridade, declarou que nlo se

podia nnquclla data verificar a eleição do eleitores, e quo íi-

cava a mesma eleição suspensa e designado o dia 16 do mesmo

mez de Novembro, pelas 9 horas da manhãa, para se proceder
4 dita eleição. Eita declaração consta da respectiva acta
lavrada e assignada na mesma occasião.

« Participando immeduitamente esta occorrencia ao co-
verno provincial, em oflicio datado do mosmo dia 2, nelle
declara o dito juiz de paz mais votado que a suspensão da

eleição ioi devida aos excessos o arbitrariedades do subde-
legado capitão Pedro Paulino dos Santos, o de outras autori-
dadeseofficiaes da guarda nacional, que ora conjuntamente,
ora separados e acompanhados por camaradas armados, co-

meçárão a percorrer os bairros desde 22 do Outubro prece-
dente, ameaçando votantes da parcialidade política opposta,

invadindo casas particulares, e praticando outros excessos

que recahião especialmente sobre os votantes guardas na*

cionaes, sujeitos á jurisdicção do mesmo Pedro Paulino e

de outros officiaes quo o acompanhavão. Accrescent»

o mesmo iuiz de paz que tendo aquelle subdelegado deixado

o exercício da vara a 19 de Abril daquelle anuo, tornou »
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reassumi-la poucos diaa antes da eleição para melhor reali-
sar seus intentos, e que em seguida e ua vespera da eleição
o subdelegad», de combinação com seus amigos políticos,
estabeleceu cordões_ de pessoas armadas nas entradas da

povoação para intimidar c repellir os votantes contrários, e
acolher os que accedessem á sua imposição, sendo estes
conduzidos e retidos na chacara do mesmo subdelegado, e
n'outros lugaresi para esso íim destinado?, de maneira que
por taes meias foi arbitrariamente coagida a afastar-se da
ia na a parcialidade política do juiz de paz mais votado,
declarando este 110 íinal do dito officio que no estado de
irritação era que estavão os ânimos em eonsequencia de taes
excessos foi-lhe mister muita prudência, e o concurso de

pessoas respeitáveis, para evitar scenas lamentaveis naocca-
sião em que, declarada a suspensão da eleição, entrou pela
igreja o proprio subdelegado declarando que elle como se-

gundo juiz de paz não consentia na suspensão da eleição, e

que passava a procedera ella.
O subdelegado em exercício dito capitão Pedro Paulino

dos Santos passou effectivamente como segundo juiz de

pax a proceder â eleição, retirando-se em vista disto da ma-
triz o primeiro juiz de paz, seus amigos politicos, e todos os
votantes da mesma parcialidade que seachavão presentes,
resultando desta retirada, e da crença quasi geral de que a
eleição estava legitimamente suspensa ou adiada, que ape-
nas um diminuto numero de votantes, e esses de uma só
7)arcialidade, concorreu & eleição presidida pelo dito 2° juiz
de paz.

Do termo de declaração lavrado no livro das netas, 
por

ordem do 2o juiz de paz e subdelegado, e no seu officio diri -

.sido ao governo da provincia em data do 2 de Setembro, de-
clara elle, que tendo o 1° juiz de paz adiado a eleição para
o dia 16 daquelle mez, já depois de haver oparocho ceie-
brado a missa do Espirito-Santo e de estar reunida a assem-
bléa parochial, esta lhe rogou que lia qualidade de 2® juiz
de paz procedesse á eleição, e que elle accedêra a tal pedido
cm vista da calma em que se a.cnavão os ânimos, e das ins-
tancias das pessoas prementes.

p« 
Além dos quatro documentos que instruirão o officio

dirigido a 2 de Novembro pelo l°juiz de paz ao govern® pro-
vineial, o mesmo juiz, em officios de 11 de Novembro e de 4
de Dezembro do mesmo anno, remetteu ao governo novos
«loçumentos para comprovar as arguições constantes do seu
primeiro officio, e a nullidade da eleição presidida pelo sub-
delegado Pedro Paulino, affirmandò que se o governo man-
dav-e syndicar dajquellas occurrencias,reconlieccria ave-
raeidade de todas as arbitrariedades e excessos praticados
pelo subdelegado.

« Este, a seu turno, respondendo a taes arguições em
ofiicio de 15 de Janeiro dirigido ao chefe de policia, nega
alguns factosquelhe são imputados, e procura explicar ou
justificar outros. Confessa que percorreu os bairros poucos
dias antes da eleição, mas não para cabalar e violentar os

^otantes, e sim por motivos de negocio; confessa que tendo
Ua mezes deixado o exercício da vara de subdelegado, rcas-
suraio esse exercício na ante-vespera da eleição, mas diz quô
assim procedera para garantir a liberdade do voto, pois
queria reprimir alguns mspectores quo andavão cabalando
íi favor do lado contrario. Nega a existencia dos cordões de
nessoas armadus e produz em sua justificação o juramento
ae tres cidadãos, um attestado do juiz municipal e outro do
.parodio, para comprovar algumus de suns asserções.

« Em presença de allegcções, que reciprocamente se con-
trarião e deatróem, a commissão ver-so-hia embaraçada
para firmar sua convicção e einittir um juizo seguro sobre
a veracidade das occurrencias que impeli irão o 1° juiz de

paz a adiar a eleição, e sobre a nullidade ou legitimidade
do processo eleitoral presidido pelo 2° juiz d:* paz, se, com-

pulsando os numerosos documentos subuiettidos a seu
exame, a commissão não encontrasse nelles os esclareci-
mentos de quo precisava para orientar suas investigações,
firmar o seu raciocínio e passar assim do estado de duvida
no de certeza.

i Entre esses documentos, que constão de officios de
autoridades, representação documentada contra a conduc-
ta de alguns officiaes da guarda nacional daquella pmwliia,
certidões e numerosos attestados de cidadãos que em juizo
ratilicárão e contirmárão suas declarações debaixo de jura-
mento, íigurão igualmente alguns dados officiaes, que não

podem ser contestados por qualquer das partes interessadas,
e que habilitão a commissão a firmar o seu juizo sobre o

processo eleitoral que teve lugar nessa parocliid no dia 2 do
Novembro.

Não se procedeu no dia 16 de Novembro á nova eleição
de eleitores da parochia 

na fôrma designada pelo lo juiz de
paz, porque assim o determinou o governo da provincia em
portaria de 14 daquelle mez; inas cumpre notar-se que o
governo provincial expedio essa ordem não porque julgasse
ser valida e regular a eleição presidida pelo juiz de paz e
subdelegado Pedro Paulino, mas sim porque entendeu quo
uma vez feita a eleição, quaesquer que fossem suas irregula-
ridades ou vicios, não se devia proceder a outra se*n que a
camara dos Srs. deputados se pronunciasse e resolvesse a
tal respeito. E' isto o que se deprehende da citada portaria.

« Que o subdelegado Pedro Paulino dos Santos, comman-
dante da Ia companhia da guarda nacional e 2° juiz de paz,
acompanhado dos ofnciaes da mesma guarda tenente Auto-
nk> Rodrigues Duarte Ribas, alferes Felisberto Gonçalves
de Oliveira, alferes Generoso Gonçalves r>atallia. e de mais
pessous armadas, andou desde 22 de Outubro em diante per-correndo os diflerentes bairros da parochia, para alliciar,
ameaçar e impôr aos votantes, prevaJecendo-se para isso
de sua autoriiade, é facto que se acha comprovado exu-
berantemente com 03 documentos submettidos ao exame da
commissão.

Tendo o tenente-coronel Aguiar, em officio de 26 de
Novembro, dirigido ao commandante superior respectivo
uma queixa documentada, em que narra detalhadamente os
excessos daquelles officiaes em sua digressão eleitoral pelos
differentes bairros da parochia, o commandante superior,
entendendo que os factos relatados constituião o crime pre-
visto no art. 101 do codigo penal, enviou a parte do tenente-
coronel e 16 documentos annexos ao governo provincial
para que este lhes désse o destino que julgasse conve-
niente.

Esses 16 documentos, enviados pelo governo a esta ca-
mara, constão de officios, certidões da correspondência entre
o dito tenente-coronel e alguns officiaes da guarda nacio-
nal, participações de alguns inspectores de quarteirão, e
attestados dos cidadãos Antonio Pereira Barbosa. Joaquim
de Lima Franco, Manoel José Leme, capitão Manoel Gon-
çalv'es Batalha, Joaquim Fernandes da Costa, Francisco
Cardoso de Siqueira, delegado supplente Vicente Antonio
da Cunha, e mais outros cidadãos, que todos posteriormen-
te conlirmôrão cm juizo, debaixo de juramento, a veraci-
dade dos factos que havião attestado.

« Por esse9 documentos se comprova :
1.» Que tanto o subdelegado do policia como as demais

autoridades e officiaes da guarda nacional da parochia esta-
vão scientificadosda recommendação confidencial do gover-
no provincial para quo s ¦ abstivessem de intervir na quali-
dade e com a autoridade.de funccionarios públicos na ciei-
ção de 2 de Novembro.

2.° Que, não obstante tal recommendaeSo, o dito sub-
delegado Pedro Paulino e os ofnciaes já mencionados per-
correrão os bairros, prevalecendo-se da autoridado, ame a-

çando muitos cidadãos votantes, coino_ sejão Ildefonso Car-
doso de Siqueira, José Antonio Pinheiro, Joaquim de Lima
Franco, e muitos outros, como consta dos documentos, e
cujos nomes deixa a commissão de menciouar para não

prolongar a presente exposição.

Na casado mencionado Lima Franco, invadida cm sua
ausência, as ameaças forão taes que a familia daquelle ci-
dadão, inclusive sua mulher, então euferma, abandonou a
casa, refugiando-se na vizinhança.

« Da participação ofíicial do cidadão Antonio Pereira
Barbosa consta que no bairro da Escada todos os votantes
íbrão intimados pessoalmente pelo subdelegado para vota-
rem com elle na eleição do dia 2. Dos mesmos documentos,
c de outros annexos ao ofticio dirigido pelo lo j uiz de paz ao

governo em data de 11 de Novembro, consta que o mesmo
subdelegado, acompanhado dos ofíiciaes já mencionados,

prendera no bairro de Baruel um inspector de quarteirão,
sendo este solto sõmente depois de prometter 

votar com o
subdelegado. Consta igualmente dos citados d cumentos

ue no dia 1° de Novembro o subdelegado se dirigio & casa
e Joãc Pereira Vidal, de quem exigio que os tres votantes

daquella familia o acompanhassem, e não adheriudo elles a
tal imposição, forão ameaçados de prisão se 110 dia seguinte

comparecessem na igreja, visto pertencerem elles ao lado
opposto.

Outros cidadãos, entre os quaes Manoel José Leme,
João Rodrigueg de tíasta Anní, Jacintho José de Santa An-

a
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na,e outros mais, forão igualmente procurados cm seus pro-

prios sitios pelo subdelegado, intimados para votarem com

elle c ameaçados de prisão no caso de lecusa. I odas essas

intimaçoes se tizerâo no lapso de tempo decorrido entre os

dias 23 de Outubro a Io de Novembro, e acha-se provado

com os documentos submettidos i>o exame da commissão

que nessas excursões eleitoraes pelos differentes bairro» o

subdelegado, os of.icb.es e mais pessoas do sua comitiva

anda vão armados. Entre os documentos hgura. os jiiramen-

tos do muitos votantes e guardas nacionaes a quem forao di-

rigidas taes intimações e ameaças.

Nos mencionados documentos não se encontra suffi-

ciente prova do que o» cordões de pessoas postadas lias en-

tradas da povoação estivessem armados ; mas que esses cor-

dões ou grupos de pessoas, formados pelos adherentes do

subdelegado, se postíirão no dia Io de Novembro nas irrime-

diações e entradas da povoação,é facto que se acha verificado

pelas participações insuspeitas do delegado supplente major

Veríssimo MTonso Fernandes, pelo attestado do cidadão Vi-

cente Antonio da Cunha, e pela própria resposta dada pelo
subdelegado em data de 15 de Janeiro.

Aquelle cidadão Cunha , delegado supplente em exerci-

cio ató 31 de Outubro, deixou nesse dia o excrcicio da vara,

porque (como se depreliende de sua própria declaração), em

razão de seu estado de saúde , não podia conter a agitação

promovida pela conducta do subdelegado, passando então a

delegacia a ser exercida na vespera da eleição pelo major

Veríssimo.

« Constando na manhãa de Io de Novembro que o subde-

lesado e seus amigos formarão nas estradas cordões dc pes-

soas armadas para ropellir os votantes do lado contrario, o

1<> juiz dc paz officiou ímmediatamente ao delegadosupplen-

te, pedindo providencias para dispersão de taes cordões. Ape-

zar de tal exigência do juiz dc paz, sómente ás 2 lioras da

tardo sahio o dito delegado a dar providencias, e em seu

officio dirigido ao juiz de paz nesse mesmo dia íi noite decln-

ra elle que encontrou um grupo postado no lugar chamado

Lava-pés, mas sem armas, e que lho constava que ou-

tros grupos existião n'outros pontos que elle nao podia dis-

solver por falta de tempo e de força, 
pois que sómente mui-

to tarde conseguio reunir alguns policiaes,_ terminando o

mesmo officio com a declaração de que, em vista do exposto,

cumpriria que o juiz de paz adiasse a eleição que nao po-
dia correr li\remente. Iguacs declarações fez o mesmo de-

legado ao chefe de policia em officio de 9 de Novembro,

assegurando então que quundo o subdelegado entrou em

tumulto na igreja no dia 2 para tomar parte na eleição,

haverião scenns deploráveis se o 1° juiz de paz não tomasse

o prudente arbítrio de suspender a eleição e retirar-se.

Demoradas como forão as providencias do delogado

para verificar a existencia dos cordões c dissolvê-los, o não

conseguindo o mesmo senão muito tarde a reunião de uma

pequena força que (oi dispensada no dia seguinyj depois

do adiamento da eleição, parece á commissão quo é fóra de

duvida que todos esses meios expostos, intimidando os

votantes dos bairros, obstárão a que grande parte delles

comparecessem. Mesmo em relação aos cordões occorre a

consideração do que se o delegado nao os encontrou ar-

mados, quando, apezar da exigencia do juiz de paz, sónvnte

á tarde tratou de verificar a sua existencia, isso não im-

porta a crença de que antes da chegada do delegado esses

grupos collocados nas estradas não tivessem armas ou não
as occultassem quando o delegado se npproximava, porque
seria um luxo inútil conserva-las mesmo em presença
daquella autoridade Cumpre notar-se quo o sul>dcl«'gado

Pedro Paulino procurando em sua defesa explicar cm sen-

tido legal a causa da existencia desses grupos nas entradas

da povoação. não produz um só documento, uma só prova
contra as allegações relativas ãs suas excursões armadas

pelos'bairros 

"deixando 
incólumes as provas produzidas

Acerca do suas arbitrariedades contia numeroso#.cidadão»

para attrahi-los com ameaças ou para induzi-los a não

comparecerem, e não votarem pelo lado contrario.

A camara municipal deMogy das Cruzes, remottendo ao

Governo provincial as nuthenticas da eleição presidida pelo
mencionado Pedro Paulino, assevera em oflieio de 10 do No-

vembro que a coacção exercida sobre os votantes tirava A

dita eleição o caracter do legitimidade.
Se todos estes factos e documentos não bastassem para

base de um juizo seguro sobre a natureza dessa eleição,

outros documentos e dadosofficiaos,cuja força eprocedencia

não podem Ber postas em duvida, concorrem para corroborar

a crença da illegitimidade do processo eleitoral presidido

pelo 2» juiz de paz.
« Com os documentos submettidos no^ exame da com-

missão acha-se 
provado quo na parochia de Mojiy das

Cruzes forão qualificados votantes no anno do 1856 723 ci-
dadãos, e que na eleição de camara o juizes de paz a que na
mesma parochia se procedeu a 7 de Setembro do mesmo
anno concorrerão a urna 498 votantes. Acha-se igualmente
comprovado awe nessa eleição de 7 de Setembro as duas par-
cialidades políticas lutarão com toda a energia, mas no ter-
reno da legalidade, obtendo o partido do que são chefes o lo

juiz de paz tencnte-corom-l Aguiar e seu genro Dr. Corrêa
Coelho um completo triumpho na mesma parochia o por
não pequena maioria de votos obtidos legitimamente, pois
que não appareceu queixa ou reclamação alguma contra tal
eleição.

Na eleição de Setembro comparecerão a votar 498 cida-

dãos, isto é. mais dc dous terços dos qualificado* ; entre-

tanto na eleição de eleitores, que costuma ser mais disputa-

da pelo natural interesse que cila inspira 1I3 influencias

locaes, compaiecôrão apenas 269 votantes, como se ve dos

documentos eactas, isto i, 229 menos do que na eleição dc

Setembro, faltando conseguintemento 454 vot°ntes quali»
ficados.

A natural admiração que suscita a comparação desse»
algarismos cresce de ponto quando so attende que o I>r.
Corièa Coelho, o tenente-coronel Aguiar, e outros cida-
dãos, constantemente eleitores daquella parochia, e que
ainda na eleição de Setembro forão os mais votados para
vereadores e juizes de paz, obtiverão apenas de l ató 9 votos

nessa eleição presidida pelo subdelegado Pedro Paulino, de
maneira que aquelles cidadãos nãoobtivorão nem o lugar

de supplentes, sendo a maioria dos qualificados portenoento
A sua parcialidade política, e sendo a qualificação a mesma

que servio na eleição de Setembro.

Esse resultado porém se explica quando se attende qut
a maxima parte dos cidadãos votantes deixou de comparo-
cer o de votar nessa eleição presidida polo subdelegado, não
só pelos motivos expostos dc coacção, como pela crença go-
ral do que a eleição estava legitimamente adi ida e trans-

ferida pelo juiz de paz competente pura o dia li> de No-
vembro.

* Vô-se das actas, quo tratando o cnpitão Pedro Paulino

de organisar a mesa paroehial depois do publicada a trans-

ferencia da eleição para o dia 1(>, apenas comparecerão 3

eleitores (sendo 18 o numero dos que dá a parochia), e
desses 3 eleitores um foi o próprio delegado supplente imijor

Veríssimo, que lez parto da mesa sómente nesse dia 2, c

que em oflieio de 9 do mesmo mez, dirigido ao chefe de po-
licia, confessa quo aceitou o cargo do momb»*o da mesa uni-
camento naqwlle dia afim dc com sua presença concorrer

para o restabelecimento da ordem, accroscentando que elle
não votou nessa eleição, assim como a ma cima parte doi

qualificado*.
« Em vista dos factos quo ficão expostos, todos compro-

vados com os documentos submettidos a seu exa?ne. »

commissão entende que o 1" juiz de paz procedeu regular ¦

mento adiando a eleição para o dia 16. ahm de obter provi-
dcncias quo obstassom a eentinuação dos excessos tia.

autoridade policial, e garantissem a liberdade do voto d»

quo so achava privada a grande maioria d» votantes Enten-

de igualmente a commissíio que, uma vez adiada a eleição

pelo juiz de paz competente e por motivos justos, cumpria

que o subdelegado cm exercício aguardasse decisão dogo-

verno provincial sobre a participação o consulta do 1° juiz
de paz, tanto mais quando so attende quo '-fsa decisão do

governo podia chegar no dia sogninte. em razão da pequena
distancia existente entre a dita parochia e a capital. Proce-

dendo de modo contrario, o subdelegado revelou que seus

oxcessos forão praticados com o duplo fim deaffastnrdn

urna a maioria dos votantes «(lio lhe era adversa, e do con-

quistar illegalmente a presidência da mesa paroehial, qu"
accumulou com as funeções de subdelegado.

« Portanto, no entender da commissão, a eleição a que so

procedeu na parochia do Mogy das Cruzes no dia 2 d»

Novembro, eob a presideneia do capitão Podro Paulino do»

Santos, alóm de não ser a expressão da maioria dos votante:,,

acha-se eivada de irregularidades insanaveis, que não podem
ser sustentadas sem offensa do» principio» de justiça e da*

regras estabelecidas na legislação eleitoral, c sobretudo som

acoroçoar a pratica de actos que sempre merecerão a repro-

vação desta augusta camara.
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« Collegio eleitoral. — Xo dia 2 de Dezembro reunio-se na
igreja matriz d;i villa Parnliybuna o collegio eleitoral do
liistricto, aeliandn-so presentes os eleitores das diffcrcntes

parochifca de uiií elle se cr mp."c.
« Para melhor intelligeneia das occurrencias que ali

tiverão lugar, e que derão cm resultado p djvisão do corpo
eleitoral em duas turmas, cada uma das quaes constituio-se
separadamente em collegio, havendo por isso eleiçuo em
duplicata, cumpre ponderar que a victoria na eleição secun-
daria era pleiteada por duas parcialidadcs op postas ; de um
lado o Sr. Dr. Antonio Gonçalves Barbosa da Cunha apre-
sentava-se candidato á deputarão, tendo por supplente o
Sr. commendador Francisco de Paula Machado; de outro
lado o Sr. coronel Marcellino José do Carvalho pleiteava a
favor das candidaturas de seu genro o Sr. Dr. Joaouim
Lopes CKaves, e do Sr. conselheiro Carlos Carneiro de Cara-

pos, hoje senador do império, sendo este apresentado para
o lugar de deputa lo, e aquelle para o de supplente.

« Dos eleitores das differentes parocliias do districto fal-

íárão unicamente 4 da paroclüa ile S. Luiz, acliaudo-se por-
tanto presentes no collegio 76 eleitores legítimos, tanto na

opinião do mesmo collegio como na de ambas as parcialida-
desoppostas. Este numero, reunido ao de 18 da parochia
de Mogy das Cruzes, arguidos de nullos 

peraute 
o collegio

¦pelo Sr." Dr. Barbosa da Cunha e seus partidistas, prefaria o
total do 94 eleitores entre legítimos e contestados.

« A commissão nutre a crença de que as occurrencias ha-
vidas no collegio tanto na sessão preparatória do dia 2 como
na de 3, passarão-se quanto ao essencial pela maneira eons-
tante da exposição publicada pelo Sr. Dr. Barbosa da Cunha
em data de 17 de Dezembro doanno findo, pois que achan-
do-se a mesma exposição comprovada pelos documentos sub-
mettidos ao exame da commissão, não forão 00 íactos que
nella se mencionão contrariados ou contestados por docu-
raentos em sentido contrario, apezar da publicidade que teve
a mesma exposição.

« Os 18 cidauaios «jiie se apresentarão 110 collegio com di-

plomas 11a qualidade cTe eleitores de Mogy das Cruzes reu-
nir.~o-se á parcialida lo <lo Sr. coronel Marcellino, o que
não obstante o exame dos documentos impõe a crença de que
os eleitores adherentes do Sr. Dr. Barbosa da Cunha, cons-
tituidosem grande maioria em relação ao numero de elei-
tores geralmente considerados como legitimos, achavão-se
em maioria mesmo em relação ao numero total entre legi-
timos e os contestado» de Mogy das Cruzes.

« Que, durante a sessão preparatória do dia 2, o presiden-
te do collegio consuntio na mistura de eleitores com espec
tadores dentro do met-roo recinto, para, por meio da eonfu-
são 11a votação symbolica, aununciar o resultado das vota-

ções, não no sentido da maioria, mas 110 sentido quellia
convinha confurme o interesse que ligava ás questões que
iorilo suscitadas durante aquella sessão, <! facto que se acha
comprovado com documentos não contestados, de modo

que, sendo um requerimento votado diflerente* vezes sem-

pre com reclamações contra a supposta rejeição, já depois
de retirados da igreja treseleitores adherentes daquelle $ou-
tor, adoptou-se o expediente de votação nominal, sondo en-
tão o requerimento rejeitado por 4(5 votos centra 45, o que
prova que antes da momentânea ausência daquelles eleito-
res que tomárão parte na votação symbolica havia ore-

querimento sido approvado por 48 contra 46 votos, pois que
os adherentes de um e outro lado estavão perfeitamente
discriminados. O recurso da votação nominal para ?e veri-
Jiear a maioria nesta votação consta da própria acta da «es-
são preparatória em que o collegio funccionou todo reunido
em uma só corporação.

, < Dos juramentos de muitos dos eleitores presentes e de
outros documentos se verifica que, organisadn a mesa do
collegio, cm que os adherentes do Sr. Dr. Barbosa daCu-
nlia somente tiverão dous membros, em virtude de con»
cessão com o mesmo combinada para evitar conllictos, e
terminada a sessão daquelle dia, passárão muitos eleitores,
seus adherentes, a ser constantemente perseguidos com in
tercessOes e ameaças no lapso de tempo decorrido entre p
tarde do dia 2 e a reunião do collegio do dia 3. Entre as

provas produzidas para demonstrar o emprego de taes
meios, algumas existem cuja leitura explica e justifica
até certo ponto as apprehensòes c receios manifestados na

já mencionada exposição publicada em Dezembro do anno
lindo.

« Separação do collegio. — No dia 3 reunio-se novamente
0 collegio. Lidos os parceeres, cuja conclusão declarava
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que todos os diplomas apresentados estavão revestidos das
formalidades legaes, o Sr. Dr. Barbosa da Cunlia requereu

que, em vista da nullidade que pesava sobre a eleição pri-
maria do Mogy das Cruzes, fossem admittidos a votar se-,

paradamente para saber-se cm quem rccahião os seus vo-
tos, afim de não ficar uulliíicado o trabalho do collegio caso
fosse annullada pelo poder competente a eleição daauella

parochia. Este requerimento, cuja approvação evitaria

quaesquer questões, o que consignava um expediente acon-
selliado e determinado por lei para os casos de tal nature-
za, deu lugar a excessos que motivárão a separação do
eoll<-gio. Esses excessos achão-se comprovados pelos do-
cumentos que forão presentes à commissão ; e como pela
parte contraria não fosse produzida prova alguma para
contestar a expobição daquelles factos, a commissão não

pôde eximir-se ao dever de dar lhes inteira fó, tanto mais

quanto uma das autoridades arguidas confessou a parte
que em taes excessos lhe coube, e isso em ofRcio dirigido ao

próprio governo da provincia.
« O requerimento parn que votassem em separado os elei-

tores contestados da parochia de Mogy foi submettido á vo-
tação achando-se como no dia anterior muitos espectadores
envolvidos com os eleitores dentro do mesmo recinto, a des-

peito de reclamações para que antes da votação os especta-
dore» evacuassem o recinto afim de se \ erificar a maioria.
No mesmo acto em que tinha lugar esta votação, verificou-
se que dous editores, os Srs. Carvalho do Bairro Alto, per-
tencentes ã turma dos adherentes do Sr. Dr. Barbosa da
Cunha, achavão-se retidos á força do lado de fóra da porta
da igreja, e cercados por um grupo de pessoas do lugar, qjie
os impedia o de entrar para não tomarem parte na votação.
Informado desta violência material no mesmo acto em que
o presidente aununciava a supposta rejeição do requeri-
mento, o Sr. Dr. Barbosa da Cunha reclamou contra esse

pretendido resultado, e denunciou a violência quenaquelle
momento estavão boffrendo na porta da igreja dous eleito-
res seus amigos, epedio providencias para que clles tives-
sem livre ingresso na igreja* e se vvrií.casse eptão a votação
de modo a conhecer-se o numero de votos pró ou contfa.
Insistindo a maioria da mesa em sustentar que a votação

já estava feita, e declinando at£ o dever do providenciar
sobre os excessos denunciados, o Sr Dr. Barbosa da Cunha,

protestando verbalmenta contra taes actos empregados evi-
cientemente para produzir a separação do collegio, retirou-se
com 43 eleitores para uma extremidade da igreja, corn 43

eleitores que te reunirão na capella-mór4 senão seguidos

igualmente pelos dous eleitores membros da mesa. O pioíesto
mencionado não consta da acta lavrada pelo restante da
mesa, ma» cumpre notar-fe que pelo juramento de deus
mesarios e por outros documentos, se acha provado que já
na sessão do dia anterior a maioria da mesa recusou inserir
na acta um protesto offerecido por escripto contra uma
decisão do presidente do collegio.

Immediatamente depois da separação, e quando n«.o

seachavão ainda reunido» na capeUa-m6r todos os eleitores

da turma do Sr. Dr. llnrbosa da Cünba, uma aUercnçãQ e

gritos partidos da porta da igreja coincidirão com o bocito

de que o juiz. municipal do termo vinha dispersar com força,

armada aquella turma de eleitores, o que deu lugar a que
a maior pnrte dos eleitores de ambas as parcialidade» se re-

tiraspem momentaneamente para o 
püteo da igreia, onde

aquelle juiz, seguido de "m grupo, discutia com alguns ei-
dadãos qnetentavãodissuadi-iodo emprego da força. Aeom-
missão hesitaria em acreditar na cxisteucia de^sa novaarbi-
trariedade, se não tivesse presente o ofticio original do pro-

prio juiz rmwiicipal dirigido cm data de 20 de Dezembro ao

governo provincial, ao qual elle responde sobre aquella ar-

gnição, confessando que estava preparado a dispersar iam

força armada os eleitores amigos do Sr. Dr. Barbosa da

Cunha; mas recorre á evasiva de accresccntar que so em-

pregaria'a forca se o« mesmos eleitores se constituíssem

em collegio em alguma casa particular, porque então dava

se o crime previsto pelo art. 282 do codigo penal, mas que,
vendo que aquelles eleitores se reunião na própria igreja,

desistio do emprego da força e retirou-se.

A commissão, prescindindo do analysar esse documento,

e de indicar o alcance de tal conl ssao. limita-se a expressar

a crença em que se acha de que taes meios^forão emprega-

dos com o duplo lim de promover a sepntação do collegio o

de obter que alguns eleitores mais timidos se abstivessom

d<> fazer parte da turma que se reunio na eapella-inór. De-

pois de tranqnillisados os ânimos com a retirada do juiz
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municipal, as duas turmas constituirão-se separadamente

cm collegio. .
< A turma reunida na capella-múr, reduzida pelo con-

üieto provocado polo juiz municipal a 13 c depois a 12

eleitores, todos legítimos, reorganisou a mesa o procedeu

á eleição, em que obtíverão para deputado os hrs, i i. n-

tonio Gonçalves Barbosa da Cunlia U voto*, i. ».a-

vador Josó Corrêa Coelho 1 voto, o para nipplento

o Sr. commendador Francisco do Paula Machado 3.1 to-

tos, co Sr. Dr. Joaquim JLopes Chaves 2 voto», deixando do

votar na eleição dc »upplente o eleitor Pedro Justino Rodn-

gues do Carvalho, quo declarou que to ubstmlia dc tomar

parte na eleição dc supplente, conforme consta da acta.

« A turma que ficou no corpo da igreja reorgimuou igual-

mente a mesn o iunccionou como collegio, com posto <io 31

eleitores legitimos ou como tae» reputados ; mas como a

estes se reunirão os 10 eleitores contestados da parocliia dc

Mogy das Cruzes, que vot&xão englobadamente com os elei-

toros legítimos, a votação deu o seguinte resultado : para de-

putado os Srs. conselheiro Carlos Carneiro dc Campos 50 vo-

tos, Dr. Antônio Gonçalves Barbosa da Cunha 1, e Mareei-

lino José de Carvalho 1 ; para supplente o Sr. Dr. Joaquim

Lopes Chaves 51, e major Manoel da Silva Mariz 1. Dedu-

zindo-se desta votação os votos dadds pelos eleitoresda paro-
chia de Mogy, que a commissão reputa nullos, não se pôde
indicar com precisão o numero de votos legitimos que neste

collegio obteve cada um dos candidatos, porque a eleição se

fez por votação englobada, e nenhum dos candidatos reunio

unanimidade; mas em todo o caso os Srs. conselheiro Çar-
nelro de Campo3 e Dr. Lopes Chaves não obtiverão mais dc

34 votos legitimos, porque era este o numero total de elei-

tores legitimos prpsentes a esse collegio. _
« Por esta exposição vè-se que, deduzidos os votos nul-

los, a reunião de votos dos dons collegios apresenta um

total de 76 eleitores legitimos, dos <juncs lunccionirão

42 110 collegio que elegeu o Sr. Dr. Barbosa da Cu-

nha, e 34 no outro, sondo 39 votos o numero que cousti-

tue a maioria absoluta dos eleitores validos quo devem ser-

vir de base para calcula-la contorme a camara decidio no

reconhecimento do deputado pelo 4° districto eleitoral da

Bahia.
« No processo de verificação de poder os tem estabelecido

esta augusta camara o precedente de reconhecer a validade

do collegio cuja separação foi produzida por motivos jus-
tos, especialmente quando sem essa separação licaria nulli-

ficado o voto da maioria legitima. Respeitando esse prece-
dente, e deixando ú apreciação da camara as considerações

quo ticão expostas, a commissão não hesita em declarar que
o collegio que funecionou na capella-mór da matriz da ra-

rahybuna acha-se igualmente no caso do ser approvado.
« Em vista das considerações expostas, a commissão é de

parecer:
« l.o Que se declare nulla a eleição primaria da parochia

de Mogy das Cruzes.
«. 2.° Que sejao approvados os eleitores das outras paro-

chias deste districto.
<3.° Que seja approvado o collegio que Iunccionou na

capella-mór da matriz de Parahybuna, e conseguintemen-

te reconhecido deputado o Sr. Dr. Antonio Gonçalves Bar-

bosa da Cunha, e supplente o Sr. commendador Francisco

d» Paula Machado.
€ Payo da camara, 20 de Maio do 1857. — Antonio Candi-

do da Cruz Machado.—Jeronymo José Teixeiia Junior. »

« Não concordo com o parecer da maioria da commissão,

porquanto os papeis presentes à mesma, tanto pelo seu con-
teúdo como pela sua fôrma, não podem considerar-se docu-
meu tos que provem que a eleição da parochia do Mogy das

Cruzes fôra feita com violência exercida pelo subdclcgado

respectivo, e igualmente não demonstrão que houve coac-

ção no collegio eleitoral que obrigasse a separa', ü» da mi-

noria dos eleitores. Portanto sou de parecer:
* 1Que se julguem 

validas as eleições de todas as pa-
rochias do districto. ....

« 2.° Que se julgue valida a eleição secundar^ feita pela
maioria dos eleitores que elegerão deputado o Sr. conselhei-

ro C. C. de Campos, e supplente o Sr. Dr. Joaquim Lopes

Chaves.—J. J. Paclieco. »

(50 districto.)

Lé-se, entra em discussão, e é approvado sem debate, o

seguinte parecer:

R MAIO IlE 1857. JJ1

A commissão de poderes examinou a eleição do f>° dis-
trieto eleitoral da província de S. Paulo, o qual £ composto
do 13 parochias, constituindo ann só collegio, que s«« rcuno
na cidade de Itú, com o numero dc 92 eleit iv , dos quue»
não comniiretJi-fi i 2, ficando por isso ml «sido o uumeio
a»n.

« Em 12 paiochms correu a eleição primarifl :-:cm occur-
rencia notável; porém na di> Sorocaba den-.-c um tumulto
que perturbou o processo eleitoral acddonarlraente Sc-
gund.) o» papeis que forão pre-utesácomm-Usão. ar.spêc-
uva mesa fürochial, cuja «miioria -ra de uma parcialidade
política, recusou aceitar os votos de alguns votantes por
duvilar do sua identidido. Esto procedimento i',i Httri-
buido a plano de exclusão para consegutr triumpho, rosul-
tando discussão animada, e seguindo-se um tumulto em
quo houve um ou dous' ferimento» leves. Pelo que o pro-
tidente suspendeu os trabalho». e requisitou a intci-
venção do delegado de policia ; e comparecendo este, ces-
sou o tumulto, e restabeleceu-se a ordem. E retira n d o-sn
dous membros da mesa, esta os substituio, e continuou com
os trabalhos. No iim da sessão, dou» membros tia mesa de-
elarárão na acta que por falta do segurança uão comparo-
cião mais para continuar na eleição, em razão do indicado
tumulto. No dia seguinte não coinparccèrão esses dou»
membros emais outro, pelo quo o presidente da m^sa, com
outro mombro que restava, procederão, na fôrma do art. 8®
do decreto n. 1,812 de 23 de Agosto dc 185fi, íi chamada
dos immcdiatos cm votos aojuizdepaz; c não compare
ccndo nem um dos chamados, foi nomeado um cidadão
o qual nomeou os dous membros para representar a turma
dos eleitores.

i Nomeados estes, procedo» a mesa, composta de quatro
membros, A nomeação de um, para completar o numero dos
que devião reprosontnr os supplentes. E continuou o pro-
cesso eleitoral sem mais' occurrencia alguma.

A commissão julga que essa perturbação accidental,
que logo cessou, restabelcccndo-so a ordem, não affecta a
validade da eleição.

« No collegio eleitoral, composto de {10 eleitores, obteve
o Sr. brigadeiro Uaphacl Tobia» do Aguiar 5-1 votos para
deputado, sendo o immediato na votação o Sr. com meada-
dor Antonio Joaquim da Kosa com 32 votos. Para supplente
obteve o Sr. Dr. Antonio de Aguiar liarros 59 v tos em se-
gundo escrutínio, e o Sr. Dr. João Dabney de Avelar liro-
ter o 24.

« E' portanto a commissão de paroccr:
« l.o Que sojão declaradas validas as eleições primarias

das 13 parochias do dito 5° districto.
« 2.° Que sejão declarados deputado o Sr. brigadeiro Ra-

pliael Tobia» de Aguiar, e mipplento o Sr. Dr. Antonio de
Aguiar Barros, pelo mesmo districto.

Sala das sessões, 22 de Maio da 1857.— J. J. Puehtcn.
J. J. Teixeira Júnior.— Antonio Camluiô da Cruz Machado. »

OS». Presidem ti declara deputado pelo 50 districto da
província do S. Paulo o Sr. brigadeiro Raphacl Tobias de
Aguiar, o supplonte o Sr. Dr. Antonio do Aguiar liarros.

Achando-se n*'*ala immediata o» Srs. deputados barão
do Porto-Alegrc, Arauio liraaque, o Pinto Lima, são intro-
duzidos com as formalidades do o>tylo, pre»tào juramento
e tomão assento.

RECLAMAÇÃO*

0 S*. Cia/. Mv:n m»o ¦¦—Sr. 
presidente, sinto que o nobre

deputado pola província dc S. Paulo, membro da comuit»»go
de poderes, não esteja presente; porque me vejo 11a ncce»-
sidade da reclamar contra algumas propi niçôcs -uns,

enunciadas no seu discurso impresso ao Supniemmto do
Jorml do Conwutrcio distribuído limitem a tarde, as quacs
aflectão do algum modo a minha reputação.

O nobre deputado disse nesse discurso: < A muito custo
houve por 

bem (vu) entrar em accordo sobre a eleiçfio do
Sr. Ilodrigues dos Santo» que hoje se tem dedisrutir. >

O Sr. Teixeirv Jimoii E' uma injustiça.

O Siu. C»ta Machado :—Sr. presidente. Isto i-.V é cxacto;
fui eu quem sustentou a validade da eleição do Sr. líodri-

guos d<-s 
'Santos. 

O nobre deputado apresontou-me um

esboço dc parecer excluindo um eleitor da freguezia do Elo

Claro, e admittindo 2 da freguezia do Dcscalvado; eu

disBc-lho que estos tinhão de ser excluído» por não estarem

snnccienodos nem pela lei, nem pelos precedentes, *o passo
que o do Rio Claro estaca sauccronado pelos precedentes; o
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que, se so adoptasse a sua opinião, o Sr. Rodrigues dos

Santos ficaria sem maioria absoluta injustamente, c contra

os precedentes da casa, porque igualmente dever-se-hia

tirar um de Santa Barbara que em 1852 deu 2, tendo dado

antes 3. Por aqui ec vô que o nobre deputado organizava

;i maioria absoluta com 2 eleitores que não devi ao licar, ao

posso que queria excluir um eleitor quo não devia sereli-

minado, fundando-se no numero approvado na ultima le-

^islatura, sem attender aos das anteriores. Portanto não

« exacto o que disse o nobre deputado, pois que mostrei que
estudei os precedentes, e sustentei conscienciosamente a

eleição do Sr. Rodrigues dos Santos, não havendo trabalho

algum do nobre deputado para tirar do meu poder o pa-
reccr.

0 Sn. Arc.tsio tu. Omvf.ira dá um aparte.

0 Sr. <Y.iz Machado Mas offendia a decisão da casa,

ao passo que eu zelei essa mesma decisão.

Disse mais o nobre deputado: < Dip;nou-se um dia destes

dar-mc as eleições do Maranhão sobre o Sr. Dr. Souza com

paracer assignado por clle e por outro. > A casa sabe que eu

não fui membro da commissão que deu parecer sobre a elei-

vão dn Sr. Dr. Souza ; como ex-presidente daquella provin-

cia escusei-me de fazê-lo.

Disse mais o nobre deputado : « lia cinco dias enviou-me

elle as eleições dos Sr3. Francisco Domingues e João

Felippe. »
F-sses napeis iorão-me entregues hontem pelo nobre depu-

Lado o £r. Teixeira Júnior, a quém tinlião sido transmitti-

dos pelo proprioSr. Pacheco na segun 'la-feira. Appello para
o testemunho dos Srs. João Felippe e Francisco Domingues,

ijue sabem quanto desejo abreviar a decisão des?a questão.

O Sn. CuriHA Mattos : — O Sr. Pacheco os teve pormui-
tos diaa guardados em seu poder, muito inconvenientemente.

O Sn. Cm t. Machado : — Ultimamente declara: « Não me
';nporto 

absolutamente com o que acabão de dizer os meus

col legas ; fallo nestas cousas por causa do publico. >

Não é também exacto isto, porque nem eu, nem o Sr.

Dr. Teixeira Júnior, dissemos couta alguma; apenas quan-
•do 

pedi a impressão do parecer do 1» districto do Piauhy

disse". € Aproveito a occasião para declarar á casa que um

igual parecer foi entregue a outro membi o da commissão ;
mas como elle se tcuiia demorado, julgámos conveniente

tirar nova cúpia, e apresenta-la assiguada por nós dous só-

mente. »
Xisto não ha cousa alguma que oflenda o nobre deputado;

uüo proferimos uma sò proposição que pudesse ferir a sua

suscewibilidade. Ao contrario elle foi quem levantou a le-

bre, e nos offendcu sem ter havido de nossa parte motivo

algum; foi injusto comnosco. A phrase do que se servio <5

irnmerecida. (Apniados.)
Tenho concluído.

ORDEM DO DIA.

KLKIÇÂO no PI Al II Y.

(Io districto.)

Continha a discussão adiada do parecer da commissão de
constituição e poderes, o voto em separado do Sr. Pacheco,
relativos aos Srs. Salles o Castello-liraiico.

O Sn. Foajsco dk Àlmkida:—Sr. presidente, quando
hontem tomei armlavra Acerca das eleições do lo districto

da provincia do Piauhy estava a hora bastante adiantada,

e por i;so não me foi possível apresentará consideração da

casa tudo quanto me cumpria ponderar. Contentei-me
com algumas observações relativa» & freguezia de Campo-
Maior, e reservei-me quanto ao mais para a segunda vez

que me coubesse a palavra.
Tratando da eleição do Campo -Maior provei dons pontCB

capitaes : a fulsificação do livro da qualilienção e a violação

da urna. 1
]'r vei aquella ; Io, pela divergencia entre as cópias que

delia existiáo na camara municipal e na secretaria da pre-
sidoncia ; 2o, porque essa divergencia fòra para augmentar
o numero dos votantes ; 3°, porque esse augmento fura com

o fim de aproveitar na votação da eleição primaria aos al-
liados do candidato, o Sr. Dr. Salles, e contrariar o outro,
o Sr. Dr. Horgcs ; 4o, porque as chamadas forão feitas pela
Opiado livro falsificado; õ°,porque os amigos do Sr. Dr.
Borges requererão exame no dito livro, declarando que elle

estava falsificado, a20de Outubro, e o juiz municipal, parta
interessada e da parcialidade á qual não convinlia esse
mesmo exame, determinou que teria lugar no dia 31, 11
dias depois ; porque Campo-Maior dista da capital da pro-
viucia 20 léguas, e com um só dia de intervallo tornava-se
impossível requerrr providencias para que se não fizesse uso
da cópia do livro falsificado ; 6°, finalmente, porque os in-

teressados em descobrir a falsificação do livro representárão

também á presidencia, e esta remettôra a authentica da
secretaria ao juiz de paz, com que elle se não incommodou,

procedendo-se á, chamada pela cópia do livro falsificado.

O nobre deputado que me succedeu na tribuna nada
disse a respeito da falsificação, ou porque as minhas razões
forão tão convincentes quo não admittião refutação, ou

porque, tendo declarado á camara que não havia estudado
a mateiia acuradamente, talvez não estivesse certo de todos
os documentos.

O Sn. Gonçít.tks da Silva:— Provei quanto era bastante.

O Sn. Fiia.mjo ijk Ai.mkida : — O nobre deputado nada
disse a respeit; da falsilieaçã.0 do livro da quuliii cação;
quanto a este ponto nada provou. A casa é quem deve leal-
mente decidir se o nobre deputado provou alguma cou?a

quando proceder íi votação, quando sentenciar o pleito ; por
ora. estamos defendendo unw causa perante ura verdadeiro
tribunal; depois que elle der u sua sentença liberemos

quem tem razão.
Provei o segundo ponto com dous attestados do proprio

commandante do destacamento; e antes de ir adiante, res-

pondeudo ao aparte do nobre deputado pela província do
Piauhy, o Sr. Dr. Paranaguá, devo ponderar que esse com-
mandante do destacamento não deve ser suspeito por ser da

parcialidade do Sr. Dr. Salles.
Provei ainda a violação da unia com duas justificações

em quo jurárão testemunhas individuaes, contestes, o
concludentes. Nem aproveita 3obre a questão o aparto do
nobre deputado pelo Piauhy o do nobre deputado por Ser-

gipe, dizendo ambos que erão soldados os que depuzerão, e

que tinlião servido de machina ; não basta a simples alie-

gação : primeiramente, porque de serem soldados as teste-
munhas não estão clles inhibidos de jurar em qualquer pro-
cesso, e de merecer fé como testemunhas ; a nessa legisla-

ào não banio uma testemunha qualquer pelo - simples facto
e ser soldado; em segundo lugar, porque a nllegação de

servirem de machina deve ser seguida de prova, não basta
declamar ; emquanto não so mostrar com documentos que
taes soldados servirão do machina, hão de vigorar uma o
outra justificação; em terceiro lugar, finalmente, porquo
estas justificações merecem todo o peso, porque não exia-
tião na igreja senão soldados. So tivessem jurado outras

pessoas, se viria aqui dizer que não rnerccião fé, por não
estarem presentes ; mas como depuzerão aqueles queesti-
verão presentes, que presenciárão o facto, quo tudo virão,
exclamão os nobres deputados que clles não merecem fé,

porque são soldados, porquo servirão de machina !
Assim, estão ainda firmes o inabalaveis as considerações

que apresentei sobre esto ponto. Kmquanto se não provar
que esses soldados não estiviyâo' presentes, que não assisti-
rão ao facto, quo não virão quanto oceorren, que servirão

de machina, não púde proceder a nllegação dos nobres de-

putados.
Além destas considerações accrcsccntci que estava prova-

do com as mcBmaaactas que a urna, devendo ter tres chaves,
tinha uma única; que determinando a lei que fosse marca-
da com anteccdencia a hora para a 3n chamada, não Fe pro-
cedeu nesta conformidade, e isto tem todo o peso, meiece
toda a attenção, pois que não se annunciou com antece-
dencia a hora para a 3® chamada, poraue convinlia que se
apresentassem os inesarios hirís cedo do que se devia espe-
rar, para abrir a urna e nclla atirar as cédulas do seu parti-
do. Nem aproveita ao nobre deputado dizer que ignora de

quem erão essas cédulas, porque é evidente que, sendo os
mesarios de uma parcialidade, abrindo a urna e atirando

nclla listas, esta.» não podião deixar de ser de seu lado.

Porém a estas primeiras considerações sobre a freguezia
de Oampo-Maior o que respondeu o nobre^ deputado pelo
Ceará 1 Contentou-se com asseverar: primeiramente, que a

presidencia do Piauhy interviera em lavor da candidatura do
Sr. Dr. Borges, jà demittindo^ um delegado, já nomeando

outro, iá suspendendo o presidente da camara municipal,

já espalhando forçajà mandando pagar ajudas de custo, já,
finalmente, com a proposta da organisação do circulo, para
proteger a um candidato, o que foi censurado até pelo jor-
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«alismo desta córte. Aflirmou ainda o nobre d, putado quo
o» attestados c justificações do commandanto e <li s soldados
nada prováo, e são destruídos pelo seu testemunho ; final-
mente, que u influencia do Sr. Ozorio »e fundava no auxilio

de indivíduos que não pertenciâo no circulo, alguns ató da

Amarração, moradores na Granja, assim como fundava-se

na ameaça e no terror.

O Sr. GtONçalve» d» Silta : — A[>oiado.

O Sr. Franco de Almeida :— .IA vi, pois, quo tomei nota

exactamente de tudo quanto assegurou o nobre deputado

para lha responder do uma maneira categórica.

E' verdade, Sr. presidente, que fõra demittido o delegado

de policia de Campo-Maior ; resta porém averiguar os moti-
vos desta demissão Não basta dizer: « O presidente demit-
tio tal «gente policial; » não basta dizer : « Tal agente é
deste ou daqueUe lado; > é preciso mostrar que houve in-

justiça na demissão, que lüra cila dada para influir na elei-
cão. Querei» saber , senhores , ponjue foi demittido esse de-
legado ? Não foi por causa da eleição do Campo-Maior, foi

pelas eleições de Setembro, indo-so elle envolver nas da fre-

guezia de S. Gonçalo, que não pertence por certo ao circulo
de que se trata....

1'm Sr. Deputado dtV um aparto.

O Sn. Franco de Almeida : — Jii disse tanto sobre o Ma-
ranhuo, que bem pôde V. Ex. dispensar-me do o repetir.

O mesmo St. Deputado dá outro aparte.

O Sr. Franco de Almiida : — Entendo que a allegação

quando é pura accusar deva ser acompanhada do provas,
como procedi nessa diücusão a quo se refere o nobre depu-
tudo. Não basta dizer-se : < Foi demittido o delegado porque
a presideneia queria intervir na eleição ; > não quero que
se rebaixem as presidências até o pouto de aílirmnr-se nesta
rasa netos odiosos e illegaes sem prova alguma. Eu mesmo
dei o exemplo ; não accusei a pre-tidencin do Maranhão se-
não com documentos que forão lidos na casa

Um Sr. D»: pita do : —O delegado foi demittido porque
teve bastante dignidade cm não querer intervir na eleição
no sentido que se pretendia.

O S«. Frvnco de Almeida : —Assevero aquillo que 1110
consta a respeito dessa demissão ; mas apresente o nobre
deputado documentos em contrario ; emquanto não o iizar
conservaiei a opinião de que não se pôde accusar uin
funccionario qualquer sob palavra, dizendo-se : « Mereço
conceito, fui testemunha ; » <5 preciso que se 

prove com
residuncia do Piauhy influio 11a ciei-

nobre deputado quer ser

documentos que a pr«
çâo

Um Sr. Pfpltado : —Mas

crido s<> poloque lhe consta.

Sa. Franco de Almeida:— Emquanto não se provar
essa interferencia tenho direito a ser acreditado, tonlio
a presumpçüo do direito a meu favor. Todos nós.e muito
mais um funccionario publico do uma categoria tão ele-
vada como um presidente do provincia, tem direito íi boa
fama, ao bom conccite; por conseqüência para dcsfazè-lo
são indispensáveis provas valiosas o documentos. Posio
fallar por esta fôrma, posso responder categoricamente no
nobredeputade, coino tenho feito, sem mostrar-me contra-
dictorio, porque ou !>ein ou mal não accuso nem nccusarei
jamais noata casa tem documentos.

m Sr. Depitado : — Mas é preciso quo sejamos cohc-
rentes.

O Sr. f h\!hc:o de Ai.mcid a: — J coiierente que, repito,
ifaliente accusei com documentos que me parecião vulto-
«os.... Mas a discussão do Mnranhão está julgada pela cr-
inara e pelo paiz; não sei para quo rcvivC-la, a não ter para
implorar talvez o alheio auxilio....

Um Sr. Dm^tado : —- Os npart?s o estão incommodando.

O Sr. Frasco de Almfidi : — Não, por certo, e a razão ó
clara , não tenho interefse» na provincia do Piauhv ; 011-
tro tanto não poderá dizer o nobre deputado per essa pro-
vincia, que se ha de incommodar com o que eu digo, parque
tem verdadeiros interesses no Piauhy.

Um Sr. Dkpi tado : — Mas tenho interesses legitii/ios.

O Sr. F ravio de Ai.mi ida : — Nem digo o contrario ;
fifíirmo-o apeuas para mostrar que não me ir.comm «do
tanto como o uobre deputado
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O n»:»*o Sr. Dcputado : — Tenho muito legitimo» in-
teresHCs, e hei de defender a causa dos opprimidos ; hei de
tomar o papel que o nobre deputado representou.

< > Sr. I 111: Alheio a : — Desejo muito quo o faça ;
l'!\n V™1'"? vt7<l"<leiro 

proveito desta discussão;

¦ n «e,?,qr°. 1 
" 0 d,'P»t.idodevo tomara palavra, deve

ône 1; 
°* ar«ame,,to«. todos os documentos de

que possa dispor, 
porque nao quero defeudor a autoridade,

<io"bu»<">; mas respondendoao nobre deputado, perdoe-me o no n Pu/»•» »in >»! i • >
que do nó» dons aquelle q„0 mais se devo incCmodar'"Ô
quo mais interesses tem, embora legitimo-, 

mmoUar « o

Dizia eu que esse delegado fõra accu.ado de intervir naeleição de S. t.onçalo, eleição em que se commettPrío exces-sob, que nmeaçarao até a vida do tenente-coronel Krnesto
Jose Baptista, chefe dos quo vencerão e votarão no nobro
deputado pelo I iauhy. Não nveriguo agora se foi bom ou
mal demittido o delegado ; se os nobres deputados mo con-
vencerem que houve injustiça, liei de acompanha-los; mas
o que digo équo a demissão foi por esta causa e não pelaeleição de Campo-Maior.

Li Sr. DircTABO:—Tratava-se do delegado dai Barra».

.. V 1ram:o de Ai.mi ida : — O único delegado demit-
tido rol o de Campo-Maior.

O «KSflo Sn. Dei-ctadoí—Está perfeitamenteengnnado.
Sr. I rumii di: Almeida. — Peço ao nobre deputado

que tome noU do que digo; não trato por ora do lupplente
do delegado das barrus.

* Sr. Deputado* — Quo argúcia !
O Sr. Franco de Almeida i — Náo <5 argnciu ; provareitambém a V. Lx. que atada esse supplente não fora demit-

tido por causa de eleições.
Tendo sido demittido um »ó delegado, o de Campo-Maior.

entendi que o nobre deputado se ruferia a elle, o assim en-

Maio 
IKmluu 66lnenu: ''avia eu 1'alludo de Campo-

Disíre-se: « I* oi para intervir na eleição, porque era desta
ou daquella parcialidade;»mne, pergunto, quando o 1° sun-
plente do delegado demittido é da mosma parcialidade, qualaera a con sequencia immediata e in-cessaria ? E'que não dei-
xaria a providencia esse 1° supp'ente cm exercício, porqued« contrario não haveria utilidade na demissão ; deinittir o
delegado de uma parcialidade, para deixar em exercício
outro da mesma parcialidade, seria inépcia. Se a presideneia
pois tivesse demittido o delegado de Campo-Maior por prin-cipio» cleitoraes, não lia.ia de deixar o 1« supplente, o o
teria demittido também.

Uma voz:—E assim por diante até o fim.

. Oi Sr. Franco ne Almeida i—Até nomear um da sua par-cialidadc, i>orquo assim A que se provAria a interferência
Por conseqüência ijoem era o 1» «upplento deite dele-

gado demittido? Era Francisco José do Anebieta. aquelle 
'

que tomou o exercício, o que fõra adversario do Sr. Ur.
Korges, não »/> em Setembro, como em Novembro.

1'viv voz A commissâo não chamou a discussão para o
terreno das censura» no presidente.

O Í-R. Franco de Ai.mi idai—Por consequencia »e Fran-
cisco Josii de Ancliieta guerreou o Sr. Dr. lkirges tnnto em
Setembro como em Novembro, era da parcialidade do sr
Or. Salles.

Uma voas:—Foi demittido.

O Sr. Franco de Almeida : — Não, senhor, não foi, en-
tron em exercício, e a presidência, quo disso sabia, e con-
sentio, foi i»rquo não quizera intervir nn eleição de Campo-
Maior. '

O Sr. Cri z Machado dá um aparte.

O Sr. 1' ranço de Almeida:—V. Ex. nSo está cm dis-
Clissão, (/?i«o.)

O Sr. CRtz Macuado A cohcreneia estA sempre em
discussão.

O Sr. Fraxco de Almrida »IIa de >»cr difficil provar
que não sou cohereuto.

Uma vo/.:— No Piauhy as demiss"je« forjo antes edepois.

O Su. Fuvnco de Almeida E* prcciso nâo confundir

13
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ainda quando a demissão fosse illegal, injusta, não foi
dada para influir na eleição.

V.Ex. acaba de dizer auo a commissão não chamou a
discussão para o terreno das censuras ao presidente; mas
cu estou respondendo ngora ao nobre deputado pelo Ceaiá,
estou ainda no primeiro ponto, na censura da demissão do
deleçado, c creio que tenho provado que esse delegado foi
demittido (bem ou mal, não entro «cora nesta indagação)

pelo seu procedimento cm S. Gonçalo, e não por motivos
cleitoraes, pois que fôra substituído pelo Io supplente An-
cliieta, da mesma parcialidade que guerreava o Sr. Dr.
Borges.

Passarei ao segundo ponto :—demissão do 1» supplente do
delegado das Barra*.— E' verdade que foi demittido pelo
presidente o 1° supjlente do delegado desta freguezia ; mas
antes de dar a razão mostrarei que a própria commissão não
dera valor a esta accusação, porque entendeu que devia ap-

Srovar 
a eleição das Barras; e sem duvida não tenho o direito

e considerar a commissão parcial, e muito menos quando
ella dera um parecer em favor do Sr. Dr. Salles.

O Sr. Cm /. Machado : — A eleição das ISarras í a favor
do Sr. Dr. Borges.

O Sr. Franco de Almeida : — V. Ex. estava lendo o Jor-
nal, e não me comprehendeu. Digo que a commissão por isso,
entendendo que devia approvar a eleição da freguezia das
Barras, parece que não prestou muita attenção ás accusações
de interferência nessa eleição.

O S». Presidente : — O nobre deputado deve dirigir-so ao

presidente ou á camara.

O Sr. Frasco de Almeida : — Por consequencia, Sr. pre-
sidente, se a commissão, que não é suspeita, deu parecer
em favor da eleição da freguezia das Barras, foi porque en-
tendeu que de tórma alguma estava provada a interferência
da presidencia.

voz : — I^ia o parecer ; a commissão diz que não

p*.de ajuizar até que ponto esses factos podião influir na
eleição.

O Sr. Krinco de Alseida : — E' o que estou dizendo; n
Commissão não pôde ajuizar ató que ponto esses factos po-
dião influir nas eleições.

A MESMA voz : — Apoiado.

O Sr. Franco de Almeida : — Isto é já alguma cousa, e a
commissão é autoridade na matéria, porque deu parecer
contra o Sr. Dr. Borges.

Logo, se a commissão, dando um parecer contra o Sr. Dr.
Borges, entendeu que não havia documentos suflicientes

para annullar a eleição da freguezia das Barras, como o no-
bre deputado pelo Ceará tornou-se tão exigente a ponto do
trazer a demissão dessa simples supplente, e querendo com
ella provar indébita interferencia ?

Mas porque foi demittido este 1» supplente ? Porqno so en-
volveu com o maior e3candalo na eleição de Setembro, já
demittindo os inspectores do quarteirão e nomeando outros,
sem a competente proposta do subdelegado, como é de lei,

já porque foi connivente nos excessos praticados nessa elei-

ção de Setembro, excessos quo autorisárão a presidencia a
annullar essa mesma eleição, e o governo imperial a sanccio-
nar o acto do seu delegado.

Ainda quando não bastassem para autorisai essa demis-
são estes e outros factos, aqui tenho alguns documentos

que provão a pouca ou nenhuma confiança quo deveria
merecer de 

qualquer presidente semelhante agente policial.
O proprio Dr. João de Carvalho, que 

não ié suspeito na que8-
tão , propôz , quando chefe de policia do Piauhy , que este
supplente passasse do 1" para o 6o lugar. Ora, sendo oSr.
Dr. João do Carvalho alliado dedicado da parcialidado do
Sr. Dr. Salles , e sondo Anchieta da mesma parcialidade,
a casa comprelicndo a força desta medida , propondo a mu-
dança do lo para o fto lugar. O Sr. Dr. João de Carvalho
não podia propô-la se não houvessem motivos, e motivos
muito poderosos, para assim proceder com um alliado.

Um Sr. Depc tado : — A proposta foi feita ?

O Sr. Fr»><o de Almeida Aqui está o documento; é o
n. 6 dos relativos á eleição da freguezia das Barras.

Uma voz : — Esses documentos não forão presentes á
commissão.

O Sr. Franco de Almeida : - - Hontcm já fiz justiça á
commissão ; disse que ella approvava a eleição de Campo-

Maior porque não tinha visto estos documentos; mas não
tenho culpa disso. Por consequencia não crimino a com-
miasão ; apenas estou apresentando as razões por que penso
que a eleição de Campo-Maior não pôde ser approvada.

O Sr. Paiunmsuí :— Que importa esses documentos?
Não valem nada.

O Sr. Franco de Almeida : —So esta questão dependesse
unicamente dojuizo do nobre deputado, quo ainda agora
disse que eu estava ineommodado, quando elle 6 que está
principiando realmente a incommodar-se, V. Ex. compre-
hénde perfeitamente o motivo por que eu não tomaria a
palavra ; mas como julgo que a casa, até o momento de
decidir a questão, está ouvindo as razões que se apresentão
de um e outro lado, e sendo guiada unicamente pelo e3pi-
rito da justiça para dar um voto consciencioso que muito
a honre, permitta o nobre deputado que eu continue com
as minhas observações.

Uma voz :—Em todo caso esses documentos forão mal
guardados para as razões finaes.

. O Sn. í ranço de Almeida :—Como a commissão não tinha
impugnado a eleição das Barras, eu não tinha obrigação de
apresentar documentos em favor daquillo que se não im-
pugnava.

A mesma voz :—Não é a esse respeito.

O Sr. Fr»n<:o de Almeida:— Mas os documentos que
estou apresentando é sobre a eleição das Barras, e não podiu
apresenta-los emquanto essa eleição não fosse impugnada.

A mesma to*:—O que digo é que cm todo caso foi mftn
que os documentos favoráveis ao Sr. Dr. Borges ficassem

para as razões finaes.

O Sr. Franco de Almeida:—Mas disse o nobre deputado
por Piauhy que estes documentos não valem nada. Pois,
senhores, a proposta de um alliado, quando chefe do policia,
de um alliado que não é suspeito, como o Sr. Dr. João de
Carvalho, que (5 da parcialidade do Sr. Dr. Salles ; proposta
para nassar esse supplente do Io para o tí® lugar, não prova-
que elle não merecia toda a confiança?

O Sr. Viriito dá um aparte.

O Sr. 1*ranço dr Almeida: —liei de provar daqui a
pouco que o Sr. Dr. João do Carvalho é alliado o muito allia-
do do Sr. Dr. Salles. Tome sua» notas, e depois pôde refutar-
me, se quizer e puder.

Tão j>ouca confiança merecia esse primeiro supplente
quo foi demittido, que o proprio delegado KaymundoAn-
tonio de Carvalho, em um officio dirigido ao commandante
do destacamento, c que vou ler á camara, por este modo
se expressa. Noto a camara quo o delegado ílaymundo de
Carvalho não é suspeitopertence á parcialidade do Sr.Dr.
Salles, e è adversario do Sr. Dr. Borges. Considero estes
docnmcntos de summo valor, porque aão fornecidos pólos
proprios correligionários do Sr. Dr.-Salles.

Diz este officio : « E' para admirar que o 1<> supplente
do delegado em exorcicio ne^ta villa se offendesse em V.S.
maaidar prender esse criminoso sem lhe dar parte, quando
V. S. assim o fez por ordem minha ; e se assim o ordenei,
foi porque convenci-me de que « elle tivesse tciencia deita
diligencia, o criminoso nflo seria preso, por causa da prolecçno
que lhe prtwla. »

Ainda não cheguei á conclnsão pela qual se verA autori-
suda a pi evidencia para esta demissão; ainda estou mostrando
quem è esse lo supplente, para que julguem os nobres de-
putaaos se em consciência poderão crirninar o presidente da
província por dar uma demissão que reputo merecida.

O Sr. PiRANtciiX: — V. Ex. sabe muito bem que ello
não foi demittido por isto, foi por aquillo.

Q Sit. Franco de Almeida: — V. Ex. o provará, espero.
Estou intimamente convencido de que, fallando por esta ma-
neira tão franca, dou a razão da opinião que sustento nesta
questão. Os nobres deputados poderão ter documentos im-
portantes e concludentes em contrario ; apresentem-o», e a
camara fará justiça; antes porém que o fação, j ulgo -me
com direito de acompanhar aquelles que não censurão a

presidência da provincia do Piauhy por ter dado uma de-
missão tão justa.

Se a presidência tivesse demittido esse lo supplente por-
que era alliado do Sr. Dr. Salles, e contrario do Sr. Dr. íior-

ges, se ella quizesse favorecer um e guerrear o outro, é
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claro quo não deixaria, on de nomear outro supplente, ou <le

evitar por meio de uma nova demissão que a policia fosse

occupada por homens da mesma parcialidade Quem foi,

pois, penhores, tomar conta da policia, em >onseque«cia da

demissão deste 1® supplente? Outro cidadão anteriormente

proposto pelo proprio Dr. JoSo de Carvalho quando chefe

de policiu, o que por conseguinte lhe merecia muita con-

.fiança.

OS*. ParanacuI:—Sim, que para 
favorecer a candidatura

do Sr. i)r. Salles fazia pri.ües de votante» dentro da igreja!

O Sr. Frajco i»* Auciu:—De votantes não, do um cri-

minoso. Quando tenho em mão documentos como este,

para provar a legalidade de uma medida como foi a demis-

tão do Io supplente, não i para temer que o noliro deputado

011 outro qualquer venha aocuiar os altos funccionario» por
terem semelhante procedimento.

O Sr. C>n Machado dil um aparte que não podemos
ouvir.

O Sn. Fbahco i»f. Almeida Eu tenho receio que os no-

bres deputados me'queirão embaraçar.

O Sr. PahmugcX ; — E' que não lhe faz conta tocar nesto

ponto.

O Sf. Franco de Almkii>a : — O nobre deputado não está

nutorisado para julgar mal das minhas intenções Quando
declaro que quero descobrir a verdadè faz-me conta tocar

em todos os pontos, e principalmente neste relativo á demis-

são do 1° supplente, esperando convencer a todos da justiça
da causa quo advogo. . ,

J4 vO a camara que o supplente que substituto o demit-

tido mereceu a confiança at<5 de um adversaria, que foi

quem o propôz para esse emprego ; eis jiortanto aquelle

que tomou conta da policia pela demissão de Ancliieta.

O Sr. Curas Macmado : — E desobedeceu á ordem do

haOea»-ivri>m.

O Sr. Franco nr Ai.mi ioa : — Ilçi do ir direito a meu

caminho, ouvindo os ditíVrentes apartes, e dando-lhes a

competente resposta ; esteja certo disto o nobre deputado.

Não tenho senão esta vez para fallar, hei de aproveita-la.

Hontcm coube-me a palavra quasi ao findar a hora, c por
isso não tive a felicidade de fazer-mo ouvir por toda a ca-

mara. Mas so vamos com questões fóra do alvo a que devo-

mos chegar, que é a eleição, e para as qnaes o nobre depu-

tado me está chamando a cada passo, depois de reconhecer

que taes lactoa se deruo nas Barras, e queahi a influencia

dclles não cliegiira a tomar irregular a eleição, ha de per-
mittir que eu não entro na apreciação de todos os factos

occorridos em Piauhy, e que nesta oceasião lhe não dê re»>-

posta tão circumstanciada como lhe daria se acaso susten-

tasse quo a eleição <lus Barras fúra influenciada.

O S*. Cru Machado : — Então porque trata desta de-

missão?

O Sr. Fiasco o» Alheida : — Porque o nitw» deputado

pelo Coaríl fallou delia. Quereria V. _Ex. que se nvesso

apontado uma demissão como prova 
de indébita Interleren-

cia, e qu«» passasse como caso julgado oue cila l<»ra dada em

favor do Sr. I)r. Borges? A pergunta feita p<>r V. Ex. otn o

seu aparte devia ter cabimento quando aquelle nobre depu-

tado tratou desta demissão, © não agora que apenas estou
respondendo k accusaçâo.

Como não deve ser satisfactorio A presider.cia accusada
neste ponto do inteiferencia na eleição de um diBtricto in-
teiro, quando apenas se notão duas demissões dada» por
ella, a de um delegado de policia, e a de um supplonto :

quando o nobre deputado oue nisto tocou deve saber que a

.policia está 110 Piauhy toaa montada no sentido contrario

ao Sr. l>r. Borges, e favoravel ao Sr. Dr. Salles ? Se a pio-
sidcncia da província quizesse intervir na luta eleit»ral,

certamento não sc contentaria com duas demissões;

Considerando pois, que taes demisões forão em si meie.

cidas, e quo ollas não podião aproveitar ao Sr. Dr. Borges,

porque os cargos que excrcião forflo cahir nas mãos de ai-

liados da mesma parcialidade, 
è claro que cilas não podem

ser attribuidas ás questões eleitoracs, e que não autorisão a
accusação contra quem as decretAra. ,

Disso ainda o nobre deputado pelo Ceará que^ a nresi-

dencia suspendera o presidente da camara municipal. Pa-
rece-me que o nobre deputado não quereria contestar o
direito da presidencia para suspender o vereador mais vo-

tado da camara municipal; o seu fim fui provar com a sus-

pensão interferência e interesse em quo so désso o diploma
a um ou outro candidato. Accrescenteu mesmo que a pre-
sidencia concorreu para que funccionassem como vereado-
res cidadãos com 5 votos. Nesta occasião, creio, observei

que o nobre deputado pelo Cearft tinha sido mal informado.
Na camara municipal funccionava um vereador com um

único voto; era o padre Antonio Augusto de Andrade e
Silva. Outro cidadão com 5 votos reclamou A presidencia,
provando que estando servindo um vereador com 1 só voto,
elle muito maior direito tinha para tomar parte nos traba-
lhos da municipalidade com 5. A presidência, informada da

justiça da reclamação, mandou (pie o presidente da camara
chamasse o juramentnsso os cidadãos mais votados, porque
a camara estava funccionando com 5 membros unicamente.

que fez o presidente da camara municipal? Não execu-
tou a ordem da primeira autoridade da província!

Os nobtes deputados, quo são da escola da autoridado

qua>iJ mémi; os nobres deputados, que querem que o gover-
no marche sempre desassombrado de obstáculos; os nobres
deputados, quo querem quo os braços obedeção sempre
li cabeça , npprovar.iõ quo um presidente da camara muni-
cipal deixasse de executar uma ordem do superior legitimo?
Por corto que não. Se o presidente da camara desrespeitou
a primeira autoridado da provincia, ipno fado mereceu a
suspensão. /

O Sr PARA.iAi.tA : — Principalmente na véspera d- uir.a
apuração.

O Sr. Fram.o 1)1 Auuu : — SeV.Ex. diz que foi sus-
ouso na vespera da apuração, dã-me direito a dizer tam-
era que apnarccêra a desobodien^ia por estar na vespera da

apuração. Ws a questão não <S se era on não vespera da
apuração; a questão é se tendo assento na camara um ve-
reador com 1 só voto, não devião ter juramentados os que
tivessem 5 ou mais votos. O presidente da camara demo-
rou a apuração atiS SI de Dezembro para não chamar os
mais votados, porque erão adversarios que deixarião de dar
diploma a quem não tivesse direito de o receber.

(Ba um aparte.)

Então o presidente da provincia deve ser censurado por
cumprir a lei ? Desde que uma camara municipal nío quer
obedecer ao quo manda a lei deixarft o presideftte da pro-
vincia do fazer o quo devo 1 Seri isto intervir na eleição

(Ha um aparte.)

V. Ex. sabe que quem deu diploma ao Sr. Dr- Salles foi
um vereador suspenso, que reuniu uma camara clandestina

para esse fim.

O Sr. Parafu«;vA dá um aparte.

O Sr. Franco i»j: Almeida : —V. F.x. pódo tomar nota, o

prove o contrario. Não estou faltando só para a camara,
fullo também nara o palz. Tive o cuidado do tomar apon-
taniontos ató aos nomes dos indivíduos a quem me retiro,

para que não to diga que coníumlo as questões. So em al-

guma cousa cu fôr inexacto, conteste-me o nobre deputado,
mas conteste-me com documentos.

O S«. Parakaüi i : — Sim, liei de contosta-lo com doou-

mentos.

O Sr. Fram u de Aim ii>» : — Isto é tanto mais necetu-

lio quuuto se trata de fazer accusaçtVs, de tiiar ou dar di-

r°i'06-
Por consequencia foi mui legitima, foi muito niereeida,

foi muito conveniente a suspensão do presidenta da camar»

municipal, c não pôde ser censurada polo nobre deputado,

que tantas vezes se tem mostrado sectário da escola d» nu
toridade (juanJ tnénxe.

Passo a outro ponto.
S. Ex. mandou uma força para influir nas eleições, disse

ainda o nobre deputado pelo Coaríl. Atirada esta broposi-

ção na camara, o acrrcsceiitando-so que a localidade tí po

quena c que bastarião 10 praça:, para atemorisar, parece

que as t'iO praças para ali mandadas autorisão a presumpeão
ou suspeita de que por meio dessa força queria a presidencia
intervir na eleição.

Mas, pergunto, porque a presidência enfiou estas BO pra-

ças? Foi para garantir a liberdade do voto ou para sufloca»

lo ? Foi para defender os cidadãos quo esta vão reunidos, ou

para impedir quo exercessem os seus direitos T

I Tenho documentos para provar que so não fóra a deli-

i:
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beração tomada pela presidencia, certamente as eleições não
terião corrido sem excesso. A razílo por que foi expedida
essa força consistio nos acontecimentos do Setembro, acon-
tecimentos duque lia pouco íallei, e que autorisárão a pre-
sidencia a annullar taes eleições, medida que o governo im-

perial approvou.
Desde o momento cm que se sabe que se praticarão ex-

cessos naquclla localidade, excessos que o nobre deputado
r.So pôde contestar, porque para attesta-los ahi estão os
seus próprios alijados,^ que assignáião a acta de Setein-
bro, a primeira autoridade da província si>ria considerada
censura\cimente descuidosa se deixasse de providenciar
para que iguaes excessos se não repetissem.

A presidencia enviou essa força também porque sabia da
turbulência conhecida dos celebres Bacelares, verdadeh-os
bacamartiuos do Piauhy, quo têm constantemente sido guer-
rcados 

pelos 
diversos presidentes que administrarão a pro-

vincia. Note-se que são estes bacamartinos aquelles a quem
proprio llaymundo Antonio de Carvalho, da parcialidade

do Dr. Salles, mais tem perseguido.
Ainda mais : essa força foi mandada para ali em razão

dos excessos e perseguições commcttidas pelo Dr João de
Carvalho, como se prova com a representação documentada
das pessoas mais gradas de Campo-Maior. Para que não fi-
que duvida alguma sobre este ponto, citarei alguns nomes
de pessoas da primeira plana, pertencentes, a um e outro
partido , que têm sido perseguidas pelo Dr. João do Car-
valho.

Espero que o nobre 
'deputado 

tome nota para ver se pôde
contestar estes factos. Entre os conservadores têm sido per-
seguidos o tenente-coronel João do Rego Monteiro, e o te-
H3nte-coronel Francisco Borges Leal; entre cs liberaes o te-
nente-coronel José Antonio Rodrigues, major João Baptista
Lopes, major João Antonio Rodrigues, capitão Manoel Joa -

quina da Costa Caldas, capitão Francisco José do Rego, e
outros muitos cidadãos distinetos.

Sendo este juiz habituado a perseguir epraticar excessos,
pôde-se censurar o 1° magistrado da província ouando pro-videnciára legalmente 

para que se não reproduzissem os
íactos que já se tinhão uado na eleição de Setembro, eleição
que muito pouco distârada eleição de Novembro? Este"procedimento 

da presidencia foi ainda autorisado pelas de-
clarações do proprio Dr. João de Cai*valho, como se vê do
¦documento 

que passo a ler:

« Illm. e Exm. Sr. — Voga por este lngar o boato trans-
mittido dessa capital que V. Ex., infelizmente illudido pe-
los embustes do candidato á deputação geral pelo circulo
do norte, Antonio Borges Leal Castello Branco, a quem

. E.v. Oílmtimmmle j>ro(egr, pretende enviar para este
ponto^ um forte destacamento para tolher o livre voto dos
cidadãos, proclamado pelo governo supremo no seio da ro-
piesentaçao nacional, o que por sem duvida ha de acarretar
scenat idênticas d de S. José dos Pinhaes% porque os me«mos
ci-lndaos estilo dispostos a repeli ir a intervenção indébita do
governo nas eleições ; e correndo-me o imperioso dever de
conjurar as grandes calamidades que se nos antolhão, se
por ventura V. Ex., contra a expeetativa do governo impe-
rml, quizer impõr semelhante candidatura, por meio deste
respeitosamente me a\entnro a representar aV. Ex. a in-
conveniência do tal paí-so, pois que petrechos bellicos e dispo-
siròes 7 i/)o faltei o ao fado que. se pretende arredar do campo
eleitoral pata rebater a força do gotemo% e para que o go-
verno do S. M. e o paiz j>ossão apreciar o comportamento de

» • Ex. em conjectura tão melindrosa, ha de ser este publi-
endo nos jornaes da corte, para onde jíi o fiz seguir, muito
antes 

que IA se saiba o resultado das eleições, o por cujas
funestas conseqüências sô V. Ex. será responsável perante
ts altos poderes do Estado.

« Deos guarde a V. Ex. Barras, 28 do Setembro de 185fi.
¦ .p. "?m. St. presidente da província do Piauhy.—O

juiz de uiivito da comarca de Campo-Maior, Jofto de Car-
valho Fernandet Vieira. »

Chamo em meu auxilio os que respeitão a autoridade, os
que entendem que não se deve tirar o prestigio da autori-
dade, e chamo-os em auxilio do progressista que na tribuna
dá uma solemne demonstração de que não quer que se
concorra ^ara apagar-se o prestigio de que deve estar reves-
tida a autoridade. Eu quo sou progressista, que não per-
tenço h escola dos amigos da autoridade quand mémc, ainda
uma vez aproveito-me da tribuna para sustentar o brilho o
o respeito de que não p6de prescindir a autoridade.

Digo, como jft por muitas vezes tenho dito, e na casa ha
muitos membros que o podem attestar, que me parece im-

possivel desligar das idéas progressistas os verdadeiros

princípios do ordem, de justiça o de respeito A autoridade
constituída, e se cumpre censurar as autoridades nas oc-
casiões e lugares próprias, e pelos canaos competontes, cs-
tou bem longo de concordar que uma autoriaade inferior

proceda como procedeu o Dr. João de Carvalho paia com
o primciio magistrado da província. Desejo ouvir o nobre
deputado por Piauhy, intcrpello-o directamente para que
deienda semelhante procedimento.

Cito este documento para que seja estampado no meu
discurso; [mra quo se conceba quanta justiça oxiste na
minha conducta quando ha pouco censurava um presidente,
aquém não conhecia, e agora defendo outro, que mal co-
nlieço ; para que se veja que não sou levado senão |>olo es

pirito de imparcialidade; e desde que a imparcialidade, a

justiça e o direito são suffocados, não posso deixar do tomar
a palavra.

Um Sr. Duri uno: —E isto justifica o presidente?
O Sn. Fr»m:o de Almeida:—Justifica; existião nessa

localidade petrechos bellicos; a luta era imminente e amea-
çadora; a linguaguem de uma autoridado inferior coma
primeira autoridade da província tão descomedida....

Vu Sr. Depltado : — Provocada pela presidencia ; são
expressões energicas.

O Sn. Viriato:— Usou de palavras nobres, de um lio-
mem independente.

Oltro Sr. Dedltado dá um aparte. »

O Sn. Frasco de Almeida : — Folgo de ver que o nobra
deputado, o Sr. Dr. Viriato, sustente taes idéas, e A lingua-

gem desabrida e desrespeitosa chame notre e independente;
nada tenho que responder senão que estou em um paiz em

ue se entenae a lingua portugueza ! Digão, pois, o» nobres
eputados o que quizerem, que semelhante conducta não

tem defesa.

(Ainda continutlo os apartes.)

Um facto mostra-se, não sedemonstrp.' Quem souber ler,

que leia ; quem tiver intelligencia, que comprehenda; e se
alguém for tão cego que não queira ver, a culpa nãoé
minha.

Um Sn. Depltado : — Aceito ; mande imprimir o oflicio
com o seu discurso, quero ouvir a opinião publica.

O Sr. Frimco de Ai.mf.ida : —.Tá disse que havia de ser
impresso com o meu discurso, o tenho tanta confiança que
estou pugnando pelos verdadeiros principio* da moralidade e
da justiça, quo estou certo que a opinião publica não esta-
rá nosta parte com o nobre deputado pelo Maranhão.

O Sr. Viriato ; — São modos do pensar ; ainda repito o

que diase — essas palavras são a expressão de um caracter
nobre e independente.

O Sr Fra>c:o de Almeida • — Ora, á vista das considera-

çôes que tenho apresentado nãcvcstava o pre.-identc autori-
sado a mandar uma força respeitável afim de se não repre-
dutirem as scenas de S. Josó dos Pinhacs ? Não estava o

presidente autorisado a tomar medidas para que não se-
guissem conseqüências funestas do exaltamento quo domi-
nava em todos, e chegava a ponto de um juiz do direito
empregar a linguagem que a camara acaba de ouvir ? Por
certo que sim.

Note-se ainda que o proprio Sr. Dr. Salles pedira que 63
mandasse um outro destacamento para ali; elle mesmo
disse A presidencia que as cousas naqu»*lla localidade não
inarchavão bem ; e a presidencia, attendendo-o, fez seguir
um outro destacamento para render o que là existia. E a

quem foi entreguo o oommando dessa força T
A um ofiicial quo não tinha interesses na provincia, a

um oflicial que não estava envolvido na» lutas eleitora es,

que tinha chegado ha pouco ao Pinuhy, ao alferes Josd de
Paiva Rangel. Assim, a 

presidencia 
autorisada pelas cir-

cumstancias de quo já dei noticia A cnsa, autorÍ3ada até

pelo pedido do um dos candidatos, que nâo é suspeito, mau-
aou esse destacamento, e procurou parn commanda-lo um
official que offerecia todas as garantias de bom desempenho
nessa commissão.

Nem me parece que os nobres deputados tenhão docu-
meuto algum que prova que a presidência interveio nas
eleições por meio da força dos destacamentos.
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1 * Sr. Deputado XSo c-ti encerrada a discussão; hn

de ouvir-me.

O Sr. Franco di Aukiba:—Desejarei ouvi-lo, e que so

digne esclarecer a matéria ; não quero impor, nem posso Ta-

zê-lo, attenta a minha pouca ou nenhuma importancia; o

que desejo <s que a matéria se discuta ; sou tio franco que

fui o primeiro a fallar sobro esta qucMão ; o logo depois do

faliar o nobre deputado pelo Ceará apressei-mo a pedir a

palavra para responder; com isto procuroí dar aos nobres

deputados toda a vantagem no pleito. ..... , .
A interferoucia da presidencia seria ainda inútil na "lei-

cão, porque tanto libcraes como conservadores estavãoliga-

dos a favor do Sr. Dr. Custello-Brauco.

Um S». Deputado : — Porque então mandou a forea?

O Sr. Franco de Almeida :—Já não apresentei a razão?

quer que a reproduza?

Os Srs. GonçalV):9 da Silva , Viriato e oitro dao

apartes.

O Sr. Franco de Almeida : — Parece-me que vou compre-

hendendo a razão porque os nobres deputados me estão

interrompendo tanto neste primeiro ponto , parece-me que
não desejiio que eu passe de Campo-Maior, e que chegue

principalmente ii Parnahyba. Pois, depoisdas considerações

que tenho feito, e quando já estou concluindo, mo pergun-

tào porque se manaou a força"? Ilejeitem n» minha * consi-

derações, apresentem-as como baldas do toe.o o peso, mas

não me obriguem a repetir o que já disse.

Tratou ainda o nobre deputado da ajuda de custo que se

mandou dar a um dos candidatos; mas perdoe-me o nobre

deputado que lhe diga que a razão que apresentou nuo

prova absolutamente cousa alguma, porque a ajuda de

custo mandou dar a presidência ao candidato que iulgou

ser o legitimo, que na sua opinião reputava o verdadeiro

deputado desse circulo.

O Sr. Gonçalves da Silva : — Isto não pAde julgar a

presidencia; não lhe compete julgar qual é o verdadeiro.

O Sr. Franco i>e Almeida Então não se 
poderia jánmis

dar ajudas de cu3to no primeiro anno da legislatura; o que

posso assegurar é que fui um dos que receberão este anno

ajuda de custo antes de partir; como ainda «ao se tratou

desta questão, na minha opinião muitíssimo insignificanto e

secundaria...

1'm Sr. Deputado:—V. Ex. não era deputado cm dupli-

cata.

O Sr. Franco de Almeida A questão não i de duplicata

ou não; é se o presidente pôde presumir quem t!o deputado

verdadeiro....

Vozr.8Não.

O Pr. Fkam:o de Almeida:— Se não pôde senão dopois da

verificado dos poderes...

Alcuns Srs. Deputados dão apartes.

O Sn. Franco df. Ai.hkida :—DOm-me quantos apartes

quizorem, mas cada um por sua vez, para quo eu possa res-

ponder. .
Se a presidencia não podia proeumir quem snjn o clepu-

tado antes de reconhecido por esta casa,então nenhum de nós

podia receber ajuda de custo antes desse reconhecimento;

mas i»to <5 pelo menos contra a pratica sempre seguida,e nem

diga que ó por ser duplicado, poraue pódo ser singelo e

também não ser approvado ou reeonncciao pela camara. Se a

presidencia 
do Piauhy não podia mandar pagar ajuda Tio

custo a esse cidadão ante» de reconhecido deputado, ontão

mvitas outra» presidências devem também ser censuradas

pelo nobre deputado, porque muitos dentre nós recebemos

ajuda de custo antes de para cA virmof este anno.

(Ha um aparte.)

O que tem a presidência 
do Piauhv com nquiilo que n pre-

sidencia do Coará entendeu dever fazer? . A presidencia do

Ceará entendeu que não devia mandar pagar n|uda de eus-

to ; a presidencia do Piauhy entendeu que devia manda-la

pagar.
O Sr. Gonçalves da Silva :—A um só.

Vma voz A questão ó tão duvidosa quo os senhores es-

tão aqui argumentando ha tanto tempo.
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O Sr. Franco de Almeidi Também se tem argumenta-

do relativamente aos singelos.
Se a presidencia do Piauhv procedeu mal, por mandar

pagar ajuda de custo a um deputado autos de reconhecido,

então me denuncio, porque não estava declarado deputado,

mas recebi a competente ajuda de custo.

U* Sr. Deputado : — O senhor não tinha duplicata.

O Sr. Franco me Aliei» \ : — Quem à que podia julgar so

eu tinha duplicata ou não ? Então o nobre deputado já ad-
mitte que o presidente podia presumir so eu era ou não de-

putado?

Uma voa :—Os presidentes podem dar ajuda de custo a

quein quizerem.

O Sr. Franco de Almeida :—Então o do Pifuhy podia
dar ao Sr. I)r. Castello liranco porque julgou quo era o de-

putado ; estava inhibido de pensar deste modo ?

O Sr. Gohçu-veb i»v Silva : -—Estava.

O Sr: Franco de Almeida: —Então os presidentes que têm

dado informação sobre eleições, como os da Bahia, (,eará e

outros, são dignos de censura ; não merecião os elogios que
têm recebido nesta casa. Para quo accusaçOos tão insigni-

íicantes ?

O Sr. Gonçalves 11 * Silva : — E' verdade, vamos adiou-

te ; fez muito bom, quiz dar....

O Sr. Franco de Almeida :—Quiz dar e deu muito bom ;

porque julgou que o verdadeiro deputado era o Sr. Dr.

Castello-Branco; e so a camara reconhecer que est" senhor

não è o verdadeiro deputado, creio uuo elle não ó ave som

pouso que corra risco ao não restitu® aquillo quo recebeu.

O Sr. Gonçai^es DA Silva :—Essa não è a questão.

O Sr. Franco de Almeida; — So esta não é a questão,

parece que um facto tão insignificanto não dovCra ser tra-

zido A casa para com cllo tazer-se uma accusação á prosi-
dencia do Piauhy.

O nobro deputado disso ainda que tanto a presidencia
era favorável a um dos candidatos, que propuzenia orgn-

nisação dos círculos de modo a favorecer o Sr. Dr. Cattollc*

Kraticj; facto este, accrosocntou, ató censurado jmlojorna-
lismo da corto.

Primeiramente, nego quo f sso censurado pelo jornalis-
mo da cõrto ; porque coiumunicados apparecèrão em uma

folha, com caracter inteiramente particular, cscriptos por

pessoas interessadas, não bastão para dizer-so que lorão

aceitos por todo o jornalismo. Km segundo lugar, cumpro

notar quo esses mesmos escriptoros apresentArãu uma or-

ganisação pura o circulo do quo se trata exactamente ideii-

tica á que tinha sido proposta pelo presidente da provifl-
via ; e ainda mais, a orgauisação proposta pelo presidente íoi

approvada tal qual pelo governo imperial.

Uma voz : — E' exalto.

O S*. Franco de Almi.io» i — Por conseguinte, como

accusar-ío a presidencia por uni facto desta ordein 1

Quanto ao 2® ponto, as justiticaçOes e juramentos dos

Boldados, disso o nobre deputado, virando-se para mim um

pouco enfadud», por eu lliu ter perguntado pulas provasdo

queaffiimava . « Eu não merecia que o meu colloga duvi-

dnsse de minha palavra. >

Desde o momento cm quo so appclla desta firma para

uim não tenho mais resposta* dar, porque realmente não

hei de dizer a um colloga : « Eu não acrodito lia sim pala-

vra • Mas cm uma questão de facto, como a^uella sobre

que falUmos, não só para formar a iwsmi convicção, como

para convencer aos outros; em uma questão em uuo so tom

de dar ou tirar direitos, permitui <> nobre deputado que llio

diga quo não foi testemunha oculur, porque não sahio da

província do Ceará, o por isso....

O Sr. Gonçalves da Silva: — Nem o nobro deputado

sahio do Pará.

O Sr. Franco de Ai.>11:1111: — Já v6 pois quo não podia

nppollar para o seu testemunho ; o nobro deputado está no

mesmo caso que eu, isto i, sabo i«>r informações, e quando

muito por documentos ; ou também tenho informaçoei e

doeumontos, mas nem por isso digo : « Jurem nas nunlias

palavras. »

O Sr. G«nçaLTES dv Silva : — Nem eu disse isso, per-

dòeme.
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O Sr. I ranço de Almeida : - O nobre deputado me mere-
ce toda a confiança, toda a amizade, desde os bancos da aca-
demiu, onda andámos juntos, e por certo que, sa sc tratasse
de um facto que lhe fosse pessoal,, não teria duvida de
jurarem suas palavras; mas sobre factos que não forão
presenciados pelo nobre deputado não posso .guiar-me se-
não pelo valor dos documentos. (Apoiados )

Sou o primeiro a reconhecer a boa fó do nobre deputado;
sou o primeiro a reconhecer que fallou convencido daquillo
que sc passava; mas isto não basta; e eu que constante-
mente tenlio vindo aqui armado com bastantes documentos,
as vezes sinto-me embaraçado, porque a camara, para fazer
justiça a quem a tem, quer sómente o positivo, quer provas,e provas concludentes.

íinalmente, disse o nobre deputado: « A influencia do
or. Uzorio é devida a ameaças, ao terror.... »

0 Sr. Miranda (com força) : — Nego.

O Sr. Franco de Almeida :—.... « a ameaças e terxor que
lhe tem servido para vencer ou pleitear eleições, pmpre-
gando até moradores da província do Ceará. »

O Sr. Miranda j—Senti não estai hontem presente parn
dar uma conveniente resposta no nobre deputado pelo

O Sr. Gonçalves m Silva Pôde dar hoje.

O Sr. Miranda J;'i é tarde, a rolha ha de chegar.
O Sr. 1 banco de Almeida:—Mas, debaixo deste peso de

íerro as pro*'as?— é difíicil que o nobre deputado escapo.
Costumo censurar com documentos; c o nobre deputado se
contentou com a simples allegação de que o Sr. Ozorio tem
influencia pela ameaç» e pelo terror; mas não apresentou a
mínima prosa de semelhante allegação.

_E 
noto a camara que neste ponto estou debaixo da impres-

são de um verdadeiro principio, porque todos têm direito ao
Tx>m conceito emquauto não se pruva que o não merecem.
Por consequencia o que sómente sei é que o Sr. Ozorio tem

gozado de influencia para vencer em 1817 e 18-52; o que sei
é que o Sr. Ozorio tem tanta influencia que. para partilhar
a_victoria com o Sr. Dr. Salles, foi necessário uma transac-
(,'iio em que se concedeu ao Sr. Ozorio o 1» juiz de paz e
parte dos eleitores, o lo juiz de paz, cuja influencia cm uma
eleição todos aprecião.

E 
porque esta transacção? Porque nessa occasião o Sr.

Dr. Sulles, que não ora incompatível ainda como juiz de di-
reito, e estava com todo seu lado montado, propõz, apezar
disto, ao Sr. Ozorio uma transacção que o Sr. Ozorio acei-
tou, paia evitar a luta, ficando com o lo iuiz do paz? O que
sómento soi é que isto está provado. Se o Sr. Ozorio emprega
moradores da Granja, se sua influencia é devida a ameaças
e ao terror, ignoro.

O Sr. Gonçalves da Silva :—Não sei sc usei da expressão
terror.

O Sr. Franco de Almeida :—O nobre deputado usou delia.
E verdade que às vezes, no calor da discussão, dizemos mais
do quo queremos.

O Sr. Gonçalves da Silva :—Mas eu dissequaes erão essas
ameaça3.

O Sr. Franco de Almeida :—Mas não provou as suas as-
seições; parece que o nobre deoutado quer que se lhe appli-
que a desacreditada máxima do magia ter du.it.

Eu 1 lie digo porque não merece todo o valor que o no
bro deputado quer a sua simples asserção. Não sabe o nobre
deputado que pôde não ser exaeto que esses votantes indo
puta o Pia ihy 1'ussenutli votar ? Por ventura o nobre depu-
tado os vio v< tar f

O Sn. ÜOM VI.VKS DA Silva : — Não vi, mas conston-me.
O Sn. Frarco de Almeida : —Logo, refere-se a informa-

çôes, e esta» podem não ser exactas.
felizmente, conclui o quo tinha a dizer em resposta ao

nobre deputado, continuando convencido de que.no primeiro
collegio deve ser annullada a eleição da freguezia de Campo-
Maior 

pelas 
irregulaiidades 

que tive a honra de apresentar
á consuieraçã# da Casa.

Passarei ao segando collegio. Seguindo a mesma ordem
tratarei da eleição 

primaria, depois da secundaria, e por fim
do collegio eleitorak

Sobre a eleição primaria diz a com missão no seu parecer :
« Coneu regularmente o processo eleitoral nas tres fregue-
zias de Pedro II, Batalha e Peracuruca. »

Não posso concordar com a commissão, e não posso con-
cordar porque tenho provas contra a validade da eleição
de Peracuruca, e gravíssimas apprchensões contra a de
Pedro II.

Em Peracuruca comparecerão 270 votantis, e faltárão
452; mas da acta não consta que se declarassem os nomes
destes últimos votantes, o que é contra a expressa deter-
minação do art. 49 da lei de 19 de Agosto de 1816.

O Sr. Cri;/. Machado :—Em muitas parochias do império
tem-6e dado esta falta. E' uma irregularidade, mas nunca
so annullou eleição alguma por semelhante falta.

O Sr. Franco de Almeida : — Eu estou expondo tudo

quanto encontrei na eleição. E' uma irregularidade , o o
nobre deputado concorda nisto ; estimo muito.

As tres chamadas forão sempre feitas pela lista geral,
sem que se organisasse o rol dos que faltárão á primeira,
como ordena o art. 48 da citada lei, para por elle proceder-
se á segunda e terceira. E' outra irregularidade.

No mesmo dia 3 de Novembro, em que se concluio a pri-meira chamada, procederão também á segunda e terceira,
e até mesmo & apuração, contra o que se acha expresso nc
citado art. 48. Ist,o me parece um vicio capital.

Quando eu aqui foliei cm outra Qccasião sobre a eleição
do 2° districto eleitoral da minha província, c apresentei
esta mesma consideração á casa, os nobres deputados disse-
rão-me -que não estava provado que esse facto tivesse tido
lugar, pois não se provava com as actas ; mas na questão
vertente ha uma acta que declara que no mesmo dia 3 se
fizerão as tres chamadas, e além disso a apuração.

O Sr. Miranda :—Foi tudo a vapor.

O Sr. Franco de Almeida:—Ora, poderáõ dizer-me os
illustres membros da commissão se é possível approvar uma
«leição destas? ,

O Sr. Gonçalves da Silva :—Eu explicarei o facto.

O Sr. Franco de Almeida:—Pois bem, para que o nobre
deputado tenha maior facilidade de explica-lo lerei a acta.

O Sr. Gonçalves da Silva :—Não precisa.
<) Sr. Franco de Almi:idi :—OU! sc precisa !
Diz a acta :
< Aos 3 dias do mez de Novembro do 18.56 annos, nesta

villa de Peracuruca, comarca da cidade da Parnahyba,, pro-
vincia do Plauhy, no corpo da Igreja matriz, achando-ôe
reunida a osecmbíéa paroehial, o presidente declarou que se
ia continuar com a chamada dos votantes, e a fez immedia-
tamente pela lista geral, sendo chamados pela ordem cm que
estavão seus nomes escriptos na dita lista, e A proporção que
se ião recebendo as cédulas erão recolhidas na urna com as
mais j A recolhidas, o dos que não acudirão a esta primeira
chamada formei eu secretario um rol pelo qual *e procedeu d
segunda e terceira chamadas, observando neste acto as dispo-
siçõos do $ lo do art. 40 e 50 da lei regulamentar das ciei-

çôes, e dando-se assim por findo o recebimento das cédulas,

passou-se a contar e vcrifieouvsc ter o numero certo de 270,

que forão emmaçadas; deixando de comparecer 452 votan-

te?, que perdfrlo o direito de votar. K para constar, ctc. »
« Acta da apuração. Aos 3 dias do mez de Novembro,

etc., no corpo da igreja em acto tucceaxiuo ao do recebi-
mento das cédulas dos votantes, o presidente declarou que
se ia preceder á apuração, etc. »

Principiou-se a primeira chamada no dia 2 ; adiou-se

para o dia seguinte; neste dia concluio-se esta primeira
chamada, procedeu-se á segunda e também {i terceira, e
igilalinente A apuração, tudo no mesmo dia 3 ! Pergunto :
será isto irregularidade, ou vicio capital? Ainda se po-

: derú. dizer que este facto tem explicaçãp, que falta alguma

outra acta ?

O Sr. Viriato i — Então á vicio ou irregularidade?

O Sr. Franco de Almeida : — E' vicio capital.

EatA, portanto, provado que a eleição da freguezia do
i Peracuruca não pôde por fôrma alguma ser approvada.

O Sr. Viriato : — Por causa das irregularidades ?

O Sr. Franco de Almeida : — E do vicio capital que aca-
bo do notar.

O Sr. Viriato : — Isto ó que è preciso provar.

0 Sr. Franco de Almeida : — V. Ex. decidirá se o facto
i de fazer-se a primeira chamada, e também a segunda e a

4
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terceira, o a apuração no mesmo dia, não envolve um vicio

capital; V. Ex. decidirá, porque essa decisão servirá pura
futuros interessados , .

Em vista do que oecorreu em Peracuruca, tenho seriai

npprehensõcs contra a eleição de Pedro II. As mesmas in-

fluencias que vencerão em Peracuruca vencerão em Pc-

droII, freguezia estaque nem acta mandou.X uma questão
como esta, em que se trata de dar direitos, por menor que
seja a diflerença, parece que a4casa nao p6do reconhecer

um deputado quando no processo eleitoral se apresen-

tão semelhantes vicio». Quando cm uma eleição não se

apresentão candidatos que pleiteião entro si, e interessados

no resultado final....

O Sr. Chi ;z M ach ido : — Ninguém reclamou contra a
eleição de Pedro II.

O Sr. Frumco de Almeida de certo se poderá prescin-
dir da acta de uma ou de outra freguezia. Mas, quando con-
tendem dous candidatos, quando as eleições estão pejadas de
irregularidades, não se pôde deixar de procurar todas as

provas.

O Sr. Criz Muíiiuio :— Ninguém reclamou contra a
eleição da freguezia de Pedro II.

Uma voz : — O nobro deputado estã prescindindo de mui •
tas provas.

O Sr. Franco df. Almeida:— Mas diz-se que ninguém
reclamou contra a eleição do Pedro II; que importa isto?
Estou no meu direito reclamando contra ella.

O Sr. Cura Machado : — Mas da freguezia do Pedro II
não veio cópia da acta»

O Sr. Frasco de Ai.mkida : — V. Ex. disse que ninguém
reclamftra contra Pedro II

O Sb. Cm z Machado : — O seu raciocínio & contraprodu-
centem ; um candidato reclamou contra tudo, e não reclamou
contra a eleição da freguezia de Pedro II.

OSi.Paraiucuí dú um aparte muito extenso.

O Sr. Franco de Almkida :—V. Ex. já acabou ? Respondo-
lhe com uma simples observação : os interessados reclamá-
rão contra a eleição do Peracuruca ? Seguir-so-ha dahi que
espa eleição fôra bem feita ? Estive mostrando que fòra mal
feita ; seguir-se-ha poróm, pela razão dos interessados não
rtilamarem contra ella, que não tenho razão ?

O Sr. Crlz Machado dá um aparte.

O Sr. Fr a nko w Almkida :—Apezar da minha attenção e
paciência, não me é possível discutir em diálogos ; assim
nunca chegarei ao tim.

O Sr. Crüx Machido -Prove os defeitos dossa eleição,

O Sr. Franco de Almkida Não quero provar defeitos,

Quando principiei, disse cjuo tinha graves apprehensSes
contra a eleição da freguezia de Pedro II.

(Ha um aparle.)

So V. Ex. vê que os meus argumentos são muito fracos,
fácil lhe ha de ser rebatê-los.

(Ha outros apartes.)

Seria absurdo dizer semelhante cousa. Mas o nobre de-
putado pelo Piauhjr declarou que a confissão de um candi-
dato foi que a eloição era regular. Não estou pelo que diz
este ou aquelle candidato, reclamassem ou não; o qno eu
procuro saber ó o que consta dasactas e dos documentos,
não devo cingir-me ás declarações de 

quem quer oue seja.
Pouco importa <jue o Sr. Dr. Borges anirmass<« ou negasse,
existem os papeis para examinar, o sobro elles formar a
minha opinião.

O Sr. Criz Machado:—A questão & jurídica.

O Sr. Frasco de Almkida : — A questão é salwr-se so

n'uma eleição em que ha dous candidatos que so julgão com

igual direito, i! conveniente abstrahir do exame dosdncumen-

tos. Não digo que a eleição da fregueziade Pedro II seja nulla;

mas dig > que seria prudente que se exigisse do govein* a
remessa da acta competente; nao 6 a primeira vez que a ca-

mara assim pratica; temos approvado pareceres que con-

cluem indicando essa medida. Poroue não havemos de pra-
ticar do mesmo modo quando pôde resultar da íalta de

emolhante accordo a concessão de direitos a quem não os

tem, dnndo-se occasião a annullar-se o diploma do um dopu-
tado legitimo ?

(//a ahjuns ajuirtn.)

Quando se discutir a minha eleição, eu íallarei a este res-
peito ; creio que ainda não chegámos lã. (Rito.)

Uma voz : —Já está decidida.

O Sn. 1* hamco de Ai.mkidi : — E' verdado ; hão mo recor-
dava disso.

(Ha outro ojMjrtc.)

Não sei so será muito orgulho do minha parte, não dese-
java que mo julguem presumpvoso ; mas pároco que a mi-
nha eleição já loi approvadn.

Uma voz : — Parece que sim.

O Sr. Franco de Ai.ii mia : — Logo não está cm disco»,
são. Mas, pergunto, a minha eleição foi pleiteada por 2 can-
didatos ! IIouvo quem reclamasso contra ella?

O Sr. Cri z Mai:iiado : — Houve 2 candidatos, porque uão
era o districto de um só collegio.

O S*. Fa»sco di: Almkida : — Quem pleiteava contra
mim ?

O Sr. Criz M achado : — Um devia ser deputado, o outro
supplcnte.

O Sr, I* ramo de Almkida E ha qu»-m diga que os apar-
tes não são úteis! Se agora o nobre deputado não estivesse a
darapartes, não descobriria quo o Sr. Dr. Paes contrariava a
minha candidatura. Até Rgora tinha estado na persuasão
de que tinhamos trabalhado de commum accordo, e na me-
lhor harmonia para o mesmo tim; neste momento fiquei sa -
bendo do contrario.

O Sr. Crvz M achado: — Llle se apresentou para ser de»
putado ou supplcnte ?

O Sr. 1' rarco di; Almeida : — Agradeço ao nobro deputa-
do a occasião que me dá de saber q*e o Sr. l)r. Paes piei-
teava contra mim a eleição para deputado.

O Sr. Criz Machado di um aparte.

O Sr. t hoco de Almkida : — Logo, não se pôde dizer
que erumos oppostos; apresentárão-so dous somes para duas
cousas diversas.

O Sr. Crlz Machado : — Mas nenhum designadamente a
um lugar.

O Sr. Franco di: Almkida : — Se um pretendia ser depu-
tado o outro supplcnte não ha paridade.

O Sr. Cri z Machado : — Ha toda.

(Ha outro aparte.)

O Sr. Franco de Almkida: —O Sr. Dr. Paes já esteve
nesta casa ; é digno de occupar uma cadeira nu camara. Eu.
como seu amigo, agradoço aos nobres deputados a opportu-
nidade quo mo dorão para declarar francamente que a ca pi-
tal do Pará ficaria bem representada se o Sr. I>r. João I.ou-
renço Pao» de Souza fosse por ella deputado, c eu muito
prazer teria cm ser seu supplente.

Chego nodtlrnda Cartlmgu, á freguezia do Parnahyba;
chego finalmente ao ponto para mim mais interessante ni
questão, a approvação ou tnnullação da eloição do districto.
o da qual depende a sorte de um ou de outro candidato.

Diz o parecer da com missão: < Na freguezia de Nossa
Senhora ua Graça da oidade da Parnahyba, reunidos no dia
2 de Novembro os eleitores e supploiitc» convocados para ii
organisação da mesa parochial, o 1® juiz de paz Domingos
Dias da Silva Henrique» fez a chamada dos eleitores, e veri-
ficando «eliarem-se presentes 22, apresentou duvida, so-
gundo se 10 na acta respectiva, do que o eleitor Faustino
José dii Konsec*, qualificado no 7» quarteirão, como se\3
da acta da ultima chamada dos votantes, não podia 1 unccio-
nar como tal por ntiir pronunciai» cm processo crime por
violências commcttidas contra a nesyoa do juiz de paz pr»*-
sidente da junta do qualilicação ua freguezia de Arruio.-es,
da procincia do AfaranhQo% como se via da portariado presi-
dente daquella' província, com data de 31 ele Julho, iiif-ertn
no Publicado* tlarauhtnse n. 177, pela qual o demittia de
supplente do subdelega^o de policia da dita freguesia. Re-
sohcu-se por 11 votos contra 10 a exclusão do dito eleitor,
não obstante constar da acta quo a pronuncia licera lugar
em 1851, antes da sua eleição, o não Be ter ptovado coin do-
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cumentoquea mcsmn pronuncia ticmesido sustentaâa com-

pt*'uiemenle, como cru indispensável, pura que cila pudesse
dar causa á suspensão de direitos políticos». >

O p irecer da commissão dá duas razões, pelas quaes en-
tende que se não podia excluir o eleitor Faustino, que se
dizia pronunciado na província do Maialihão. Estas razões
são : 1", que tinha sido pronunciado cm 1851; 2", que não
constava que a pronuncia tivesse sido compctentemente
sustentada para produzir seus efleitos. Contra a 1» se of-
IVroce o documento pelo qual se mostra que ainda em
l8õ(> existia essa pronuncia de 1851, e portanto que talcir-
cumstancia, a da velhice do facto, nada aproveita.

O Sn. Cm7. M a<:i! ido : — Era o que constava na secretaria
da presidência.

O Sr. Franco di: Ai.meidi : — Não pergunto a V. Ex.
o que constava ; tenho um docntnento que vou ler em que
-se diz: < é demittido por estar pronunciado.... >

O Sn. Cruz Machado : — Por constar na secretaria que
estava pronunciado.

(Ha outros apartes.)

O Sr Franco de Almeida :—Se o presidente do Maranhão
deinittio por isto ou por aquillo, por constar na secretaria ou

por qualquer outro motivo, não sei; a poitaria aqui está, e

passo a lê-la: < Segunda secção.— Palacio da pres den-
cia da província do Maranhão, 31 de Jullio de 1856.—O pre-
sidente da província, a bem do serviço publico, resolve exo-
nerar do cargo por estar pronunciado em
nropesso crime, por violências commettidau contra a pessoa
ao juiz de paz, etc. e dos cargos de subdelegado de Ar-
raioses, e 5o auppli n e do mesmo c — Faustino José
da Fonseca — ptlo mesmo molico — Antônio Cândido da
Cruz Machado. »

O Sa. Ciaz Malhado dá um aparte.

O í^r. Franco de Almeida: — Desde que a pre&idencia
tomára esta deliberação, todos deverião crer que esse in-
dividuo realmente ainda estava pronunciado.

Quanto á segunda observação, se estava ou não coinpe-
tentemente^ sustentada a pronuncia, direi que, sendo esse
agente policial demittido por motivo tão odioso, parece-me

ue a presidencia, para não ser accusada de precipitação,
evia indagai se estava ou não pronuaciado, e se a pronun-
ia estava ou não sustentada.

O Sr. Cruz Micuado : — Podia demittir sem dar satis-
ação nenhuma; por falta de coniianç».

OS». Flusco be Alxeiba : — V. Ex. podia, mas nío o
demitiio por falta de confiança em abstracto ; para se dar
essa falta Jeconiiança foi preciso o facto de estar pronun-
ciado, <¦ então, repito.nprc.idericia não devia dara demissão
sem primeiro ter averiguado se o dito agente policial estava
ou não pronunciado.

OsSllN. Cmz MaUIIDO, PlIUMOUl E CoMULVCS BA SlLVA
dão apartes.

O Sr I- ranço de Alheidi : — Acabarão ? Realmente com
este dialogo não poderei concluir. Attcndão-me bem ; pôdeser que não demonstre juridicamente o que pretendo ; dêui
03 apartes que entenderem necessários, mas não se reunão
i-m phnlange cerrada de modo que nem respirar me dei-
xem. (Hino.)

Quando n uma portaria se declara o motivo da demissão
de um 1 unccionario, è claro que a presidência procedeu á
previa averiguação desse motivo, porquanto creio que nâo
haverá presidência alguma que deraitta por motivos odiosos
semque 

proceda antes ás necessárias informações. Assim,
so faustino foi pronunciado em 1851, o se ainda o estava
e:n I806 ...

O Sr. Cri z Machado dá um aparte.

O Sr.. I i:vv:o de Almeida : — Se já cm 1851*estava pro-
nunciauo, se todos sabemos que da pronuncia á sustentação
procede-se rapidamente, 

parece-me,juridicamente fallando,
que a pronuncia devia estar competentemente sustentada.

Paiece-mc claro a toda a luz que a portaria de demissão
de Julho de 1856 comprova aquillo que diz o parecer já em
18.51 existia ; e bem assim que de 18.31 a 18">6 houvesse a
sustentação. Isto <5 muito natural? e muito jurídico para
quem recordar-se que a legislação não admitto a menor de-
mora entre a pronuncia e a sua lusteutação.

Uma voz : — Nem sempre.

Sr. Franco df. Almeida:—A legislação manda que
sempre. Mas dizem : < A pronuncia não estava competente-
mente sustentada. »

Um Sr. Depltado : — Não estava, e para se privar de di-
reitos políticos deve-se provar a sustentação da pronuncia.

Outro Sn. Depitauo : —A pronuncia sem sustentação não

produz eííeito.

01 rne Sn. Deputado dA ainda um aparte.

S*. Franco »e Ai.meida :— Assim é impossível res-

ponder. Estou interpretando a portaria do presidente do
Mar anhão ; estou mostrando que, á vista dessa portaria,
ninguém podia deixar de acreditar que a pronuncia estava
competentemente sustentada.

m voz:—O que i1 jurídico è que, para privar-se o exer-
cicio de direitos políticos, era preciso apresentarem-se do-
cura eu to» que provassem a sustentação da pronuncia.

O Sr, Franco de Aeueida (para o Sr. Cruz Machado): —
Nao sei se V. Ex. já era presidente do Maranhão em Julho
de 185S.

O Sr. Cruz Machado: —Paia a discussão sou sempre
presidente.

O Sr. Franco de Almeida : — Não supponha que quero
sempre molesta-lo. V. Ex. era pois presidente do Maranhão,
e não havia dedemittirum empregado que houvesse perdido
a sua confiança por motivo tão odioso, sem primeiro indagar
se a pronuncia estava competentemente sustentada.

O Sr. Cruz Machado : — Nego isso.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Franco de Almeida: — E se a demissão nâo foi
dada por causa da pronuncia, e sim pelo facto do espanca-
mento, a portaria não fail&ria 11a pronuncia. O presidente
do Maranhão não havia de demittir esse empregado de poli-
cia senão depois de ter procedido a todas as ii dagaçôes; e
se procedendo a essas indagações soubera, e o decaarâra ex-
pressamente 11a portaria, que tal indivíduo estava pronun-
ciado, écIhto que a pronuncia estava subsistindo em Julho
de 185G, e que já tinha sido competentemente sustentada.

O Sr. Cruz Machado : — Ainda que não estivesse pro-
uunciado , desde que praticou esse acto era isto sufficicnte

para ser demittido.

O Sr. Franco de Almeida : — Mas quando na portaria se
diz — é por estar pronunciado — prova-se que se indagou c
se soube que realmente estava pronunciado.

O Sr. Cruz Maciiido : —• O dcmítti pelo facto do espnn-
camento ; não me importei com o processo ; homens baru-
lhentos não servem pura autoridades policiaca.

O Sr. Franco d»: Almeida : — Por occasião de organisar-
se a mesa eleitoral da Parnahyba, apresentou-se Faustino
como ciei or, e deu oecasiào a que se ventilasse a questão de
estar elle ou não 110 gozo dos djreitos políticos; e se pela
demonstração de ha pouco mostrei que pela simples leitura
da portaria se podia autoiisar o juizo de que existia essa pro-
nuncía, e que estava competentemente sustentada, mui bem

procederão aquelles que entendei ão que o eleitor Faustino
não devia funccionar para a organisnção da mesa [tirochial.

Dizem: « Havia um documento que provava que Faustino
não estava mais pronunciado; havia um documento que
mostrava que elle podia exercer seus direitos políticos ; *
mas então porque é que se não apresentárn esse documcn-
to, tanto que nem na acta da matriz da Parnahyba, nem
também na acta da freguezia do Rosário, fora elle trans-
cripto? '

O Sr. Gonçalyes da Silva :—O que prova isso?

O Sr. Franco de Almeida:—Prova qu® o documento
não foi apresentado, porque em uma freguezia de amigos,
como era a do Rosário, se se tivesse apresentado esse docu-
mento, por certo que teria sido trauscripto nu acta.

Se hoje esta exclusão parece justa ou não, é caso diverso.
Níiquella occasião, não sendo apresentado documento algum

por Faustino, pareceu justa ; hoje se te apresentar e»se do-
cumento pôde parecer injusta, mas para julgarmos um
faeto é necessário tomarmos a mesma situaçãodaquelles

que o praticárão ; não havemos de julgar o procedimento da
mesa da matriz da Parnahyba pela situação em que nos

::
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aehamos nesta camara. Nem se diga que tanto se apresen-
tou esse documento que a aeta do ltopario o declara. Mas a
acta do RoBario não •transcreveu, e por certo o não deixaria

de fazer se lhe fosse presente o documento, nl^m de qnc ó

acta de uma eleição que não merece fó porque a illustre

commissão declarou que devia ser anullada.

O Su. Gonçalves i>a Silva : — Assim como a outra. •

O Sn. Frasco DE Alwkioa : —Na acta do Rosário não se

transcreveu esse documento j6>e n commissão aunulla essa

eleição, como provar-se com ella cousa alguma

O Sn. Para*acu< : — Ma» a acta do liosario é verdadeira.

O Sr. Fr*nco de Alvi:ida : — A commissão unnnlln, o

eu não sei se pôde sor verdadeira a acta do uma eleição feita

illegal e illegitimamente. Ignoro o sentido que o nobre de-*

putadolign á palavra verdadeira; o que posso dizer é que
essa acta não merece conceito, não p«')dc servir do piova.

Disse o nobre deputado, tratando ainda deste objecto,

que não se provou a identidade do indivíduo pnra poder
sor excluído. Mas, para quo provar a identidade quando
o próprio não a contestou, quando o proprio disso : < Êu não
estem jA pronunciado; > mas não disEC : « Eu não jOu esse
a quem pronunci4r4o » ?

Os nobres dopubulos poderião ter alguma razão por
ventura declarassem quo Faustino foi excluído s6 por esse

motivo. Mas com essa portaria não^e prova acaso quo Faus-

tino tinha mudado de uomicilio ? Não se prova que era já
funecionario na província do Maranhão? Não se prova que

,andava ás turras com o juiz do paz, a ponto de espanca-lo ?

O Sr. Parauabcí :—Quando í

O Sn. F11 oco be Almeida: — Ein 1836.

O Sr. ParahaclA: — Veja que do sua paTte lia completo

ánachronismo.

O Sn. Fraxco dk Almeida:—A portaria est A tão clara!

Em Julho do 1856 esse indivíduo foi demittido de subdele-

gado de unia freguezia «Ia província do Maranhão; logo, so

em 1U5(> olle era subdelegado 110 MarauUão, tinto que foi

demittido, ó claro que tinha mudado do domicilio, e se tinha

mudado do domicilio, não podia votar na Parnahyb».

O Sn. Mirvnda:—I"-o í irrespondivel.

O Sr. Franco de Almeida -. — Note a camara que jA era

1851 case indivíduo espancara um juiz do paz na província
do Maranhão.

(Cruzün-M diversos apartes.)

A questão é muito simples. Em 31 de .Tulho de 185»? e«se

indivíduo foi demittido do cargo «le supplonte de subdelegado
do uma das localidades da provincia do Maranhão ; logo era

domicilia rio daquella provincia. 
'

O Sn. Par m.i a : — Recorra As acta» da qualificação o

verá quo clle residia no 7° quarteirão da Pariuhyba , era

eleitor da Paruahyba reconhecido j>or esta camara.

O Sr. Franco de Almeida : — Sr. presidente, umas ye/w
o nobre deputado nppella pura as prcsumpçõe» de direito, e

outras não quer as presumpções ao direito. Não veio aeta

da fregue/.ia do Pedro II, e por isso o nobre deputado diz

que ha presumpção d»4 que essa acta é verdadeira; quando
«ligo, porém, que o eleitor Faustino fui demittido em 1836
do Bupplente do subdelegado do Maranhão, e portanto se-

gue-se que era domiciliado naquella provincia, o nobre de-

putadu não quer mais aceitar esta prcBumpçío!

(Ha um aparte.)

Ainda hoje tratarei disso. Não estA provado, por.jueo
i-imples factode estar qualificado nüo dá o direito d • r cio-

givel, visto como podia perder esse direito pela mudança

posterior de domicilio.

O Sn. Parasam i ¦' — Estão os direitos politie >¦> dos cl !a-" 
dãos dependentes de portarias !

O Sn. Fiasco de Almeida : — Isso é com o Sr. Cíuz Ma-
cbado.

OSn, PjjmsaguA: — Mas agora V. Ex. sustenta o

trario.

O Sn. Frasco de Almeida : — Pois eujA assegurei n.,ta
rasa que um presidente de provincia podia tirar d:reitu* ]»• -

liücos por meio de portarias? Porventura disse ei: ; mu"

TOMO 11.
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semelhante absurdo ? Para que o nobre deputado está que-
rendo enxergar contra licções aonde não as lia ?

Esta portaria apresentada na freguezia da Parnabyba
necessariamente tinha de produzir três c Afeitos • o primeiro,
provar que o cidadão Faustino estava pronunciado; o Bcgun-
do, quo a pronuncia estava cómpctcntemento sustentada;
e o terceiro, que havia mudado de domicilio. E para quo
não rosto duvida quo aquelle que muda do domicilio não
pôde votar na freguezia donde sabe, poderei citar aos nc-
ores deputados avisos determinando isto mesmo expressa-
mente.

A qualificação foi em Janeiro do 1850, e a portaria c» pos-
terior, <5 dc Julho; logo, apresentando-se este documento
11a fregue/.ia, procederão cm regra ob eleitores dizendo que
esse cidadão j A não podia votar naquella freguezia, donde
se luivia mudadd.

(7/a um aparte.)

Os avisos a quo rac referi são os seguintes : n. fí de 1H do
Janeiro, 11. 209 do 20 de Fevereiro de 1817, c h. 71 de 1*5 de
Janeiro de 1818.

O Sn. Pvi:s Barreto ilA tim aparte que não p< lemos o-ivir.

O Sn Pvm>\rti í:—Apuado; comigo aconteceu o mesmo.

Quando fui deniittid > de presidente do Piauhy já era chefe
de policia da pruv ncia do Rio ue Janeiro.

O Sr. Franco dk Alm> 11»*: — Sendo a qiSvlificaÇuo em 1;.-
nciro, o a portaria expedida cm Julho, patece que não se

pódé concluir outra cousa seuão que, d^pcis da qualificação,
tinha-se mudado o cidad." » do que se trata.

O Sr. Paes Bvrri:to : —Nu \ senhor, nftç prova.

0 Sr. Frvnco dk Alicio*: —A presumpçíi a meu favor.

O Su. P.u.s IUrri.to Ha o facto da quuliti cação, que
vale mais quo a presumpção.

Elle até ó offieial da guarda nacional da Pi.tuabyba.

O Sr. Par v,\ vi. 1 v: - Apoiado, e também i eleitor.

O Sr. Frim:o iu; Almeida Eíte d o pouto da questão, e
os nobres deputados estilo em uma petição de principio.

Mas, senhores, este facto não concorreu pura a se] iíaç3o
da freguezia. Apresoutou-.-o esta quôstiUi, i. ave ¦ ¦ . i ella
discussão, decidirão a votando todos os eleitores preaen-
tes de um o outro la<! , da parcialidade do Sr. Di. Salles e da

parcialidade do Sr. Dr Burges, o contiiíuãr.u> a funccionar
na freguezia. Já sc vè, portanto, que a dcjURo nüo auto-
rlsou a separação; isto con ta da aut», e tanto, que .••]>oi*
de decidir-se e.-»ta txrlusão, ainda uns e tutros ebitorea
ccntinuirSo a funeciunar.

Continuando diz o parecer da cominis-ão : « Dcnots
resolveu-se também a exc lusão dç fce» eleitores reconheci-
dos validos por esta august . camara, l a pretexto de não
ser ingênuo, e 2 de serem menores de 23 aun s,quando elei-
tos ein lBõ'2 ; aexeiusãu do um destes dous, do eleitor Ma-
nocl Joaquim de Sourn, tove lugar depois delle nomeado
mesa rio pula turma d js eleitores. Da certidão de idade, ia-
serta 11a própria nctH. o verifica 

quo o dii eleitor nasceu
em 21 do Ago.-to de 1ÍI2D. estava pois com mu!. de 27 nnnos,
cportanto, senão como eleitor reconhecido por esta camara,
eotno cidadão com :^s qualidades de eleitor, estava legalmente
noineado para a mesa, c tua exclusão, foi um acto de prepo-
temia. ,

« li pois os eleitorci oin numero de 11, c «upple::t<'S v.i
numero de 12, da parcialidade opposta, em vista do tão fia-

grantes violações da lei, praticadas polo mesmo juiz de paz,
que contava com o ajmio decidido da força publica quo
guarneeia a matriz, deixando lomar parte nos actoj túUte-

qutnléi a tars declararão qu«? íriüo cem o 2° juiz do

paz, como consta da acta respectiva, proceder; outra eleição
mesmo ua igreja niatvi/., ro que to oppòz o 1° juiz do paz, >

VC-se [>ois que f"ião propostas e decididas as questões, ¦>

que «utoritou os eleitores e snpplcnt«* a separarem-se.
Mais abaixo diz i\ conr.nis-ão -. « No dia 3r» de NovernbrS,

ou porque a igseja mau 1/ estivesse cercada d3 soldados e as

portas lechauas, ai laia <lej»oi> das 10 horas do dia, conforme
a aeta da eleição presidida pelo 2o juiz de paz, o oiücio do
vigário, ou porque houvesse fundados rcceioS, como parece
mais natural, de que so dessem Jacto* Umenti.veis em vista
das oceutreneias do dia anterior, *s preditos 1 leitor» s 0
suppiente* resolverão fazer, sua eleição na igreja do lío-
sario, etc. >

Eis-aqui uma palpavil eontradicfSo uo meirao pareccr s

16
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n) primeiro trecho declara que os eleitores 60 separàtno no

dia 2 por causa das exclusôes acintosas, por causa dos actos

dc prepotencia; mais abaixo assevera que no dia 3 dei-

xárãó de ir :'i matriz, ou porque estava cercada de soldados,

ou por temorom factos análogos; Uma de duas, se elles

declararão no dia 2 que ião formar nova mesa parochral em

virtude das exclusões, como podião 110 dia 3 ir íi matriz ?

E se no dia 3 tinlião semelhante tenção, cmSo não se terião

separado na véspera.

O parecer da commissão ainda não narra 03 factos taes

quaes se derão. porque logo depois da exclusão de Faustino

se procedeu à eleição de dous membros da mesa pela turma;

de eleitores, e nesta turma votirão todos, quer de um que;
de outro lado.

O Sn. Pahanàgcá:— Mas a minoria ficou convertida em

maioria por esta estrategia.

0 Sn. F«w DEAi-meida: —Erão22eleitores, excluio-

se 1, íicárão 21,11 contra 10. Não se separârao depois dis-

to, e concorrerão todos estes 21 eleitoras para a eleição dos

dous primeiros mesarios, ecoino a parcialidade do -r. Dr.

Borges tinha 11 votos e a do Sr. Dr. Salles tmha 10, salurao

eleitos dous amigos deste.

O Sn. PiBANAi.v.l: — Ficou co.n 10 por essa estratégia.

O Sn. Fb-.nco t>i- Ai.hkio\: — Já respondi a isto qmmdo

fallei da oxciusão de Faustino. Depois da exclusão de Faus-

tino Mviiio 11 eleitores de um lado, o .10 do outro ; todos os

21. votárão para dous mesarios, e sahirão eleitos dous cida-

dãos da parcialidade do Sr. Dr. Borges.

Depois de eleitos estes dous mesarios 6 que se propoz a

exclusão de um delles ; mas quem fez esta proposta, se-

nliores? O proprio irmão do candidato, o Sr. Dr. bailes .

O Sr. PuiANu.ct:—E quem a decretou? Seria a minoria?

O Sn. Fbarco »K Almeida Quem propôz a exclusão,

quem foi a causa desse aeto, que a commissío chama de

prepotência, de se excluir o mesario Manoel Joaquim ae

Souza» foi o proprio irmão do candidato, o Sr. Dr. Salles,

e por conseguinte sobre elle deve reoahir a maior culpa.

O Sn. PabaSacdX:—Pelo que não fez.

Desde o momento cjn que por esse modo so arranjou a

maioria elle não pôde ser responsável pelas decisões tomadas

poressa maioria.

O Sn. Fn vsco oe Auif.ii>» : — F. quem estava em maioiia

ou minoria? Erão 21 eleitores : 11 da parcialidade do Sr. l)r.

Borges, sondo um destes o dito Manoel Joaquim de Souza,

queiião podia votar na sua própria questão, ficando portanto
o numero reduzido a 10; mas o Sr. Dr. Salles também tinha

10 eleitores; erão 10 contra 10. Mas se foi decidida a exclu-

são do dito mesario como culpar estes e não aquelles, muito

mais quando a proposta partio do lado do Sr. Dr. Salles,

do seu proprio irmão. Se houve prepotencia, parece quo
a commissão não devia calar o nome do autor desse acto ;

parece quo não devia autorisar com o acto de uma parcia-
lidado que a mesma fosse formar outra mesa parochial, como

se deprehende da acta do liosario e do folheto do Sr, Dr.

Salles.

(l/a um aparte.)

Logo,quem concorreu para isso também tem responsabi-

lidada; se eu propuzer à câmara uma medida qualquer, o

esta a adoptar, não perco a responsabilidade pelo facto de

terem outros concorrido para a approvaçúo. Portanto, so o

acto foi de prepotencia e se foi approvado por ambos os lados,

maior culpa tem quem o propuzera.
Eis a proposta a que me tenho referido: < Com o docu-

mento junto, o nos termos da lei, denuncio ,/ue o eleitor Manoel-

Joaquim de Souza sc acha no çaso de ser eliminado, pela razão

de não ser sba eleição do eleitores revestida da circumstancia

do art. 92, § Io, da constituição do império, porque tendo

nascido a 24 de Agosto do 1829, em Novemtri de 1852,

época do sua eleição, só contava 23 annos; e o artigo da

constituição citado exige a idade completa de 25 annos ;

enão sendo pois elle eleitor, nos termos quo a lei ai-

mitte, )iüo póJe exercer a* funcçbe» desse emprego, e nulla

foi sua eleição, e o que é nullo em tempo alyum pôde ter et feito
valido, iazào esta com que se fundamenta sua denuncia.

Parnaliylsa, 2 de Novembro de^lBõtí. — Joüo Itaymuiido de

Ora, sequem propôz a exclusão do eleitor mesario foi o

coronel João Kaymundo de Salles, da parcialidade dó Sr.

Dr. Salles, e seu proprio irmão; se o eleitor mesario a quem
elle denunciava era da parcialidade do Sr. Dr. Borges, e tan -
to que por ella foi eleito mosario; se uma e outra parcialidade
votou para exclusão, julgando que ainda vigorava nestepon-
to a lei antiga que exigia ser eleitor para ser mesario, como
criminar u parcialidade do Sr. Dr. Borges, e quérer innoccn-
tara do Sr. Dr. Salles, aponto de autorisa-la a separar-se da
matriz por um facto por ella mesmo proposto e auprovado ?

Agora quanto aos dous eleitores do Sr. Dr. Síilles. A
mesa estava composta de tres membros da parcialidade do Sr.
Dr. Borges: o juiz de paz c dous eleitores. Logo, tendo o Sr.
Dr. Salles os sunplcntes, como até assevera a commissão,
ainda mesmo excluindo 03 dous eleitores, que erão um me-
nor e outro liberto, eleitores que não tinlião que votar na
eleição do* dons mesarios que faltavão, podião os supplen-
tes que erão do Sr. Dr. Salles nomear dous mesarios da sua
parcialidade.

O que se deve concluir dahi será que foi por acinte este*
procedimento ? Não. Se os supplen te s não nomearão os
dous ultimo? mesarios, foi porque não quizerão, quando os
indivíduos pertem entes a essa parcialidade tinlião sido os
primeiros a propor c a votar a exclusão de um eleitor, que
também já era mesario.

Neste momento seja-me pnrmittido dizer quo se osami-
gus do Sr. Dr. Borges procederão do tão boa fé, que aceita-
râo a proposta de um adversario e decidirão contra o
seu correligionário, outro tanto não acontecera com cs
alliados do Sr. Dr. Salíes.

(Ila um aparte.)

Tratarei disso depois. Agora enuncio simplesmente ofac-
to. Não se esqueça a. camara que havia tres mesarios da par-
cialidade do br. Dr. Borges, eque o único indivíduo excluído
o foi por proposta do irmão do Sr. Dr. Salles, interessado
na sua eleição.

A commissão devia attender a todas essas circnmstan-
das, mas pnrece-tne que não prestou ao objeeto toda a con-
sideração que merecia.

JávéV. Ex. que tratando-se do facto em si material-»
mente, não havia interesse em excluir os dous eleitores da
parcialidade do Sr. Dr. Salles.

Depois do facto, a doutrina. Sustento que 6 direito das
mesas parochiaes reconhecer se o indivíduo é ou não elegi-
vel; sustento esta opinião fundado na lei das eleições e nos
verdadoiros princípios políticos.

V. Ex., hr. presidente, não faz ideado quanto mo custa
continuar este discurso em uma hora tão adiantada; peço
a V. Ex. desculpa.

O Sn. Presidente — Estou prompto a ouvir o Sr. de-

putado.

O Sn. Franco dk Almeida:—V.Ex. sabe que não posso
fallar terceira vez sobre esto assumpto ; não tenho culpa de

principiar tarde, de me darem tantos apartes, que têm alon-

gado o meu discurso, da ser tão complicada a matéria. Es-

pero, pois, indiligencia da parte de V. Ex., o dos nobres
deputados que ainda prevalecem lirmes nos seus lugares.

Uma voz : — Apparent rari nanles in gurgite vasto.

O Sr. Franco ri: Almi:w\ : — Entro na questão da com-

petencia, se as mesas parochiaes têm ou não o direito de
averiguar se o eleitor que se apresenta com um diploma 6
ou não elegi vel. Mas V. Ex. não perca da memória que já
provei que o único eleitor mesario que fôra cxclnido era da
parcialidade do Sr. Dr. Borges.

Em muitos artigos a lei de 19 de Agosto de 18 lü decido
esta competencia. Desde as juntas de qualilici.ção póde-sc
ventilar a questão de elogibilidnde e-decidi-la. Entre outros
basta ler os arts. 9, 10, 12 o muitos outros ; bast i ler o § l»
do art. Io do decreto uj 813 do 9 de Setembro de 1855 para
se concordar em semelhante competencia.

Dirão: « Ao collcgio eleitoral, á camara dos deputados, <'
a quem isso oomp te. > Mas íem «jue eu pretenda 

negar a
competência do collcgio e desta camara cm ultima instan-
cia, digo que também as mesas parochiaes têm o mesmo di-
reito, porque seria absurdo que uma mesa se pudesse orga-
nisar sem que os membros delia conhecessem sc tinlião ou
não «s qualidades exigidas pela lei.

O nosso system a eleitoral é muito bem pensado a es te
respeito; as mesas parochiaes observão o processo da quali-
ficação; o collegio eleitoral observa esse processo e o da
eleição "primaria 

; a camara dos deputados observa todo o

processo desde a qualificação, desde a» mesas parochiaes até
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á eleição fecundaria ; pelo noso systema eleitoral vè-sc que

se vai subindo da escala inferior para a superior ; assim

nas mesas parochiaes se conliece das qualificações, nos col-

legios eleitoraes das mesas parochiaes, 
e nacamara dos ^rs.

deputados do todo o processo eleitoral. Sena pois absurdo

que os eleitores que concorrem para organisar-se as ,netas

parochiaes não pudessem conhecer quem tem ou nuo as

11 
aS m^sTquXifnt colle,ios conhece das qualidade,

de elegibilidade? não são os eleitores ? quem è que nas mexas

parochiaes iul"a dellas? não são os eleitores? tenso o dl-

reito de iulgar da elegibilidade no collegio eleitoral e nas

mesas parochiaes que se achão 11a escala inferior'/ A ques-

tão nois, do doutrina é que as assembléas parochiaes tem

o direito'de julgar so aquelles que vão compor suas mesas

têm ou não as qualidades da elegibilidade.

Nem se diga que o simples facto de apresentar um diploma

dá posse; ein matéria poiitica, a posse não dá direito1! pre-

ciso um titulo, o um titulo legitimo ; a posse quo não vem

.le um titulo, a posse por si mesma não pôde dar nem tirar

direitos políticos. Por consequencia, seaquillo que soques-

tiona è a validade do diploma, so foi bem ou mal dado....

Um Sr. Deíjjtado: —Reconhecido por esta camara não

lia quem possa dizer que foi mal dado.

0 Sn. Franco m: Ai«hh: —As discussões desta cama-

ra ainda este anno provào que eleitores reconhecidos em

outros annos não forão admittidos; este mesmo parecer

o prova, porqw annulla um desses eleitores. Ku estou as-

severando que a camara tem esso direito, mas que os col-

leo-ios eleitoraes e assenabléas parochiaes tanioem o tem;

no processo eleitoral dá-se o mesmo que 110 processo judi-

ciai; ha juizes de primeira instancia e de segtifcda, o de

uma' ultima instancia ; são juizes as mesas parochiaes, são

juizes os collegios eleitoraes, o somos juizes em ultima ins-

tancia; tomos mais direitos, mas não se segue que com-

nosco não hajão outros que também teiihão direitos, ainda

que não com a mesma extensão.
As mesas parochiaes tem este direito ainda, porque pó-

de-se ter adquirido um diploma quando se tenha direito do

adquiri-lo, e póde-se querer fazer uso delle quando so te-

nha perdido esse direito. Supponha o nobre deputado, um

eleitor quo se tenha nacionalisado em paiz estrangeiro, quo
tenha aceitado graça de governo estrangeiro sem licença do

S. M. o Imperador, que abjurasse da nossa religião, ou

que tenha cahidoem indigencia, e não tenha mais a renda

exigida; hão de as mesas parochiaes consentir que esses

que estão afFectados de um vicio tomem parte na sua
organisação ?

O mesmo fora dizer que as mesas parochiaes organisão-se,

mas não têm o direito do conhecer se tão bem ou mal orga-

nisadas; fora o mesmo que dizer quo cilas não tem de saber

se seus membros t6m ou não ns qualidades de eleitor, quan-
do a lei lhes determina que só chamem cidadãos que tenhão

essa qualidade; logo ellas têm o direito do conhecer ria ele-

gibilidado, e se têm este direito, podem julgar quem está

no caso ou não de tomar parte 11a sua organisação.

A respeito da posso e direito político o nobre deputado o

Sr. Cru/ Machado deu-me hontem um aparte, citando o de-

creto de 16 d« Março de 1856, se bem o ouvi. O nobre denu-
lado não est& na casa, o que sinto porquo desejava peuir-
lhe uma explicação, visto como no curto intervallo de quo

Êude 
dispor não encontrei esse decreto a que elle so referio.

verdade que tive muito pouco tempo; mas desojava que se
tratasse desta especialidade, porquo sabe-se que o nosso di-
reito politico, e ainda mesmo o administrativo, não é verda-
deiramente nosso ; os estudamos 

pelos autores estrangeiros.
Esta questão de posse e prescnpção em matéria de direi-

tos políticos 
não é tratada só por escriptorcs ; foi lúcida-

mente desenvolvida no parlamento franeez. Em matéria

civil púde dar-so posso e prescripção ; mas em matéria po-
litiea creio quo ninguém o sustentará.

Rcferindo-me á força,a que alludc o ptirocw da commis-

são, apeuas direi que o commandante dessa força era o ca-

pitão Aurélio, irmão do benemérito major Miguel Ferreira

Cabral. Não lerei os documentos que tenho para provar o
bom comportamento deste militar, pois desejo concluir
o mais depressa possível; contento-me de iaterpellar o no-
bre deputado o Sr. Dr. Paranaguá para que nos diga,

quando lhe coubera palavra, se é possível que o capitão
Aurélio se prestasse a servir de machina eleitoral; se o ir-
não do benemerito major Miguel Ferreira Cabral usaria
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da força publica para comprimir o voto. Declaro que e«-

tudei esta questão", compulsei todos os documentos, mas

nada encontrei qud possa provar a interíoreneia inuebi.a

do capitão Aurélio na eleição. .
Houverüo duas eleições, a da matriz e a do Rosário. Com

que fundamento combate o parecer a eleição da matriz. Com

a eleição do Rosário; mas potico depois declara que a eleição

do Romário'não devo ser approvnda!! Ora, bora isto provi

para se resolver uma questão ? Como è que merece ià a acta

da eleição do Rosário para annullar a eleição da matriz, e

não a merece para ter approvada?
E'porque, diz o pareeer, casa eleição foi feita em lugar

incompetente o presidida por um juiz do paz Incompetente.

Mas tudo isto não estaria autorisndo pelo propriu parecer,

quando diz quo lia matriz houvera exclusões acintosas e

netos de prepotencia Pois essas cxclusocs acintosas o e—

ses actos de prepotencia nilo autorisárão essa eleição do Re-

sario em lugar incompetente e presidida por um juiz de

paz também incompetente ?

O Sn. Pauanu.u; :—Está defendendo a eleição do Ro-

«ario?

O Sr. Franco de Alukioa: — Estou mostrando quo a pro-

pria commiséão se convenceu de que na matriz nuo liou» o

exclusões acintosas nem actos de prepotencia, e que por
conseguinto não pôde legitimar a duplicata do Rosário. A

conclusão do parecer serve para provar que a acta do Ro-

sario não merece fó; e se não merece fó, como servirá

para annullar-so a eleição da matriz.
Ainda a respeito da formação do collegio a commissão

declara que* houverão razões para quo alguns eleitores se

separassem do collegio da matriz, o fossem para o do Rosa-

l io organisar um novo collegio ; e porque se separárão? Por-

que o juiz do paz declarou que em sua opinião devião votar

os duplicados da matriz da Parnahyba, cesses eleitores jul-

gárão que devião votar sómente elles, que não crão dupli-

cados.
Mas não temos visto divergencía de opiniões sobre deve-

rem ou não votar os duplicados? Não temos assistido âdis-

cussão nesta camara acerca deste ponto ? E não temos ap-

provado eleições, tomando parto de um collegio o parte 4o

outro, como aconteceu a respeito do 4o distncto do Mara-

nhão? Por consequencia, nesta íluetuação de opiniões, ncs.o

immeuso numero do duvidas, como cri minar que o juiz
de paz presidente de um collegio tivesse duvida e a procu*
rasso resolver como julgasse mais razoavcl?

Um facto destes não podia autorisar a separiição do col-

legio.

O Sr. Paranaguá dá um aparte.

O Sr. Franço de Ai.ucida :—Sois ou oito eleitores não de-
viâo julgar de um collegio inteiro. E note a camara que elles
se soparárão ainda antes da decisão da duvida apresentada

pelo juiz de paz; apenas este manifestou sua opinião se reti-
rirão para formar outro collegio.

O Sr. PaíahacciÍ : — O juiz de paz nem quiz receber o

livro.

O Sn. Franco i>n Aijii ida : — E' outro ponto. O juiz do

paz tinha presidido á eleição primaria da matriz da Porra-

liyba ; e julgava tpso farto que es^a eleição era a verdadeira;
1 

por consequencia, sendo do opinião quo só«>s eleitores dessa

eleição devião votar, isto não autorisava a quo se separassem

os eleitores da parcialidade opppsta.

Vou concluir, Sr. presidente, e vou concluir do uma ma-

neirn que não esperâo os nobres deputados. Concorde-se

com tudo quanto disBO a commissSo; concordc-so quo seja

approvndo o que a commissão quer ; concorde-se que so an-

nulle o quo a commissão propõe ; concorde-se em todas as

premissas do parecer; a conclusão nSo está contida, nos

principios, como vou demonstrar.

Quantos votos deu o parecer da commissão ao Sr. Dr.

Sallcs ? 3!). Quantos dá no Sr. Dr. Borges ? 25. A difterença

6 pois de 14 votos. Entretanto a commissão quer que senn-

| nulle a eleição tia freguezia da Parnahyba, quo dá 21 eleito-

I res. Ora, se a di (Fercnça é do 11 votos, como ó quo anulJan-

r do-se uma freguezia de 21 eleitores, se pôde reconhecer .

' o deputado 1

(lia diversos apartes.)

Quando tratei da eleição do Cametá.na qual havia maio-

ria relativa, apresentei algumas duvidas, e disserão -mo ; 
^
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« Não faz diíferença. > Quando fallei relativamente â elei-

ção do Sr. Cândido Mondes por um dos círculos do Mata-
iihão, apresentei algumas duvidas sobre as freguezias do
Codó e Trezidella; responderão-me do mesmo modo.

Ora, se assim é; se os precedentes da camara têm sido

que se reconheça o deputado quando os votos da freguezia
ou das freguezia annullada? não podem influir na sua elei-

riça entre os 2 candidatos e a pena
de 14 votos? Comoéque se poderá reconhecer o deputado,
quando os votos da freguezia que a commissão propõe
igualmente que fq annulle podem influir na eleição? Se
i diflerença fosse maior que os votos annullados, compre-
lienderia ; mas sendo menor não posso concordar.

O Sr. Paranaguá—Três ou quatro votos podem fazer
d fferençaquando a votação é pequena.

O Sn. Frinco de Almeida: — Appello para os precedentes
da camara. Sempre te tern decidido que se reconheça o de-

putado eleito quando a annullação de uma ou mais fregue-
zias não influe na votação.

E' pois doutiina corrente ; o contrario seria absurdo, por-
que annullada uma freguezia que pôde fazer pender a balan-
<;-a para um ou para outro lado, dando-se diploma a um dos
contendores antes de proceder-se a nova eleição da fregue-
zia annullada, è o mesmo que dizer que o deputado reco-
nhecídô não representa o territoria, como quer e manda a
lei.

Os precedentes da camara tem sido sempre no sentido da
opiujão que sustento ; appello mesmo para o.» precodentes
em virtude do systema antigo. Estou lembrado que sempre
que a eleição de uma freguezia annullada podia influir no
resultado da eleição de dous ou mais contendores, manda-
va-se proceder a uma nova eleição nessa freguezia, paraentão dar-se o diploma a quem de direito competisse.

Ainda ha poucos dias, tratando-se da eleição doSr. Dr. Ga-
briel José Rodrigues dos Santos, o Sr. Dr. Costa Pinto apre-
sentou uma emenda inutilisaudo alguns eleitores, cuja vota-
ção podia mudar o resultado. E qual foi a consequencia ?
Foi o mesmo nobre deputado propor que se reconhecesse tal
ou tal deputado ? Não, mas sim que se mandasse proceder a
wraa nova eleição e-apuração.

{tia úm aparte.)

Não trato de saber se ha ou não maioria absoluta; a ques-
tão 6 que a freguezia annulljida pode fazer, pender a balan-
ça para um ou outro lado; e isto é, o que não convém, por-
que er.tão o territorio do circulo não ficaríi representado.

_ lv.-.eare-so pois o parecer debaixo do primeiro ponto de
Msta era que o encarei, isto ó, provando as irregularidades

• das freguezias de Campo-Maior e de Peracuruca, e appro-
vai. Io as outras, ou encare-se como quer a commissão, o re-
fcultado c que não se pôde dar o diploma legalmente, jurídica-
mente, politicamente ao Sr. Dr. Salles, porque ainda couce-
dei.do tudo, elle não pôde ter o direito do dizer que repre-
>enta todo o território do circulo de que se trata.

E agora note V. Ex. que o circulo tem 83 eleitores e o Sr.
Dr. Salles teve apenas 39 votos. Ora, em um circulo de 80 e
tantos eleitores, em um circulo em que se annulla uma fre-
guezin de 24 eleitores, lia de se dar o diploma de deputado a
um cidadão que apenas teve 39 votos ?

O Sn. Pauayx.i i: — Alei não exige maioria absoluta.

O Sr. Fratvco di: Ai.ukida : — Minhas considerações não
sflocm relação á maioria absoluta ; são em relação á pos-
sibilidade de que outro que não o Sr. Dr. Salles seja o depu-
tado por esse circulo.

Por todas estas considerações voto contra o parecer da
commissão e em favor do parecer em separado que reco-
nliece o Sr. Dr. Borges como verdadeiro deputado do lo
diçtricto eleitoral da província do Pi&uhy com 50 votos.

A discussão fica adiada pela hora.

levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde.

Wottsào em 38 ile Maio.

PHISIDKISCÍA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Sümmvrio. — Expediente. — fíccrvtamen/o. Discurso do Sr.
Dantas. Votação. — Chamada de svpplcnte.— Ordem do
dia.—Eleição do Piauhy. Discurso do Sr. Paranaguá. Vota-

çdo.—Pedido de informações eleitoraes. Discurso do Sr. Sil-
veira Lobo. Adiamento.

A's 11 horas da manhãa faz-se a chamada, eachando-se

Dantas, Ferreira de Aguiar, Benevides, Brusque, Landul
plio, André Bastos, Sá e Albuquerque, Souza Leão, Mendes
da Costa, Luiz Carlos, Pereira Franco, Basto», Lima e Sil-
va, Paranaguá, Cândido Mendes, Machado, Dias Vieira,
Araújo Jorge, Baptista Monteiro, Ferraz da Luz, Serra
Carneiro, Silva Miranda, Nebias, F. Octaviano, Francisco

Campos, 
Cruz, Costa Pinto, César, Tubias Leite, Almeida Pereira,
Alcautara Machado, Fernandes Vieira, Silvino Cavalcanti,
barão de S. Bento, Araújo Lima, Bélfort, Calheiros, e Tos-
cano Barreto, abre-se a sessão.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Fellippe de
Araújo, Barbosa, Cruz Machado, Madureira, Chaves, Car-
rão, Antunes de Campos, Peixoto de Azevedo, Delphino d
Almeida, Diogo Velho, Mendonça, Borges Fortes, Monteiro
de Barros, Bezerra Cavalcanti, Pinto Lima, Brandão, Ja-

guaribe, Teixeira Júnior, Flavio Clementino, A. de Oliveira,
Cytillo, Bello, Pederneiras, Belisario, Pinto de Mendonça,
barão de Porto-Alegre, Paulino, Cunha Figueiredo, Barros
Pimentel, e Gomes de Souza.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Officlo do Sr. ministro do império, participando ficar in-
! teirado da resolução desta camara tomada acerca da eleição
i do deputado pelo Espirito Santo. — Inteirada.

Mais cinco do mesmo Sr. ministro, participando ficar in-

\ teirado de ter esta camara approvado as eleições primarias
dos districtos 4° c 9o da província de Minas, 3° e 4o da de
Sergipe, e 2°, 3n, 4° e 5° da das Alagoas. — Inteirada

Nove mais do mesmo Sr. ministro, enviando as actas do
eleições primarias, e de districtos do diversas províncias. —

A' commissão de poderes.

Outro do Sr. ministro dajuítiça, remettendo, informado
' 

favoravelmente, o requerimento do major do corpo munici-

pai permanente da côrto José Maria Kabello. — A quem
foz a requisição.

Outi o do mesmo Sr. ministro, enviandor a epresentação da
camara municipal da villa de Cachoeira (província do Rio
Grande doSul), pedindo a punição do crime de furto degado
com as penas do codigo.—A'commissão de justiça cnmi-
nal.

Outro do Sr. deputado Marcondes, eommunicando que
por motivos de saúde tem deixado de comparecer & camara.
— Inteirada.

Duas representações dos eleitores da villa do S. JosiSda
Parahyba, e de Nossa Senhora da Conceição de Jacarchy

(província de S. Paulo), pedindo modi1 cação no decreto

li. 1,822 de 17 de Setembro de 1856, que dividio aquella 
pro-

víncia em districtos eleitoraes.—A' commissão do constitui-

i ção e poderes.

Duas representações das camaras municipaes das mesmas
villas, fazendo igual pedido. — A' mesma commissão.

Duas representações, uma da camara municipal da villa

de Santa Branca, termo de Jacarehy, e outra dos eleitores

do meí-mo lugar , pedindo a creação de um collegio eleito -

ral naquella cidade. — A' mesma commissão.

Um nós abaixo assignados dos eleitores da villa dê Santa

, Isabel, província de S. Paulo, representando contra a an-

J u8xação do circulo eleitoral a que pertencem, e pedem que
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d'ora em diante votem no 2o circulo, o que seja declarado j
cabeça delle a cidade de Jacarehy. — A' mesma eommÍ3sfio. :

Requerimento dos empregados da ndministraçuo do

correio das Alagoas, pedindo augmento de vencimentos.—

A' commissão ile pensões c ordenados.

RECRUTAMENTO.

O Sn. D.im vs (pela ordem): —Roqueiro urgência para
apresentar á consideração da casa uma matéria que julgo
importante.

O Sr. Presidkmi: : — O nobre deputado tem de offcrecer

algum requerimento?

O Sr. D»>tas : — Sim, senhor. 
^

O Sr. Presidente : —E' 
preciso que indique a matéria.

O Sr. Dantas : — I" sobre o lecrutamento.

A eiimara sendo consultada a esse respeito resolve pela
afirmativa.

O Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Dantas.

O Sr. Dantas:—Sr. presidente, agora que os no.-sos trn-

balhos de verificação de poderes sc tem bastanteraento adian-

tado, e que estão por assim dizer nos seus últimos paru-
xismos, a camara não levará a mal qwe eu por alguns mo-

mentos occupe sua attenção, despertando-a pura um objecto

que j ulgo de summa gravidade e importancia.

Ha uvna verdade, Sr. presidente, sentida e reconhecida

em todopaiz, proclamada por todas as intelligencias, abra-

çada pela opinião publica, que ó a consciência do Estado; e

vem a ser que a lei do recrutamento do nosso pai/, é demasia-

damente defeituosa (apoiados), inunda de vieios, barbara e

deshumana.
Esta opinião, Sr. presidente, jil não i'i por mim iniciada

nesta casa, não; muitas vozes eloqüentes do parlamento
brazileiro têm constantemente feito sentir da tribuna os
inconvenientes graves dessa lei, pedindo ao mesmo tempo

providencias efiicazcs, medidas próprias a remediarem esses
males, dando ao paiz uma lei de recrutamento digna de sua

civilisação e progresso.
Vemos que ainda agora 110 discurso do chefe supremo da

nação com queabrio os trabalhos legislativos, ello dignou-se

de especialmente recommendar aos cuidados do corpo le-

gislativo oassumpto de que me vou oecupando.
Entretanto, senhores, uma fatalidade, uni i>íto sei que,

tem feito que anssembléa geral, ou o podei legislativo, não
tenha conseguido, apezar de repetidas teutativas, apezar do
muitos esforços, dar ao pai/ uma lei que, quando nào seja
em tudo completa, ao menos seja a melhor possível a res-

peito do recrutamento.
Compulsando no archivo da Casa os projectos apresenta-

dos nas differentes sessões das legislaturas passadas, #vG-se

que tím sido iniciados projectos sobre este assumpto; mas

vê-se ao mesmo tempo que esses projectos ou não tem tido

discussão alguma, ou não tf'm passado, quando muito, da

segunda discussão.
Era por isso, Sr. presidente, que eu dizia que uma fatali-

«lado tem concorrido para que todos os esforços se despeda-
cem diante de um não sei que que faz que a assembléa geral
do paiz não tenha podido elaborar e concluir uma lei a
respeito df> recrutamento.

Sr. presidente, a sessão actual tem sido consumida até
hoje quasi que em trabalhos preparatórios. Não quero com
isto dizer que uâonos tenhamosoecupadode matérias impor-
trates ; não, apenas quero fazer sentir que até hoje, cstnn-
do aliás quaci e-gotadoo primeiro mcz da sessíío or linaria,
não temos trabalhado como corpo legislativo, mas, para as-
sim dizer, eomo corpo judiciário. Entretanto esses traba-
lhos tòm de concluir-se brevemente, porque mui poucas
duplicatas nos faltão a resolver.

Vozes : — Ainda faltão 4.

O Sr. V. Tavares: — Infelizmente.

0 Sr. Dantas:— Infelizmente, diz muito bem o nobre
deputado. Se eu não receiasse interromper o fio do meu
discurso, que i\ão desejo cortar, diria também alguma cou-
sa a respeito desso inconveniente, que, çlesde agora, se vai
mostrando terrivelmente quanto As duplicatas. Deos queira
qwe eu seja máo propheta, quando digo que talvez que daqui
a 4 annosacamara tenha de consumir 2 ou 4 mezes com as
verificações de poderes.

Vozes : — E' preciso remediar isso.

O Sr. Dixhs : — Sr. presidente, continuando com o ob-

jecto principal de que me estou oecupando, direi que todas

as nações cultas nos dfio exemplos não equívocos de (pie cu-
rão seriamente dos meios mais apropriados de preencherem-
se as fileiras do exercito e.armada.

A França desde os seus primeiros tempos tem-se oecu-

pado 
seriamente deste assumpto, c nem por isso cila se

julga ainda de posse de tudo quanto ha do melhor a respei-
to. Quasi que todas as monarchias daquelle paiz tóm-se
nssignalado por differentes leis moditicadoriis do systvma
de recrutamento.

Alguns outro» paizes, como a Prússia, a Áustria, etc.,
não se tOm empenliado menos em obter o melhor sytema de
recrutamento, e par.i semelhante llin convergem todos os
esforços.

A Inglaterra, comquanto a meu ver não seja a que
mais adiantada se tem mostrado, principalmente debaixo

de certo ponto de \istn, e a prova eu vo-la dnu com oa

acontecimentos occorridos com o exercito inglez nessa guer-
ra, talvez a mais notável e famosa que o mundo tem visto,

a Inglaterra, dizia eu, comquanto não tão competente, con-

siderada em relação a ouúos paizes. olfercce-nos comtu io

muita cousa no seu system a de rcctutamcnto, que também
ò digno de muita apreciação ; o outrosim muito se occupa
de tão relevante ramo do publico serviço.

Ma% Sr. presidente, de tudo isto tem sobresahido uma
verdade, eéque nenhum desses paizes aprosenta cm relação
aos outros uniformidade na lei de recrutamento. 1-to quer
dizer, nem só que uma lei do recrutamento 6 um dt.s pro-
blemas políticos e sociaes mais diíliceis de resolver-se. como
igualmente que não se deve resolver do mestrlomodo para
todos os paizes. Os hábitos, as condições de civilisação, de

grandeza e adiantamento de cada um desses paizes...

O Sr. Silveira Loiio : — E a indole do povo.
O Sr. Dantas : — .... e a indole do povo, como diz o meu

illustre collega, devem pesar muito no espirito do legislud' r

quando tiver de elaborar nma lei sobre recrutamento E' p -r
isso, Sr. presidente, que nós vemo- que cm cada um de--' *

paizes mais adiantados, e aos quaes devem * consultar, iiíu»
existem leis uniformes ; ao contrario, divcrgnn, e <liv.-ígem

ás vezes muito substancialmente a respeito desmedidas to-
madas para o recrutamento. [Ap-dndoi.)

De tudo quanto tenho dito, >r. pr-sident-1, creio que posso
concluir o seguinte •• Oue nós, qu«* nos regulamos aiudn
hoje pelas ínstrucções de 1822, modi'icadas e ultcradnS, ora

por algumas leis, ora por alguns regulamente, o que tudo
dá lugar a abusos na pratica pela confusão ou chnos a que
estamos reduzidos nesta matéria, não podemos conservar-
nos com essas mesmas instrueções para com ellas dar-se o
recrutamento no paiz de inod<» a reputar-se os principio* de

justiça ede conveniências publicai. [Muitos apoiados?)
O progresso que tem feito nosso paiz, a civili - ^ .lo qi .

nelle tem penetrado, a doçura de costumes nu o oil« tem
adquirido, finalmente todas as conquista.*, próprias da c-
vilisaçãoe do progresso que temos tido de alguns annoapara
eíi, devem determinar com mais pre-hzi o reconhecimento

desses princípios por mim apresentados ; devem fazer que

quanto ante» seja promulgada uma lei obre o motivo sujeito,
no sentido de reformar n lei vigente, Bprr>veitando-nus da

lição da experiência e do tempo, aproveitando-no# do que
se passa nos paizes mais adiantados, nf.o devendo porém
cahirmos em um vicio que julgo muito grave, c que sempre

se deve remover, eóo de imitar-se litteralmcnte aquillo que
se passa nos paizes estrangoiros, somente pela vontade de

mostrarmos que sabemos, lemos e estudamos o que nelles

so passa. Devemos, digo, aproveitar-nos das lições da ex-

pcriencia e do tempo, devomo» aproveitar-nos das diftV-
rentes leis dos outros paizes, mas tendo s -mpve em atten-

çío que legislamos parn o Brazil, tendo sempre um attenção

as condições de nossa existencia política, econoinica e ci-

! vil. (Apoiados.)
Sr. presidente, talvez que eu esteja abusando demasiada-

mente da attenção dos muni illustres colletrns (uno apoia-

dos); masé esta a primeira vez que tenho a honra de fallar

nesta casn, e a camara me perdoará se por ventura abuBO

! da sua paciência.

Vozes : — Continuo que vai bem ; magnificamcnte.

O Sr. Pimto I.ima :— Tem discorrido optimamente.

O Sn. Dantas: — Trometto concluírem poucas palavràs.
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O Sr,. V. Tavvres : — E' esta uma matéria do que a ca-
mara se devo occupar mui seriamente.

o Sr. Damas : — E' verdade, Sr. presidente, é «tu uma
dns matéria» de que a camara deve cuidar seriamente. Aca-
bemos quanto antes com oese systema barbara, com essa
caçada de liomcns.

O Sk. V. Tivares : — Que traz o arbítrio e a prepotencia.
O Sr. Ü«m vs : O recrutamento é uma imposição, é

um imposto de sangue, como muitas vozes se tem'dito:
i P01S bem» hiçamos com que a respeito dessa imposição

aconteça o mesmo que a respeito das outras;' seja a sua
bases a igualdade. 

(Apoiados.) Desde que o recrutamento
. disiribuido com igualdade, desde que não for o apana-

po do mlelíz e do desvalido, desde que todos os cidadãos ti-
verem a certeza de que devem concorrer para esse fimt ou
com a sua pessoa, ou com meios pecuniários, muito tere-
mos conseguido em proveito do paiz. (Ajioindos.)

Vós sabeis a historia do recrutamento em nosso paiz ;
sabeis que elle tem sido muitas vezes uma machina eleitoral
de que se lança mão, abafa ndo^se assim os direitos mais
sagrados dos cidadãos brazileiros.

O Sr. V. Tavares : — Tem sido muitas vezes um meio de
perattíxuição.

O Sr. Dantas:—Portanto, senhores, 6 preciso que a as-
sembléa de 1857 cure seriamente dessa necessidade publica,
atim de que lhe possa caber a gloria, que certamente lhe
caberá, se dotar o paiz com uma lei de recrutamento, senão
perfeita, como devemos querer, ao menos o mais perfeita que
fór possível. (Apoiados.)

Sr. presjdente, recorrendo á secretaria da casa, encontrei
uma nota dos differentes projectos que aqui tem sido apre-
sentados sobre esta matéria ; projectos que, como já disso,
ou forão sAmente julgados objeeto de deliberação, ou qnan--do muito tiverão uma diseus^o e nada mais. NAs necessi--.amos de uma base para encetar itm debate a esto respeito,
o^ercio nu# o?Mae o* projectos existentes alguns são bons!
jintre ellcs ha um de 1845 assignado pelos Srs. Santos JJar-
reto, Paulo Barb >sa^e Carvalho de Mendonça.; ha outro dc
1813 do Su. conselheiro Jcronymo Francisco Coelho, actual
ministro da guerra.

Este projeeto. segundo o que apressadamente pude co-
lher, acaba com a leva forçada ; mas não quero entrar n^ora,
porque na) e o''-casião própria, no desenvolvimento do xné-
lhor systema de recrutamento; se ode conscripção, se o de
leva forçada, se o de alistamento voluntário, etc'

Entretanto, digo eu que, como precisamos de uma base
para a discussão, vou requerer á casa que consinta que esses
projectos sejBó remcttidos ,'i commissão de marinha e guer-
rn, para que ella, reconsiderando a matéria, dè um parecer
desenvolvido, pois que a julgo muito competente para ofa~
zer; e ainda bem que a commissão de marinha e guerra é
composta em sua totalidade de collogas muito illu.9trados e
competentes na matéria.

O Sr. Silveira Louo: — Proiissionaes.

O Sn. Dantas:—Desejo pois que a commissão, chamando
a si esses differentes projectos, eraitta o parecer quejul-
gar mais conveniente, mas um parecer desenvolvido.

O Sn. V. Tavaris:— Comtanto que não leve tres mezes.

O Sn. Dantas:— Comtanto que não leve tres mezes. Nenl
eu farei a injustiça....

O Sr. V. Tw vres :—E' uma observação que faço.

O Sr. Dantas : — .... de snppôr que esses dignos cava-
Iheiros, amantes do paiz, das liberdades publicas e dos direi-
tos dos cidadãos, tratem de demorar aquella que precisa de
uma |olnção urgente e prompta; e tanto mais prompta c
urgente quanto esta matéria nos foi especialmente recotn-
mendada pela coroa na sua falia de abertura.

Roqueiro pois, Sr. presidente, que esses differentes pro-
jectos vao s'i commissão respectiva, afim de que ella, recon-
siderando-os, apresente um parecer desenvolvido, para então
discutirmos a matéria, e vermos se podemos satisfazer a
uma das mais vitaes e uma das mais uigentes necessidades
do paiz. (A[ioiados; muito bem!)

O Sn. Silveira Lobos—Muito bemt fez um relevante ser-
viço.

O Sr. V. Tavares : — Tirou-me a gloria do que eu pre-
tendia fazer.

O Sr. Dantas Sinto não saber previamente, porque en-
tão teria muita honra de deixar que fosse por V. Ex. apre-
sentado o requerimento.

Lê-se, apoia-se, e posto a votos éapprovado, o seguinte re-
querimento :

« Requeiro quesejão remettidos á commissão do marinha
e guerra os differentes projectos existentes na caea Stcerca do
recrutamento, 

çara que ella, estrtdando-os e considerando-os,
dê com urgência um parecer que deverá servir de base &
discussão da reforma da lei do recrutamento. — Dantas. »

CHAMADA DE SUPPLENTE.

Vai á. commissão de poderes a seguinte indicação :

« rendo-se retirado para S. Paulo o deputado pelo 7o dis-
tricto o Sr. Dr. Gavião Peixoto, indico que se dê assento ao
supplente o Sr. Antônio Luiz Pereira da Cunha, que s«
acha nesta côrte.— Silva Miranda. »

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DE PIAUHY.

(1° districto.)

Continúa a discussão do parecer e voto em separado rela-
tivos á eleição dos Srs. Salles e Castello Branco.

O Sr. Pabam«.r»:—Sr. presidente, depois do longo e bri-
lhante discurso que ouvimos hontem pronunciar o honrado
membro pelo 1°districto eleitoral da província do Grão-ParA,

penriittirá a éamaraque eu roube por alguns momentos a,
í sua atfenção cm defesa do parecer da maioria da nobre com-

missão de poderes ; e acredite a camara que tomando sobre
mim este encargo tenho a convicção dc que sustento uma
causa justa, de que pugno pela validade dc um diploma que
não foi dictado pela autó. idade, não foi escripto coin o au-
xilio de baionetas mercenarias.

Entretanto releve a camara que eu traga á sua otnside-
ração certos factos, afim de que se possa melhor apreciar e
moraliáar sobre , a eleição que deu cm resultado o diploma
que o membro dissidente da nobre commissão de poderes
entendeu que devia prevalecer. Esses factos não viráõ fóra
de proposito ; pois, quando se trata da composição de um
dos ramos do poder politico que mais influencia exerce na
sociedade, traçando a3 normas por onde se ella rege, todas
as questões que lhe possão interessar, affectando por assim
,dizer a existeueia política do paiz, são sempre dc ma-
xima importância. {Apoiad a.)

f dos os factos praticados pela autoridade quando se
trata da livre escolha do um representante, e que são pro-
prios para tolher a liberdade do voto, produzir terrores ou
crear esperanças, supplantando os verdadeiros principio»
que devem guiar os cidadãos no seu voto, não podem deixar
de ser tidos como altamente cofídemnavei» ; taes factos do-
vem, por honra e por amor da verdade do systcrna repre-
sentativo, ser opportunamente trazidos a tribuna, e esmeri-
lhados cóm todo o cuidado (Apoiados.)

Assim pois não possô deixar do defender ao nobre ex-pre-
sidonte da minha província de uma censura t io acre quanto
injusta que lhe foi lançada da tribun# pelo nobre deputado
pelo 1" districto eleitoral da província do (ürão-Pará, e quese acha consignada no voto em separado. Tanto o mem -
bro dissidente da honrada com>aissâo de poderes, como o
nobre deputado a quem me reliro, taxárão ao nobre ex-pre -
si dente do Piauhy, ellie pretenderão fazer carga denimio
escrupulo, de uma imparcialidade excessiva a respeito da
eleição do Io districto da província do Piauhy. Esta censura
não pôde passar som a conveniente contestação; é preciso
que a camaia se convença da verdade ; é preciso que se po-
nha isso a limpo.

O nobre ex-presidente do Piauhy não foi tão indifferento
á eleição do 1<> districto daquella província. O honrado mem-
bro pelo lo districto eleitoral da província do Gi ão-Pará
devia afastar a questão deste lado ; bem conhecia o honrado
membro que ia navegar por um mar cheio de syrtes o de
escolhos perigosos; bem nos dizia elle, senhores, vamos
tratar unicamente dos pontos da questão, tratemos dos
factos que mais intimamente se prendem s'i questão eleito-
ral.

O Sn. Franco de Almeida: — Eu disse que tratássemos

j da questão por todos os lados.
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O Sr. Paiuiuçu* : — Frudentemonte qulz desviar-se

dessa situação mbaraçosa o difficil, mas o honríidom^m-
tiro pelo districto da Granja, da província do Ceara, cuja

voz eloqüente partio daquelle lado, levantou a ponta do vto,

e então força íoi que o nobre deputado se atirasse nesse

mar cheio de incertezas o perigos para a ímal cachar ao

porto do 1'amahyba, qual o naufrago delxande o seu batei

despedaçado. . . , ~
O ex-presidente da minha província, senhores nao pMe

de maneira alguma ser taxado do nimio cscmpulo. de uma

imparcialidade excessiva ná eleição de que so trata. L

fez tudo quanto p3de, enipfegOtt todos os seusdesvelos pa-

ternaes eu favor de um* candidatura que nao era aceita

pela maioria do Io diitricto eleitoral do J muhy, que nao

era aceita pela minha província, que por mau de uma vez

tem dado provas de ilidopcndencm e de não sujeitar-éc a

vontade caprichosa do poder. .
Não houve esso uimio e?crupulo, essa imparcialidade ex-

cessiva; e se quizerdes uma prova saliente em um íacto

bem simples, basta coinmemorar o que se passou por occa-

siíío da apuração final dos votos dos dous coilegios do lo

districto eleitoral da província do Piauhy. O nobre deputa-

do abordou esta questão, fallou-nos na suspensão do presi-
dente da camara municipal, pretendeu justificar esse acto,

asseverando que o presidente da camara municipal havia

resistido ás ordens do presidente da província, ao qual nao

restava outro meio senão o da suspensão. 1

?Senhores, estavão feitas as eleições, a da fregue/aa das

Barras, e principalmente a da Pariiahyha, que favoreeiuo ao

candidato do-presidente da província ; estavão inquinadoB

de vícios e de Irregularidade» flagrantes que nao podiao ser

sanccionadas pela camara municipal da capital ua minha

provincia, aonde ficuravão caracteres independentes como

o Sr. coronel Cunha Castello-Branco, homem respeitável, e

que não se curvava aos acenos de S. Ex.^ Era uma barreira

com effeito, que ã. primeira vista parecia insuperável, mas o

nobre ex-presidente da minha província com a espadado

Alexandre cortou o nó gordloiia véspera da apuração final.

Suspenda se o presidente da camara municipal, chamcfti-se

outros cidadãos que ti verão 4, 5 e 6 votos para vereadores!...

Mas, quando foi expedida a ordem, disse o lionradojnem-

bro, funecionava um vereador com 1 voto; um cidadao que
se julgava com mais direito, por isso quo tinha maior nume-

ro de votos, recorreu ao presidente da provincia, o qual
ordenou ao presidente da camara que juramentasse a este e

chamasse outros mais votados.

Esta ordena foi expedida em 26 de Dezembro.^ As datas

aqui não são indifferentes; note bem a camara ; tinha de se

expedir um diploma do deputado.
No dia 30 de Dezembro o presidente da camara municipal

juramontou e deu posse de vereador ao cidadão João Carie»

de Carvalho, que apresentou-se para semelhante fim no paço
da camara municipal; no dia seguinte forão empossados e

juramentados jA, pelo vice-presidente os cidadãos Antonio

Saraiva de Carvalho, e José Gonçalves Pedreira.

Entretanto fora suspenso no dia 30 ou 31 o presidente
da camara municipal, ordenando S. Ex. ao director do lyceo

que entregasse as chaves de uma das salas daquelle estabe-

lecimonto ao immediato em votos, tenente-coronel Jacob

Manoel de Almendra Júnior, para ali íunccionar a camara

municipal; e logo depoi#, por constar-lhe oue aquelle verca-

dor não se achava presente, mandou, em data de 31 do De-

zembro, entregar as chaves a outro vereador monos votado

que o tenente-coronel Jacob, e esse, único do numero, com
outros que ibrão juramentados ad hoc, com 4, 5 e 6 votos,

forão os que expedirão diploma ao Sr. Dr. Borges. Mas o
Sr. tençnte-coronel Jacob Manoel do Almendra Júnior,

com \orcadores muito mais votados, que tinhão sido com-

peten temente juramentados, e que não tinhão impedimento

algum, no dia mareado pela lei, funeciouando, expedirão

diploma ao Sr. Dr. Salles.

Não pe contava com a presença do Sr. tenente-coronel

Jacob, o isso foi bom, porque o nobre ex-presidente do

Piauhy não ficaria embaraçado, saberia remover a t-mpo

esse obstáculo; foi porém sorprendi-lo. OSr.^ tenente-

coronel Jacob, que «stivera ha pouco no município de ( a-

xias, íia província vizinha, cheg .u a tem,» de assumir a

presidência da camara, juramentare 
empossar os supple» -

tes mais votados de vereadores. _ .
Logo que ao nobre ex-presidente da província constou que

a camara municipal estava assim funccionando, fulminou a

suspensão do Sr. tenente-coronel Jacob ; mas era müito

] tardq, a ordem chegeu quando yX o diploma estava expc-
didonoSr. Dr. Sallcs !... Nâo obstante, era prec:i«o que se
expedissp diploma ao candidato do nobre e>;-p]v.-ideuie •
cumpria não perder o frueto de tauta* fadiga. Foi func-
ciou ar outra camara c-an um uuic > vor«.v:>! >r » nnm-io, e
outros inferiores cai votação aos quo funceionárão com o
legitimo presidente da camara, que vinha a ser o tenente-
coronel Jucob no idipedtmonto .ío coronel (' nha Castello-
Branco, cuja suspensão, senhor s, i cou^a nutavel, foi
apregoada pelas ruas da cidade por um porteiro ou oflicial
de justiça !

'iodos 
estei fnetos mo»trão que o nobre ex-presidente da

provincia do Piauhy não pórte ser taxado de nimio eserupu-
loso, de uma imparcialidade excessiva.

Nem são simples a.- erçôes que aqui aventuro, são factos

que so apoião em documentos que aqui se achão; os nobres
deputados podem vê-los.

E mesmo, senhores, não é o próprio candidato o Sr. I)r.
Borges, que confessa nos seu» «scriptos, firmados pela ana
assigaatura, que em relação á sua candidatura muito deve
ao ex-presidente da minha provincia? Não c elle mesmo

quem diz n'uma correspondência inserta no Diário do 
"Marar

nliào de 2£ de Março de 1857 as seguintes palavras :
< Xuo £e conclua, poròm, desta exposição (pio eu nada

tenho quo agradecer ao Exm. Sr. senador Almeida e Albu-

querquo cm relação íi minha candidatura ; elle tirou grando
lorça dos sentimentos e opinião pòr olle francamente mani-
festados a meu favor; elle a garantio em alguns lugares do
vandalismo dos líacellares, dos exesssos do autoridades ar-
bitrarias o apaixonadas. >

Como pois vem dizer-nos o nobre deputado pelo 1» dis-
tricto da provincia do Grüo-Pará, e o autor do voto em se-
parado, que o ex-presidente da minha provincia foi de uma
imparcialidade excessiva, procedeu sempre com nimio es-
crupulo, quando elle adoptou francamente aquclla candi-
datura, quando deu tão boas providencias como aqucllas
que vos tenho referido, e outras quo ainda hão de vir ao
vosso conhecimento? Quando o próprio candidato è o pri-
meiro areconhecer que a sua candidatura ora advogada com
tanta cloquencia, pois que S. Ex., segundo se depcehende
dajuella correspondência, nâo fallava s<i à iutelligencia,
fallava tamben; aos sentimentos ?

O nobre ex-presideute da minha provincia fez quanto
pode ; não era homem desacautehnjlo, lançou mão de todos
os recursos. O simpleB lacto da apuração dos votos do» 2
coilegios cleitoraes do districto, cm uma capital onde so
devo presumir mais illustração, onde ha tantos elementos,
t:intas garantias de ordem, senhores, praticou-se debaixo do
u n npparato bcllico. As guardas forão reforçadas com o
dobro de praças, a força publica foi aquartolada, e com
ordem de estar prompta á primeira vez.

0 Sa. Fbamco dk Almeida :— A morna ordem so expc-
dio para o circulo do nobro deputado, c a sua candidatura
foi garantida.

O vSr. Par41MG(M : — A minha candidatura estava ga-
rantida pelas relações extensas que tenho no 8° districto
eleitoral da mipha provincia, polo apoio franco o decidido

que ali tenho de numerosos amigos que me honráião com a
unanimidade do votos. (Muito* apoiado*.)

Para eu ter essa unanimidade não carecia de outro apoio,

não precisava da protecção do governo. E aproveito a occa-

sião para declarar ao nobre deputado que e:-ta mesma llti-

guagem eu tive com o nobre ex-ministro do iotporio, n quem
asseverei que contava ser eleito pelo sincoro aj>oio dos meus
amigos, c (pie tal era a fé que tinha na sua firmeza e na sua
lealdade, que assegurava-lhe que para be lâè excluir seria

preciso o emprego de meios violentos, de meios extraordina-

rios. (Apoiados.)
O Sn. Franco de Ai mi:ii» v :—Foi mais força para o eircu-

lodo nobre deputado do que para o X". e. o nobre deputado
teve unanimidade; l°go nao se deve concluir que a mandada

para o 1" districto foi para coagir.

O Sn. pAim.NAfiUilNote-se quis na fregnezia de S. Gon-

çalo, a que o nobre deputado se refere, onde duas influencias
f^e debatião, a minha candidatura eva aceita e sustentada vi -

vãmente por ambas ; erão influencias que disputa vão a pri-
ma/.ia 110 lugar, c todos coadjuvavão a minha eleição; tenho

procurado harmonisa-las, e não cessarei dc o fazer.

O Sn. Khanc1) oi. Almcida :—Logo a força não f"i para fu-

zera eleição.
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O Sr. ParanaüiIA minha seguramente que uã« ; não

precisava, tinha apoio mais valioso e legitimo. Mas, como

dizia, era preciso que se désse um diploma que a Câmara

municipal entendia que não devia expedir.

O Sr. Silveira Louo : — E no circulo do nobre deputado

não lia partidos?

O Sfc. Paranaguá : — Em tempo competente darei res-

posta a esta pergunta do nobre deputado.

O !"?». Silveiua Lobo : —O tempo competente é agora.

O Sn- Paranaguá : — Nâo me distraio, vou adiante.

O Sn. Silveira Lobo : — 0 nobre deputado deve ser gra-
to a ambos os lados políticos pela sua eleição unanime.*

O Sn. Paranagi í: — O npparato da força no dia da apu-

ração íinal, quando a ordem n..o perigava, mostra que ainda ,

nas pequenas coufcub o nobre cx-prcMdcnte da província era :

um homem que nno se descuidava. I-ereia ebte respeito um

attestado do tenente-coronel commandante do meio batalhão

do.Piauliy:

< Attesto que me foi rccommendado pelo ajudante do j
batalhão na manhãa do diti 2 do Janeiro corrente que ver-

balmente llie foi intimado pelo ajudante d'ordens da presi- |
de n-ia. que S. lix. ordenava fosse a guardada thesouraria

de 25 praças o ma» embatais a 10 rartuxot por iiroçi, li- ;

cando a força disponível no quartel, pròmpta á primeira voz; !

mandei executar essa ordeiu, e nada mais me consta acon- j
tecesse. Thcrcsina, 29 de Janeiro de 1857.— Cátcalho% te- (
uente- íoronel commandante. >

O Sn. Franco dj: Almeida : — Então já servem attestados

de militares ? !

O Sc. Pau\nai;uá : — A eamara lhe dará o peso que qui-
y.er, e o nobre deputado também.

O Sn Orjjz Machado : — Note que é attestado de um
cóju«naudunte de batalhão de linha, e não de um cabo de

esquadra.

O Sn. Tranco de Almeida : — O attestado que eu apresen-

t«i não era de uir., cabo de esquadra, e sim de um comman-

dante.

O Sn. ParanaguI: — Temos também uma igual declara-

cão do Sr. major Miguel Ferreira Cabral, ajudante d'or-

rlens da presidência e commandante da policia, qne diz o

seguinte : * Nilo foi só no dia 2 de Janeiro devte annoque

se augínentou a guarda da prisão militar, que fornece sen-

t'.nellns \ a "a as thcsoífrarias geral e provincial, e palácio
da presidência, também o foi nos dias 2 de Novembro do
anno p. p. até 7 do mesmo, e do dia 2 de Dezembro até 16
do dito, que sendo essá guarda de 12 soldados, de um infe-
rior c um cabo . foi reforçada com o dobro , e municiado

ca la soldado com 10 cartaxos embalados, na conformidade
có regimemo de ISO"?, cap.57, etc. >

Ta .nbem consta do documentos que aqui tenho que o no-

bro ex-pn;sidente da minha província, por cecasião das

eleições' se preveniu de tal maneeira que mandou fabricar

14,000 c i tuxos embalados, (úk! Ohl) A força publica du-

r.u •• aquella quadra esteve sempre cm movimento. Assim,

p ira a p quena vjlla das Barras foríio õnvisdus (>0 praças do

rainha,cemo consta d^eum oííicio reservadodeS.Ex. O nobre
deputado pelo Pará. que levou a mal hs confideuciaes docx-

presidente do Maranhão, quando procurou descobrir os au-

toros das actas falsas do 4o districto daquella província,
>aiba -«gora 

que entre os papeis relativos á eleição de que :-e

trata h t um ollieio reservado do ex-presidente do Piauby,
declarando que expedio para avilla das Barras CO praças de

lu linha, as quac* chegárão nas vesperaa da eleição'.

O Sn. Franço di: Alukid v-.— Não neguei isto.

O S*. Paihn\<;i l: — Além dessa força forão iemettidas

para a referida viila duas cargas de cartuxame, dando-se

assim sahida e. distribuição aos 1-1,000 cartaxos. Para a
villa da Parnahyba marchou um reforço numereso o aguer-

rido.

O Sr. Franco i>e Ai.niani : — Queria ra itar tudo.

O Sr. Paranaguá: —Não; mas saiba o nobie deputado

que o Sr. Dr. Borges Casmllo-Branco obteve unanime vota-

ção somente nessas freguezias, para onde forão tomadas taes

providencias.
E em vista disto ainda se ha de taxar o nobre • x-presiden-

te de nimio cscrupul), de excessiva imparcialidade?!...

3 MAIO DE ÍS57.

O Sr. Franco de Almeida : — Parte dos 14,000 cartuxos
foi mandada para o circulo que elegeu o nobre deputado.

O Sr. Paranaguá: — Eu já respondi convenientemente
ao nobre deputado sobre este ponto ; não me ha de afastar
do rumo que pretendo seguir.

O Sr. Franco de Almeida •• — E' para mostrar que a for-

ça foi destinada para garantir a liberdade do voto.

O Sr. Sílathifl : — Foi uma caçada eleitoral.

O Sr. Crc7. Machado : — Quando lhes faz conta a força
é paia garantir a liberdade do voto; quando não lhes faz
conta a força é para coagir.

Uma toz : — E uma espada de dons gumes.

O Sn. Paranvgiá:— Creio que a eamara estará bem con-
vencida de que o nobre ex-presidente d"- Piauby quena a
todo o trance que o seu candidato tivesse o diploma ; e
vendo, depois de feita a eleição, que o seu desejo não fòra
coroado de teü/. resultado, lançou mão d"S últimos recursos

para que esse diploma por maneira alguma escapasse ao seu
candidato. Foivassjm que suspendeu o presidente da catiia-
ra nas vesperaa du apuração íinal, e mandou passar a pre-
sidencia daquella corporação ao capitão José Cassiano, nd-
ininistrador das obras publicas-, único vereador do numero

O Sr. Yiriato :—Havia incompatibilidade.

O Sr. Parinaceã : — Diz bem que era incompatível. Esse
cidadão funccionou com outros vereadores menos votados do

que aquelles que concorrerão pura a eamara que expedio di-

plonia ao Sr. Dr. Salles, estando um delles no -xercicio de
subdelegado, e tendo outro mudado a sua resiflencia para
termo diverso. Quando se lança mão de todos esses meios,

póde-se dizer que houve nimio escrupulo, excessiva impar-

cialidade ?!

O Sr. Franco de Almeida :—Bom é apresentar os docu-
mento» para convencer a eamara do que está dizendo.

O Sr. Paranaguá*. — Os documentos estão aqui (mos-
ira); não duvidaria lê-los se não receiasse roubar o tempo
á eamara. 

^Apoiados.)'
O Sn. Augusto de Oliveira : —Não é preciso lc-los, tc-

dos acreditão na palavra do nobre deputado. (Apoiados.)

O Sn. Franco de Almeida; — E' bom ler para con-
vencer.

O Sr. Paranaguá :—Eú darei idóa do conteúdo de cada
um dalles. No dia 2 o Sr. tenente-coronel Jacob Manoel
de Almendra, com os vereadores competentes, expedio di-

ploma ao Sr. Dr. Salles, antes da suspensão. Tenho aqui
documento que é um attestado passado pelo próprio por-
teiro da secretaria da presidencia, declarando que quando
foi levar o oííicio da presidencia suspendendo o Sr. tenente-
coronel Jacob, este em resposta lhe deu um oíficio commu-
nicando ao ex-presidente que já tinha procedido á apura-

çao. Portanto aquella suspensa^ foi iirefficaz.
Este empregado, respondendo n uma caria do Sr. tenente-

cçronel Jacob, expressa-se nos seguinte* termos:

« Satisfazendo a quanto me pede V. S., tonlioa declarar

que no dia 2 do corrente, indo eu á rua casa entregar-lhe

um oííicio ou presídeucia, em que o declarava suspenso do
ex.ercioio de vereador da eamara municipal, encontrei com
V. S., e 110 neto de entregar-lhe o dito oííicio perguntei se já
liavião concluído a apuração da eleição geral pai a o deputa-
do deste circulo, cuja pergunta lbe llz em conseqüência de
ter ouvido ha pouco tempo uns foguetes lançados ao ar; ao

que o mesmo senhor respondeu-me que sim, que já se havia
concluído a apuração ; e me entregou um outro oííicio para
o Exm. Sr. presidente, dizendo-me que era a communicaçiío
do re-ultado da dita apuração. Declaro igualmente que na

sala de V. S. estava o Sr. capitão AntonioSaraiva de Car-

valho, e mai* outros senhores que os vi conversando em ou-

tra sala. E por me ser pedido passo este por mim feito e as-

signado. Theresiua, 10 de Janeiro de 1857.—Manoel José de

Santa Anua, porteiro da presidencia. >

O Rev. vigário que assistira ao acto da apuração, e qne
cantara o Te-Deum, attesta que só ú. tarde estando com mui-

tas pessoas em um jantar em casa do tenente-coronel Jaeob

soubera de semelhante ordem do ex-presidente suspendendo

o dito tenente-coronel que havia presidido a eamara que
expedira diploma ao Sr. Dr. Sallee.

Foi portanto depois de haver fuuccionado a eamara presi-
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(lida pelo varoador mais votado que reunio-se a outra ca'n'l~

ra, feitura de S. Ex., que poderei chamar, servindo-me a

expressão do nobre membro, um verdadeiro comenticujo.

(Apoiados.) Essa camara, por ordem do nobre 
^presidente,

lavrou diploma ao Sr. Dr. Borges, o qual recebeu aj. a de

custo, o que não censuro, vista como assim o p

da minlia província. .. o t-,
E' bom que a camara saiba. que nessa occas 5oo Sr. Dr.

Salles não se achava na capital da província do Pmuhy.e

sim na comarca de Vianna da província do Maranhão, onde

ó digno juiz de direito.

O Sr. Cm * Machado . — Apoiado.

O Sn. Pa»awagujI s — A camara que 
'deu 

diploma ao Sr.

Dr. Salles í composta de vereadores ou supplentes mais vo-

tados, como se pôde vor de uma certidão que aqui tenho. O

Sr. .José Gonçalves Pedreira, que fez parte da camara, tem

42 votos, o Sr. Firmino Nunes de Almeida 41* o Sr. João

Carlos de Carvalho 38, o Sr. Antonio Saraiva de Carvalho

255; entretanto aquelles que estão assignndos 110 diploma

do Sr. Dr. Borges Üastello-Branco, com cxcepção do Sr. Jose

Cassiano Albano, administrador das obras publicas, que

tem numero de votos igual ao de um dos \ereadores acima

referidos, de José Rodrigues de Almeida, que mudou sua re-

sidencia para termo diverso, onde se acjia qualificado, tem

apenas 4 ou 5 votos cada um !...

Será isro nimio escrúpulo ? De maneira nenhuma.

Se o nobre deputado quer ler os documentos, me Iara es-

peeial favor; ci-los aqui.

O Sr. Franco »e Almeida : — Para que, se não posso

falia r mais?

O Sr. ParasauOjI : — Porém ao menos convencer-se-ha

de quo nSo estou improvisando. Já disse que não leio todo»

os documentos para não tomar tempo á casa.

O Sr. Frasco de Ameida : — Se V. Ex. qnizer dar uma

idéa delles á camara, será bom ; se não quizer, faça o que lhe

parecer.

O Sr. Paranaciá : — E' u que estou fazendo; refiro fiic-

tos, todos apoiados em documentos.

O Sr. Franco de Ai.ueiii v : — Mas assim a camara não

torna conhecimento delles. \. Kx. não está fallando para
mim, falia paia a cumiira.

l*w\ voz : — Hasta enunciar o conteúdo dos documentos.

O Sn. Parasaucí : — Consta de documentos que o Sr. Fir-

mino Nunes de Almeida, um dos que expedirão diploma ao

Sr. Dr. Salles, prestou juramento no dia 31 de Outubro de

185(5 ; que o Sr. Antonio Saraiva de Carvalho prestou jura-
jnento aos 31 do Dezembro de IHõtí ; que o Sr- João Carlos

de Carvalho prestou juramento aos 30 de Dezembro de

185G; que o Sr. José Gonçalves Pedreira prestou juramento
aos 31 de Dezembro de 1856.

O nobre ex-presidente da província tinha ordenado ao

presidente da camara, o coronel Cunha Castello-Branco,

que jurainentasse os vereadores mais votados, por estai

tunceionando um vereador que tinha um só voto, como men-

cionou o nobre deputado. £sta$ ordens forão em parte obser-

vadas pelo dito coronel, e em parte pelo tenente-coronel
Jacob, e consegui n temeu te não houve lugar a resistência de

que fali ou o nobre deputado para justificar a suspensão, que
seguramente teve outro fim que não aquelle que indicou o
nonre deputado. O capitão Joso Cassiano Albano, que servio

de presidente da camara que expedio diploma ao Sr. Dr.

JSorgcs Castello-14ranço, era administrador das obras publi-
cas, como consta do folheto do Sr. Dr. Castello-Branco,

nofnesdo aos 13 do Outubro de 185<5, como consta do docu-

mentos.
Consta mais do documento que o presidente da camara

que expedio o diploma ao Sr. Dr. líorges tem igual numero

de votos que o vereador Antdr.iu Saraiva de Carvalho ;
ambos tPm 255 votos; por consequencia, para que esse w-

reador pudesse presidir a camara, era d<i mister que se pro •

cedesse previamente a sorteio, veiifieado o impedimento

dos 2 cidadãos mais votados, o que não aconteceu.

Dirá porém algtíem que Antonio Saraiva de Carvalho

não podia ser vereador, por isso era subdelegado ;
mas se elle não se achava em exercício, se «tinha passado
o exerejeio desde o dia 8 de Junho de 1850 ao cidadão Ma-

noel Mendes da Silva, que fazia parte da camara que expe-

<Jio diploma ao Sr. Dr. Borges, cessa toda a objecçtlo, por-

TOMO II.

quantoentendo que a incompatibilidadedo cxercieio e não
do cargo.

Para convencer ainda mais a camara de q*o o nobre ex-

presidente da minha província não foi tão extraordinária-
mente eacrupuloso como se quer inculcar, devo referir quo
um dos vereadores que servio na camara quo expedio diplo-
ma ao Sr. Dr. Salles foi demittido depois desse facto ; e quo
o secretario do lyôo o foi igualmente por um motivo ana-
logo, segundo me informão. Ora, o nobre deputado pelo 1"
districto eleitoral da província do Grão-Parâ, que aqui ceil-
surou ao honrado ex-presidente do Maranhão por fazer al-

gumas demissões depois da votação no collcgio eleitoral*

por terem certos funccionarios intervindo em actas falsas,

que como taes forão reconhecidas por estaliugusta camara,

que mandou proceder criminalmente contra aquelles que as
íabricárão;«» nobre deputado, digo, não deixará de fazer al-

pum reparo nessas demissões dadas pelo nobre ex presiden-
te do 1'iauhy depois do facto a que me tenho referido, e
com maioria de razão naquellas que precederão as eleições

primarias.
Além desses íactos citte tenho apresentado, outros lia mais

importantes. Tendo «o se proceder ã eleição em algumas

freguezias de cujo resultado podia depender a i-Vição do
candidato que «eopnfessa grato & presidencia pela proteeçüo
o favor que francamente prestara á sua candidatura, o
nobre ex-presidente da minha província, tratou de aplainar
algumas d.fliculd- b.s. Assim, toi domittindo o 1" siipplentó
do delegado que se achava em exercício na villa das Barras,
o Sr. tCMeute-enrciiel Matiano de Carvalho Castello Bran-
co. Porque foi demittido cs.se funccionario ? perguntou o
nobre deputado; qual o fim dessa demissão ? foi ella injas-
ta ? Eu poderia responder ao nobre deputado lendo a infor-
mução do chefe de policia, que, sondo consultado pelo presi-
dente sobre tal medida, opinou em sentido contrario. Esse
delegado, acreditar,do nas ordens quo tinhãosido expedidas

pelo pre idento antes das eleições de Setembro, tinha-s>'
abstido de intervir uellaa; mas por essa occasião o Sr,
Dr. Burges, que tinha sabido a dur um passeio pelo cir-
culo, foi ter-se com o Sr. tenente-coronel Mariano de Cnr-
valho Castello-Branco, o não podendo, segundo declara e?ts
honrudo cidadão, convencê-lo a tomar parteem favor da sua
candidatura,não obstante ser seu purento, pedio-llic, ou para
melhor dizer ordenou-lhe que passasse o exçrcicio da dele-

gacia ao 3o supplente ; pirém não podendo conseguir isso do

Sr. tenente-coronel Mariano, declarou-lhe que obteria do

presidente, seu particular amigo, a sua <i« i íssSq. E*te fac-
to é referido em offioio de 15 de Setembro, dirigido a S. í.x.

por um dos mesarios que servia na mesa pnrochial de $6-
t.»-mbro, que <5 justamente o promotor interino^ da comarca.
Mas não obstante a comissão rçalisou-se. O Sr. presidente
foi portanto informado com anteccdencia dequeocnndi-
dato da sua aífei«,ão havia asseverado que aquelle funcciona-
rio seria demittido, por isso quo não se tinha qnerido com-

prometter em favor dn sua eleição, A demissão entretanto
ae verificou ; é com cflVito um escrúpulo demasiado !

Mas verilicou-sè, diz o nobre deputado pelo^ ParA, por
causa da interven-, ão escandalosa que esse funccionario teve

na» eleições de Setembro. Como prova o nobre deputado c«sa.

intervenção escandaloso, *o esso delegado nem A igreia foi,

su otle não tinha acção t dire a força que existia 110 lugar,

porque o eomttiandante delia parece que tinha suas instrui-

ções secretas para a tu4o negar-se ?

1" verdade que o nobre ex-presidente do Plauhy diz, em

ofn''io reservado que s" acha entre os papeis que torno pre-
sentes á commissão de poderes,quo dernittio esse funcciona-

rio pelo seu niáo procedimento 
nas eleições de Setembro;

ma» o chefe de policia diz o contrario, o a esto respeito te-

r.iio uma carta desse magistrado, cm que se encontra

seguinte :

< O presidente da província tendo comigo combinado não

fazer 110 tempo das eleições nomeações e d -miísões na poli -

cia, para que >e nSodi e.-seqneap autoridades principaesjo-
mnvão parto nas ir e«mn s eleições, ? u ccedeu quo nas de juizes
de paz « vereadores pjrdessem os amigo- e protectores do

Dr. Borges Castello-Hranco em todos lugares, não ob-

stante asseverar elle que as ganharia. Na villa das Barras»

onde fui o dito Dr. Hor^es assisti-las, compõz-se a mesa de 2

membros da sua parcialidade e 2 doladp contrario, que di-

vergindo suspendOrSo a eleição, e representarão A presiden-
cia, que annuilou a eleição.

. F.' uli delegado 1" supplente o tenente-coronel SJariano

de Carvalho Castello-Urauco, proposto pc'o metmo Borgc.s o

17
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por mim conservado, o qual em obsorvancia das ordens da

^residencia nenhuma parte tomou na eleição, nem foi i

igreja, e por isso entendeu nada dever communictir sobre a

divergencia da mesa; foi isso motivo para que o Sr. Dr.

Borges, que com elle não conta, exigisse sua demissão. A

presidência consultando-mc, respondi-lhe que o não julgava
merecedor pela maneira por que se comportára; desgostou-
se S. Ex., e demittio immediatamente o Mariano, etc., etc.
Njio me tenho querido prestar a montar uma policia apro-

priada a fazer a eleição Borges ; tenho querido sustentara

ãue 
existe com bons serviços; mas S. Ex. qs vai demittin-

>, etc., etc. »

O Sr.'Franco V: Almeida :—Como se chama o chefe de

p< >licia?

O Rn. Par.oagiU :—Tera um nome que o honra, é o Sr.

Lourenço Francisco de Almeida Catanlio, 1° vice-presidente
da província, actunlmente em exercicio.

Mas disse o honrado deputado que esse delegado havia

nomeado inspectores independente de proposta?» do suhdele-

, gado. Saiba o nobre deputaòo que o facto não é novo ; liou-

vo nomeações interinas no tempo do iinado Sr. Dr. Pe-

reira de Carvalho, quando presidente do Piauhy, o qual o

tinha autorisado para isso, visto como o subdelegado não

queria propôr pessoas aptas para preencher os lugares que se

acliavão vago?....

O Sr.. Fnmco de Almeida : — Havia automação para re-
vogar a lei nesse ponto ?

O Sn. Paba.vic>.á ; — Será inconveniente a automação,
ma« não se segue que o delegado tivesse tomado esse arbi-
trio para o fim que se quer inculcar. Não foi portanto esse
o motivo da sua demissão, e sim por,não ter querido inter-
vir em favor da eleição do Sr. Dr. Borges Castcllo-Branco,
seu parente.

E a este respeito permittao nobre deputado que ehame a
sua attençã.o lendo este trecho de uma declaração do Sr. te-
r.ente-coronel Mariano de Carvalho Caetello-Branco, expli-
cando os motivos da sua demissão; note bem a camara

para o que diz e.£te cidadão na sua correspondência que vem
transcripta no Jornal do Covimercio n. 120 do dia 3 de Maio
corrente, (ir.)

O Sr. Fra>co de Almeida :—E' um documento impor-
tinte! s

O Sr. Paraxam á : — Isto mesmo consta do òfficio de um
dosmesarios, consta de um oflicio do chefe de policia, com

quem o presidente pôz-se em de.-harmonia por este e outros
iUctos analogos. A inconveniência do taes demissões em
vésperas da eleição, tendo aquelles cidadãos sobre quem re-
cahirão prestado importantes serviços, tendo merecido a
couliança de todos os presidentes daquella provincia, não
pfide ser contestada.

Trago isto para mostrar que o nobre ex-presidente do
Piauhy, que.ptsim Buspendia os presidentes da camara da
capital, que assim enviava força para os pontos onde era
essencial que o seu candidato tivesse todos os votos, onde
era preciso vencor a,todo o trance; quo assim domittia um
delegado que servia d» estorvo a essa candidatura, não era
o homem da imparcialidade excessiva, do nimio escrupulo
quando se tratava da eleição do 1» circulo eleitoral do
Piauhy....

O Sr. Franco de Almeida :—Deixando a policia nas mãos
dos mesmos adversarios.

^ Sr. Para>aííi i:—Queria o nobic deputado que se fizesse
uma inversão completa? Mas a isto não se prestava o nobre
ex-chefe de policia, e bem sabe o nobre deputado que se o
presidente se julgava com direito para demittir os funccio-
narios da 

policia independentemente de proposta do chefe de

policia, não podia sem excessivo escaiulalo prescindir delia
para as nomeações.

Eis aqui u razão por que não se fez uma inversão; e quan-
to á villa das Barras, não era preciso, porque o exercicio da
delegacia foi calar justamente naamãos do 3°supplente,

, que era amigo decjdido do Sr. Dr. Borges Castello-Branco.
e que se mostrou tao interessado na eleição (note a camara)
cjue no dia 2 dc Novembro por ocasião de ir um votante A
igreja dar o seu voto foi preso mesmo dentro do templo, u
pretexto de ser criminoso...

O Sn. Fiu-yco i>f. Almeida : — A pretexto não, aqui estão
os documentos mostrando que era um grande criminoso.

O Sr. Paranaguá : — Ouça-me V. Ex. A pretexto de ser
criminoso, disso eu, porquanto declarou o delegado que
tinha tido uma denuncia verbal do que nquclle indivíduo era
criminoso na villa das Barras ou da União, e que lhe cons-
tava que ali estava processado; isto consta de documentos
remettidos pelo ministério da justiça; fez-se a orisão sem
culpa formada, fóra dos casos e sem as formalidades pres-
criptas pela lei; e tendo o indiciado apresentado folha corri-
da, tanto da villa de Carapo-Maior como da União, reque-
rendo ordem de habeas-covpus ao juiz de direito que lh'a
concedeu depois de ouvida, o delegado, assim como o com-
mandante da força não quizerão cumprir essa ordem, dizen-
do que o preso se achava á ordem do presidente da provincial
E é um presidente de provincia em nome de quem se lazem
taes prisões que pôde ser julgado de nimia imparcialidade,
de escrupulo excetsivo ? Vê-se, portanto, que o iirn não era
esse que se disse, que isso era um pretexto, pois que uma
ordem de hab»as-corpiis dada por autoridade competente não
era para ser menosprezada por um agente da policia e por
um commandante de for^a publica.

Eadmira, senhores^quo o nobre deputado pelo Pará, que
aqui se apresenta como defensor das Jranquezas e liberda-
iles publicas, queira assim annullar a garantia do habeas-
corpvs-, uma das maiores e mais apreciadas nçs paizes li-
vres 1 Certamente que não esperava isto do nobre deputado,
e eis purgue disso que o nobre deputado navegava em um
mar . cheio de abrolhos, achava-se em uma posição falsa,
não estava no seu elemento quando defendia semelhante
causa, era que tinha de encontrar Berios embaraços.

Era esse homem criminoso; mas onde as provas do
crime ? Estava pronunciado na villa do Campo-Maior ou
da União ; mas elle apresentou folha corrida, e o juiz de
direito deu-lhe ordem do habeas corpus, ordenou a sua
soltura nos tçrmos da lei ; entretantô desprezou-se tudo,
porque o homem estava preso A ordem do presidente da

provincia

O Sr. Franco de Almkida : — Não defendo esse acto,

O Sn. PakantcvX i — Muito bem. E sabe onobredepu-
tado quanta influencia poderia semelhante facto exercer
no animo dos votantes? Sabe o que isto poderia influir
na liberdade do voto, quando via-se ao mesmo tempo estar a
villa das Barras como um arraial coberto do forças, por
ter-se mandado para ali um destacamento de 60 praças quo
chegou nas vésperas da eleição? Semelhantes factos não

podiâo influir consideravelmente no animo dos votantes?
Ah ! senh res, sinto não ter uma voz tão eloqüente para
peder convencer a camara nesta occasião; por isso permitta-
me o meu nobre amigo, deputado por Minas-Geraes, qüe eu
me sirva de suas palavras em um discurso aqui proferido:

< Nem todos, disse este nobre deputado, nem todos po-
dem fazer uma idéa exacta da influencia que a presença de
uma força exerce sobre o animo pacifico de homens do ceu-
tro, os quaes procurão evitar de ordinário o papel de ini-
migos do governo que arbitrariamente lhes attribuem os
adversarios pelo facto de exercerem em sentidj contrario
ao da autoridade o sagrado direito tle votar. > 

^
Veja o meu nobre amigo, cuja voz retumbante ainda

me parece estar ouvindo, quo influencia poderia exercer,
não uma força de 14 ou 16 soldados como essa que foi mau-
dada para a cidade do Marianna, quo diz S. Ex. transtornou
s5 com a sua presença o resultado da eleição, mas de 60
praças remettidas pelo presidente da provincia do Piauhy,
como elle mesmo o diz em seu ofiicio reservado, em orfi-
cio reservado (altenda bem o nobre deputado pelo Pará) em
matéria de eleições!

Entretanto, a com missão, não dando toda a importanoia a
este facto, não impugna a validade desses eleitores feitos de-
baixo da pressão, não despreza os votos que forão o resul-
tado de outre s votos dados por entre as baionetas quo cer-
cavãoo templo. Esses votos são em favor do Sr. Dr. Borges;
a commissão não lh'os quiz tirar; eu tambémnãolh'os quero
disputar: sejão validos esses eleitores; dP-sè ao Sr. Dr.
Borges esses votos; mas não ó possível qur> sustent3-sea
Validade dos eleitores da Parnahyba, onde também a força

publ'ca se manifestou com todo o apparato, onde forão com-
mettidos actos dc prepotencia, onde, para que um partido
pudesse vencer, foi preciso que se fizessem exclusões injus-
tas, acintosas, sem o menor fundamento, para que o grupo
que não estava em maioria se convertesse em tal afim de

que tivesse maioria, ou antes unanimidade na mesa paro-
chiai, qu'e tem de conhecer da identidade dos votantes, que-
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tom attribuições de máxima importancia, que decide de to-
das as duvidas occurrentes no processo eleitoral.

Ao passo, senhores, quo o Sr. Dr. Borges influía nocol-
legio da capital, e que por assim dizer dictava as consultas

e as soluções das duvidas que por alguns membros da mesa

erào submettidas A presidencia (no sentido sempre íayora-

vel á sua causa), o Sr. Dr. Salles era expulso d<> col!<'gio da

Parnahyba diante das baionetas com eleitores de freguezias

não contestadas como de Pedro II, da Batalha e de Pcra-

curuca , _ "

E'-por isso que digo que sustentando n causa rio Sr. Dr.

Salles presumo defender uma causa justa, presumo «utten-

tar a causa do bom direito (apoiados), a causa da verdade o

da lei ; e pois era justo que neste recinto se elevasse uma

voz para sustenta-la, e tanto mais me julgo obrigado a isso,

quanto aprecio em grito muitu subido n lionra de rapresentar

a minha província. E' para a dignidade dacamara, é para
>cus sentimentos de justiça que appello....

0 Sr. 15irão ce S. Besto: — Peço a palavra pela or-

dem.

O Sn. Pabanagi.í :—Eu tenho ainda de dizer alguma
cousa ; o nobre deputado pelo Pará estendeu-se largamente
sobre este assumpto; é preciso que o acompanhe, que mos-
tre a improcedencia de toda a sua argumentação; quero
convencer á cainara, quero mostrar-lhe que tenlio a razão

pelo meu lado.

O Sn. Baptista Monti:iro : — Já. está muito demons-

trado.

O Sr. ParanageX:— Tornando ainda ã demissão do lo

supplento do delegada das liarras, devo dizer que o Sr. te-

*ente-coronel Mariano de Carvalho Castello-lJranco, que o

nobre deputado pjlo ParA tão injustamente pretendeu des-

conceituar, é um cidadão respeitável pelos seus serviços,

pelo seu caracter; é um homem pacifico, muito estimado

naquella localidade. O meu nobre amigo, o Sr. conselheiro

José Antônio Saraiva, o conhece perfeitamente, e se o nobre
deputado quizer a este respeito algumas informações, estou

persuadido que S. Ex. não deixará de satisfazG-lo. Não era

o Sr. tenente-coronel Mariano um cidadão que merecesse da

presidencia do Pinuhy e do nobre deputado pelo Pará uma
accusação tão grave, tão injusta; eu convido o nobre dèpu-
tado a fazer justiça a esse honrado cidadão; ollo tem servi-

ços da independência, foi um honrado servidor, e só por
conveniências de partido é que foi arredado do cargo que
exercia.

O nobre deputado disse-nos que já essa demissão tinha
sido proposta pelo Sr. Dr. João de Carvalho Fernandes
Vieira, quo não devia ser suspeito. E' engano do nobre de-

putado; o Sr l)r. Fernandes Vieira com e(leito propôz a sua
transferencia do 1° paru o supplente, em virtude de re-

quisição do Dr. Ravmundo Antônio de Carvalho, delegado de
Campo-^Iaior, porque assim o havia pedido o Sr. tenente-co-

ronel Mariano de Carvalho Casteilo-Branco, que pretendia
ou effecti vãmente se tinha passado para uma fazenda 9 le-

guas distante da villa das Barras. Bem vê pois o nobre

deputado que, restabelecidos os factos, de naua eerve essa
coarctada.

Também algumas arguições forão feitas pelo nobre de-

putado contra o juiz de direito de Campo-Maior. e para
confirma-las leu-nos um oflicio em que não duvido que se
encontre alguma expressão inconveniente; mas o fundo
contém um aviso ao nobre ex-presidente da província, ex-

posto com toda a franqueza, com toda a lealdade própria do
caracter daquelle honrado magistrado. (Apoiado»?)

Xa camara existem muitos senhores que o conhecem, e

que sabem que o Sr Dr. l<Vrnandes Vieira é um caracter
muito honesto, muito honrado (apoiados); que é incapaz
de transigir com o crime; que foi elle que rostabele-
ceu a segurança individual no município de Caxias, onde

prestou importantíssimos serviços, pelo que foi louvado

por aviso da secretaria da juBtiça, no tempo em que a diri-

gia o honrado conselheiro de estado o Si. Eusebio de Quei-
roz, por quem foi nomeado c mandado para Caxias, onde 03
crimes de homicídio se commettião em numero espantoso.

O Sr. Dr. João de Carvalho desempenhou excellentemente
a sua commissão, pelo que ainda ó hoje ali muito lembra-
do e respeitado.

Não defenderei a redacção desse oíBcio; mas a substan-
cia. repito, não pôde meiccer a censura que lbe foi tão
acrcmente feita pelo nobre deputado ; o Sr. Fernandes Viei-
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ra ú um caracter altivo ; tem direito a ser respeitado por
todos aquellea que prezâo a justiça e a honestidade.

Uma voz : — E esse mesmo ofiieio é a melhor prova disto,

O Sn. ParanaguA: — Disse o nobre deputado quo havia

provado com documentos que a eleição de Campo-Maior era
nulla, por isso que o livro da qualificação havia sido falsifi-
t ado c a urna violada. Como prova da falsificação do livro
apresentou o nobre doputado auas certidões, uma da sccre-
taria da presidenein, >¦ outra da camara municipal. Notando
diVergencia entre essas duas certidões, tine devião per con-
formes, conclue o nobre deputado pela falsificação do
livro.

Mas <5 do intuição, e nem a camara exigirá que cu o de-
monstre, que uma tal conclusão não se contém nos princi-
pios ; tanta ra/ao tem o nobre deputado para concluir que a
cópia extrahida da secretaria da presidencia é que é a tiel,

quanto eu para concluir que liei é a cópia extra Ilida do pro-
priolivro dacamara municipal. (Apouxdc* )

Portanto, o nobre deputado aqui não fez mais do qu<
abundar em conjecturas, e me permittir i, para não tomar
tempo á casa, que diga que da sua argumentação não «e

pôde concluir que houvesse falsificação no livro. Egostando
eu de segiiir em tudo os bons exemplos e os bons conselho1»,

quando elles partem de pessoas tão autorizadas como o no-
bre deputado e o íllustre autor do voto em separado, direi
o me-mo que disse S. Ex. (refiro-me ao íllustre autor do
voto em separado), quando se tratava da eleição do 4o distric-
to da provincia do Maranhão. A camara ha de estar lem-
brada 

que naquella occasião o nobre ex-presidente da pro-
vincia ao Maranhão apresentou-nos aqui um livro com vi-
siveis signaes de vicios ou falsificação; o o que disse então
o illustrc autor do voto »in separado * Porque não se fez
um exame regular neste livro com audiência dos partes
interessadas ?

Note-se que o livro foi apresentado á camara pelo ;iobre
ex-presidente do Maranhão; podiamos exercer sobre elle
uma inapecção ocular; mas o nobre deputado 

pergunta-
va porque não se havia foito esse exame com audiência das

partes. Basta agora, accrescentava o honrado membro, a
simples apresentação do livro para se julgar falsa «u clan-
destina a eleição?

Pois bem, eu direi com o nobre doputado, porque não se
fez, porque nãoinsistio-se no exame dolivro? Basta agora a
apresentação de duas certidões, de duas cópias, uma extra-
liida da secretaria da presidencia e outia da camara mamei-

pai, para se concluir que o livro da qualificação foiviciado, que
a eleição de Campo-Maior é nulla ? E' pois com as próprias
palavras do nobre doputado, autor do voto «m separado, que
eu respondo á opinião do nobre deputado pelo 1° districto
do Pará, que está de accordo com elle nas mesmas idéas,
nos mesmos princípios, nos mesmos sentimentos.

Mas nccrescontou o nobre deputado : «. a urna foi viola-
da, introduzirão-se nella maços ae cédulas. > Como prova o
nobre deputado uma accusação tão grave ? Com documen-
tos que não forflo presentes á nobre commissão ; e nem lhe

peze a não apresentação de taes documentos, porque elles
nada pro vão ; e se provão alguma cousa, é contra alguém

que o nobre deputado defende. Note bem a camara : o no-
bre deputado prova a violação da urna com o depoimento
de tres soldados que se achavão do sentinella na igreja.

O Sn. Franco de Almf.ida: — Eu rofori s6 tres; porém
lia muitos mais.

O Sr. Paiiauu.eá •• — Senhores, esta justificação foi dada
na cidade de Theresina, e os soldados que vier8o depôrcomo

testemunhas forão chamados prír ordem da presidencia ;
e um destes soldados,... (Oh! senhores, não posso conter o

justo scutimentode indigmiyãoao revelar este lacto )Osol-
dado José Alves do Oliveira, testemunha que jurou melhor,

poucos dias depois do seu depoimento foi escuso do serviço

militar! Isto i bastante significativo. (Sluitot apoiados.)

O Sr. Fr*m:o de Almeida : —E a justificação de Camp)-
Maior?

O Sr. Pabanam 4 : — Como um facto desta ordem nâo

deve ser trazido ii tribuna sem ser acompanhado da com-

petente prova, eu a apresento : «Instrumento dado epas-
sado em publica-fórma doofficio de mim tabellifio com o

teor do que abaixo se declara.—Ofllcio n. 279. —- Illm.
Sr.—Determina S. Ex. o Sr. presidento da província que
V. S. faça quanto antes vir a esta capital o cabo Benedicto

Cândido da Silva c soldado José Alves de Oliveira, e Scverino
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Alves da Costa, do corpo de policia, assim como 
"o 

cometa
de Ia linha. João Antônio. Deos guarde a V. S. Sala das or-
deus na Theresina, 24 de Novembro de 1856.—Sr. tenente
Victorino Cardoso da Silva, commandante do destacamento
de Campo-Maior.— Mijwl Ferreira Cabral, capitão-aju-
dante d'ordens. E nada mais se continha, etc. >

Esta ordem é datada de 24 de Novembro, listes soldados
testemunhas^ vierão prestar uma justificação cm termo
diverso do foro do delicto ; tratava-se nada menos do que
de verificar uni crime, e foi assim que se procedeu ; e os
soldados vierão para esse Um por ordem do presidente da
província, a quem se fez carga dc nimio es era pulo e de uma
imparcialidade sem igual, excessiva mesmo, se 6 pos-
sivel !

^ ós agora ides ver como foi recompensado o soldado que
melhor jurou, e cujo depoimento foi aproveitado pelo nobre
deputado pelo lo districto da província do Grão-Pará.

O nobre deputado marchou por caminhos muito perigo-
sos, encontrou precipícios inevitáveis, e por isso eu peco e
espero que a camara tenha indulgência para com o nobre
deputado.

O Sr. Franço he Almeida : — Muito obrigado,

O Sr. Paranaguá : — « Certifico, em cumprimento do des-

pacho supra do Sr. commandante (o despacho está firmado

pelo Sr. major Cabral), que revendo o livro de registro das

praças do corpo a fl. 82 consta que José Alnes de Oliveira
sentou praça no dia 21 de Novembro de 1855, e por despa-
chodoExm. presidente da província de 17 do corrente me:
(Dezembro) foi escuso do serviço a 20 do referido mes, o qual
sendo recrutado em Campo-Maior pelo delegado de policia,
sendo para aqui remettido foi designado pelo viee-presiden-
te a servir no corpo de policia em attenção a algumas cir-
çumstancias em seu favor, e que nesse tempo não pôdG pro-
var. Quartel na Theresina, 26 de Dezembro de 1856. —
JW Ricardo da Silva, alteres secretario. > A firma está reco-
nliecida, ete.

Poucos dias depois que o soldado Josc! Alves de Oliveira
prestou o seu depoimento (é aquelle mesmo soldado que fi-
cou nu igroja para presenciar tudo, e que disse que vio tu-
do quanto lhe mandarão ver) foi escuso do serviço militar
pelo nobre ex-presidente da minha província 1!! Este facto
não precisa dccommentarios, elle 6 bastante significativo
para convencer ao nobre deputado que foi injusto quando
pretendeu fazer carga ao nobre ex-presidente do Piauhy
de excessiva imparcialidade e do nimio escrupulo. O nobre
deputado sabe que todos os excessos são condemnavcis.

O Sr. Füixco dk Almeida : — Tenha a bondade de ler a
data do depoimento.

O Sr. PiraxagcI : — Não tenho agora estes papeis em
meu poder, mas pre.iumo que é do Io de Dezembro. A or-
dem chamando os soldados ú cidade da Theresina para pies-tarem a justificação é de 24 de Novembro, a escusado
serviço ao soldado José Alves de Oliveira em prêmio do seu
bom depoimento foi d «da por ordem da presidência com data
de 1» de Dezembio, dias depois da justificação. E quando
fosse dada antes, era a mesma cousa, devia-se concluir queo soldado exfgio a paga adiantada.

O Sr. íranco de Almeida:—Então foi antes ou depois 9
O Sr. Paranaguá:—Foi poucos dias depois; mas ainda

que fosse antes, repito, isto nada influo.

O Sr. Franco de Almeida:— Preso por ter cão preso
por não ter cão!

O Sr. Paranaguá:— I»to ineommoda muito ao nobre
deputado.

O Sr. Franco de Almeida: — A mim ! Está enganado.
Jurárao muitos, mas V. Ex. agarrou-se a este só.

O Sr. Paranaguá:—Os outros soldados jurárão muito

pouco ou nada jurárao, e o nobre deputado mesmo não fez
caso delles ; os outros soldados disserão que os membros da
mesa chegáruo das 8 para as 9 horas afim de continuarem
sei:s trabalhos, e manaárâo que elles se retirassem, ficando
unicamente José Alves de Oliveira que devia presenciar o
acto.

Citou o nobre deputado um attestado do commandante
do destacamento que disseque vio abrir o caixão aondo
estava a urna; mas que a um», não fora aberta. Assim
esta declaração, bem como os depoimentos dos outros sol-
<i|idos, para nada serve. O soldado Oliveira, que de propo-

sito os mesarios deixiirão ficar para tudo observar, é o qua
convinha; quanta \erosimilhança não ha em tudo'isso !

_ Portanto, senhores, razão tive eu quando daquelle banco
disse ao nobre deputado, no momento em queJia essa jus-
tificação, que tudo isso era uma farça.

O Sr. Fr*in«;o de Almeida : —V. Ex. dá licença que lhe dê
um aparte?

O Sk. Paranaguá:— Pois nãr>.

O Sr. Franco de Ai.meida : — A justificação em Theresina
foi em Dezembro.

O Sr. Paranaguá:— O soldado foi chamado em No-
vembro.

O Sr. Franco de Almeida : — P«rdôe-me, a primeira jus-
tificação cm Theresina foi em Dezembro de 1856, a segunda
em Campo-Maior foi em Fevereiro de 1857. Vê-se, pois, quer escusa nao foi em recompensa do serviço do depoimento,
raça disto o uso que quizer.

O Sr. Paranaguá :—Então seria um incentivo para que
jurasse melhor.

O Sn. 1 ranço de Almeida :—A um e aos outros ?
O Sr. Paranaguá :—Os outros nada disserão.

O Sr. Frasco de Almeida:—Disserão a mesma cousa.

O Sr. Paranaguá í—Seja como fôr, houve uma recom-
pensa ao que melhor jurou ; se foi um acto de gratidão, a
camara que avalie.

Portanto o grande Achillesa que se soccorrou o nobre de-
putado contra a eleição de Campo-Maior estã por terra.
{Apoiados.)

Debalde o nobre deputado empenhou todos os recursos
da suaoratoria para mostrar que os depoimentos dos solda-
dos tinhão grande fé. < Elles não estão inhibidos, senhores,
de vireni depôr, elles merecem toda a fé, todo o conceito ; »
eu não repillo absolutamente os depoimentos dos soldados ;
mas á vista do que tenho dito a camara que avalie o peso que
se deve dar a semelhantes depoimentos quando são acompa-
nhados do recompensa dando-se aquillo que o soldado mais
deseja, aquillo que é mais grato ao coração do soldado re-
crutado pela maneira de que ainda hoje fallou também o
nobre deputado pela Bahia, quero dizer a escusa do pesado
serviço militar.

Então, senhores, á vista destas considerações, e de outras
que melhor podereis fazer, ainda haverá quem vacille uip
momento sobre a validade da eleição de Campo-Maior, elei-
ção que foi disputada a todo trance, e em uma parochia a
respeito da qual o Sr. Dr. Borges nos diz, no seu folheto,
quimera do seu maior empenho? Leroi as próprias palavras

« Campo-Maior foi a parochia do meu maior empenho, e
onde meus amigos forão viatimas dos maiores abusos, como
expuz no lugar competente, praticados pela pandilha do Sr.
Jacob, o homem mais odiento e odioso do Piauhy*. »

Oh ! senhores ! Não posso deixar de prevalecer-me desta
oceasião para defender ao Sr. commandante superior Jacob
de uma uspersão tno injusta como esta ; o Sr. Jacob é um
homem respeitável, tem preswido serviços e tem sido justa-
mente considerado na província do Piauhy, goza de infh\en-
cia, tem sido deputado provincial, e occupa uma posição
social do importancia.

0 Sr. Miranda:—Também o Sr. coronel Ozorio tem
prestado sen iços importantíssimos.

O fyt. Paranaguá:—Não 
pense o nobre deputado que eu

desconheça os serviços do Sr. coronel Ozorio, e a sua influen-
cia; nem para reconhecer is:so fora mister desconhecer a
influencia e serviços do Sr. commandante superior Jacob
Manoel de Almendra.

Mas, senhores, não irei fóra do meu proposito. Dizia eu.
isto não se pôde crer que acontecesse em uma eleição tão
disputada, e em que estava empenhado um homem de tantos
recursos como o Sr. Livio Lopes Castello-Branco, amigo,
cunhado, e pessoa de toda a confiança do Sr. Dr. Horgès.

Portanto, quando não fossem sufficicntes as considerações
e argumentos que apresentei, esta não podia deixar de com-
pletar a prova da validade da eleição de Campo-Maior; quero
dizer, bastava esta consideração para mostrar a inveiosimi-
lhança da inculcada violação da urna ; portanto no animo
da camara não deve pesar a menor duvida a respeito da va-
lidade da eleição de Campo-Maior.

Accresce que a victoria foi apenas decidida por 40 o t<ui-
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tos votos. Pois um triumpho assim obtido onde ri lei foi
tão respeitada, pôde ser acoimado de nullo ou de falso ? Se
liouve introducção de cédulas ua urua, sommaudo-se o
numero dellas com o numero de eleitores que faltíirão, e
Cujos nomes estãoescriptos, não se reconheceria o excesso?
E então o nobre deputado, que tanto esmeril liou esse ne-

gocio, não se aproveitaria desse argumento, uão se pre-
valeceria da lógica rigorosa dos algarismos para provar a
falsidade ?

Portanto è inverosimil a introducção de cédulas, e assim
a eleição de Oampo-Waior 6 liquida, não pôde deixar de ser
validada pela camara. (Apoiado*.)

A respeito do Peracuruca e Pedro II disse o nobre depu-
tado que tinha provas contra a validade da 1" e sérias ap-

prehensõos contra a 2". Entretanto note 11 camara que estas
eleições não forão arguidas pelos proprios interessados. O
Sr. Dr. Borges reconheceu nessas paroebias o triumpho
dos seus adversário* j porquanto a rospeito de Peracuruca
diz S. S. no seu folheto: « Quem não sabe que, sendo o
lado dos meus amigos e parentes, em Peracuruca especial-
mente, summamente numeroso é forte, nada absoluta-
mente pôde lazer na eleição porque o Sr. tenente-coronel
Fontenellcs, delegado de policia e influencia do lado ad-
verso, tudo falsificou, começando da qualilicação? ('outra
todos esses manejos c traticancias representarão meus
amidos, empenhei-me eu; mus o que obtivemos para Pa-
racuruca? Nem uma providencia, nem um soldado.

O candidato que era favorecido pela presidência não ob-
teve nem um soldado, nem uma providencia; a freguezia cs-
tava entregue ao* adversarios que o presidente não quiz
demittir. O nobre deputada prevalece-se do uma irrojru-
laridade, que, comqu:into seja real, não affecta essencial-
mente a verdade da eleição, do triumpho reeonhccido dos
adversarios do candidato que o nobre deputado defende.

A respeito da freguezia de Pedro II ú- o Sr. Dr. Borges

quem 110 seu folheto diz que o triumpho dos seus adversa-
rios foi completo, os seus amigos abandonárão o campo :
«Em Batalha, Pedro lie Theresina, obtive do partido
liberal que se não apresentasse, que confiasse na lealdade
dos chefes saquaremas, que tudo me promettião Levei mi-
nha lealdade a tal excesso, minha abstenção a tal ponto, que
meus amigos nem supp'entes tiverío íusscs lugares. >

Pois o Sr. I)r Borges confessa a victoria dos seu» adver-
snrios e a explica, e entretanto o nobre deputad > nos vem-
dizer que taes eleições estão inquinadas de vicios c nullida-
des, e traz para prova-las semente as suas apprehcnsões?
NTio vio hoje a camara pela leitura do expediente que ainda
agora é que nos forâo remettidas varias actas da eleição do
circulo do nobre deputado ? E' preciso, senhores, que ern
tudo tratemos de manter a eoherencia.

Portanto, opino pela validade das eleições que forão con-
testadas pelo nobre deputado i*clativas ao 1«> e ao 2° colégio.

Passemos ás eleições da freguezia do Pnrnahyba.
Quiz o-nobre deputado contestar a influencia do irmão c

dos amigos do Sr. Dr. Sulle* naquelle lugar, dizendo quo
apenas por uma transacção puderão obter alguma cousa.
Não julgo opportuno entrar nesta questão; ponderarei só-
mente ao nobre deputado que em 1849 o Sr. coronel Salles
venceu ali as eleições.

O Sn. Silva Min imia : — Porque a camara assim o de-
terminou eliminando 80 e tantos eleitores.

* (! 
V«- Pauwu.iií :—A camara é o juiz competente paradecidir semelhantes questões ; é preciso collocarmos o juízoda câmara acima «ia nossa opinião individual, e curvar-

mo-nos ás suas determinações soberanas.

O Sa. ima Mika.m>a :—Nao duvido, mas foi preciso
que houvesse aquella decisão, e isto é muito escandaloso.

O Sr. Pabanacijí : — F.demais, porque o Sr. coronel Ozo-
rio tem influencia, segue-se que os seus adversário» não
pos-ão tê-la igual, ou maior 1

O Sr. Silva Miranda : — É preciso que se diga a ver.
dade.

0 Sn. Pabasaci iÍ (nom força): — Eu sou incapaz de faltar
ú verdade. (Apoiado*.)

O Sk. Silva Mirainda:— Nem eu applico ao nobre de-
putado.

O Sn. Paranaguá : — O nobre deputado deve conhecei-me
como homem incapaz de infringir a religião do dever.

(AiMiadoa.) Não faltarei, nunca faltei ao respeito quedeio ú

opinião publica nesta vida ; uma das cousas que mais prezo,
e que conservo como um thesouro.é o conceito de homem de
honra, de homem justo. (Muitos apoiado.*.)

Por mim, em abono do meu caracter, fallão as minhas
antecedencias; não preciso exhibir provas; o meu procedi-
mento nunca desmontido mostra perfeitamente o que sou.

(Muitos apoiado*.)

O Sr. Silva Miranda: — .Já disse que não applico r•
nobre deputado; refiro-mo ao que hontem Be oi?»se com
muita inexactidão.

O Sn. Paranaguá :— Bem , vamos í questão. Estando os
dons partidos com igual numero do eleitores na freguezia
de Parnnhyba, um queria predominar na organisação da
mesa. Vós todos, senhores, comprehendois a importância
da mesa parochial pelas «uas attribui«,õos, ouando se ti ata
de eleições. Ella conhece e decide da identidade dos votan-
tes, recolhe as cédulas, apura-as, decide todas as duvida?

que se apresentão. Dessa immensa importancia se tem do
duzido aquella máxima que não approvo, que revela uma
immorulidade, — 

quem tem a mesa tem a eleição.

O Sn. Cbuz. Machado : — Apoiado. K' immoral osia ira-
xima.

O Sr. Paranacuí: —Era 
preciso a uma das parcialidade-,

ter a mesa parochial, e essa parcialidade não trepidou
ante o emprego de meio algum para obter a unanimidade
da mesa, coiuo de facto veio a obter. Mas foi uma unani-
midade^ artificial, que legalmente não podia ter, uem tivera
nas eleições de Setembro, por occasião das quaes deu-so 0
facto escandaloso de um juiz de paz decidir por si a impor-
tante questão do adiamento da eleição. A camara Mibe
muito bem que organisada a mesa todas as deciVcs »ã.<
tomadas por maioria de votos, exeepto as que se referem
á policia, porque são peculiares do presidente. Esse presi-
dente da mesa parochial em Setembro, que foi tambem
quem presidio a eleição em Novembro, fiel ao seu syste-
ma, achando-se em minoria da mesa, adiou as eleições e
representou ao presidente da província, que approvou o sei'
acto, annuUanito as eleições presididas pelo 2<» juiz de pa/f
resultando dalii que, mareado novo dia, se li/erfio outra-
sem ojjposição da parcialidade do Sr. Dr. Salles, que nada.
nem justiça, mereceu do nobre ex-presidente da minha
província.

Aqui tenho o edital pelo qual o ]o juizdepez julgou-se
autorisado a adiar por si só a eleição. Marcado porS. Ex.
o dia 20 de Dezembro para novas eleições, os amigos do
Sr. Dr. Salles. qm tiverão ganho dc causa lias eleições de
Setembro rião compaiecvrãO.

13ia voz : — Porque, não quizerão.
O S«. Paranaguá: — Porque a fore.i, porque as baic*

neta» tomürão as portas rio templo, porque o i. gresso llieo
era vedado. E' isto o que constu da representação» dc do-
cumento» que estão sujeitos m> governo imperial, de quem
noa cumpre aguardar ura» decisãorecta . imparcial, como
6 preciso para raoralisaras eleições. Em verdade necessi.-
rio que nossos costumes eleitoraes se regenerem , se moru-
Usem (apoiado*), entrem na senda do dever....

O Sr. Silvkira Iajuo : —Mas isto depende principalmente
do governo do paiz....

O Sr. Ak.i sto pi: Olivfira : — E' isto o quo estA dizendo.

O Sk. Silvkira Ix)iio : — .... abstendo->e de interven-

ção indébita.

Outro Sr. Dkpltaoo: — E o que entende por intervenção
indébita ?

O S*. PaiianauiA Mas, senhores, seguírei o fio do meu
discurso, estou discutindo uma questão capital. Tratava-se
da organisação da mesa paroohial; uui dos partidos aueria
ter a mesa, para isso preclispôz^ todos os meios com longa

premeditação; o fçolpe foi certeiro, não lhes faltou. Porque
foi excluído o eleitor Faustino Josó da Fonseca ? por quo
motivo? para que fim ? Os amigos do Sr. Dr. Salles estavão
com 11 eleitores, os amigos do Sr. Dr. Borges Castello-
Branco estavão com outros 11.

Ora, vojamos quem era interessado nessa exclusão ; em
falta dc outra fonte rccorrercmot a um documento fornecido

pelo primeiro interessado; é uma correspondência do Sr.
Dr. Borges Castello-Branco inserta 110 Diário do Maranhão
de 21 de Março dc 1857 ; gonto de servir-me de documente i

que são fornecidos pela parte, porque jâmnis podem ser
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ji verba fios ti-; suspeitos. l)yz S. nessa correspondência :
« Sendo igual opumero de eleitores de um e outro lado, pro-curavão ambas as parcialidade* arredar algum eleito* ron-
trario, d o que sobre :udn necessita vão o* amigos'do Sr. Dr.
S.t les !. ..» Ma* cs amigos do Sr. Dr/Saltes nas eleições dê
?wOtembro tmliao tido a maioria da, mesa, os 4; mesarios erão
da siri parcialidade ; portanto devo presumir que não erão
03 amigos do Sr. Dr. bailes que tiulião necessidade deste
recurso. .Io que tanto mostrarão precisar os contrários, queaté o juiz de paz, que é o mesmo que funccionava nas elei-
voes (le Novembro, julgou-se com direito de adiar a eleição
e recorrer ao president;. (

« De que sobretudo nccessíjtárão (continuando a ler) os
amigos do^Sr. Dr. Salles, sendo que lhe-* era contraria a
qualificação, e não conta vão coro o juiz de paz. > Note a
camara que a proposta da exclusão partio justamente da-
queiles que dizem que não níccssitavüo desse recurso, isto
é, forão os amigos do Sr.Dr. Borges que propuzerão, que
resolvêrão a exclusão do eleitor ; ora. isto é inacreditável !
Xote ainda a camara que a questão se decidio por um voto,
porque o proprio excluído sobre quem versava a questão foi
posto tora d ; combate, não podia votar em causa própria.

Eis-aqui, senhores, como por meios iníquos e tortuosos
se consegujo lazer com qite um grupo, que não era a maio-
ria, se convertesse em maioria, que chamarei artilicial, con-
traria á lei, porque o eleitor de que se trata não podia ser
excluído, porque o motivo, o documento que se apresentou,
não era sufficiente. Apresentarão uma gazeta em que vinha
uma portaria do meu honrado amigo ex-presidente da pro-
vincia do Maranhão pela qutil era demittido esse indivíduo
por estar pronunciado. Ora, o nobre presidente, fundamen-
tando semelhante acto, não precisava exhibir todas as ra-
zões, e alím dessa que apresentou, liavia a de su ter mudado
esse cidadão para a fregueziá da Parnahyba, como consta de
documentos que forão prementes á comínissão de poderes o
que estão sobro a mesa ; desses papeis ,-e ve que esse cidadão
estava qualifica do lio 7° quarteirão da freguezia da Parnahy-
ha, que er«i eleitor, oílicuil da guarda nacional, etc., etc
Nem se exhibio mn documento, como era necessário, -da
sustentação da pronuncia, porque sabem muito liem os no-
bres depurados que pelo art., 94da lei de 3 de Dezembro de
1841, pelo art. 293 § 2o dò regulamento de 31 de Janeiro
de 1812, <: pelo art. õ:i, creio que § 3» da lei de 19 de Agosto
de ] 84G, para que a pronuncia possa produzir o offeito do
suspender o exercício dos direitos políticos c preciso que
seja competentemente sustentada.

Ora, a.sustentação da pronuncia, sendo um facto, este
faeto não se pôde pesumir, deve ter acompanhado de pro-
™;.o nobre deputado, que sempre se soccorre aqui aos prin-cipios j uridicos, deve-me agora favorecer com o seu apoia-
do ; não deve contentar-se com a. simples portaria do cx-
presidente do Maranhão. Saiba que semelhante pronuncia
nunca foi sustentada, e que se acha revogada desde 16 de
Dezembro de 1853, e que o processo está findo; aqui
teu lio o documento.

^Senhores, eis aqui o meio arbitrario, ill^gal, com que se
pôde conseguir a ummimidade da mesa paroehial, unanimi-
dad<? de que tinhão tanto mais necessidade os advevsarios do
Sr. Dr. Salles, quanto o nobre deputado pelo districto da
Granja, 110 Ceará, foi o primeiro a revelar que o^ habitan-
tes df-sse lugar e da Amarração ião votar na cidade da Par-
naliyba ; e^sa gente era neccsaria...

I » Sr. Di.pufado : — O nobre deputado pelo Ceará apre-
sentou esse facto'?

O Sn. Par anaíji.í: — O nobre doputado pelo Ceará é um
caracter tão nobre e tão distineto que a camara não deixará
de lhe fazer justiça : foi juiz ali, onde rosidio 5 annos; era o
candidato das affeiçôès do lugar, tinha de lidar com essa
gente, estava por coni-cquencia no caso de saber, de revelar-
nos um fact.9 de quc"tinha conhecimento ; a assaveração do
honrado collega perante a representarão nacional, perante o
paiz, não pôde ser posta em duvida, tem todo o cabimento.
Além disto, semelhante facto consta de documentos que
forão presentes á commissão de poderes ; consta de um offi-
cio do vigário da cidade da Parnahyba, consta do uma
attestação de diversos cidadãos, consta do officio do delegado
da Parnahyba pedindo providencias para que semelhante
abuso não fobse por diante.

Qual, pois, seria a parcialidade, o paTtido interessado em
ter maioria ou unanimidade na mesa? Seria o dos amigos
do Sr. Dr. Salles que ali residião ou os da outra parcialidade?
Eu 6ou o primeiro a reconhecer a influencia do Sr. coronel

Ozono, estimo-o; mas a sua influencia será tão ampla quese estenda no Ceará e ao Maranhão? Não duvido que se
prova a influencia do Sr. coronel Ozorio por todos esses
lugares ; mas o facto de virem os votantes do Ceará e do Mn-
ranhão decidir de um pleito eleitoral no Piauli£.não A re-
guiar, não pôde ser eanccionado por esta «amara. (Apoiados.)

l 'i Sp. Dupctibo dá ura aparte.

O Sr. Paranaguá : — Não duvido da sua boa fé, mas a ca-
mara deve ser esclarecida, deve apreciar todos esses factos :
cumpre esmerilhar para decidir com o critério com quecos-
tuma questão tão importante.

Eu não quero abusar mais da paciência da camara ; po-dia ainda oicupar-me da exclusão de outros eleitores ; um
oelles j a estando com assento na mesa foi delia excluído
por considerar-se que illegalmente fora nomeado eleitor em
18d_, nao tendo os 2õ annos exigidos. Mas não devooccul-
tar que a exclusão do lo eleitor foi a que decidio a questão
que deu maioria ao partido que a não tinha, e que delia
precisava para aceitar os votos dos habitantes das provin-cias do Coará e do Maranhão, que devião fazei peso na ba-
lança eleitoral, e favorecer os amigos do Sr. Dr. Borge3
Lastello-Brnnco. Além destas exclusões, que são defeitos
capitaes, e que o Sr. Dr. Borges na sua correspondência
mserta 110 Diário d» Mamuhrm de 21 de Março de 1857 diz
que erao de todo o interesse pnra uma das parcialidades
excluio-sfl acintosamente um eleitor sob pretexto de queera liberto ; ^ais outro porque foi eleito em 1852, não ten-
do ;> idade legal ; e aquelle que já estava com assento na
mesa, e que actualinente tom mais de 27 annos. Ora, isto é
um luxo de arbitrio...

Um Sr. Deputado : — Quem propõz isto ?

O fen. Paivanagti: — Foi o irmão do Sr. Dr. Salles, dis-
se o nobre deputado, que nem eleitor era, c só supplente ;
mas não lhe pôde ser isso imputado; quem carrega com as
conseqüências desse acto não é quem o propoz, mas quemtomou a sua decisão, aquelles que repeli irão outros propos-tos juntos, que não consentirão que um partido pudesse ser
convenientemente representado para exercer a influencia
e a iuspecção necessaria em um acto tão solemne, como
aquelle quo a mesa 

paroehial tinha de dirigir, em que a
vontad • 

popular se tinha de manifestar livremente ; não
devem, não 

podem declinar da responsabilidade de suas de-
liberações, fosse a proposta feita por este ou por aquelle
cidadão.

A exclusão foi votada por uma maioria que formou-se
por meios tortuosos c injustos cm favor dos amidos do Sr.
I)r. Borges; carregue pois essa maioria com as consequen-
cias do seu erro, embora a proposta partisse de um irmão
do Sr Dr. Salles.

A exclusão desse membro da mesa de qualquer fôrma quese considere é sempre um acto de prepotência, era uma vio-
lação do art. Io § Ioda lei n. 81:) de 9 de Setembro de 1855
combinado com o art. 8o da lei de 19 do Agosto de 1816 ;
porquanto note bem a eamartf que semelhante disposição
não foi revogada pela lei novíssima de 9 de Setembro de
1855, foi modificada apenas na parte relativa á nomeação
dos mesarios, que deixando de ser os eleitores 

*e 
supplentès,

últimos da 1" turma, e primeiros da 2» turma, devêm ser
eleitos conforme prescreve a citada disposição da lei de 9 de
Setembü# de 18.55, podendo, note-se bem, r<>cnhira votarão
em quaesquer cidadãos da paroehia quo teu hão as qnalida-des de eleitor. A lei de 184fi nesta parto foi arenas modii:-
c.idae ampliada.

Ora, o cidadão de que se trata tinha a seu favor, não só
um diploma de eleitor verificado competentemente por esta
augusta camara, como além disso tinha a idade legal, o

ue consta de um documento que se acha inserto na acta
a eleição presidida pel» 1° juiz de paz que o nobre deputado

defende. Consta da certidão inscita na acta que esse indi-
viduo tinha então 27 annos.

O Sr. Franco »f Almeida :—Quando foi eleito ou quando
votou ?

O Sk P»RAN«aj.t:—Quer tivesse idade quando foi ciei-
to, quer não, a camara o reconheceu ; os eleitores da Par-
nahyba não tinhão o direito de revogar um acto desta casa;
ella é soberana cm suas decisões quanto á verificação dos
poderes. Portanto fique certo que esse eleitor, além de íi
ter sido reconhecido por esta camara, era um cidadão nctuàl-
mente com 2~> annos de idade; e ?e a lei exige sómente 25,
segue-se que não podia ser exeluido da mesa paroehial por
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semelhante motivo ; sua exclusão foi um acto de prepoten-
cia, quer fosse praticado em conseqüência de proposta de

um irmão do Sr. Dr. Salles, quer de outra pessoa.

O Sn. Frasco de Ai.jif.idv t-E' umiictodc prepotência
excluir-se um amigo !

OSr.Pahasi«:A:— Portantocreio terdemonsti-adodcnnvi

maneira palpável o modo injusto eillegal com que se pro-

cedeu á organisação da mesa paroclnal da cidade da i ania -

liyba. Um fim que se quiz conseguir p»r todos esses meios

tortuosos, pondo-se em risco a tranquillidade publica , <er-

tamente não pôde ser sanceionado por esta camara ; a ciei-

çgo presidida pelo primeiro juiz do paz, depois «e lançar-se

mão dosses meios com o apoio da força publica, nao pode

ser approvada. (Apoiados.) #
Mas- disee o nobre deputado: * Sc isso ó verdade, dç-

veis approvar a eleição da freguezia do Eosario. > Não du-

vido que o nobre deputado tenha razão, o eu j;'i lhe diyse

que apresentasse nma emenda approvando a eleição dessa

freguezia. A commissão talvez tivesse algum eserupulo,

mas o nobre deputado, que é o primeiro a reconhecer a im-

procedencia dessa conclusão do parecer, esta no^ caso de

apresentar uma emenda de accordo com a sua opinião.

Uma voz : — Outras eleições têm sido aqui approvadas

com os mesmos defeitos.

O Sn. Parasagu i: — Senhores, não quero fatigar por

mais tempo a camara ; não quero abusar da sua benevolen-

cia, do favor que me tem prodigalisado ouvinito as íraeas

observações do humilde orador que tem u honra de oocupar a

sua attenção. (Nio apoiados.) Vou concluir pedindo-lhe que

me releve se por ventura deixei escapar alguma expressão

menos conveniente, e que isso nao sirva para prejudicar ou

desmerecer a justiça da causa ; seja tudo lançado em conta

da fraqueza do orador. Para o esclarecido j aizo da camara,

e para a sua independência, é que eu appello unicamente ; sõ

invoco os seus princípios de justiça ; nada mais desejo do

que isso ; nada menos do que isso devo esperar. (Ãfvi/oi
apoiados.) I

Vários Srs. Deputados :—Muito bom.

(O orador t comprimentado por seus amigos.) .

Lê-se e apoia-se a seguinte emenda :

< Se Pôr approvado o parecer e rejeitado o \_otiem separa-

do, proponho que se mande proceder á eleição da freguezia

da Parnahyba, que dá 24 eleitores ; e proceder-se-ha pois
«i apuração no 2o collegio eleitoral, porque a diflerença

entre os dou» caudidatos ó de 14 votos, e aquella freguezia

dando 24 eleitores pôde influir 110 resultado linal.—Franco

de Almeida. »

O Sr. barão S. Bento (pela ordem); — Peço a V. E.\.

que cousulte a camara se consente no encerramento desta

discussão; porque entendo que a matéria tem sido sufli-

cientemente elucidada.

A camara, sesdo consultada, resolve pela aflimativa.

Procede-se ii votação do parecer e da emenda. O parecer
é approvado em todas as suas conclusões por 51 votos contra

25, ficando prejudicado o voto cm separado ; a emenda e

também approvada na primeira parte, ficando prejudicada
a segunda.

O Sn. Presidente declara deputado pelo 1° districto da

província do Piauhy o Sr. Antonie Francisco de Salles, c

supplente o Sr. Antônio l»orges Leal Castello-Branco.

Acliand0-80 aquellc senhor na sala immcdiata, ó intro-

duzido com as formalidades do cstylo, presta juramento e

toma assento.

PSDIDO DE INFORMAÇÕES l.l.riIORAKS.

(3° districto.) n

Lê-se. entra em discussão e sem debato é approVadoSo

seguinte parecer :

< A commissão de constituição c poderes precisa ero-

quer que por intermedio do governo se peção com urgen-

cia todas as informações, officios c documentos relativos áa

ultimas eleições primarias de Guaratingueta, i aubaté <•

Pindamonhangaba, que existirem na secretaria da prown-

cia de S. Paulo. Sala das commissôes, 28 de Maio de 1857.

— J ,J. Teixeira Júnior. <— A. C. da Cruz Machado. >

E MAIO, DE 1ST/7. JS5

dr •rido. 
"

Entra em discussão o paret-orda commiísHo de constitui-

ção e poderea concluindo que seja declarado deputado por
este districto o Sr. Barbas:» da Cunha, e supplento o Sr. F.
de Paula Machado, o «' r; oiado, como emenda substitutivr,
o v- toem separado do Sr. Pacheco, que concilie a favor dos
Srs. Carneiro de Cajnpo» como deputado, e Lopes .Chaves
como supplente. (Vide xiw.sdu dc 27 deifa/o )

O Sr. Silveira Loro:—Peço a palavra.

O Sr. Presideinte :— Tem a palavra. /

O S». Silveira Lobo : — No estado do fadiga em que 1109
achamos, tendo 116? de dar attenção a uma questão impor-
tante, muito complicada, quo vai fundar um precedente
que deve influir, talvez com injustiça, ol.r'. o e.-.ta '.i 

das
nossas cousas oleitoraes 110 futuro, ou achava' de prudência
e de conveniência que reflectiswmos inais, que d' speiwle»-

semoó mais attenção 110 examo doste parecer complica-

dissimo ; e em vista disto vou requerer o adiamento desta
discussão para amunhãa. 

^
Kc-se, apoia-se e entra em diJmsi-ão o seguinto requeri-

mento:

« Rcqueiro que bg adie ató amnnhãa a discussão do pa-
recer sobre o 2« districto eleitoral da província de S. Paulo.
— Silveira Lobo. >

Não havendo quem peça a palavra, e indo-se proceder A
votação do requerimento, reeonhece-se não haver casa.

Faz-se a chamada c levanta-se a sessão ás 2 % horas.

Sessão rui 21) «le Mnio.

PRESIDEMMA I>0 SR. VISCONDE DE HAEPEMiY.

A's 11 horas, feita a chamada, e acliando-se presentes os
Srs. visconde do liaependy, Gonçalves da Silva, Ce.<ar,
Salathiel, Costa Pinto, Machado, Ilerrtiogenes, At ha ido,
Souza Leão, Landulpho, Villela Tavares, Silva Miranda,
F. Octaviano, Paes Barreto, Sá e Albuquerque, Augusto
de Oliveira, Ferreira do Aguiar, Silvino Cavalcanti, Cunha
Mattos, Nebias, Salles, Brusquo, Almeida Pereira, Baptista
Monteiro, Ferraz da Luz, Paiva, Alcantara Machado, Can-
dido Mendes, barão deCamaragibe, barão do Porto Alegre,
.Jacintho de Mendonça, Borges Fortes, André llasto.-.
Dias Vieira, Santa Cruz, Fiusu, Pinto do Mendonça, Men-
des da Costa, Silveira Lobo, Francisco Campos, Bene vides,
Carrão, Seria Carneiro, Augusto Corrêa, Jaguaribe, Pe-
reira Franco, Lima o Silva, e Pederneiras, o Sr. presidenta
declara não haver sessão por falta de numero.

Spsk;h» chi 30 <!<¦ ,13» Io.

PRESIDEINCIA DO SR. VIS<;0>Di: iu: IIAK:I>I:NDI .

Srniunio.— Ewpedientr-— Vúv-proitlruritt da fínhia. Ob-
servaçUet do Sr. Pinto Uma, Votação. — Estrada d? /'erro
do Joazeiro. Observações do Sr. Damas. VotaçOo. Campa-
nhia União e Industria.—Naveyaçi i cwteira do Maranhão
Observações do Sr. Viriato. Votaçã*.—Pedida de informa-
çbes eleitorais. Votação. — Eleiçlo do 2° districlt do Cerni.
—Negocios de &fryipe. Observações </> Sr. Baptista Aioivsiro*
—Ordem do dfk. — Eleição d» 2° dist) icta de S. Paulo. Dis~
cursos dos Srs. Carrão c Luiz Carlos.

As 11 horas, feita a chamada, c achando-.co pr<^foutes os
Srs. visconde de Bjcpendy, Paes Barreto, Pereira Pinto,
SeJnthiel, Cunha Mattos, Salles, Gonçalves da Silva, Mendes
da Costa, Cerqueiia Leito, Ilermogenes, Machado, Villela
Tavares. Souza U'ãn, Ferreira He Aguiar.'r-.rrus-llnmem,
Tobias Leite, Fjusa, Benevides, Dantas, Co«ta Pinto, Luiz
Carlos, Serra Carneiro, Athaide, Landulpho, Augusto do
Oliveira, S t o Albuquerque, barão de Porto Alegre, André
Bastos, Monteiro de Harros. Franco de A^ln^eida, Dias Viei-
ra, Ferraz da Luz, Fernandes Vieira, Calheiros, Teixeira
Júnior, barão de Mauá, Brusque, Coelho de Castro, Cairão,
Cunha Figueiredo, Nebias, barão de Camaragibe, ttretas,
Kego Burros, Barros Pimentel, Pinto Lima, Alcantara Ma-
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ohado, Augusto Chaves, Fernandes da Cunlia, Pereira

Franco, Antunes de Campos, Silveira Lobo, Peixoto dc Aze-
vedo, Cândido Mendes, Gomes de Souza, Araújo Lima, Bap-

tista Monteiro, Augusto Cortêa, Almeida Pereira, o Cyrillo,
abre-se a sessão.

I.êm-so e approvão-se as actns de 28 e 29.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. César, Pa-
checo, Fausto de Aguiar, Sampaio Vianna, F. Octáviano,
Toscano Barreto. Diogo Velho, Jaguaribe, Flavio Clemen-
rino, I*into de Campos, Felippc de Araújo. Cruz Machado,
Barbosa, Heuriques, BezerraCavalcanti, Belfort, barilp deS.
Bento, Viriato. Borges Fortes, Jacintho de Mendonça, Sil-
vino Cavalcaifri, Santa Cruz, >ilva Miranda, Paulino, Pe-
derneiras, Araújo Jorge, e Bello.

O Sn. Io Seciietaiuo dá couta d) seguinte

i;\n:i)i!MT.

L'm ofiioio do presidente da província de Minas Gcrr.es,

remeítendo a collecção dqjwctos legislativos dessa província

promulgado» no anuo-pasSclo. acompanhadado regulamen

to 11. 38, expedido por aqnelia presideneia.—A' commissiio

deassetubiéas provinciaes.

Outro do Sr. deputado Co«ta Moreira, participando não

poder comparecer por motivo de moléstia ás sessões da ca-

jríari —Inteirada.

atro do Sr. deputado Madureirn, fazendo igual partiei-
pàção. 

— Inteirada.

Outro do Sr. deputado Paranlios, fazendo igual pártici-

pação. 
— Inteirada. (

Uma representação de José Bernardino dc Moura, pedindo
pr > vi delicias contra a inconstitucional interpretação dada

pelo aviso de 27 de Janeiro de 1H5.5 a j art. 10 L do codigo do

processo 
—A' commissão de'justiça criminal.

Outra dos fabricantes de chapéos desta corte contra uma

postura dn catriara municipal prohibindo-lhes o uso do car-
vão de pedra nas suas offícinas.—A* commissão de camaras

municipaes.

Um requerimento do juiz de direito aposentado Luiz Pau-
lino da Costa Lobo, pedindo uma resolução sobre o decreto

que elevou o ordenado de sua aposentadoria.—A* commis-
são de pensões e ordenados.

Outro d ) major reformado José Viclor de Oliveira Pinto,

pedindo solução de um requerimento que ha tempos dirigio
a esta augusta camara. — A' commissão de marinha e

guerra.

Outro da diroctoria da Associação de Caridade, pedindo
a conccs>ão de algumas loterias para poder mai> larga-
men\e desempenhar os fins de sua instituição. — A'com-
missfo de fazenda.

Outro documentado dos irmão? e mesarios da irmandade
de Nos.-a Senhora da Boa Morte da cidade do Bananal (pro-
vinciade S. Paulo), pedindo a concessão de urna loteria. —

A' commissão de fazenda.

viCE-PRcsinEisciA HA IUIUA.

O Sr.. Phksidenti-: : — Doiis senhores deputados pedirão a
•palavra em tempo ; julgo que épara apresentarem requeri-
«lentos ; comtudo não Jhes posso dar a palavra, visto que
existe da sessão de subbado um requerimento que já come-
i, ou a ser fundamentado por seu autor.

O Sh. Pinto Lnn :—Requeiro urgência para apresentar
um requerimento relativo a negocii s da minha província, da
Bahia.

O Sr. Presidim i: :— Entendo-que essa urgência dÍL uni-

Cflinentô respeito ao tempo marcado no regimento para a
apresentação de requerimentos. Vou consultar a casa.

O Sn. Bapusta Monteiro : — Pela ordem.

O Sk. Phesidenti: : — O regimento não admitte discus-
são quanto aos pedidos de urgência.

A camara, sendo consultada, resolve pela affirmativa.

O Sr. Pinto Lm* :—Sr. presidente, as ultimas dataache-

gadas no vapor Miirqüez de Ca.ria* dão noticia de um facto

que me sorprendeu em extremo, máximo quando vi con-

E MAIO DE 1857.

firmado pelo Jornal do Commercio de hoje, que diz o se-

guinte :
O Sr. senador Cansansão, em vespera de largar a pre-

sidencia da Bahia, convidára o Sr. Dr. Tiberio, lo vice-

presidente, a tomar conta da administração. S. Ex. res-

pondeu que não lhe tendo sido dada ainda a demissão que
pedira daquelle cargo, cumpriria o seu dever aceitando o

governo. >
Por esta noticia dada pelo Jornal do Commercio é claro

que o Sr. l)r. Tiberio se achava disposto a tomar conta da
vice-presidencia da provincia. Ora, tendo sido o Sr. Dr. Ti-
berio nomeado presidente da Bahia quando como vice-pre-
sidente exercia já as 1'uncçõcs desse cargo, parece logico, e
é interpretação geral, que perdeu o lugar dc vice-presiden-
te. Ora, sendo esta interpretação genuína e n opinião geral,
desejo perguntar ao governo se effectivãmente o Sr. Dr.
11berio pôde assumir as redeas do governo da província ou

se se deve considerar vago o lugar de l<> vice-presidente.
Sôhhore-»; depois das lutas que tem havido e de que a ca-

mara tem perfeito conhecimento, parece que o bom senso do
Sr. Dr. riberio lhe devia aconselhar anão tomar parte na
administração' da provincia.

Uma voz : — E* ponto diverso.

0 Sn. Pinto Lnrv:—Além de ser, na minha opinião,ecreio

que na opinião de todos, illegal a continuação do cargo de
vice-presidente da provincia na pessoa do Sr. Dr. Tiberio,

porque é um contrasenso que elle, quando presidente, fosse
vice-presidente de si mesmo....

OuTnvvoz : —Já não é presidente.
O Sr. Pinto Lm a : — . . me parece que, além dessa razão

jurídica, existe uma outra consideração moral, o <5 que, de-
pois'dos factos de que a casa tem perfeito conhecimento, o
Sr. Dr. Tiberio hão deve assumir as redeas daquella almi-
nistração, porque talvez não tenha a calma precisa paradi-
rigir com a devida imparcialidade os negócios de minha

provincia. (A poiados e nlo apoiados.)
Não quero entrar neste desenvolvimento, porque não é o

meu fim principal ; se fosse, eu provaria á camara que o
bom senso aconselhava o contrario.

0> meu fim principal, senhores, é saber se o Sr. Dr. Ti-
berio, depois de ter sido nomeado presidente da Bahia, po-
dia continuat a ser vice-presidente de si mesmo, do modo
a ser ainda hoje vice-presidente da provincia. Desejo que
este ponto seja elucidado e decidido; c neste intuito é que
tenho a honra de remetter á mesa o meu requerimento.

Lê-se. entra em discussão, e sem debate,é approvado por
40 votos contra 30, o seguinte requerimento :

Requeiro que sc peção ao governo informações sobro se
o Dr. Álvaro Tiberio de Mane rvo e Lima assumio a pre-i-
denciada Bahia na ausência do Sr. Sinimbú.—Pinto Lima .y

ESTHADA DK FERRO DO JO V/.I IUO.

O Sr.. Dantas : — Sr. presidente, desejo apresentar á casa
um requerimento pedindo informações ao governo ácercada
estrada de ferro do Joazeiro.

Sendo a camara consultada, concede a urgência.

O Sn Damas: — Sr. presidente, a leitura do Diário io
Itio Janeiro, na parte eihque dá as noticias ultimamente
vindas pelo vapor Jfatquez de CcLiiite, me faz apressar a a pre-
sentação do requerimento já por mim annunciado; por- !
quanto encontrei abi o seguinte em relação á estrada dc fer- 

j
to do Joazeiro :

'« 
Quando podíamos organisar a companhia para a via )

ferrea do Joazeiro (e isso foi praticavel por mais de nina f
vez) o Sr. Moreira interveio com objecções, como anterior- 1

mente fez o Sr. Macedo, ç agora sft l)eos &abe quando será

possível levantar os fundos para a linha.
« Presume-se que a entrada de ferro de Pernambuco

cará completamente prompta e acabada antes que a da
Bahia possa ter começo ; e isto devemos aos ministros do \
Brazil em Londres, ajudados pela negligencia e obstinação 

'

do seu governo dc então. # j
« Este negocio tora sido fatal aos capitalistas que a elle

se associárão; é o mais atrapalhado e contrariado que se i
tem visto ha muitos annos na praça de Londres, por aquel- !
les mesmos que deve rião ser os mais interessados em remo- j
ver lhes os obstáculos! /

« A impressão por isso occasionada foi desagradavel cm



SKSSAO EM 30 D

Londres, e especialmente na bolsa, onde julga-so das cousas

pelos resultados. >
Ora, Sr. presidente, V. Ex. e a casa comprcliendem bel-

lamenta que uin representante da nação, que tem igualmen-

te a lionra de ser especialmente, por assim dizer (serei en-

tendido em termos pela casa), representante da província da

Bahia, não podia ficar indiferente a uma noticia desta or-

tlem. (Apoiados.) V. Ex. c a casa compreliendera beUamen-

te que nós, representantes da nação, temos o dever, dever

sagrado e imperioso, do, quaes outras atalaias vigilantes dos

interesses públicos, acudir aos reclamos dess^cs mesmos 111-

teresses acudir em prol dos interesses do paiz, dos interes-

ses da província que representamos nesta casa. e

Sr. presidente, a historia das estradas ile ferro no Brazil

è bem conhecida pela casa, não é preciso que eu lance uma

vista retrospectiva sobre ella, porquanto seria fastidioso

repetir aquillo que deve estar gravado na memória do todos.

V. Ex. e a casa comprehendem pois que na apresentação do

meu requerimento busco unicamente a luz, busco única-

mente a verdade, para quo possamos avaliai, apreciar e jul-

5ar 

dos motivos que tem feito que a estrada de ferro do

oazeiro não tenha podido ser feliz na praça de Londres, dos

motivos que tem feito que esâas objecções aqui mencionadas

tenhão sido apresentadas pelos encarregados do governo,

pelos plenipotenciarios do .paiz naquella mesma praça;

quando, Sr. presidente, V. Ex. o a casa também comprehen-

dem que a estrada de ferro do Joazeiro não é uma questão
meramente provincial, mas uma questão do paiz. (Apoiados.)

Assim pois, Sr. presidente, meu espirito teve uma impres-

são muito desagradavel ao ler essa noticia; nuo pude, mesmo

pela presteza, ver a lei que primeiro tratou no paiz de

questão semelhante ; e por isso creio que a lei que primeiro

garantio um juro a taes empresas foi de vinte e tantos do

Julho de 1850.
Em consequencia, Sr. presidente, tendo-se de tratar en-

tão dessa questão, relativamente á província da Baliia, com-

pareceu o cidadão Joaquim Francisco Alves Branco Muniz

Barreto com a concessão do governo geral, pedindo li assem-

bléa provincial da Bahia um auxilio ao favor já feito, eque,
reunido ao auxilio 

geral, 
devia apresentar essa empresa de •

baixo de bons auspícios na praça de Londres.
Então, senhores, nem no Rio de Janeiro, capital doim-

perio, nem na provineia de Pernambuco se havia tratado
dessa questão ; a província da Bahia foi aquella que primei -

ro teve a honra de iniciar um projecto auxiliando o governo
geral na realisação desse progresso,

Sr. presidente, tive a iinmorredoura gloria de ser nessa
occasião deputado provincial da Bahia; tenho nestes bancos
alguns collegas meus que ti verão igualmente essa immor-
.redoura gloria. Apparccida naassembléa a questão, travou-
se uma lata como talvez dos fastos daquella ussembléa não
se possa apresentar outra ; foi uma luta gloriosa, uma luta
<la intelligencia, quer pelo lado que combatia a concessão,

quer pelo outro que a sustentava. No fim de 65 dias, Sr.

presidente, de uma discussão renhida, a lei passou; 2 %
nddicionaes forão concedidos a essa empresa.

Então a capital do império o a província de Pernambuco
ücordárão d® somno em que parecião dormir (reclamações);
então, Sr. presidente, recordo-mo perfeitamente disto, o
nobre deputado cujo nome peço licença para citar, o Sr.
Dr. João Josó Ferreira do Aguiar, passando pela Bahia,
pedjo que se lhe fornecesse a lei daquella provineia em re-
lação a esses 2 % addicionaes ; essa lei lhe foi dada, com
ella partioellp para Pernambuco; e o que se vio ? Vio-se
o então presidento daquella p'ovincia e Exm. Sr. José
Bento convocar extraordinariamente a asseinbléa provincial.

O Sn. Cüniu Figueiredo :—Já estava convocada para
«se mesmo fim.

O Sn. Dantas: — Bem, aceito a rectiíi cação. E então,
como já estivesse convocada extraordinariamente a assem-
bléa provincial de Pernambuco, conforme diz o nobre de-

putado, elle mesmo, abrindo_-a, inserio em seu relatório um

pedido urgente a respeito de igual medida para a estrada do
ferro Mornay.

O Sn. Cunha Fir.uEiRr.uo ; — Foi o objecto principal da
Convocação.

O Sn. Dantas : —Eis, Sr. presidente, feita em poucas
palavras a historia da questão ue estradas de ferro no paiz.

Parecia, Sr. presidente, a todos nós ilahianos, porque,
como ha pouco disse, não só a estrad» do Joazeiro á um
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assumpt© do interepse nacional, pois quo cila tendo a abrir
um futuro muito brilhante, um futuro de incalculáveis
bons paia a provineia da Bahia, e para muitas outras desdo

que esta artéria de comrnercio, industria e riqueza fflr
dirigida por aquellas paragens, como por isso a ue <5 uma

questão eminentemente braziloira, eminentemente bahiann,

parecia a todo3 nòs que a estrada do Joazeiro, quando não
de prcferencii\, ao menos igualmente acompanhasse as ou-
tras empresas do igual natureza no paiz. (Apoiados.)

Creio quo a deputarão bahiana é unisona, ó uma só cm
relação a esta transcendente questão. (Apoiados do ioda
a deputaçüo bahiana e de muitos deputados.) Creio mesmo

quo em toda a camara não ha duas opiniões a respeito desta
matéria (apoiados); porquanto, Sr. presidente, o império do
Brazil i immensamente vasto, tem dianto de si um futuro

grande e brilhante, para que semelhantes emprosas possuo
fenecer por pequenas considerações. (Apoiados.) Portanto,

á parte todas essas questõeszinhas secundarias. Encaremos

o bem do paiz, o seu futuro ; porque sendo nós felizes, toda

a união o será.

Usia voz:—Todos devem tor parte noi^ melhoramentos
materiaes. (Apoiados.)

O Sn. Dantas:—Mas, Sr. presidente, folgando eu de ter
achado um applauso tão unanime da parte desta camara

{apoiados), sinto ao trie^rao tempo que essas noticias venlião,

por assim dizer, estender uma nuvem negra sobre nós que
somos lealmente interessados na sorte desta empresa.

Eu não quero entrar agora nesta discussão; mas desde j;i
me comptomcttu a tomftr parte nella em tempo competente;
o pura não precipitar os actos, para que possamos cami-
nhar com conhecimento de causa, eu vou beber da c<mve-
nieiito fonte as necessárias informações para depois funda-
mentar o meu voto. E' muito provável que o governo do

paiz tenha mantido relações cora os seus ministros pleni-
potenciarios em Londres a respeito desta matéria; o por-
tanto vou enviar á mesa um requerimento solicitando
do governo informações sobro esto nssumpt®, solici-
tando mesmo que elle se digne declarar á camara quaes os
motivos que têm impedido a incorporação desta companhia

quo tem de encetar a estrada de forro do Joazeiro, que deverá
trazer para aquelle ponto do império, a quem ella aproveitará,
sua emancipação industrial. (Apoiados, muito bem.)

(0 orador é repetidas vezes apoiado por muitos deputados, a

P"r toda a dtputaçio da Bahia.)

LO-sc, esemdebateénpprovado, o seguinte requerimentot

« Peço quesesoliciteminformaçõesdogovernosobre as oc-
currencias havidas quanto á estrada de forro do Joazeiro ;
qual o procedimento dos Srs. plenipotenciarios em Londres,
e as*az5es quo têm obstado a incorporação da rospectiva
companhia. S. K.—AT. Dantas. >

COMPA.MII V LMAO E INDUSTRIA.

0 Sn. Bardosa pede urgência para ler-se um projocto quo
tem dc enviar á mesa.

Esta urgência 6 npprovada, e conseguintemcnte lè-se o
seguinte projecto, o qual c'; remettido ás commissões de fa-
zenda e commercio a pedido do Sr. Barbosa:

« A assembliia geral resolvo :

t Art. 1.° Fica o governo autorisado a garantir o em»

prsstiAo que, para continuar as obras a seu cargo, haja do
contrahir a companhia União e Industria, dentro ou fora do
império, ató a quantia do 2,000:000jj>, ou a emprestar ô
mesma companhia, com as condições que fórom mais van-

tajosas, as sommas dc quo precisar até aquella quantia,
obtendo-as por meio de operações de credito, quando seja
necessário.

« Art. 2.° A fôrma, c mdições e amortização doempres-

timo serão reguladas dc accordo com a companhia, coln-
tanto que em nenhum caso o governo tenha do pagar juro
maior do oucestíl garantido.

< Paço dft camara dos deputados, 28 de Maio do 1857.—
L. A. Barbosa. — J. dc Almeida Pereira. — A. C. da Cruz

Machado. — J. 3• de Lima e Silva. — II. C. dr A. dc Bruns-

ivick.— A. J• F. Brotas. — P. de A. Cerqueira Leite. — J. D.

Ferraz da Luz. — J. M. Coelho dc Castro.-— F. A. C. de Santa

Cruz. — L. .4. da Cunha Mattos.— P. de A traHt ira Machado,
— J. .1. Teivcira Júnior.— F. d<• Assis Athaide. — D. F. de

Azevedo Paiva. — F. C. Ribeiro c Souza. —liarüo de S. Bento,

18
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urgência para apresentar um re-

— J. V. Pederneiras.— P. Belisario
Soares de Souza. — A. J. Monteiro da Barrou. — A. Joaquim
César. — C. da Fonseca.— Salathie! de Andrade Bra^a.
F. B. da Silea Campos.— Pauhno J. So'ares de Souza. >

SAVECAÇÃO COSTEIRA DO BlARAXIlXO.

O Sr». Váriaro r

querimento relativo i'i sua província.*
(Consultada a camara, decide pela aíHrmativa.

O Sr. \ i ri ato : — A casa acaba de ouvir o eloqüente dis-
curso do honrado deputado pela província da Bahia pedin-
do informações ao governo ácerca da via ferrea do Joazeiro.
Aceito todas as opiniões do honrado deputado sobre esta ma-
teria; penso, como elle, que esse melhoramento 6 de subi-
do interesse para o paiz em geral; que por elle sc.deve em-

penhar, não só a deputação bahiana, mas todos nós.
Os meus fracos recursos do tribuna são á disposição

desses meus honrados collegas ; o meu franco e leal apoio
será constante para a realisação desse meio pederoso de
communicaçfio daquella província para as outras, e que se-

guramente a letará em curto período a um ponto de engran
aecimento incalculável. Mas ha outras empresas para ou-
tras províncias, que não são somenos em importancia e in-
teresso geral, e que têm direito á nessa particular atten-

ção. D'entre ellas é a empresa de navegação costeira a va-

por do Ceará, ao Pará, tendo por centro a província do Ma-
ranhão,decretadadesdel8de Setembro de 1851, e retar-
dada até hoje por mio fado nosso.

As informações precisas para tomar a peito a realisação
de um melhoramento de tanto alcance para o Norte, tão
esquecido, tão maltratado na distribuição de protecção e
favor do poder central, motivão o meu requerimento, que
sem duvida terá a approvação da casa. Espero que os lion-
rados deputados a quem me dirijo concorrão comigo em tão
justo empenho.

Escusado é demorar-me em mostrar-vos a utilidade do
vapor, desse poder que ciea liojo tantos prodigios, que des-
preza os ventos, que mata as distancias, que approxima as
nações, seu3 produetes, seus mercados, que faz surgir, como
por magia os elementos da riqueza social. Todos a reconhe-
cem. Esta linha do Norte porém, senhores, tem mais a seu
favor outras razões para merecer toda a solicitude do gover-
110 e a vossa protecção. 

"n. 
essas razões, força é que o diga,

correm todas da mísera condição a que levárão algumas

províncias do Norte.
Tratando particularmente do Maranhão, onde nasci,e que

me deu a honra de seu eleito nesta casa, observa-se que a
prolucção agricola ali não está mais em harmonia com as
exigencias da população. .Os generos alimentícios são tra-
zidos ao mercado por preços fabulosos; e muito longe vamos

já daquelles felizes tempos em que podíamos dizer qub a
abundancia era ao alcante de todos.

A classe menos abastada, a classe proletaria geme, e ve
approximar-se a hora da fome. Cumpre chamar os mercados
vizinhos, melhorar os instrumentos de producção, crear
meios de transporte, fazer baixar os elevados fretes.

Nilo erro quando vos digo que o Maranhão está isolado
no movimento geral da industria do paiz, assim como cada
uma das duas provincias nomeadas, Ceará e Pará. Elias

•stão, vivendo pela força quo lhes dão Eeus proprios recursos,
a bem dizer.

Que ftnporta quo minha provincia seja rica de capitaes
immateriacs e materiaes de toda a especie, se elleaftão em

perfeita inacção?
Nove partes do nosso solo é inculto, e o resto è geral-

mente mal cultivado. Não é a terra, nem pessoal intelli-

gente que nos faltão ; o quo nos mata é a maldita inércia,
<5 o esquecimento de tudo qurj pôde elevar o Noite do im-

perio á altura de*prosperidade e riqueza a que pôde chegar.
Não sabemos tirar partido de nossos inesgotáveis thesou-

ros de riqueza natural, não sabemos empregar todas essas
forças, todas essas intelligoncias, capitalisar todos esses
valores, ou não queremos saber !

Algumas províncias do Norte sentem que pertencem ao
Brazil, quefazem parte deste grande império, sómente pela
empresa geral de navegação costeira a vapor. A nossa ma-
rinha mercante 6 tão miserável, tão pobre para o Norte,

3ue 
não ha ppr ella communicação directa entre o Rio de

aueiro e as provincias do Ceará, Maranhão e Pará. Nestas
mesmo entretêm um pequeno eommercio dous ou tres na-
vios já cansados.

A taxa exagerada, barbara, dos fretes dessa companhia
excluo toda a idéa do commercio direeto com o Sul. Ha
mais facilidade na importação e exportação directa para o
estrangeiro do que de província para provincia ! Sem meios
fáceis do transporte o progresso da industria no Rio de Ja-
neiro, no Sul do imporio, não melhora o nosso estudo, não
nos presta utilidade alguma immediata, a não ser a da boa
fama, o poder que, como nação, adquirimos pelo eroscimen-
to de nossas forças. Antes pagamos bem caro, nós filhos do
Norte, esse progresso da industria do Sul.

As exageradas medidas, íilhas de um exagerado systema •

protector, escriptas na tarifa das alfanuegas para alimentar
a industria do Sul, ou melhormente do Rio de Janeiro, pe-
sárão sobre nós com inqualificável tyrannia. Paga vamos di-
reitos eiaprmcs para importar do estrangeiro artigos que nos
erão de primeira necessidade, até para melhoramentos de
nossa agricultura, porque os gastos de transporte daqui
para o Norte erão ás vezes o dobro do valor desses artigos.
O norte pagava assim o acanhado progresso da nascente in-
dustria do sul, e esgotava suas forças nessa luta !

O frete nos vapores da pedra de cantaria, por exemplo,
matéria prima de indeclinável necessidade para edificação,
para a agricifltura, torna esse artigo mais caro comprado
no mercado do Rio do que no mercado estrangeiro, ainda
pagando o enorme imposto de importação.

O Sr. Sampaio Viaiwa : — Não está mais comprehendida
na tarifa.

0 Sn. Viriato : —Bem ; mas nessa nova tarifa, que não
foi ainda distribuida na casa, da qual não temos conheci-
mento, existem ainda medidas deste genero, porque a falia
do throno affirma-nos, dá-nos a entender que não são bas-
tantes as rcducções feitas.

Como este ha outros artigos dos quaes necessitamos, e

que procuramos no estrangeiro pelos mesmos motivos..
Cumpre acabar com esses embaraços para o crescimento da
industria; cumpre attender para o Norte, ter sempre em
vista a nossa posição, a nossa falta de meios de transporte,

quando tomarem taesmedida3. (Apoiados.)
Cumpre seguir o meio termo entre os dous systemas op-

postos.
Sr. presidente, pela lei do 18 de Setembro dj 1851 creou-

so essa linha de navegação a vapor do Maranhão para o
Ceará e Pará, como disse ; ella deve produzir benéficos re-
sultados para essas provincias do Norte, que definh&o por
falta de protecção do governo, e por causa de medidas erro-
neas como as quo de passagem apontei, e nada se tem feito!
Assim fomo3 illudidos em nossas esperanças, em nossos
sonhos. Contavamos também que teríamos alguma parte
na partilha da grande somma votada para a colonisação, e
nada nos tocou... (Apoiados.)

0 Sn. Sampaio Vianna : — Por ora.

O Sr. Viriato : — Ainda £cedo? Qu0 outro remodio te-
mos senão esperar por es^e futuro indefinido ! E' innegavel

que as províncias do Sul sao mais felizes que nós.

O Sr. Nebias : — As do Sul om que ?

O Sr.. Viriato : — E' de um grande alcance o estabele-
cimento dessa linha de navegação costeira a vapor, e muito
lucrará com ella a industria, o «ommercio dessas a bem
das quaes nada se tem feito. (Apoiados.)

O Sn. Nebias :—Nem para as do Sul, está perfeitamente
enganado.

O Sn. Viriato:—Aceito o aparte do honrado deputado,
não em toda a sua generalidade. Sei que algumas provin-
cias do Sul não são bem aquinhoadas. (Apoiados.)

Admira como ficão em esquecimento melhoramentos desta
ordem, quando o paiz se acha pobre de vias de communica-

ção, senj marinha mercante, e existindo lia tanto tempo pu-
blicada a lei que tenho citado. (Apoiados.)

São estas matérias que devem merecer particular attenção
dos governos, são ellas principalmente que os acreditão pe-
rante o paiz e perante as eamaras.

Realisando melhoramentos como estes em beneficio das

províncias, fazendo com que todas ellas tomem igual parte
na distribuição da protecção dos poderes públicos, g actual

gabinete terá meu apoio, fraco, porém dedicado.
Mando, Sr. presidente, o meu requerimento íi mesa, <.¦

aguardo o recebimento das informações 
pedidas para entrar

mais longamente uesta matéria.
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Lò-se, entra em discussão, e som debate é approvado, o se-

guinte requerimento:

« Kequeiro informações do governo sobre o estado em que
se aclia a empresa da navegação a vapor costeira do Mara-

n hão ao Cear A, e do Maranhão ao Para ; o sobre os motivos

que tem demorado a execução da lei de 18 cl,o Setembro

ds 1851 sotre tal empresa cm navegação a vapor.—f iriato.»

PEDIDO DE ISFORMAÇOES KI.KITOIUK».

(30 ilútrirlo de S. Pauto.)

Lê-se, entra em discussão, e sem debato é approvado, o

seguinte parecer :

A commissão dc poderes requer que se peça ao gover-
no cópia de todas as peças ofíiciaes e representações existen-

tes nas secretarias dos ministérios do império e da justiça,
sobre as eleições municipacs de Pindamonhangaba e Gua-

ratinguetá, bem como informação das ptovidencias dadas

pelo presidente da província de S. Pai;lo, exigindo-as da

presidencia da mesma provincia, caso nada conste a tal res-

peito das referidas secretarias.
c Sala das commissões, em 30 de Maio dc 1857.—Àntonio

Cândido da Cruz Marhado.—Jeronymo José Teixeira Júnior.

KLEIÇ.XO DO CE Alt í»

(2° dislricto.)

Lê-se e vai a imprimir o seguinte parecer:

€ A commiesão de poderes, tendo examinado as netas das

eleições do 2° districto eleitoral da provincia do Ceará,

apresenta o resultado do seu trabalho.
« Este districto tem um só collegio, e consta dc 4 fregue-

zies, a saber: Sobral, Santa Annn, Santa Quiteria. e Aca-

raeú. Nas 3 primeiras houve duplicatas de eleitores, o que
deu lugar a haver duplicata de collegio.
>£»« Um collegio composto de 80 eleitores, sendo 40 do So-
bral por faltarem 2, 10 de Santa Quiteria, 20 de Santa An-
na , e 16 do Acaracú, reunio-se na igreja do Rosário, por
estar impedida a matriz, e nelle obtiverão votos para depu-
tado os Srs. Dr. Francisco Domingues da Silva 44 votuí;
Domingos José Pinto Braga Júnior 41 ; e desembargador
Antônio José Machado 1, e para supplente o Sr. tenente-
coronel José Camillo Linhares 70 votos.

« Obtendo tres outros cidadãos, um 7 votos, outro 5, e
nutro 2; tendo deixado de votar nessa eleição 2 eleitores
dos 86.

« O outro collegio, composto de 73 eleitores, sendo 42 do

Sobral, 20 de Santa Aima, e 11 do Santa Quiteria (pois uma

das duplicatas é de II, e outra de 10), reunio-se na igreja

do Menino Deos, e nelle obtiverão votos para deputado os

Srs. Dr. João Fclipp" da Cunha Bandeira 71 votos, o Dr.

JoséMartiniano de Alencar 2;e para supplente obteve o

Sr. Dr. José Martiniano de Alencar 64 votos; recahindo 9

votos em outro cidadão.
« Segundo as actas, o processo eleitoral correu regular-

mente cm ambos os collegios, sendo o primeiro installado
sob a presidência interina do 1" juiz de paz da eiJade do
Sobral, cabeça do districto, e o segundo sob a de um juiz
de paz do districto da Barra do Macaco, pertencente ao mu-
nicipio da villa de Santa Quiteria.

« A validade das eleições dos eleitores que formarão um
e outro collegio determinará a validade do um delles, e por
isso a commissão passa a tratar da eleição primaria.

Freguesia de Santa Quitei ia.—No impedimento do lo
e' 2" juizes da_ paz, o 3», Antônio Gonçalves dc Ma-

galhães, em o dia_ 2 de Novembro comparecendo na ma-
triz desta freguezia, organisou a mesa parochial, sendo
nomeado 2 mesarios pela turma dos eleitores, e 2 pela
dos supplentes. No dia 3, dando o 3o Juiz de paz parte
de impedido, presidio a mesa o 4o, Vitaliano de Olhei-
ra Magalhães, e por occasião do recebimento da cédula de
um votante alguns espectadores promovfrão um conflicto
e nelle carregarão a urna que já continha 17 cédulas, e o
livro das actas, e levárão para a casa do vigário. Deste con-
flicto resultou o ferimento de um mesario, que com outros

fretendeu 
obetar o rapto, e logo depois o 4o juiz de paz tam-

em se dirigio para a casa do dito vigário, não se prestando
a continuar os trabalhos com os 4 mesarios, que por isso
convidárão para presidir a mesa o 3° juiz de paz da Barra

1 do Macaco pertencente k mesma freguezia. Vicente da Cu-
nha Bezerra Pelinecrio, que estava presente como votante,
visto que o 1<> se achava ausente cm Sobral, e o 2° na capi-
tal» e proseguirao nos trabalhos, lavrando-se acta do oc-
corrido, que foi assignada pelos mesarios, eleitores e sup-
plentes.

< Comquanto na 3" acta não se mencione o lugar cm quea eleição íoi continuada, consta de peças ofíiciaes que tendo
o vigário considerado a igreja matriz interdicta o ff.ra com
toda a publicidade em uma casa particular por falta dc outra
igreja, e bem assim que o processo eleitoral corrêrn depois
calmo e regularmente, recebcndo-se 725 cedulns, sendo no-
mendos 10 eleitores que votárão no collegio reunido na igro-
ja do Iíosario em Sobral. A cópia das actas dvst/i eleição
está oompetentemente authenticada pelo secretario da ca-
mara municipal da cidade do Sobral, a cujo município per-
tencia esta freguezia, erectá em villa, cuja installação havia
de ter lugar depois da eleição de vereadores, que se fez con-¦ 
j unetamente com a de eleitores.

* Foi tambem presente á commissão uma cópia das
actas, não authenticada, de uma outra eleição feita sob
a presidência do referido 4o juiz do paz, Vitaliano de Oli-
veira Magalhães. A primeira acta do dia 2 ó a incsmissi-
ma da outra. Da segunda acta datada de 5, que começa sem
mencionar o lugar em que foi feita a eleição, e acaba pordeclarar que fôra continusda na mesma matriz, por haver-
se o povo oppostoú transferencia da urna para casa do vi-
gano, que havia oííerecido.por estar polluta a igreja, consta
que a ordem se restabelecera quando já era sol posto: queno dia 4 não querendo comparecer nenhum dos mesarios,
o 4o juiz de paz convidou os eleitores e supplentes para for-
mar nova mesa , e que comparecendo um eleitor , nomeou
este dous mesarios ; e não comparecendo nenhum supplente,
fora por isso chamado o 5° votado para juiz de paz Florcucio
de Oliveira Magalhães, que nomeou os outros dou3, e prose-
gumdo-se hob trabalhos, forão recebidas 617 cédulas, e no-
meado* 11 eleitores que votárão no collegio reunido na
igreja do Menino Deos em Sobral.

c^e'Ção tem todos os visos de falsa em vista das con»
tradicções que constão de peças ofíiciaes dirigidas á presi-uencia pelos seus autores, já quanto aos acontecimentos, já
quanto ao lugar em que se ii^urou ícita a eleição, que ora
foi na matriz, ora na casa do vigário, accrescendo que o in-
dividuo chamado como 5° votado para juiz de paz, e que é
ii]ho do 4°. presidente dcstfa eleição, não teve voto algum
para semelhante cargo.

« Em vista do exposto, a commissão opina pela nullida-
•lade desta eleição e pela validade da outra, que não pôde ser
111 firmada pelos casos extraordinários promovidos como
consta das peças officiaes pelos .autores da 2», e sobre os
quacB se tomarão as providencias prescriptas pcln* dispo-
siçõcs que regem a matéria, e que as circuinstancias torná-
rão necessárias.

1Freguezia do Sobral.—No dia 2 de Novembro o lo juiz
de paz Francisco Gomes Parente, sogundo consta da respec-
tiva acta, compareceu na matru, bem como 21 eleitores,
que nomeirão moiarios a Tito Francisco Alleluia da Silva
coni 22 votos, e Antonio Raymuudo Cavalcauti com 21, o
12 supplentes que nomeárão unanimemente mesarios a Do-
mingos Gomes da Frota, e Mariauo Machado Freire.

« No dia 3, continuando-se o recebimento das oedulas,
houve um conflicto entre varias pessoas na porta da igreja,
quo tomando grande proporção oceasionou a morte de'4 in-
dividuos, e ferimentos de muitos; sendo ferido levemente no
alto da esboça o Jo juiz de paz presidente da mesa. O acto
da eleição licou interrompido.

Consta das peças oíhciaes que as autoridades liavião
acoordado com o juiz do paz o adiamento da eleição, e foi
presente á commissão um editai datudo de 3, assiguado
por clle c mais mesarios, suspendendo os trabalhos até
o ultimo do mez, cmquant® se consultava ao presidente da
provincia.

« No dia 4 reumo-se n mesa, c deliberou que se adiasse a
eleição para o^dia 20; lavrou-se a respectiva acta e editaes
nesta conformidade.

c No dia 20, reunida a mesa parochial na freguezia do
Rosário, por estar interdicta a matriz, inutiJisad s as pou-
cas cédulas que 

se liavião recebido no dia 3. por se consi-
derar o acto viciado, fez-se a primeira chamada c proseguio-
se nos mais termos regulares do processo eleitoral, que ficou
concluido no dia 25, tando-se recebido 798 cédulas e sido
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nomeados 12 eleitores, dos quaes 40 votárão no eollegio reu-

ilido na mesma igreja do Rosário. /

Segundo as participações 
officiaes, os ânimos já estavüo

acalmados anteriormente, c a eleição fez-se em paz. As actas

por cópia authentica desta eleição, forão remettidas ao

presidente da província pela camara municipal.
Foi também presente á commissão cópia das actas de

uma outra eleição remettida ao ministério do império a lli
de Novembro, pelo juiz de paz Antônio Loyola e Oliveira.
Delia consta que no dia 2 de Novembro na igreja matriz,
comparecendo 21 eleitores e 6 supplentes, sob a presidencia
do mesmo 1° juiz dc paz Francisco Gomes Parente, os pri-
meiros nomearão mesarios a Antônio Ruíino Furtado de
Mendonça, o Joaquim Gonçalves do Medeiros, com 11 voto3

cada um, e os segundos a Francisco José Madeira, e Fran-

cisco Bezerra de Menezes, com 4 votos cada um. Que no dia

3 continuando-se o recebimento das cédulas, se dera o con-

ilicto fóra da igreja, do qual resultárão 4 mortes e vários

ferimentos, pelo que o juiz de paz abandonou a mesa, e que
não se prestando este a comparecer no dia 4, estando au-

sente o 2°, forão convidados pelos mesarios o 3» e o 4o, os

quaes também não se quizerão prestar; pelo que foi cha-

maaoo juiz de paz do districto da Barrado Macaco, Anto-

nio de Loyola o Oliveira, que compareceu no dia 5, e conti-

nuou-se na matriz com a eleição interrompida do dia 3, a

qual foi ultimada a 13 do mez, tendo-se recebido 678 cedu-

Ias, e sido nomeados 42 eleitores que votárão no eollegio
reunido na igreja do Menino Deos.

c Esta eleição é acoimada de clandestina pelo Dr. juiz
municipal da comarca, nas informações prestadas á presi-
dencia por ordem desta; o que também se deduz clararnen-

te de attestados do Dr. juiz de direito da comarca, Miguel

Joaquim Ayres do Nascimento, e foi depois sustentado pelo
mesmo Dr. juiz municipal Augusto César do Medeiros em
um attestado passado cm fôrma sob a fé do seu cargo.

* O Dr. juiz do direito, em officio de 17 de Novembro di-
rigido ao presidente da provincia, pondera que a eleição
adiada podia ter lugar no dia 20, pois não kavia motivo para
receiar-sc'luta, visto a opposiçSo ter declarado liaver feito
a sua eleição sob a presidencia do juiz de paz da Barra do

Macaco.
« Prescindindo do exposto, tendo sido a eleição adiada

por motivos tão graves como os funestos acontecimentos que
tiverão lugar no dia 3, nenhum outro juiz de paz devia pro-
seguir nella, e fazendo-o, o fez incompetentemente.

« Finalmente, devendo a população estar muito impres-

sionada depois das lutupsas scenas que tiverão lugar no dia
3, não pôde a commissão se persuadir que houvesse a pre-
cisa liberdade em uma eleição immediatamento feita, e por
isso propõe a nullidade delia, ainda quando tenha sido real,
do que a commissão não está. convencida.

« Freguezia de Santa Anua. —No dia 2 dc Novembro, na

igreja matriz desta freguezia, sob a presidencia do 1° juiz
de paz Antonio Carneiro de Araújo Costa, 12 eleitores e 5

supplentes que comparecerão nomeárão mesarios, 11a fór-

ma prescripta pela lei, o Dr. José Archanjo Figueira de

Mello cCilsiro, Domingos Henrique de Araújo, Antonio

Gomes de Albuquerque, eJosé Joaquim da Rocha Ponte3,
deu-se começo ao recebimento das cédulas. No dia 3, recu-

sando a mesa receber a cédula de um indivíduo que não

estava qualificado, rompeu a desordem no recinto da igreja,

apodenmdo-te diversos espectadores da urna e papeis; e

do contlicto havido por essa occasião resultárão uma morte

e muit03 ferimentos, e o juiz de paz suspendeu a eleição.

No dia 4 apresentou-se o juiz de direito da comarca na fre-

guezia, e em vista da agitação dos ânimos não se praticou
ríeto algum eleitoral.

« No dia 5 o juiz do paz submettendo á decisão da mesa
o adiamento da eleição, foi approvado, c designou-se o dia

25 para se proceder á mesma. Lavrou-se a respectiva acta

e editaes, tendo sido substituído na fôrma da lei o mesario

Dr. José Archanjo Figueira do Mello e Castro, que não

compareceu.
c No dia 25, designado pelos editaes, reunio-se na matriz

a mesa parochial, e continuou-se a eleição, começando pela
Ia chamada, e proseguindo-se em todos os mais termos

regulares do processo eleitoral, e nos dous subsequentes

dias foi ella ultimada,'tendo-se recebido 382 cédulas, e
sido nomeados 20 eleitores que votárão no eollegio reumido

na igreja do Rosário em Sobral. A cópia das actas desta

eleição foi remettida pela camara municipal.
« Foi também presente í commissão cópia das actas de

E MAIO DE 1857.

uma outra eleição feita nesta freguezia, da qual passa a
tratar.

A neta da formação da mesa é idêntica. Segue-se
depois uma acta datada de 7 do mez, da qual consta que
o 1° juiz de paz e tres outros mesarios abandonárão os
trabalhos eleitoraes, e que o mesario Dr. Josô Archanjo
Figueira de Mello e Castro officiára ao mesmo lo juiz de

paz., instado pelo povo, paia vir continua-los, e não se apre-
sentando, estando pronunciado o 2o, Ayres Carneiro da
Costa, o mesmo doutor, a instancias do povo, ofllciou ao 3°,
Octaviano Rodrigues Lima, e depois ao 4o em 

^exercício,
Joaquim Marques de Souza, os quaes também não se pres-
tárão, como tudo consta das certidões do official do justiça
Athanazio Ribeiro da Silva, insertas na acta ; e in<o o
mesmo doutor a instancias do povo officiar ao Io juiz de paz
do districto vizinho, o povo lembrou-lhe que se achava na

povoação, a seu negocio, o juiz de paz do districto do
S. Bento José Joaquim de Albuquerqu», que sendo offi-
ciado, respondeu que compareceria, segundo certificou o
dito official de justiça. Estas certidões são datadas do dia 4.
Chegando este juiz de paz, offieiou aos 3 mesarioS, que
recusárão vir tomar parte nos trabalhos, segundo certifi-
cou o mesmo official de justiça ; em consequencia do que o

juiz de paz passou afazer a chamada dos eleitores e sup-

plentes, e comparecendo um eleitor, Alexandre Ferreira
Fontelles, este nomeou um mesario para companheiro do
dito Dr. José Archanjo; e comparecendo um supplente,
Alexandre Pereira Vianna, este nomeou 2 mesarios ; e
assina reorganisada a me3a proseguio-se nos trabalhos, que
forão ultimados no dia 12, sendo nomeados 20 eleitores que
votárão no eollegio reunido na igreja do Menino Deos em

Sobral. A cópia das actas está authenticada pelos 4 ulti-

mos mesarios, e pelo referido Dr. José Archanjo.
« A respeito desta duplicata militão as mesmas razões

que determinárão a commissão propor a nullidade da dupli-
cata da freguezia do Sobral.

Freguesia do Acaracú. — O processo eleitoral nesta fre-

guezia correu regularmente, sendo nomeados 16 eleitores

que votárão no eollegio reunido na igreja do Rosário, em
Sobral.

« Allega-se contra esta eleição que o conselho munici-

ptd de recurso não funccionou nos aias o fôrma determina-
da na lei. Consta officialmente qne o dito conselho se reu-
nio, e que não foi submettida ao seu conhecimento recla-
mação alguma nos primeiros dias de suas sessões, e se dis-
solvcu por occasião do appareoimento do cholera.

« Segundo dispõe o art. 11 (Ias instrucções de 28 de Ju-
nho de 1819, entende-se por qualificação concluirá aquella

da qual não tiver havido recurso ; e portanto como tal devia
ser havida a desta freguezia.

« A commissão, considerando seriamente, como lhecum-

pre, a gravidade dos acontecimentos queso derão por oc-

casião das eleições deste districto, já em relação ao numero
das victima3, já em relação af> alcance que ellas podem ter

para o futuro, entende que, não só a bem da regularidade

das eleições que se houverem de fazer, como também da

moralidade publica e da humanidade, deve ser remettida

ao governo cópia deste parecer, alim de que providencie cm

ordem a que sejüo processados c punidos com todo o rigor
das leis, tanto os* autores e complices dos sanguinolentos
attentados que se perpetrarão contra a vida e liberdade do»
cidadãos, como das referidas fraudes eleitoraes.

Reservando 
para a discussão, quando ella tenha lugar,

diversas outras circumstancias constantes de longos e volu-

mosos documentos submettidos ao exame commissão, e

que concorrem para corroborar o juizo que ella forma so-

bre as eleições das quatro freguezias, passa a offerecer á

consideração da camara as seguintes conclusões:
« l.a Que approvado o eollegio reunido na igreja do Ro-

sario na cidade do Sobral, e as eleições d s eleitores que o

compuzerão, sejão reconhecidos, deputado pelo 2° districto

eleitoral da provincia do Ceará o Sr. Dr. t rancisco Domin-

gues da Silva, o supplente o Sr. tenente-coronel José Ca-

millo Linhares.
2." Que annullado o eollegio que se reunio na igreja

do Menino Deos na cidade do Sobral, e as eleições dos elei™

tores que o compuzerão, se remctta ao governo cópia deste

parecer, afim de que providencie 
em ordem a que sejão pro-

cessados e punidos t^nto os autores e com,plices dos atten-

tados perpetrados contra a vida e liberdade dos cidadãos,

como das ac tas paroeliiaes das duplicatas do Sobral, Santa

Anna e Santa Quiteria.
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« Sala das commissões, 30 de Maio do 18-57.— Antonio
Cândido da Cruz Machado.— Jaronymo José Teixeira Júnior. >

t Voto pela nullidade geral desta eleição. — J. J. Pa-
checo. »

NEOOCIOS DE SERGIPE.

O Sn. Baptista Monturo : — Parece que está passada a
hora ordinariada discussão dos requerimentos. Por conse-

guinte sou forçado a pedir urgência para continuar o dis-
curso que interrompi na sessão de sabbado proximo passado.

Os nobres deputados das outras provincial estão já acre-
ditados para cuidarem dos melhoramentos delia s, para
proporem medida» de outra ordem , mas eu estou ainda
obrigado a procurar os meios de realisar a tranquillidade

publica da província que tenho a honra de representar.
Começou ali a perseguição no anno passado, e ainda

hoje continua cm maior escala : a provincia estÃ lutando
com o estado de desmoralisação a que foi levada por um

presidente ; por conseguinte o meu requerimento é de na-
tureza urgente, e eu peço a V. Ex. que tenha a bondade
de consultar a camara se donsente que eu continue hoje
o discurso que interrompi na sessão de sabbado.

O Sr. Presidente :—A hora destinadapai-a a discussão de
requerimentos acha-se concluída, e na ordem do dia de hoje
está o parecer da commissão de poderes sobre a eleição do
2° districto da provincia de S. Paulo, cuja discussão já foi
encetada e adiada pela hora. Consultarei a casa se vota ur-

gencia para que o Sr. deputado possa concluir o seu dis-
curso.

O Sn. Augusto de Olivkira :—Em quanto tempo ?

O Sr. Presidente: — O Sr. deputado não pôde saber o
tempo que levará.

A camara, sendo consultada sobrei urgência requerida,
decide pela negativa.

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÕES DE S. PAULO.

(2o districto•)

Entra em discussão o parecer da commissão de consti-
tuiçãoe poderes, e voto ein separado,relativos aosSrs. liar-
bosa da Cunha e Carneiro de Campos. (Vide sessão de 27
de Maio.)

O Sr. Presidente :—Julgo prejudicado o requerimento
do Sr. Silveira Lobo, que propunha o adiamento da discussão
para o dia seguinte.

O Sr. Silveira Lobo : — Sim, senhor.

O Sr. Presidente: — Portanto contintia a discussão do

parecer da commissão de poderes com o voto em separado.

O Sn. Carrào pronuncia um discurso' que se acha no
Appendice,

O Sr. Luiz Carlos : — Sr. presidente, «ou chamado a
entrar nesta discussão em virtude das observações ultima-
mente feitas pelo nobre deputado que acaba de sentar-se, e
da invocação que a illustrada commissão de constituição e
poderes fez, referindo-se il resolução tomada pela camara
sobre o 3° districto-eleitoral da provincia da Bahia, em con-
fbrmidade do^ parecer da respectiva commissão do veritica-
ção, da qual tive a honra de ser membro.

Contesta o illustre deputado a procodencia da eleição su-
jeita discussão por nuo dar-se maioria absoluta devotos
dos eleitores que devião compòr o districto eleitoral, que-
rendo estabelecer^ como regra quo a maioria absoluta exigi-
da pela lei novíssima de\e ser contada em relação ao nume-
ro marcado no decreto que creou o districto, e não ao nu-
mero dos eleitores legítimos, e presentes ao coljegio, e,

quando assim se exprimia, eu tive a honra de lhe dar um
aparte, obsenaudo que a tal opinião se oppunha a lei ; cor-
re-me pois a obrigação de o demonstrar, e passo a fazê-lo

pelo modo por que entendo. ,
Se aqui tratássemos de jure conitiluendo talvez que eu não

duvidasse concordar com a opinião do illustre deputado,
Como porém tratamo3 de jure constituto força ó seguir a
lei.

Senhores, 'desde 
que da intelligencia de uma loi se púde

concluir ou o absurdo, ou a sua inexequibilidade como re-

gra, e a exequibilidado como excepçilo, 6 evidento que tal
intelligencia se deve desprezar ; ora, a seguir-se a opinião
emittida pelo nobrti deputado, teremos justamente o c^ue
«cabo da dizer, a inexequibilidade na regra, a exequibili-
dade na cxcepção.

A lei regulamentar de eleições vóda a chamada de sup-
plentes dos eleitores no art. tí.5, sc bem me recordo, cxcepto
por morte do eleitor, ou ausência para fóra da provincia. o
quo o inliiba de comparecer no dia da eleição; temos pois
aqui um motivo reconhecido de falta, porquanto póde-sc
presumir o comparecimcnto do eleitor ausento, e todavia o
não dar-se esse comparecimento. Além disso, pelo arti"o
final da lei, se impõe uma multa do 30ft a 60 j aos eleitoios
quo, sem causa justificada, dsixão do comparecer; a camara
concordará comigo que neste artigo dão-se duas ordens .lo
faltas, uma que se refere a causas justitleadas, c outra t'i
espontaneidade dos eleitores.

O Sr. Neiiias : — Ainda ha jnais hypotliases na lei.

O Sr. Luiz Carlos : — Não duvido, mas para n minha de
monstração bastão-me estas. Desde que a loi manda multar
ao eleitor por não ter comparecido, dá-lhe o direito de opção,
c muitos cidadãos que so fazem eleitores porque não que-
rem deixar de mostrar a importancia de que legitimamente

gozão entre seus comparochianos, preferiráõ muitas vezes
remir-se com a multa do incommodo do emprehonder uma
viagem de 20 ou 30 léguas, por mftos caminhos, ou contra-
riedades de tempo.

O desabamento de uma ponto, ou a enchente de um ria
pftdo materialmente impedir o comparecimento do eleitores
de uma ou mais freguezias; isto posto, a camara concordará
facilmente comigo que os collegios oleitoraes não têm outro
limite sobre o numero de membros para funccionar, senão o
que se deduz do n<miledascamaras legislativas o muuicipaes,
nas quaes se exige a metade e mais um, por isso mesmo quo
é hypothese omissa na lei eleitoral.

Supponhamos que em um collegio , quo devo compôr-se
de 100 eleitores, comparecem só 51, faltando 49.... »

O Sr. Cariião : — Existem os eleitores el £>-<
O Sr. Luiz Carlos : —Sim, senhor.

O Sr. Cir.r.Ão : — Logo, existo o collegio.

O Sn. Luz Carlos : — Folgo muito que o illustre depu-
tado apoie a minha opinião ; o so nisto esti\ de aocordo, não
noderíi deixar de admittir que o numero dado paracalcu-
lar-se a maioria absoJuta é 51 e não 100 ; ou por outra, que
a maioria absoluta devotos do collozio assim constituído é
de 26.

O Sr. Cruz Machado : —A questã» ú se os aunulladcs
se contão.

O Sr. Luiz Carlob:—Eu vou tomar em consideração o
aparte do nobre deputado.

Temos ]>ois, pelo que acabo de ter a honra de oxpender,
que so não podem contar com os v. tos de eleitores que dei-
xão de comparecer ; vejamos so 6 possivel contarem-se r«
dos annullados. Sabe n camara quo pelo art. 71 d» lei os
collegios cleitoraes podciq anuuluir diplomas do eleitores,
cumprindo-lhe* nesse caso chamar os supplentes e tomar
em separado os votos de ambos.

Ora, pela lei novíssima, quarul • os collegios annullnrem o»
diplomas do 2, 4 oú 6 eleitores de freguezias distantes de
10, 20 ou 30 léguas, não serft um contrasenso parar o pro-
cesso eleitoral até que se mandem vir os supplentes ? Não
ha nisso uma verdadeira impossibilidade? Não estará se-
melhante arbítrio em opposiçãoda lei nos districtos prin-
cipalmente que constarem de 2 ou 3 collegios eleitoraes,

que devem funccionarem no mesmo dia ? Certamente que
sim. E depois, senhores, se ndmittis que se não podem con-
tar os votos dos que faltão por motu proprio, como quereis
contar com os daquelles que estão impedidos de votar por
falta de legitimo mandato 1

Quandoem 1855 se exigio do corpo legislativo a appro-
vação da reforma eleitoral, não soquiz aclmittir observação
alguma; arefonma devia passar tale qual, era h questão
de gabinete ; assim se venceu; se hoje so reconhecem lacu-

nas e inconveniências, cumpre prover de remedio, mas
seguramente não podem elles referir-se ao passado, ou i uc-
tual legislatura.

E depois, senhores, vede em corporações mais importar.-

tes, no senado ê na camara dos deputados, conta-se a maic-
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na. d°» proventos, e por ventura nas questões em que estamossobre vorihcaç,.o de poderes mettemos em linha do conta osneputados cujos mandatos são contestais, falsos ou uul-

cedesssmosPSra 
Um verdadeiro abstlrJo ^ assim pro-

A caraara comprehen,lo perfeitamente que em «rala»
eleições por circulo» suo disputadas ao menos por douscan-didatos ou mais, e a eleição se decido sempre por pequenadifferenç, devotos. Se pois para coutar a maioria deSar-

Sm a totalidafe dõf 7 
dos. e]citQras presentes, e contarmos

oTuStSS!) rros 
district05-teremos

i 7 
- ^•iiiioiiiacicic da lei como regra, sim eve-

0-11 que ;VcSrPr ,poniut! 
r;triss!m°s serão os casos

Poidato» obtenhao unanimidade de votos.

iním nc^ílT9'- J ?.®m<">strado 
tanto quanto me permitte

,i j í 
mtellifçencia. a proposição que propuz, o
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'"^'«Keucia. a proposição que propuz, o

e nrn?. < ."'• -^'f8 q«e »»o hesitei em julgar valiosa«procedente a eleição do 3o districto da Bahia.

„,^r'prjS'dl-'ntf' j1"0 levarei mais longe as considerações
1 e me determinao a pensar deste modo ; talvez eu esteja
em erro, pois sou o primeiro a reconhecer e confessar o aca-nnamento de minha intelligencia. (Não apoiados.)

Já que estou com a palavra, aproveito a occasião para ma-nilestar minha opinião sobre o objecto que se discute :
para mnn basta uma única consideração para inl<rar nullaa ele.çaodaparochia doMogy das Cruze», abstraindo de

TTmqS / 
amente exPr,e a iilustI'e commissão.

e eSa^,° que assume o exercício dous dias antes daeleaçao paivchial que ab,i»a dos seus meios de ncção cmrelação aoacto eleitoral a ponto de obrigar ao juiz de p„zpresidente da mesa parochial a suspender a eleição adian-do-a para outro determinado dia, de cujo acto dá conheci-

monío 1° FreiS 
uí° 1 Provln0'«. e sem a menor sem-cere-

ín*. i' 
i valecsndo-se da qualidade de ser igualmente o 2o

.. Paz' sem. consideração aos direitos mantidos pela lei«o legitimo presidente da mesa parochial, sem o menor res-
peito á primeira autoridade daprovíncia, cuja» ord.n" sede-¦ ¦¦• .guardar, toma posse da mesa, e procede á facturade eleitores com o numero de votantes que pôde haver c
que ainda ass*i apro,então apenas um terço dos quàli-hcados impnmio seguramente um caracter indelével denullidade em taes trabalhos! " uo

Senhores, semelhante procedimento & um verdadeiro at-tentado contra as liberdades publicas, é um despropósito
q ue nao merece o nem eu quero dar-lhe as honras da dis-cussao. (Apr.»flrf»s.) Sinto não ter cem votos para com ellcsfulminar a eleição de Mogy das Cruzes.

Votb pelo parecer da commissão.

A discussão íica adiada pela hora.

Dada a ordem do. dia, levanta-se a sessão:

ííessiso cm I rtp «Sunlio.

PKESlDli.NCI 1 no SR. VISCONDE BE BAEPENDV.

Sv™ Expediente. - F.hiçno da Parahyba. —Estrada de
/erro dtp. Pedro II. Discurso do Sr. Teixeira Júnior.—Li-<' "H a Josi Joaquim Coelho. Observações do Sr. Ferreira deAguiar.—Negócios de Minas Gera». Disrurto do Sr. Silveiralobo.-Ordem do dia. - Eleito de S. Paulo. Discurso do Sr.fivOiaa.

<, 
^ horas, feita a chamada, c ach ando-se presentes os

kTS. Delphmo de Almeida, Gonçalves da Silva, Costa Pinto,
1 aiva, Cerqueira Leite, Souza Leão, Baptista Monteiro, Sal-

i V 
' 

j 
r^0Sl ^rusque, Villela Tavares, César, visconde

de l>íiependy, Silveira Lobo, Pacheco, Machado, Ferraz da
Luz, Hermogenes Brunswick, Pinto Lima, Tobias Leite, Be-
Devicles, barõo de Mauá, Athaide, barão de Porto-Alegre,
Cunha Mattos, Serra Carneiro, Augusto de Oliveira, I'aes
Larreto, André Bastos, Jaguaribe, Pereira Pinto, Calheiros,
Paranaguá, Ferreira de Aguiar, Alcantara Machado, Pereira
1 ranço Teixeira Jumor, Cruz Machado, Silvino Cavai-
canti, Sá e Albuquerque, Mendes da Costa, Nebias, Fer-
nandes Vieira, Barro» Pimentel, Sampaio Vianna, Fiu»«,
Antunes de Campos, barão de Camaragibe, Rego Barros,
Augusto Corrêa, Dias Vieira Peixoto de Aeevedo, Felippe
de Araújo, Franco de Almeida, Araújo Lima, Santa Cruz,
tarrao, Salntluel, Cândido Mendes, Araújo Jorge, abre-se
a sessão °

Lê-se e approva-se a acta.da antecedente.

Os Srs. Augusto Chaves e Fernandes da Cunha «MrfiVinS*
que nao podem comparecer por se acharem incommodado»

Depois de aberta a sessão comparecem mais os Srs n™'tas, barão de S. Bento. Brandão, J. Marcondes, Ilenáoues
Bezerra Cavalcanti, Fausto de Aguiar, Barbosa, Gomes dèoouza, Cyrillo, e Flavio Clementino»

O Sn. Io Secretario dá contado seguinte

EXPEDIENTE.

Sete oílicios do Sr. ministro do império, communicando fi-
lnteira^° da'deliberação que a camara dos de-

putados tem tomado acerca das eleições do 1° e 2" districto»deMato-Grosso; »o de S. Paulo; 1», 0o, 8», 16» e 20ode

KeH\10' 
2°' 3"' 4°- 50• ««. 70», IO», Ho®13 e 14» da Bahia ;e õo da Parahyba.— Inteirada.

Outro do br. ministro da guerra, remettendo um requeri-mento do tenente reformadS José Cardoso da CostaS-

cW do^exerdto0 
reff.ma' ou.ser readmittido A primeiraciasse do exercito. — A commissão de marinha e guerra.

. ®,utr°130 Sr. minis tro do império, remettendo, com um oífi-cio da mesado collegio eleitoral davilla daNatividade, na pro-vincia de Goyaz, a aeta da eleição de um deputado e suo-
plcnte que tevejugar pelo 2° districto da mesma provincia— A commissão de poderes.

. °^tr?' remettendo com um offieio do presidente da pro-vmcia de Goyaz a cópia authentica da acta do recebimento
das cédulas para a eleição de eleitores da parochia de Villa
Formosa da Imperatriz.—A' commissão de poderes.

Outro do Sr. deputado Francisco de Salles Torres-Ho-
raem, participando haver falleeido sua sogra, e que por issose acha impossibilitado de comparecer ás sessões da cama-ra.—Manda-se aesanoji^r.

Outro do íh\ deputado Bernardo Kelisario Soares decommunicando 
que por incommodo de saúde temdeixado de comparecer ás sessões de 2!)e do 30 domez tin-do e que pelo mesmo motivo ainda deixa de comparecer áde hoje, e talvez a mais alguma—Int irada.

Um requerimento de Francisco Pereira, subdito de S. M*Cathohca, pedindo dispensa do lap-o de tempo para se po"der naturalisar cidadão brazileiro— A' commissão de cons-tituiçaoe poderes.
Uma representação da camara municipal da cidade daPorto-Alegre, pedindo que sejão applicadas ao crime de

lurto de anmiaes as penas estabelecidas para o de roubo—
A commissão de justiça criminal.

Lêm-se e são approvados os seguintes pareccrcs:
<r A commisaão de fazenda, a quem foi presente o recue-rimento de Antônio leixeira Alves, ex-eolicitndor dos"fei-

tos da iazenda nacional da província de Minas-Geraes pe-dindo reparaçao do damno que lhe provém da declaração
leita 11a ornem d^thesouro de 23 de Janeiro do corrente
armo, relativamente aos seus vencimentos, precisa, para
poder interpor o seu parecer, que se peção informações ao
governo sobre oHllegadopelo peticionario.

* Sala das comtnissSes, 30 de Maio de 1857 [ i /,
Sampaio Vianna.—F. de. Salles Torres-Ilomtm —Barlo 1
Afaud. >

€ As commissões reunidas de commercio e fazenda afimde poderem devidamente considerar a matéria do pròjeotorelativo ao empréstimo para a companhia União e Industria.

|equerem que pelos canaes competentes se peção ao governoin ormaç es relativas ao estado financeiro e economioo, e
0Dn*síeitas epor fazer da mesma companhia.

< Sala das commissões, cm 1 de Junho do 1857. —
Augusto dc Oliveira. —Barão de Maná. —Sampaio Vianna. >

Le-se e é julgado objecto de deliberação e vai a imprimir o
projecto com oue conclue o seguinte parocer de commissão :W.A mesa administrativa do collegio dosorphãoH do San-
tissimo Coração de .lesus da cidade da Bahia, onde presen- •
temente sao alimentados e educados 40 orphaos, j>ede dis-
pensa das leis da amortização para possuir bens de raiz no
valor de_l£0;000.J, incluído o legado do falleeido João Lou-
renço Seixas ao dito collegio em prédios urbanos, que forão
avaliados era 103 :OOOJjf>. A commisgão de fazenda, cons ide-
rando a utilidade que presta este pio estabelecimento é de
parecer que se adopte o seguinte projecto de resolução;
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A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. l.o FicRo dispensada» as leis da amortizado para

que a mesa administrativa do collegio dos orphãos do San-

tissimo Coração de Jesus, da cidade da Hahia, possa adqui-

rir até 50;0005 em bens de raiz, coin a condição de couver-

té-los em apólices da divida publica, no prazo que o governo
marcar, e nos termos d© art. 41 da lei n. 309 de 18 Setembro

de 1855.
«. Art. 2.° RevogSo-ae as leis tm contrario

« Sala das commissões, 30 do Maio de 1857. —- L. A. dc

Sampaio Viantia» * Francisco de Sul li's Torres Homem, —

Barão de Matuí. >

ELEIÇÃO DA IMJUHYBA.

(1° dislricto.)

Lê-se o seguinte parecer, que, a pedido do Sr. Teixeira Ju-

nior, vai a imprimir, para entrar na ordem dos trabalhos:

A commissão de poderes tendo examinado as actas' o

documentos relativos íi eleição do 4o districto eleitoral da

província da Parahyba, apresenta o resultado do seu tra-

balho.

Eleiçloprimaria.— Esto districto tem 4 freguezias, que
são : Campina Grande, que deu 28 eleitores; Cabaceiras, 26;

S. João, 38; e Barra dc Natuba, em que houve duplicata,

sendo uma de 20 eleitores, e outra de 22.

« O processo eleitoral correu regularmente nas fregue-

zias da Campina Grande e de Cabaceiras, bem como na dc

S. João ; tendo porém esta ireguezia dado 32 eleitores em

1842 e 1844, e o presidente da província marcado 38 como

o numero máximo que ella podia dar, julga a commissuo

que ella deu este numero sem consultar as forças de sua

qualificação ; pois da cópia das actas consta que forão re-

cebidas 405 cédulas, e faltárão 768 votantes, cujos nomes a

commissão contou, e na totalidade de ambos os números

apenas se contêm 29 múltiplos de 40 votantes e uma frac-

ção de 13, e portanto devia ter dado sómente 29 eleitores.
«' A commissão, tendo examinado as actas das duplicatas

de Natuba e apreciado'diversos documentos que lhe forão

apresentados, e obtido, além disto, informações do presi 
•

dente da provincia, actualmente com assento na camara, se

convenceu que nenhuma das duas eleições estã n© caso de

ser approvada.
« A que foi presidida por José Severino da Silveira Cala-

fífcige, embora fosae feita na matriz, e com as solemnida-

des da lei, tem o defeito capital de ter sido presidida por

juiz da paz do quatriennio anterior, cuja jurisdicção estava
extineta.

« A presidida pelo l.o juiz de paz Augusto Gomes Corrêa

de Mello é arguida de clandestina, c pelo exame dos docu-

mentos e das mesmas actas a commissão íicou convencida

disto.
Dá-se a eleição como feita em uma casa particular, que

não se deelara, e que não foi annunciada por editaes ; as

actas são informes ; nollas as prescripções da lei não forão

observadas, e narrão-se factos cuja existencia repellem as

actas da outra eleição e os documentos ; e a qualiíicação não

permittia que a freguezia désse 22 eleitores.

« Eleição secundaria. — No dia 2 de Dezembro se reunirão
na matriz da villa da Campina Grande, cabeça do districto,
os seguintes eleitores : 28 ae Campina Grande, 26 de Caba-
ceiras, 32 de S. João, faltando 6; 20 de Natuba da eleição

presidida por Calafange, e 20 da que se diz feita sob a pre-
sidenciado juiz dc paz Corrêa de Mello, faltando 2. Nessa
occasião suscitou-se a questão prejudicial da incompetência
do juiz de paz Antonio Manoel Gomes de Siqueira para

presidir interinamente o collogio, por haver mudado de fre-

euezia..Sendo desattendida esta reclamação, c também pelo
fundamento de não ter sido presente ao collcgio o livro das

actas da eleiçãd de S. João, os 28 eleitores da Campina Gran-

de, 13 de Cabaceiras, 1 dc_S. João, c o ; 20 do Natuba, da

eleição da matriz, se constituirão em collegioseparado den-

tro (ia mesma igreja sob a presidência interina do immo-
* diato em votos áquelle juiz de paz. A unanimidade de vo-

tos destes 62 eleitores recahio para deputado no Sr. I)r. Fi-
linto Henrique» do Almeida, e para supplente no Sr. I)r.

.Antonio Manoel de Aragão e Mello. Descontados 20 votos

dos eleitores de Natuba, íicão ambos cora 42 votos. No outro

collegio, composto de 31 eleitores de S. João, 13 de Caba-

ceiras e 20 de Natuba, da eleição feita em casa particular,
obtiverão o Sr. Manoel Porfirio Aranlia a unanimidade de

64 votos para deputado ;o?r. Pr. Joío Mjraricio Cavalcanti
da Rocha Wanderley 33 para supplente, e o Sr. Di\ I.eor.ar-
do Antunes Meira Henrique* 31. Descontada d«» Sr. Ara-
nlia 20 votos dos eleitores de Natuba, e 8 dos 8 eli. iores
que comparecOrão dos í) menos votados da fro«nic:'.ia do
S. João, cujos diplomas de vem ?cr annulhidi-;, tira. o Sr.
Aranha com 30 votos ; e a totalidade dos eleitores valides
lie ambos os collegios será do 78 e não do Uri.

* A commissuo entende que devo fazer sentir A. camara
oue a deducçao destes 8 votos é feita unicamente em vista
da ertpia dfts-ietas da fiv.-uczia do S. João, o que ella de-
cido tanto da «leiçio do deputado, ci iuo do supplente ; da
do deputado entteoi Srs. Aranha e Filinto.Vis do supoíentè
em relação sómente ao Sr.^ Aragão. que tem maioria abso-
luta sendo o numero decleitores validos do 78 e não do 86.
Como porém não tenha a commissão motivo para duvidar
da exaetidão da dita ceSpin, passa, a òffèreeer ã csnslderaçf.o
da camara as conclusões de todo o expendido :

l.a Que se approvem aseleiçBcs<las freguezias da Cam-
pina Grandeide Cabaceiras, edeS. João, sendo annulladoa
os diplomas flos 9 eleitores menos votados desta ultima, p< r-
qne não correspondem ao numero doa votantes uella alis-
tados.

« 2.a Quescjão annulladas ambas as eleições da freguezia
de Natuba.

3.» Que s^jão reconhecidos, deputado do 4o districto
eleitoral da provincia da Parahyba o Sr. Filinto Henriques
de Almeida, e supplente o Sr. Antonio Manoel de Ara"ão e
Mollo. °

« Tendo o deputado eleito participado que não podiacomparecer na sessão deste anuo, seja o supplente admitti-
do a tomar assento.

« Sala das commissões, 1» de Junho do 1857. Antonio
Cândido da Cruz Machado. — Jeronymo Joòé Teixeira Jw
nior. »

ESTRADA DE PERUO DE I>. 1'LDHO II.

O Sn. luxr.iRA Ju.mor : — Peço a palavra para negocio
urgente.

O Sn. Prf.sidi:mf. : — Tem a palavra.
O Sn. Teixeira Jemou: — Sr. presidente, pedia palavra

para apresentar & consideração da casa um projecto relati-
vo á estrada de ferro de D. Pedro II, cuja matéria cousi-
dero de summa urgência. Espero da benevolencia dos meus
honrados collogas que me concederão alguns minutos para
oíTerecê-lo.

Consulta-se a camara, quo approva a urgência.

O Sn. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Teixeira JtW
nior.

O Sn. 1 eixema Ju.Mon : — Sr. presidente, entre as gran^des questões eeonomicas c financeiras que preoccupão hoje
a attenção do nosso paiz, a mais importante, indubitavel-
mente, é a dos caminhos do ferio (apoiadot); porquo ella não
importa unicamento nma questão industrial , refere-so
também ao nosso desenvolvimento moral c aos nossos inte-
resses materiaes, os quacs constituem a base da prosperidado
e progresso do nosso paiz.

Creio, Sr. presidente, que faria uma injustiça á camara
dos Srs. deputados demonstrando quo tudu quanto tonde ao
desenvolvimento dos caminhos de ferro deve ser considerado
como matéria de grande interesse (Apoiados.)

A legislatura passada, comprehonuendn a necessidade de
desenvolver ossa grande artéria do nosso progresso, iniciou
diversos projectos para construcção de caminhos de ferro,
que forão adoptados, para as províncias do Kio do Janeiro,
Pernambuco, Bahia c S. Paulo. Entre elles indubítnvel"
mente devo occupar o primeiro lugar a de Pedro n. p01._
quanto, além de facilitar a communicação entre tres das
mais importantes províncias 

do império, accresee a cir-
cumstancia do so dar per meio deliu prompto transporte
ao principal produeto da nossa agricultura, quo indubita-
velmente constituo a base da riqueza nacional.

Approximando-se a época d-.; contractar as tejmíntes sec-

ções dessa estrada, e tendo inconveniente a emissão de ac-

ções que se deveria fazer para obtei-so o capital necessário,
a dircctoria, de aceordo com o governo imperial, estudou os
meios de remover essa difliculdade, e chegou á convicção do

quo só mediante capital obtido fóra do paiz pod-ria eílec-
tuar-sc essa necessidade.

A actualidade financeira da nr.ssa praça, as chcumsfin-
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cias especiaes em que se aclia collocada, devido a circum-
stancias de que não tratarei agora, reservando o seu
exame para occasião opportuna, fazem com que presente-
mente seja impossível, ou pelo menos imprudente, o levan-
tar capitaes em tão grande escala, como seria necessaro

para continuar-se as obras dn mesma estrada.
A' primeira vista, Sr. presidente, parece incontestável que

a emissão de novas acções se poderia fazer mediante o pre-
juízo de_ 20 ou 15 %. O bom senso porém demonstra a im-

prudência de semelhante procedimento, se por ventnra
tivesse de ser levado â pratica, porque, além dos grandes
prejuízos que assim ter-se-hia de soífrer# resultaria dahi
notav-l desconceito para a companhia, de cujo futuro
depende em grande parte o do paiz.

Assim, pois, a direeforia da companhia, estudando desve-
ladamente os meios de remover semelhantes embaraços, que
obstaiião á boa e prompta execução da estrada de ferro de
D. Pedro II, entendeu que o único meio de que deveria lan-

çar mão era o de levantar capitaes na Europa.
Para levar a efíeito este projecto, alTectou a questão aos

altos poderes do Estado ; e asEÍm é de esperar que breve-
mente será trazida pelo governo imperial ao conhecimento
do corpo legislativo.

Entretanto as deputações das províncias do Rio de Janei-
ro, S. Paulo e Minas entenderão que devião, antes mesmo
de se apresentar qualquer medida por parte do governo,
Iniciar alguma providencia a tal respeito, resultando dahi
a vantagem de economisar-se o tempo, e de se achar adian-
tada esta questão quando o governo submetter á camara a
sua opinião sobro este importante assumpto. Neste intuito
confcccionou-se um projecto que deu origem a igual preten-'
Ção para a companhia União e Industria, e que também
terá de ser apreciado por esta augusta camara.

Assim, pois, tendo-me cabido á honra de ser o orgão das
Reputações do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas, espero que
a cimara dos Srs. deputados adoptará o projecto que vou
ofleivcer á sua consideração, mostrando neste assumpto
aquella dedicação c zelo de que tem dado innumeras provas
e;n tod.u as medidas que dizem respeito aos grandes inte-
resses do nosso paiz.

Vai a mesa, é julgado objecto de deliberação e vai a im-

primir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte pro-
jecto-.

« A assemblda geral legislativa resolve:
« Art. 1.® O governo tica autorisado a garantir um em-

prestimo até doze mil contos, celebrado dentro ou fórado
império, pela companhia da estrada de ferro de D. Pedro II
em substitução á igual emissão em acções, com as seguintes
clausulas:

^ 
« l.« A companhia celebrará, quando mais conveniente

- parecer, o eontracto para o empréstimo, eas condições'
serão tnes que o juro ca amortização convencionados não
exesdão « 7 % do capital.

« 2." Começará^ a realiSar-se o empréstimo, qnando o
exigirem as necessidades da empresa, e'o governo regulará
a emissão, ouvindo a administração da companhia.

•< 3." A reforma das obrigações e da amortização, e o modo
<1; dirigir a operação serão reguladas pela directoria com
approvação do eoverno.

' Art. 2 ° Fieão revogadas as disposições em contrario.
« Paço da camara dos deputados, cm 2í> de Maio de

18 7. —J. J. Teixeira Júnior. — Luiz Pedreira do Couto
Ferraz. — Luiz Anlonio Barbosa. — J. Machado Coellw de
Castro. — Joaquim Octavio Nebias.— A. da Conta Pinto

— Anlonio Peixoto de Azevedo. — Francisco de Sdl leu
Torres-Homem. — Francisco de Assis Âlhaide. — José Maria
da Siloa Paránhos.— Paulino José Soares de Souza. — A maro
Carneiro Bezerra Cavalcanti. — Pedro de Alcântara Machado.

Josc Joaquim de Lima e Silva Sobrinho. — Antonio Fetippe
de Araújo. —. Domingos Theodoro de Azevedo Paiva. — Fran-
c>sco Ci/rillo fíibniro e Souza. — Agostinho Joté Ferreira
Britas.—Jofio Dias Ferraz da Luz. —Francisco Alvares
da Silva Caninos. — llernardo 

*Belisario 
Soares de Souza.

Pedro do Alcantara Ce/queira Leite. — Antônio Joaquim
César. — I1 Octaeiano.— J. ,/. Pacheco. — Jlerinogenes Ca-
t i miro de Araújo Brunswick. — B. A. Gaviilo Peixoto.—
Martinho Alvares da Silva Campos.— Antonio José Monteiro de
Barros.— Salathiel de Andrade Braga. — Luiz Carlos da Fon-
•srca.—J. S. Carrão.-—Francisco de Paula da Silveira Lobo. -
Antonio Cândido da Cru: Machado. —Seryio Teixeira de Ma-
cedo. >

JUNHO DE 1857.

LICENÇA A JOSÉ JOAQUIM COELHO.

O Sn. Ferreira de Ac.i.iar requer a urgência para atire-
sentar um projecto.

Consultada a camara, decide pela afirmativa.

O Sr. Ferreira de Achar não entrará no desenvolvi-
mento das razões om que se funda o projecto que vai
offereeer, pois que as destina para quando tiver de ser òis-
cutido. O projecto tem por fim conceder ao Sr. tenente-
general José Joaquim Coelho, actual eommandante das
armas de Pernambuco, um anno de licença para ir á
Europa tratar de sua saúde, que se acha assaz deteriorada.
Espera que mereça o assenso da camara, pois que se trata

lím servidor do Estado que lhe tem prestado relevantes
serviços. (Apoiados.)

^ ai :'i mesa, e é julgado objecto de deliberação para en-
trar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto :

« A assembléa geral legislativa resolve :
Art. I.o L autorisado o governo a conceder um anno

<te licença com todos os seus vencimentos ao actual com-
mandante das.armas da província de Pernambuco o tenen-
te-general José Joaquim Coelho.

« Art. 2.o Ficão derogadas para isso as disposições em
contrario. r r

? Paço da camara dos deputados, I de Junho de 1857.—
J. J. F. de Aguiar. »

O Sr. Paes Birreto requer que o projecto seja impresso
no Jornal do Commercio, para ser dado para discussão sem
demora.

Consultada a casa, decide afirmativamente.

NECOC.IOS DE SIIPÍA8-GEHAES.

O Sr. Silveira Loro pede urgência para apresentar um
requerimento.

Consultada a camara, decide pela afirmativa.
O Sr. Silveira Loro pronuncia um discurso que se acha

no Appendice,

Lê-se e npoia-se o seguinte requerimento, que fica adiado
por pedir a palavra o Sr. Salathiel:

Requeiro se poça ao governo que informe se foi ou
não pedida licença ao senado para que o Sr. Herculano
Ferreira Penna continue depois da abertura das camaras na
presidência de Minas Geraes.

« Requeiro também que íi mesma presidência de Minas,
por intermédio do governo, sejão pedidas informações c
esclarecimentos sobie uma ordem pur ella expedida ao juizde paz da parochia da Ponte Nova na ultima eleição de 17
do mez passado, para que não dc3se execução a um provi-meu to do conselho municipal de recurso relativo á,mesma pa-rochia, e caso tenha havido semelhante ordem, que declare
em que se fundou para a expedir.

« Requeiro finalmente que, pela mesma maneira, se peça
á dita presidenta informação sobre os abusos, as violências
e excessos que os subdelegados dos districtos do Abre Cam-
po, Anta, Santa Cruz, Ponte Nova, Barra-Longa e Cachoei-
ra, pertencentes aomunicipio da Marianna, estão commet-
tenda cora 

_ o ostensivo fim de perseguir a quantos, nas tres
eleições ultimas que nas respectivas parocliias se'tem pro-cedido, votarao em Eentido opposto aos mesmos .subdele-
gado-.— S. II.

- « Sala das sessões, em 1 de Junho de 1857.— Silveira
Lobo, ,

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO RE S. PAULO.

(2° districto.)

Continua à discussão do parecer da commissão de cons*-
tituição epoderes, evoto em separado do Sr. Pacheco rela-
tivos aos Srs. Barbosa da Cunha e Carneiro de Campos.

Le-se e apoia-se a seguinte emenda:

« Se for annullada a eleição primaria de Mogy das Cru-
zes, mande-se proceder a nova eleição primaria desta paro-chia e a secundaria do districto.—J. da S. Carrüo. »
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f 0 Sr. Nebias : — Não repare a illustre commiss5o de

poderes que eu tome a iniciativa na defesa do seu parecer;
nesta parte sigo o exemplo do nobre deputado que impug-

nou o mesmo parecer, não esperando que o autor do voto em

separado tratasse de sustenta-lo. Convencido do direito que

assiste ao Sr. Dr. Barbosa da Cunha, eu não tenho a vai-

dade de convencer a camara dos Srs. deputados, quero s j-

mente restabelecer alguns iactos e lembrar circumstancias

qUpo^r:qprrS4 
que tenho a honra de lallar não

me aproveitarei da palavra para contar a historia da ultima

eleição de S. Paulo, para explicar á camara, ao paiz e aos

meus amigos o phenomeao que apparece comparecendo em

maioria nísta casa a deputaçBo do partido liberal da minha

província Acho-me habilitado para discutir com vantagem

«sta eleição, e nossa posição reciproca na província; deixarei

porém de fazê-lo agora.

A camara terá mesmo observado a reserva, a_ delicadeza

que nos temos imposto quando se trata dos diplomas do

nossos adversarios políticos , o meu bonrado c distincto col-

le^a O Sr. Dr. Costa Pinto fez observações muito proecden-

tes ácerca da eleição do Sr. Dr. Rodrigues' dos Santos, pelo

districto do Rio Claro, e em consequencia dellas mandámos

uma emenda que sómentc tratava da differença de votos, que

sem duvida nenhuma fez desapparecer o verdadeiro equili-

brio da opinião naquclle districto. Nada mais fizemos; mas

não sei se da parte de nossos adversarios tem havido a mes-

ma delicadeza para comnosco,... e mesmo estimo que nao

tenha havido, porque assim temo3 occasião do revelar iactos

que poderião ficar occultos.

Quando tfnha de proceder-se á eleição de deputados na

província da S. Paulo, o Sr. presidente Vaseoncellos dingio

uma circular a todas as autoridades policiaea, a todos os

commandantes da guarda nacional, recommendamlo-lhes a

observancia da lei e a mais escrupulosa neutralidade.

Tenho a satisfação de declarar á camara, e ninguém po-

derá contestar-me, que da parte dos meus amigos poMticos
naqnclla província foi amplamente observada a recommen-

dação de S. Ex....

Uh Sr. Deputados—Não apoiado.

O Sn. Nebias:—Um s6 faoto não pôde ser apresentado

pelo nobre deputado que m£ dá o 3eu não apoiado para con-

testar o respeito com que os meus amigos politicos tratárão

de observar a lei eleitoral em todo o seu processo, ao passo

que (devo notar esta circumstancia para^ a qual chamo a

attenção da camara desde já) se notão irregularidades e

excessos em mais de uma autoridade que pertence ao lado

político cpposto.
Aproveitarei também a occasião para declarar á casa que

a província de S. Paulo não está entregue ás autoridades

conservadoras em todos os seus municípios; promiscuamen-
te se acha montada a policia naquella província, e não

como o nobre deputado pelo districto do Bananal nas pri-
meiras sessões quiz dar a entender, dizendo que apezar de

estar a policia toda montada no sentido do partido conser-

vador, elles tinhão tido uma victoria cheia de galhardia.
Nenhum dos nobres deputados que estão 11a casa pôde con-

testar-me a revelação que acabo de fazer...

O Sr. Carrão:—Talvez uma 6a parte ou 8a é do outro

partido.
O Sr. Nf.iíívs: — Se o nobre deputado quizer entrar co-

migo no fastidioso trabalho de percorrermos a província
inteira, desde norte a sul, eu poderia convencê-lo que a

policia da província está promiseuamente montada....

0 Sr- Carrão: — Nessa proporção que disse.

O Sr. Nebias : — A camara não deve ouvir um detalhe

tão minucioso da nossa parte ; temos outros ponto3 para
discutir....

O Sn. Carrão : — Podemos discutir isto muito livremente

sem cansar a camara.

O Sn. Nebias : — O nobre deputado não pôde eeriamonte

dizer que a policia de S. Paulo está montada 110 sentido do

partido conservador, menos na G'1 ou 8a parte....

O Sr. Carrão : — Mas em grande maioria.

O Sr. Nebias : — lia de por fim concordar comigo.

O Sr. Carrão:—Não concordo, repito que éassim.

0 Sr. Nebias:—Já disse que estava montada no sentido .

TOMO II.

do partido conservador em grande maioria; já me vai fa-
zendo concessões pouco a pouco....

O Sr. Carrão :—Não.

O Sr. Nebias :—Se entrarmos em uma estatística, o nobre
deputado ha de íicar convencido da verdade aue acabo do
declarar & camara. Nem foi isto sómente acto ao um presi-
dente, data de mais de um presidente....

O Sr. Carrão :—Data do tempo do Sr. Saraiva, que co-
meçou a modificar a política....

O Sr. Nebias :—Data do tempo do Sr. Josino do Nasci-
mento Silva; o nobre deputado estii esquecido.

O Sr. CariiÃo Faz-me o obséquio de declarar qual foi o
termo para o qual o Sr. Josino nomeou liberaes para a po-
licia ?

O Sn. Nebias :—Porto Feliz....

O Sr. Carrao :—Único.

O Sr. Nebias : —Não, Pindamonhangaba... Mas í melhor

deixarmos isto; o nobre deputado não póda contestar-mo
com vantagem...

O Sn. Carbão : — Sem duvida que posso.

O Sr. Nebias : — Quer que principio pelo Bananal e vá

percorrendo o norte da província ? Eu poderia aproveitar-
me da impugnação do*nobre deputado para referir á cama-
ra nma demissão inexplicável que se deu na cidade do Ba-
nanai.

O Sr. Carrao : —Porque não aproveita ? para que mys-
terio aqui ? Venha tudo quanto sabe.

O Sr Nebias : — O delegado do Bananal ha muito per-
tence ao partido liberal, foi demittido nas vésperas da elei-

ção ; que mysterio é este ?

O Sr. Carrao : — Ao nobre deputado cumpre revelar, a
mim de impugnar a sua revelação.

O Sr. Nebias : —¦ Concordo que o Sr. Dr. Marcos Diniz
era delegado d> Bananal e ha muito pertenço ao partido li-
beral.

O Sn. Carrão: — Sem duvida nenhuma.

O Sr. Nebias : — Já por aqui vê a camara que o primeiro
ponto da província estava montado no sentido liberal, e foi

desmontado nas vespeias da eleição, certamente que não

para favorecer um candidato saquarema.... Mas não trate-
mos agora disto....

O Sr. Carrão : —Vamos tratar, é precisa esclarecer tudo,
nada de mysterio.

Uíi Sr. Depetauo dá um aparte.

O Sr. Carrão : — O nobre deputado não pôde fallar des-
tas cousas.

O Sr. Nebi ^s : — Pôde, porque está muito informado.

O CARnÃo : — Não está nisto ; o Sr. Vaseoncellos deu
essa demissãõ"J>orque podia fazê-lo.

O Sr. Nebias : — Não entremos na administração do Sr.

Vaseoncellos; não chame o nobre deputado a discussão

para esto terreno.

O Sn. Carrão Mas o nobre deputado á que falia dessa

demissão.

O Sr. Nebias :— Em verdade aproveitei-me da impugna-

ção do nobre deputado para mostrar que dasdo o primeiro

ponto de S. Paulo ao norte estava a policia montada no

sentido liberal, e então ajuutei a esse exemplo a demissão

do Sr. Dr. Marcos Diniz.

O Sr. Carrão :A sexta parte & o mais que pódo ter,

continúo a declarar isto.

O Sn. Nebias :—Podia apresentar uma immcnsidade dc

municipios onde a policia está montada cm sentido liberal;

não digo que estejão ambos os partidos perfeitamente iguaes,

mas grande parte dos municípios têm a policia no sentido

liberaldesde o tempo do Sr. Josino, o que foi continuado pelo

vice-presidente o Sr. Almeida, epelo Sr. presidente Vascon-

cellos. Pôde o nobre cíeputado contestar-ine isto 1

O Sr. Carrão: — 
Quantas nomeações fizerão esses s«-

nhores ?

O Sr. Nebias: — Muitas, e para diflferentes pontos...,

19
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O Sn. Carrão : — Continúo a insistir na asserção.

O Sr. Nebias : — Dizia eu, _Sr. presidente, que as or-

dens do presidente da província , suas recommcndações

muito justas para que se respeitasse a liberdade do voto,

forão observadas por todas as autoridades pertencentes ao

partido conservador; não sc cita um s6 facto ou vexamo

commettido por essas autoridades, ao passo que as reclama-

çõesqueapparecem,que 
têm vindo aeste recinto, forão todas

motivadas por autoridades libcraes que presidirão á eleição

em vários pontos da provincia....

O St* Carrão :—Exemplo.

OSr.Nebias:— Mogy das Cruzes, Pindamonhangabae

outros lugares...

O Sr. Carrão :—O subdelegado de um desses lugares ha

sete annos que o é, e é pessoa muito proeminente no partido
saquarema.

O Sr. Nebias :—O nobre deputado sabe que estamos

n'uma época de transição ; o para que lia de trazer as tra-

dições deste senhor quando outras se têm transformado...

O nobre deputado sabe disto melhor do que eu ; para que se

está fazendo innocente ?...

O Sr. Carrão : — Desde quando é liberal ?

O Sr. Nebias : — Desde que tomou a direcção da eleição

no município de Mogy das Cruzos para fazer uma liga que
não era certamente em sentido conservador.

O Sr. Carrão : — Bem, aceito; era autoridade saquare-

ma ha 7 annos.

O Sr. Nebias : — O facto é qutf as reclamações toda3 que
têm apparecido nesta casa dão-se em municípios onde a po-
licia estava entregue ao partido liberal. Já se decidirão ou-

tras eleições em que alguma cousa poderia ter dito, se me

não tivesse imposto a reserva que me impuz....

O Sr. Carrão:—Não pôde fallar assim, porque então

faz-me crer que não cumprio com o seu dever.

O Sr. Nebias ; — Nunca declinei do minha responsabili-

dade; o nobre deputado sabe, e o tem dito muitas vezes os

meus adversários, que serei um homem muit.0 cheio de

vicios 
'políticos, muito extremado, que até mandei derramar

sangue em S. José dos Pinliaes...

O Sr. Carrão: — Teve a infelicidade de coincidir esse

facto com a sua administração.

O Sn. Nebias:—....mas ao menos o nobre deputado e seus

amigos políticos me concedem a virtude da franqueza, de"não 
recuar diante de meus compromissos....

O Sr. Silveira Lobo E para mim é grande virtude.

O Sr. Carrão :—Muito apoiado.

O Sr. Nebias : — Também não me arrependo da maneira

por que tenho pi*ocedido; estou muito satisfeito com as

conseqüências que tcnlio soíTrido.

Mogy das Cruzes, onde a autoridade publica em parte

pertencia ao partido liberal o trabalhava nos interesses desso

partido, foi um dos lugares aonde se derão os excessos que
têm chegado ao conhecimento da eamara.

E .me aproveitarei de uma circumstancia que o nobre de-

putado mesmo lembrou. Está montada a guarda nacional

naouelle districto a favor dos saquaremas, o delegado do

policia é também saquarema, o 110 entanto pergunta o nobre

deputado como se queixão do subdelegado, como deixarão

côrrer as cowsas de maneira que hoje querem annullar a

eleição por ter interferido o subdelegado?

£ra eu que devia fazer esta pergunta ao nobre deputado :

como tendo nós a policia e a força publica á nossa disposi-

ção naquelle lugar, nos deixámos vencer e aterrar por um

subdelegado que estava ali de accordo com o partido liberal ?

Seria por medo ? seria por falta de opinião naquella locali-

dade? Não, cortamente, Sr. piesidentp ; opaitido conser-

vador está solidamente organisado e constituído naquelle

ponto ; o partido conservador tem ali, como disse^ o nobre

deputado, uma qualificação vantajosa ; tinha o juiz de paz

presidente da mesa, tinha a maioria dos membros da mesa,

tinha a força publica, tinha o delegado de policia, e por con-

seguinte rúo podia recuar, nem podia deixar de ostentar o

seu triumpho se as cousas corressem de um modo normal e

di"no da época nova que se quer instaurar no paiz. Algum

vicio pois se deu, algum facto extraordinário iniiuio para

que o partido conservador se retirasse da eleição, não para

I que fosse vencido, mas para que ttpparecesse adulterado o
resultado da opinião legitima naquella localidade. Qual
Beria este vicio, esto facto, esto motivo ? Nada se faz sem
uma causa ; os pequenos acontecimentos, c os grandes re-
sultados têm sempre uma causa mais ou menos próxima,
mais ou menos poderosa.

I'or esta consideração geral vê a eamara que devemos ne-
cessariamento aceitar as accusações do estado anormal que
se deu naquelle município por occasião das d&ições ; se não
fora isso, a opinião legalisada pela qualificação, a força pu-
blica á nossa disposição, a policia, emíim tudo concorria

para que vencessemos a eleição com muita vantagem.

O Sr. Carrão :—E o] fraccionamento, do partido ahi
também concorreria ?

O Sr. Nebias : — O nobre deputado já 110 outro dia diss0

que o partido conservador se tinha fraccionado, e poriss0
perdera a eleição. Está o nobre deputado perfeitamente
enganado ; o nobre deputado sabe tanto como eu das minu"
ciosidades dessa luta. O partido conservador já estava
fraccionado na eleição da eamara municipal, essas pessoas
já tinhão ido em soccorro dos nobres deputados nessa elei-
ção...

O Sr. Carrão : — Não, senhor.

OSr.Nebias:—... e no entanto os nobres deputados a
perderão com muita vantagem paru os saquaremas, e com
muita dignidade; pois não appareceu até hoje uma sírecla-
mação contra o processo eleitoral do Setembro.

O Sr. Carrão Como não tem apparecido desde 1849.

O Sr. Nebias : — As cousas têm mudado muito. Os no-
bres deputados em 1852, cm 1849 e em outras épocas têm
feito reclamações , têm apparentado violências e excessos
naquelles lugares ; mas a final virão que não podião con-
vencer ao paiz ; reconhecerão que desta maneira a sua opi-
nião não se rehabilitava mais, não adquiria mais força, e

por conseguinte tratárão de hannonisar-se.... s
Sr. presidente, é inquestionável que desde as vésperas

dessa eleição, publicamente, por toda a parte, pelos diffe-
rentes suburbios daquelle municipio lavroufa mais signifi-
cativa intervenção, a mais forte coacção no animo dos vo-
tantes ; e V. Ex. sabe, o paiz tojo sabe que a grande massa
da nossa população nem sempre conhece os seus direitos,
nem sempre tem força e animo para resistir a semelhantes
surges toes.

Deu-se exactamente esse resultado na cidade de Mogy v
das Cruzes. O nobre deputado não pôde declinar a força dos
documentos que se achâo sobre a mesa ; não são meros at-
testados, não são declamações officiosas, são documentos
corroborados todos com o juramento de muitas pessoas so-
bre quem se procurou influir nos diversos bairros; e, graças
a Deos, graças á Índole e á moralidade dos Brazileiros, ainda
não chegámos a ura tal ponto de degradação, que a cada

pa3So andem os nossos patrícios, de qualquer escala que se-

jSo, prestando juramentos falábs em juízo. Li com muita
satisfação o relato rio do 8r. ministro da justiça, e com mui-
to orgulho vi que em toda a superfície do vasto império do
Brazü no anuo passado apenas se commettêrão 27 crimes de

perjúrio.

O Sr. StLvrao Cavalcanti :—Esses são os conhecidos.

O Sr. Nebias :—O nobre deputado declarará os outrosque
nós não conhecemos. *

O Sr. Silvino Cavalcanti :—0 nobre deputado talvez co-

jüieça muitos.

O Sr. Nebias :—Declaro que não.
Sou magistrado 11a minha provincia, e na comarca em

que sirvo, comarca aliás muito importante, ainda não co-
nheciesse crime.

O Sr.Silvino Cavalcanti:—E' um dos crimes mais co-
mezinlios entre nós.

O Sn. Nebias : — Para não ler os numerosos documentos

que aqui estão, e que não se forjárão de combinação com
uma cabeça mais entendida, apenas chamarei a attenção

dos nobres deputados para os documentos não suspeitos-das

autoridades, qu« fallão do uma maneira franca e natural, e

que são pessoas não suspeitas ao pfoprio honrado membro

que impugnou o parecer da commissão.
Aqui estão os attestados, as declarações do delegado

substituto e do immediato, a quem este passou a vara nas
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vesperas da eleição, aterrado pela situação publica dos

ânimos, que provão, e de um modo inconcu3so, que a

eleição não correu e nem podia correr livremente naquelle

] ugar.
Eu pedi ao nobre deputado, quando fallava na ultima

sessão, que lesse por extenso, que désse conhecimento a

camara dossa declaVação circumstanciada dos dous dele-

gados que elle deu como pertencentes ao parti'.o conserva-

dor, e que no entanto são homens quasi neutros, que o nó-

bre deputado mesmo tem por vezes invocado pura testemu-

nho de suas asserçõcs.

O Sn. Silveira Loho : — Optimas autoridades se achüo

i neste caso.

O Sr. Nebias : — Estão neste caso, e o nobre deputado

quo está a meu lado não çoderá 
sustentar na casa que são

autoridades extremadas, interessadas,

O Sr. Carrão : — Quaes ?

O Sr. Nebias: — Por exemplo, o Sr. Veríssimo Affonso

Fernandes ; emorazo o nobre deputado para dar o seu con-

coito publicamente sobre este honrado velho.

O Sr. Carrão : — E' um honrado velho, digno de todo o

conceito, um bouaclião, mas de alguma simplicidade.

O Sr. Nebias : — E' um honrado vcllio, bonachão, digno

(le todo o conceito, que não era csipaz de prestar-so a ma-

nejos de iniqüidades, que não era capaz de lançar sobre

outros liomens máculas como estas.

O Sr. Carrão faça O favor dé declarar quaes são.

' 
O Sr. Nebias :—Eu vou ler este documento.

O Sr. Carrão :—Estimarei, porque o quero analysar.

O Sr. Nebias: — O nobre deputado já o analysouoou-

tro dia, não com muita vantagem; eu lhe pedi então que

lesse esso documento em todas as suas partes, o nobre dc-

putado trepidou, leu s6 algumas partes, eu vou supprir esta

falta.
Não se diga que estes reclamantes são queixosos; não,

Sr. presidente; devo repellir essa idéa. Estes homens não

tinhã© interesse algum na eleição ; homens simples, lavra-

deres que não erão candidatos, que não tinhão amigos nem

parentes candidatos, estarião inhibido3 de visem contar em

juizo os fact'js quo ae derão com as suas próprias pessoas !

O nobre deputado, que tambom"é jurisconsulto, ouça-me:

se se levar a juizo uma causa crime contra qualquer sujei-

to, e se der por testemunha outro sujeito que já tenha sido

por mais de uma vez victima daquelle criminoso, este su-

jeito chamado a juizo para contar aquillo que soffreu, para
emittir a sua opinião a respeito do réo quo tein de ser jul-

gado, será parte, será inliibido de ser juiz, será suspeito?

Aonde nos levaria a doutrina do nobre deputado ?

O Sr. Carrão : — A casa ha de permittir que cu respon-

da a isto.

O Sr. Nebias : — Ficaremos inhibidos dc julgar dos pre-

cedentes de um réo, de factos occorridos cm diversas

cas e com diversas pessoas, praticados por esse mesmo réo

Era uma doutrina fatal, contraria verdade e á. justiça,
assim como á repressão, que os tribunaes e as leis com

tanto empenho prevenirão.
Não vejo pois que estas pessoas, algumas até bem caracte-

risadas* sejão suspeitas porque vêm declarar factos pas-
eados comsigo.

Ha uma que diz < A minha casa foi aggredida, eu me

achava ausente, e minha mulher vio-se obrigada a aban-

donar c fugir. >

O Sr. Carrão : — Nem ó com o seu testemunho que faz

essa declaração, refere-se ao dito de sua mulher e de uma

escrava.

O Sr. Nebiís :—Ha outro que diz : «Fui ameaçado, veio

o subdelegado de policia acompanhado de alguns ofMciaes

da guarda nacional procurar-me para quo eu, meu sógro

emeu pai votássemos nos seus candidatos, ameaçando que
ficaríamos excommungados, que soffreriamos areacçãoda

sua autoridade se assim não procedêssemos, que elle fallava

em nome do governo, que erão estas as instrucções que tinha
da capital da província. » Quando apparccem 3 ou 4 pes-
soas relatando factos que se passárão entre si havemos de

recusar o seu testemunho ?
Eu não 3ei então se seria eu, o nobre deputado, e o outro

que ha pouco me deu um aparte, que havíamos dc estar

nesses lugares, nesses desertos, para virmos hoje aqui pa-
tentenr a verdade do que ali se passou.

Não lerei esses numerosos documentos que o nobre de-

putado resumio ; mas creio que o nobre d< putado não pode
recusar-se a dar fé á declaração do velho c neutro Sr. ve-

rissimo Affonso Fernandes.

O Sr. CarrXo :—Felizmente elle não afíirma facto

algum.

O Sr. Nebias:—Vou ler o oflicio que o Sr. Veríssimo

Affonso Fernandes dirigio ao juiz de paz..

O Sr. Carrão: — Eu sei que o honrado membro tem,
correspondência com este cidadão, e por isso pergunto,

pôde affirmar que seja d elle aredacção deste oflicio?

O Sr. Nebias : — O nobre deputado sabe que o Sr. Vcris-

simo tem bastante juizo, bastante discernimento; e até tem

conhecimento do nosso furo, pois tem servido ali como juiz
municipal durante varias administrações, e ainda ninguém

o accusou de ser homem perverso, capaz de praticar, já não

digo grandes delictos, mas mesmo pequenas faltas.

Vou ler todo o oflicio deste cidadão; e noto a Câmara que
o testemunho deste velho respeitável acha-se reproduzido

em varias peças. Como presidente da camara municipal elle

dirigio-se ao governo da província no mesmo sentido, como

delegado de policia, cujo 'cargo esteve servindo interina-

mente, dirigio-se ao chefe de policia, e como autoridade
local dirigio-se ao juiz de paz na véspera da eleição. Lerei
o oflicio dirigido ao chefe dc policia. (Lé.)

Desde Abril que o subdelejndo não estava em exercieio ;
mas na vespera da eleição, antes mesmo de entrai em exerci-
cio, elle neste caraeter percorria os bairros, o no dia 31 de

Outubro tomou conta da vara.
Declaro com franqueza á camara, tenho algumas relações

pessoaes com este subdelegado...

O Sr. Carrão :—Sendo um perverso tão grande !

O Sr. Nebias : — .... sempre me deu provas de sua con-
fiança quando pertencia ao partido conservador, não tenho
delle a menor queixa, e por isso a camara v® que não estou
tratando de vingar-me de um adversário, nem de um lio-

mem de quem recebesse marcas de sofrimentos ; ao con-

trario é bem, dolorosa a minha posição tendo de fallar de

um homem destes. Não digo e nunca disse que elle seja um

perverso, e mesmo não sei para que o nobre deputado faz

esta insinuação quando estamos em tempos tão calmos.
Nem perversos são oi» homens só porque mostrão enthusias-
mo político.

O Sr. Carrão:—Mas tendo praticado tamanhas violências
como as que elle praticou..,.

OSr.Nkuias: — V. Ex. sabe até onde nos leva o on-
thusiasmo político; homens muito puros, homens vir-
tuosos, muitas vezes tem-se fanatisado por um ou outro

partido ; o nobre deputado sabe que muitas vezes a política
nos faz ver as cousas de um modo dlfferente do que ellas
são ; o nobre deputado sabe muito bem que em política os

processos não têm significação alguma moral, c a r az fio é

clara, é porque os partidos condeniuão hoje aquillo que
absolvem amanhãa; assim, épreciso que o juizo sobre qual-

quer pessoa cm um momento dado seja apresentado com

reflexão, o esclarecido com mais ou menos provas, como

acontece na questã) actual. (Continua a ler.)

Não pense V. Ex., Sr. presidente, que eu apuro este ma-

nejo do.< partidos ; enda um faz a sua diligencia, cada um

está no seu direito, todos nós temos apurado essas molas

oleitoraes de maneira que ninguém pôde lançar em face do

outro aquillo que praticou. Quanto mais disputada ú uma

eleição, tanto mais se apertão estas molas, o atélf. Ex. sabo

que desgraçadamente se dá como negocio corrente e liquido

a corrupção, quero dizer, o emprego do dinheiro. Creio que
•até certo ponto o emprego do dinheiro é um meio licito, e

mesmo necessário para garantir a vordade da eleição. Cada

um dos nobres deputados sabe disto porexperieneio própria.

O Sr. Carrão : — Eu não sei. O honrado membro não

ignora que eu pronunciei-me contra isto na assenibléu pro-
vincial de S. Paulo.

O Sr. Nebus : — E' desconhecer aquillo aue todos sabem. /

Hoje até se diz que é da hon-a dos partidos gastarem di-

nheiro...

| O Sr. Cruz Machado :—Mas não para comprarem votos.
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O Sr. Nebias:—.... porque se um partido gasta e o ou-
tro não, logo se diz que aquelle é composto de homens im-

portantes e ricos, e este <le homens pobres, sem a menor
importancia, e ninguém gosta de ficar mal em publico.

Sr. presidente, a Inglaterra è um paiz que não dá lições
nesta matéria; mas lá mesmo julga-se a corrupção tão ap-

plicada e tão extensa, que em 1854 passou no parlamento
um aeto severo a respeito da peita e do suborno eleitoral.
Não^sei a influencia que teve esta medida nas ultimas
eleições que ali tiverão lugar, os jornaes nada nos.tem dito
sobre este assumpto.

Eu não quero a corrupção em caso algum da vida publica,
nem mesmo da particular; mas digo que hoje o emprego
ao dinheiro em termos lícitos é necessário.

O Sn. Cruz Machado: —Para a despeza de festejos, etc.

0 Sr. Nerias :—Dispenso-me de entrar em outros des-
envolvimentos sobre este ponto; digo ao nobre deputado qae
na minha província era uma questão de honra gastfir-se
dinheiro, porque se dizia que o partido conservador ali era
composto de homens pobres, e os ricos e potentados perten-
cião ao outro. Até por este motivo foi preciso que o partido
conservador gastasse dinheiro.

Uma voz : — Para dar jantares, admitto; fóra disto não.

O Sr. Nerias : — Para garantir a independência dos vo-
tantes. Senhores, fallemos com franqueza.

O Sr. Carrão : — Comprar votantes para ficar garantida
a sua independencia é cousa nova !

O Sr. Nebias : —O nobre deputado sabe que ha votantes
que nas relações da vida commum mais de uma vez se achão
dependentes de outros, e na occasião das eleições tirão-se
todas essas condas a limpo, e então é preciso que os partidos
estejão dispostos a sustentar a dignidade dos seus .corre-
ligionark»: isto ninguém pôde contestar. Sou muito escru-
puloso nestas matérias; mas declaro que tenlio visto o em-
prego do dinheiro para garantir e desembaraçar a liberdado
dos votantes...

Uju voz : — Para pagar suas dividas.

O Sr. Nerias : — Tenho explicado bem o sentido em quo
fallo.

Continuarei a ler: «Quanto aos cordões postos nas estra-
<las.... » (/.«'.)

Tudo isto está provado com juramentos.
O Sr. Carrão: — Dos proprios que se dizem ameaçados.

O Sr. Nerias : — Pois havia de ser com os nossos?

O Sr. Carrão : — Espanta-me a theoria do nobre depu-
tado, muito mais sendo magistrado!

O Sr. Nerias : — E' a theoria recebida.
Proseguirei na leitura : « Da qual mesa fiz parte sómcnto

nesse dia.... > (Lé.)
Creio que não é preciso ler mais.

O Sr. Carrão : — Se os factos erão notorios, mais fácil-
mente se poderião provar, e porque não se provarão ?

O Sr. Nerias : — Pois não estão aqui as provas ?

O Sr. Carrão ; — O nobre deputado que sabe aquilatar o
que são provas pôde suppôr que isto prove alguma cousa ?

O Sr. Nerias : — Quererá o nobre deputado que esta ca-
mara seja considerada como um tribunal adstricto a regras
jurídicas ? Não seremos um grande jury nacional?

O Sr. Carrão : —Pcrdôe-me o nobre deputado ; por uma
lei que os seus amigos fizerão o jury não é isto.

lO Sr. Nerias : — E', tem sido, e não p6de deixar de ser
isto.

O Sr. Carrão : — Examine bem a lei, e veja se dá este
resultado.

O Sr. Nebias :—Note agora a camara quaes forão as
conseqüências dessas ameaças que estão na consciência pu-
blica da minha província, e talvez também na do nobre de-

putado.

O Sr. Carrão :—Eu não lhe mereço isto.

O Sr. Nebias:—Eu não affirmei, disse—talvez.

O Sr. Carrão :—Não está na minha consciência a existen-
cia dessas ameaças; ao contrario, digo que tudo isso foi uma
comedia; o nobre deputado o sabe perfeitamente.
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O Sr. Nebias Quem tinha necessidade de representar
esta comedia, senhores ?

OSr. Carrão :—Aquelles que sabião que perdião a eleição

O Sr. Nebias : — Como podia o partido conservador saber
que perdia a eleição, se apezar de tudo, de 900 e tantos vo-
tantes apenas comparecerão 260, quando a qualificação era
nossa, e também a guarda nacional?

O Sr. Carrão'» Proceda-se ali a uma nova eleição, e eu
asseguro ao nobre deputado que os mesmos 18 eleitores serão
nomeados.

O Sr. Nebias : — E' que talvez o nobre deputado possa dís-

pôr os ânimos, todas as influencias de uma maneira favora-
vel a apparecer este resultado; eu não posso fallar com tanto
orgulho.

OSr. Carrão: — Pois eu fallo, porque os partidos nessa
localidade eítão perfeitamente modificados.

OSr. Nebias: — Perdoe-me, desgraçadamente não se dá
isto na província de S. Paulo.

OSr. Cmrrão: — Oh! se se dá, apezar do interesse que
alguns têm em querer conservar os extremos antigos.

O Sr. Nebias : — Não queira fazer esta insinuação ; isto
não é proprio do nobre deputado. Senhores, somos nós que
queremos ser extremados, sabeis porque? Porquo não
entregámos os 9 circulos ao partido liberal. Eis o nosso cri-
me, e o meu especialmente. Não quero entrar nestes deta-
lhes ; declaro francamente á camara que se as cousas cor-
ressen» de um modo normal na província de S. Paulo, a

grande maioria de sua deputação seria dos conservadores.

O Sr. Carrão :—Sem duvida! Pois ha algum que possa
ser deputado não pertencendo ao partido oonservador?!

O Sr. Nebias : —Senhores, eu desejo que o nobre deputa-
do não me obrigue a entrar em uma analyse pessoal sobre
este assumpto.

O Sr. Carrão:—A meu respeito ?

O Sr. Nebias:—A respeito do resultado da eleição.

O Sr. Carrão : — Se se refere a mim, estimarei bem que
entre nesta analyse ; peço mesmo ao nobre deputado que
não tenha reservas. Estamos no systema representativo, e

portanto nada de segredos, nada de mysterios, nada de re-
ticencias; para que desvirtuar e desíairar a opinião? Seja-
mos francos.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado sabe que neste ter-
reno tenho dado exemplo de moderação. Pois eu não pode-
ria ter tomado parte em mais de uma discussão ácerca de
alguns diplomas que têm apparecido na casa'? Não estaria
habilitado para fazer bem ou mal algumas reflexões que ao
meno3 servissem para mostrar que as cousns não correrão
ali como se quer provar, quand<^se apresenta uma maioria
liberal 11a deputado desta camara ?

O Sr. Carrão:—Eu julgo o nobre deputado tão fiel ao
cumprimento de seus deveres, que digo que se o não fez foi

porque não pôde, pois era obrigado a isto.

O Sr. Nebias:—Para que? para ser victima ainda mais
do que tenho sido? Eu já passo por vermelho esanguina-
rio; tive medo.

O Sr. Carrão :—Na sua vida publica tem tido infelici-
dades.

O Sr. Nerias : — Quei o nobre deputado fallar a raspei-
to dos acontecimentos de S. José dos Pinhaes ? Por ventura
tive eu culpa de não demittir o delegado de policia de S. José
dos Pinhaes? A força publica que ali se achava foi mandada

por mim ? Eu não tive denuncia, não tive suspeitas que me
levassem a acreditar quo a paz publica e a ordem pudessem
ser tão cruelmente perturbadas naquelle lugar. Já 11a ses-
são de 1853 eu tive occasião de expender estes factos na ca-
mara; por ahi pois o nobre deputado não me pôde fazer mal
algum.

O Sr. Carrão: — O nobre deputado é que está lançando

inculpaçõos a si mesmo.

O Sr. Nebias : — São inculpações que o nobre deputado

e todos os seus me lançavão no seu Ypiranga, querendo fa-
zer-me passar como homem sanguinario. A província toda
me conhece, o sangue que correu em S. José dos Pinhaes
nunca ha de cahir sobre minha cabeça. (Apoiados.)
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O Sn. Carrão : —Foi uma obra anonyma como ha outras

muitas.

O Sr. Nedias : — Isto é que i uma insinuação, c ou em-

prazo o nobre deputado a declarar—

O Sr. Carrão : —¦ O nobre deputado

se fingir accusado para fazer a sua apo ie s , p

ja-se.

O Sn. Nebias: — O nobre deputado faz insinuações desta

gravidade, e não quer que eu as ropilla?

O Sn. Carrão Quanto a S. José dos Pinhaes, nunca fiz

insinuação alguma; sómente digo quoo nobre deputado foi

muito infeliz. (Ora 
' ora .')

O Sr. Nebias : — Infeliz em que ?

O Sn C\nRÃ0: — Em ter acontecido, durante a sua

administração, esse facto trágico na província de S. Paulo.

O Sn. Nebias:— Como tem acontecido com muitas ou-

tras administrações ; e então porque íui infeliz sou san-

guinario ?

O Sr. Carrão:—Já disse que nunca lhe fiz semelhante

accusação.

O Sr. Nerias : — A parte que tive nesses acontecimentos

foi lamenta-los, nada mais.

O Sr. Pereira Pinto: — Vamos á eleição de que so

trata.

O Sr Nebias : —Nãofui eu quo nomeei o delegadode po-

licia dú S. José dos Pinhaes, nem mandei a força publica

que ali se achou; ella tinlia sido distribuída antecedente-

mente pelo Sr. Nabueo em todas as comarcas...

O Sr. Silveira Lodo : — Pois o Sr. Nabuco não é um bom

typo de presidente. (Mio apoiados.)

O Sr. Pereira Pinto: — Está enganado, é um optimo

administrador. (Apoiados.)

O Sr. Nerias : — O nobre deputado sabe que é preciso

que nas differentes comarcas haja alguma força publica.
O Sr. Nabuco, na provincia de S. Paulo, tem dado apoio aos

liberaes.

O Sn. Pereira Pinto : —E' verdade; o Sr. Nabuco foi um

dos ministros que melhor comprehendeu e executou a po-
litica da conciliação.

O Sr. Carrão : — Se deu apoio aos liberaes foi porque
reconheceu que a razão estava da pai te delles.

O Sr. Nerias : — Estando tis cousas neste estado em

Mogy das Cruzes, recebendo directamente o juiz de paz
mais' votado, na vespera da eleição, um oílicio do dele-

gado do policia, em que lhe aconselhava a susponsão

da eleição para evitar scenas fataess, o porque elle

entendia que a eleição não podia correr livremente

em vista da exacerbação dos ânimos, vendo a pouca gente

que concorria, suspendeu a eleição no^dia 2, e immediata-

mente tratou de fazer a devida participação ao presidente
da provincia. E' neste acto que compareceu o subdelegado,

que era o segundo juiz do paz, e sentou-se na cadeira.
E* preciso que a camara saiba que se o Io juiz de paz

tivesse continuado a eleição a mesa seria composta no
sentido conservador ; o nobre deputado não pôde contestar
isto. Note a camara que estavão do nosso lado o delegado
de policia o o oommandante da guarda nacional, o entre-
tanta se retirárão da eleição, abstiverão-se de empregar os
meios que tinlião á sua disposição para que so não dissesse

que houve a intenção de vexar os votantes com a força da
autoridade. Do outro como sp praticou? O subdelegado,

que tinha deixado o exercício havia muitos me/.es, toma

conta da vara na vespera da eleição para sentar-se na mesa

no duplo caracter de juiz de paz e do subdelegado , não

de(índo praticar assim.
V. Ex. sabe, Sr.-presidente, que existem vários impressos

declarando, a bem daliberdade da eleição, que o subdelegado

sendo juiz de paz deve deixar a jurisdicçao policial no mo-
mento em que tiver de sentar-se para presidir a mesa. Aqui

tenho o transumpto desses avisos, que não leio porque a
camara bem inteirada está do seu conteúdo

Estando as cousas neste estado, se o nobre deputado não

pôde contestar o que fica ponderado, que interesse tinha o

partido conservador em perturbar ali a eleição?

Para mostrar ao nobre deputado que a opinião era nossa
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naquella parochia, vou ler uma carta do Sr. ommcllietf

Carneiro de Campos, que servo de resposta a que o nolir

deputado apresentou lia poucos dias; é dirigida a um dos

chefes saquaremas desse lugar. Esse chefe, vendo o proce-

der do subdelegado, dirigio-se a elle fazcndo-lhe.ver o com-

portamento do subdelegado, e ponderando que era preciso

que o presidente da província olhasse para isso ; porque os

saquaremas considerão que o apoio da autoridade e preciso,
não para intervir e violentar, mas para evitar violências.

A camara tenha abendade de notar que o Dr. Corrêa e

nquelle mesmo que o nobre deputado disse que era delega-

do de Mogy das Crnzcs. Peço licença para contestar Mine-

llinnto asserção. O Sr. Dr. CorrC-a em 1852 deixou de ser

juiz municipal de Mogy das Cruzes por ter sido removido

para outro termo; deixou portanto do ser delegado desse

lugar desde então.

O Sr. Carrão: — Pedio demissão poucos dias antos da

minha vinda.

O Sn. Nerias : —Se foi removido ha tanto tempo, como

continuaria a ser delegado ?

O Sr. Cvrrão :-Se não se mudou de li'?...

O Sn. Nemas:—Tinha ido para a capital. O nobre de"

putado deveria lembrar-se de que desde esse tempo nao ser^

vio mais como delegado de policia. Quando, porem, hou

vesse grande empenho, se o Sr. Dr. CorrOa julgasse qu^
ainda lhe pertencia semelhante j urisdicçao, não teria assu

mido a vara nas vesperas da eleição.

Essa carta, datada de 11 de Outubro, é dirigida ao Sr. Dr.

Corrêa; então reinava entenie cordialc entre elle e o Sr. con-

sei hei ro Carneiro de Campos. Vou lê-la. (/'"'•).
Eis-ahi, portanto, o que diz o Sr. conselheiro Carneiro

de Campos ao chefe saquarema do luçar ; 11 ao era preciso
demittir o subdelegado, apezardas queixas^ quelevantavão
contra os seus excessos « porque, diz o Sr. ^ Carneiro de

Campos, V. S. e os nossos amigos tôm esta eleição segura.»

O Sr Carrào dá um aparte.

O Sn. Nerias : —Pedia garantias contra a intervenção

violenta do subdelegado. Entretanto o nobre deputado quer

que se acredite que na distancia de .10 léguas de Mogy das

Cruzes o Sr. conselheiro Carneiro de Campos ignorava

qual era a força dominante naquelle lugar.

Uma voz : — E sendo candidato !

O Sr. Ni.uias : — O nobre deputado recusa até o numero

de votantes ; para elle não tôm valor essa consideração.

Os Srs. CarrÀo i: Cr.i z Machado dão apartes.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sn. Nerias : — Ha muitns parochia» em que nunca

muitos votantes costumão concorrer á eleição. Eu cito para
exemplo a cidade de Iguupe, ondo o partido conservador

sempre tem gozado do força nã > contestada, como o nobre

deputado não negará ; no entanto «rdinarianiente se npre-

sentão ali para votar poucos votantes. E-te faoto se tem

repetido varias vezes, e ninguém pôz em duvida a legali-

dade da eleição. Como tem acontecido em Iguapo, acon-

teco em outras freguezias da 
provincia 

de S. Paulo ede

quaesquer provincifls do império, onde, não se disputando

as eleições, e sendo distantes os districtos, se dispensa mui-

tos votantes do incommodo de se apresentarem á urna. O

nobre deputado bom sabe disto, e os liou ados membros por

outras províncias vêm que estou dizendo o que na realidade

succede. , . . ,
Mas o nobre deputado recusa tudo. Aceita a opinião do

Sr Carneiro de Campos quando lhe faz conta-, quando lho

não convém não a tem por procedente. Desta maneira não

podemos argumentar.

O Sr. Carrão:—Nío sei fluando citoi aopinião doSr. Car-

neiio de Campos. Está me fazendo um emprostftno que lli»

agradeço; não lhe pagarei o principal, quanto mais os juros.

(Riso.)

O Sr. Nebias :— Então o nobre deputado não se fia na do-

claração do Sr. conselheiro Carneiro do Campos ?

O Sr. Carrão dá um aparte.

O Sr. Nebias :— O nobre deputado nos leu uma carta do

Sr. Dr. Corria referindo que o subdolegado estava abusando

da sua autoridade, ao passo que nenhuma das nossas auto-

ridades não praticava acto algum reprovável.

(
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O Sr. CthnÃo:—Há tradições terríveis.

O Sr. Nerias : —Não venha com tradições, porque não
recuarei ante a analyse do passado; fallemos da eleição de
Mogy das Cruzes.

O Sn. 'Cruz Machado : — E' o que deve ser.

O Sn. Nebias: —Disse o nobre deputado: « Como è pos-
sivel que o subdelegado fizesse tanta cousa o o delegado
estivesse morto. >

O Sr. Carrào :—De braços cruzados.

O Sr. Nebiak : —- Se o delegado tivesse feito alguma cou-
sa,chr-se-hia que tivera por fim coagir o voto espontâneo da
maioria do lugar. Não se fez cousa alguma: n abstenção do
partido conservador', que deixou de fazer aquillo que todo o
partido tem obrigação de fazer. Note-se que o delegado ó
pessoa conhecida por sua prudência, estranho aos debates
dos partidos ; como queria o nobre deputado que um lo-
mem desse caracter contivesse o subdelegado, quando o
subdelegado tinha tanto encorajamento que chegou aopon-
to de tomar a pequena força policial que estava li disposi-

ção do delegado, como consta de ofíicios do presidente da

província ?

O Sr. Carbão dà um apnrtt.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado não pôde contestar
que na véspera da eleição, querendo o delegado reprimir
alguns abusos, querendo com a sua prudência evitar confia-
graçõc3, pôde conseguir uma meia dúzia de policines, que

Eouco 
aproveitão á autoridade, porque, como sabem os no-

res deputados, são da localidade. Um dia antes da eleição
o subdelegado dirigio-se aos policiaes elhes disse: < Vocês
estão á minha ordem ; não fação caso do delegado; quem
governa aqui sou ou. >

O Sr. Carkào dá ura aparte.

O >n. Nedí VS: — Para que o nobre deputado confunde as
cousas? O destacamento estava ás ordens do delegado-
entretanto o subdelegado tomou-o, não de motu proprioj
mas porque recebia para assim praticar encorajamento, que
lhe vinha de mais longe...

O Sr. Carrào : — De quem?
O Sr Nebias : — O nobre deputado bem o sabe...

OSli. CakrXO: - Nada do mysterios; para que esses mvs-
terios? -

O Sr. Nebias:—O encorajamento lhe era dado dacapi-
tal; se o não tivesse não se mettia nisso.

O S. Carrào dá um aparte.

. O Sr. NgbiíS:—Estando as cousas neste estado, Sr.pre-
sidente, o juiz de paz suspendeu a eleição: foi o único arbi-
trio mais prudente. Immediatamente participou o occor-
rido ao governo.

De\o fazer aqui um reparo.
A nova lei eleitoral manda no art. 69 (àc não me engano)

queimo podendo haverpléiçãono dia marcado, proceda-se
a ella em outro dia que fôr mareado pelo presidente da nie-
saparoçhial. Assim, pois, sendo o presidente da mesa o
juiz de_paz legitimo, declarou com sufticiente fundamento
que adiava a eleição para 16 de Novembro. Mas, em todo o
caso, o juiz dc paz immediato não podia fazer a eleição pelomodo por que a fez.

O Sr. Carrào dá um aparte.

O Sr. Nebuí: — Não sabe o nobre deputado dos planos
que houverãò então na província ? Houve uma mudança de
política....

O Sn. Carrào : — Assim explica-se tudo; apoiado, muito
tem-

OSr.NeÍTus :—Em 1849os nobres deputados tinhão toda a
machina montada; os juizes de paz erão ma chinas necessa-
rias com que os nobies deputados conta vão , porque em
verdade muitas parochias pertencião aos nobres deputados ;
correrão porém as cousas muito differenteraente ; os saqua-
remas tentar ao todos os meios, e empregarão toda» as suas
diligencias, e apezar de estar a opinião do nobre deputado
ha tantos annos no po^ler, tendo, grande clientella e os
juizes de pnz, ficou abalada em muitas localidades ; mas,
como não querião passar por uma derrota servião-se dos
juizes de paz, e estes por qualquereousa suspendia» uma

eleição; porque ? Porque era um plano que se realisou
simultaneamente em muitas parochias.

_ O Sr.Caruão: — Porque vinha a força, vinha a policia,
vinhão as baionetas.

O Sr. Nebias :—Vós sanccionastes tudo aqui com o vosso
voto.

O Sr. Crcz Machado : — Sem o esquecimento do passado
não è possível a concordia.

O Sr. Caruão : — Não fui eu que invoquei o passado.
O Sr. Nebias:—Pfide o nobre deputado dizer por exem-

ploque o juiz de paz primeiro votado chegou á igreja, e sem
mais nem menos suspendeu a eleição ? Pôde negar esse
íacto e todos os outros que estão no juízo publico'da provin-
cia, e de que se faz menção no parecer da comraissão? Tudo
isto não serve de nada ? Se os nobres deputados concordão,
se o proprio Sr. conselheiro Carneiro de Campos afiirtna que
a maioria era saquarema nesse lugar, apezar dos esforços do
subdelegado, como ó que se pôde dizer que o juiz de paz
suspendeu a eleição- por um tecqrso ? Isto é contestar toda
a sciencia dos factos, toda a força da verdade. Eu tiro mesmo
argumentos do proprio discurso do nobre deputado, quanto
impugnou o meu'pjiiecer ; c nobre deputado não pódesahir
com vantagem desta discussão ; reconheço todo o seu ta-
lento....

O Sn. Carrào : — Agradeço.

O Sr. Nebias : — Não tem que agradecer-me, mas neste
caso não p6de sahir-se bem da discussão.

Mas, suspensa a eleição, o juiz de paz communicou i«to
ao presidente da provincia.... Devo aqui fazer um reparo;
o presidente da provincia respondeu ao juiz de paz que a
eleição estava feita pelo 2o juiz de paz, e, que não devia ter
lugar a 2a eleição, que, na fôrma do adiamento, se tinha
de fazer no dia 16 de Novembro.

Eu respeito muito ao Sr. Vasconcellos ; mas creio que os
nobres deputados, que são tão defensores das garantias dei-
toraes, devem concordar comigo em que o Sr. Vasconcellos
não podia expedir essa portaria prohibindo a 2" eleição; per-
feita neutralidade haveria se o Sr. Vasconcellos dissesse :
< Estíi feita a 1" eleição pelo 2o juiz de paz; víjs, lo juiz de
paz, convocastes o povo para uma 2" eleição no dia mareado

(16 de Novembro); faça-se a 2aeleição, vão ambas para a
eamara doa deputados, e a camara decida qual dellas é nuiis
valida. \

O Sr. Silveira Lono : — Era procedimento mais regular.

O Sr. Niírias : — Qual representa melhor o voto publico
nesse lugar?

• O Sr. Caiirão :—Tenhaa bondade de ler o oflicio do juiz
de paz sobre esse ponto de adiamento. O juiz de paz mesmo

julga que 6 melhor não fazer mais....

O Sr. Nebias :—Ora, o delegajlo foi quem aconselhou a
esse cidadão prudente, foi quem na vespera da eleição diri-

gio unj officio ao juiz de paz dizendo: c A* vistn do estado de
agitação em que está a povoação,aconselho a'V. S. que sus-

penda a eleição amanhãa, porque não póJe correr livre-
menle; • o juiz de paz suspende a eleição, marca o dia 18
para se ella fazer; não podia o presidente da provincia revo-

gar esse acto; a lei se exprime a este respeito muito clara-
mente, creio que'lio art. 69. 

'

Mas os nobres deputados que são tão defensores das ga-
rantias eleitoraes, tão respeitadores da liberdade do voto,
nao quizerâo essa neutralidade completa da parte do preei-
dente da provincia, achãoque ellefez muito bem em prohi-
bir a segunda eleição, que em minha opinião teria sido mais
legal, mais completa, mais segura manifestação do voto pu-
blico....

Por mais que os nobres deputados se esforcem não po-
derãõ mostrar que a eleição de Mogy das Cruzes correu re-

ularmente,, e apresenta a verdadeira opinião da maioria
aquella localidade.
Senhores, no collegio eleitoral se derão incidentes que

constão do parecer dacommissão e dos documentos qne se
tem apresentado por mais de uma vez.

Não é preciso que canse a camara com esta parte da dis-
cussão ; as cousas chegãrão ali a tal ponto de confusão que
não era possível haver uma reunião plena, bem concluida ;
foi necessário o extremo recurso da separação dos eleitores.
Houve questão sobre a validade da eleição de Mogy das
Cruzes; a mesa tinha dado o seu parecer a favor dessa elei-
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ção: mas declarando que os diplomas dos eloitoros estavuo

em devida fôrma , nãoemifctio juizo nenhum sobre a sub-

stanciada eleição, sobre o processo eleitoral.

O Sr. Dr. Barbosa da Cunha, iramediatamenti\ de com-

bináção com seus amigos declarou, que protestava contra^

SI eleição de Mogy das Cruzes, na qual tinluio havido

tass etaes irregularidades e excessos, que ja í-e tinhão le-

vado ao conhecimento do go\erno,^ e que por conscquen-

cia, a bem da eleição, paoa que não liouvesse um motivo

prejudicial, fossem tomados em separado os votos desses

inculcados eleitores. „ .
No estado de agitação em que se achava o collegio, no es-

tado dc confusão quo poderia produzir conseqüências que
deixarei da apontar agora, deu-se a.separação do collegio;

quarenta e tantos eloitoros acompanharão o Sr. Barbosa da

Cunha e fizerão a sua mesa na capella-mór, e 50, inclusive

os 18 de Mogy das Cruzes, ficarão no corpo da igreja.

Ora, eu quero que a câmara me declare' se hoje, reco-

nhecida a nullidado da eleição do Mogy das Cruzes i se re-

conhecido que 42 eleitores votârão regularmente no Sr. Bar-

bosa da Cunha, porque até agora não apparece nenhuma

reclamação contra a validade dos diplomas desses 42 cida -

dãos, fazendeiros, homens abastados, alguns occupando

postos na guarda nacional, muitos eondecorados por S M. I.,

e reconhecendo que esses homens se reunirão na capella-mór

da igreja cm frente á outra mesa, diga-me a camara se reco-

nhece que esses homens, embora não reunidos sobji direcçao

da mesa no dia anterior formada, mas sob a direcçao da mesa

postei íormente organisada pela extrema necessidade em que
se vião, se se prova que esses 42 eleitores derao seus

votos ali, na mesma occasião, sem uma combinação pérfida,

posterior (como muitas vozes pôde acontecer), lia _de a ca-

mara recusar es9es votos da grande .maioria legitima dos

eleitores presentes ?
Mas dizem os nobres deputados que não houve- coacção,

que não houve motivo nenhum para a separação , que
foi um luxo do Sr. Barbosa da Cunha. Senhores , eu

sinto que se lesse na casa um officio do Sr. Dr. Lyra da

Silva, que é sem duvida um moço muito estimavel e conside-
rado; tenho pequenas relações com elle ; mas sei por docu-

mentos, epor pessoas tidedignas, do que occorreu; sinto que
esse senhor praticasse o acto que praticou, e que declarasse
nesse officio ao presidente da província (e isto prova o es-

tado pouco normal das cousas na reunião do collegio eleito-
ral) que sabendo que 42 eleitores pretendião reunir-se em
uma casa particular para fazerem uma eleição menos legal,

que elle considerava uma reunião illicita, criminosa, e se
dispunha com força para repelli-la. Isto é muito grave, se-
nhores !

O Sr. Caruão : — Chame-o á responsabilidade.

0 Sr. New as :— O nobre 3eputado contenta-se com a
responsabilidade, e o acto como fica ? Não julgará o'acto ?
Se o nobre deputado entende que cSse officio do Sr Lyra dá
lugar á responsabilidade, tenha a franqueza de suas o pi-
niões, declare :'i camara que reprova o procedimento do Si.

Lyra.

O Sr. Carrão : — O nobre deputado não me põle lazer
a insinuação de falta de franqueza na manifestação de mi-
nhas opiniões. Se o acto é horroroso, o nobre deputado tom
a obrigação de propor que se mande responsabilisar o seu
autor.

O Sr. Nebias — Igual obrignção tem o nobre deputado,
temos todos; nao sou o único vigilante da lei; e então,
digo mais, os nobres deputados, quo todos os dias se apre-
sentão como defensores do voto livre., têm mais obrigação
do que eu em vigiar para e.sses excessos , para esses netos
escandalosos que tristemente podem redroduzir-se em nos-
sas lutas eleitoraes.

Não pôde pois o nobre deputado suppOr 'que 
as disposi-

ções que o Sr. Dr. Lyra tomou para dissolver um grupo de
cloitores que elle chamava um grupo illicito, criminoso,
reprovado pelo codigo criminal, que não tenho agora pre-
sente, erão disposições tomadas por uma autoridade que
estava ali para manter a reunião legal do collegio em suas
relações, cm sua liberdade. Emfnn, não quero tratar mais
desse officio.

Disse porém o noí>re deputado: < Não houve coacção ne-
nliuma da parte dos proteetores da candidatura opposta ;
ao contrario (chamo a attenção do nobre deputado para
este ponto),ao contrario, da parte do Sr. Barbosa da Cunha
c dc seus amigos o que houve coacção. >

O nobre deputado trouxe para a casa uma carta parti-
cular do Sr. commondador Paula Machado.

O Sr. CarrXo. — Carta que o Sr. commondador Mareei-
lino José de Carvalho já publicou cm parte.

O Sr. Nebias : — Sim, senhor. Outras cartas particulares
forão presentes á camara, porque desgraçadamente estamos
em uma época cm que o scgio. Io da amizade não .'e respeita.

(Âpáiaáot.) Temos dado este triste exemplo, o não temos que
queixar-nos dos outros; aqui estão oppaiecendo todos os
dias cartas particulares. Declaro a V. Èx. quo nunca em
minha vida seguirei esse sy. tema ; antes quero ser victimk
da amizado do que denunciante dos meus amigos. (Apoia-
dos.)

O Sr. Carrào : — Isso é lá questão entre os senhores.

O Sr. Nebias O nobre deputado leu o analysi u a carta
do Sr, Paula Machado; mas essa carta, senhores, tem
muitas explicações razoáveis; sei de tudo quanto se passou,
e o nobre deputado tambem sabe.

Esta carta, senhores, era dirigida a um pobre eleitor que
desgraçadamente não tem muito juizo ; era um eleitor que
estava ameaçado do um curador. Esse eleitor, que pertencia
(pois era de Santa Branca) sem duvida nenhuma ao grupo
cios eleitores dedicados ao Sr. Barbosa da Cunha, tinha sido
tentado, não sei por quem, alguns dias antes ; chegou-se n
dizer-lhe « se não votardes conforme nós queremos, tercis
um curador. » Contra osta ameaça, contra esta situação de
um pobre eleitor que o nobre deputado concorda em que não
era tido como de muito juizo....

O Sr. Carkào : — Não disse tal.

O Sr. Nkbias : — As cartas o dizem.

O Sr. Carrao : — E' essa carta.

O Sr. Nebias : — Contra essa ameaça, contra es^-a situa-
ção forão ter com o Sr. commendador Paula Machado e com
outras pessoas importantes aiim de verem se conscguião sus-
tentar a indcpendcncia desso individuo.

Uma voz: — Sustentar a independencia pelo terror «
pela ameaça !

O Sr. Neuias : — O nobre deputado não me estft ouvin-
do, c digo isto, porque não o supponlio prevenido, assim
como não me achei prevenido na'sua questão de Iguassú.

A mesma voz : — Também não me achei prevenido na
questão do nobre deputado.

O Sr. Nebias : — Eu bem vi que o nobre deputado e os
Srs. Drs. Dantas eMadureiraestavão juntos naquellapi-

A mesma voz : — Dei meu voto com consciência.

O Sr. Neuias: — Mas deixemos isto. Procurárão tentar
a esse eloitor, que era indubitavelmente pertencente ao
grupo do Sr. Baroosa da Cunha....

O Sn. CarrJo: — Era amigo intimo do Sr.Marcellino
José do Carvalho.

O Sr. Nebias : — E do Sr. Paula Machado ; morava eu
em lugar onde o Sr. Paula Machado, o Sr. capitão Cunha
Nogueira, tenente-coronel Cláudio o outros nossos amigos
têm sempre exercido uma influencia commum e muito be-
neíica na freguezia hoje villa de Santa Branca, onde o no-
bre deputado sabe que o pobre partido saquarema tem sido
sempre victorioso e vencedor em todas as épocas, em todos
os tempos, apezar dos pezares.

Esse homem era dedicado ao grupo do Sr. Barbosa da Cu-
nha ; mas procurárão desvirtuar sua consciência ; os ami-
gos do Sr. Barbosa da Cunha, sabendo disso, forão ter com
o Sr. Paula Machado e com outros amigos nossos, para que
persuadisse a esse eleitor quo não tivesse medo ; e então
resultou dahi a carta do Sr. Paula Machado, com a qual o
nobre deputado quiz fazgr tanto jogo na camara.

O Sr. commondador Paula 'Machado 
talvez não íizesso

uma boa redacção; mas o facto <5 este; disso ao eleitor :
« NSo tenlia receio, conheço a probidade do juiz munici-

pai e dc orphãos ; elle não é capaz de lhe pôr curador; não
tenha receio, vote livremente conforme sua consciência. »

Uma voz: — Independcncia filha da ameaça.

O Sr. Nebias : — Qual ameaça ?

A mesma voz : — Da curadoria.

O Sr, Nebias : — Não posso argumentar com o nobre de-.
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putado, eu o estou desconhecendo ; nunca pensei que esti-

vesse tão prevenido contra mim.

A mesma voz : — Ao contrario, tenho motivos muito sin-

ceros de sympathia para com o nobre deputado.

O Sr Nebus : — Era ura eleitor de uma freguezia cons-

tan temente nossa, um eleitor constantemente ligado com o

Sr. commendador Paula Machado, aquém se attribuia essa

carta; tentarão desvirtuar a consciência desse eleitor, amea-

çârfto-o com a curadoria, e então foi que intervierão o Sr.

Paula Machado e seus amigos para firmar aquelle eleitor,

declarando-lhe que não tivesse medo e votasse livremente,

porque o juiz municipal não havia de prestar-se a isso. Creio

que me comprehende agora.

A mesma voz :—Perfeitamente.

O Sn. Nebus Eis-ahi, Sr. presidente, o facto de coacção

que se apresenta por parte do Sr. Barbosa da Cunha e seus

amigo*.
Ainda mais.
Vamos a outro facto, para o qual peço aattençao. da ca-

mara. Appareceu aquella carta do br. coronel Marcellmo,

que eu declaro que recusei ler em publico, e nunca lei ei;

ora , O nobre deputado procurou explicar por ura gracejo essa

carta do Sr. commendador MarcelLino.

O Sn. Carrão : - Faça o obséquio dé lê-la. Tem-se feito

muito jogo com essa carta, mesmo na assembléa provincial,
onde aliás estava o Sr Marcellmo José do Carvalho, que

queria que essa carta apparecesse.

O Sn. Nebus:—Ouça-me um pouco o no^ire deputado ;

eu o ouvi com muito prazer, como sempre.

O Sn. Carrão :—Obrigado.

O Sr. Xeriis -. — O nobre deputado quU dar uma expli-

cação de gracejo a essa carta. Eu declarei logo ao Sr. liar-

bosa dn Cunha que não me serviria dessa carta nesta ca-

m:na ; e declaro ao nobre deputado que estou em uma po-
sição bem forçada. Só a consciência do direito que assiste

ao Sr. Dr. Barbosa da Cunha é que me obriga a manifes-

tar-me desta maneire, porque V. Ex. sabe'que em política
lia todas estas considerações; tenho com o Sr. Dr. Bar-

bosa da Cunha as mesmas relações que com o Sr. Mareei-
•lino de Carvalho; de ambos tenho recebido as mesmas

provas de consideração, e as recebi ainda ha pouco nas ul-

timas eleições de senador. Não fallo por odio ; Deos me

livre de maltratar o Sr. coionel Marcellino ; Deos me livre

dé ler cartas particulares que possão ter interpretação

odiosa.
Jlas c nobre deputado nã,o se contentou de defender o Sr.

coronel Marcellino com a carta a cuja leitura procedeu;
quiz l-iir/ar uma accu.-ação opposta, reproduzio a accusação

ja. feira pelo Sr. coronel Marcellino contra o Sr. Dr. Barbosa

da Cunha e «eus amigos? Não; quem coagio foi o Si. Bar-
bosa da Cunha aos eleitores do Bairro Alto ; o Sr. José Ro-

drigues de Carvalho foi coacto pólo Sr. Barbosa da Cunha.

Sigo o meu systema, não quero ler cartas particulares,
mas confio esta» cartas ao nobre deputado (entregando-as);
peço que as leia, e espero do seu cavalheirismo um juizo
imparcial.

O Sr. Cir.r.Ãa:—Veja se permitte que eu me aproveite
dellas, cato julgue necessário.

O Sn. Nebus:— Se quizer aproveitar-se....

O Sn. Camiao : -Bem, como me dá a liberdade.. .

O Sr. Neoi vs : — Nada mais direi sobre este ponto. São

cartas dirigidas ao Sr. Barbosa da Cunha pelo Sr. capi-

tão José Rodrigues de Carvalho, pessoa influente do Bairro
Alto, que o nobre deputado diz que foi coagido pelo Sr. Bar-
bosa da Cunha e seus amigos. Leia estas duas cartas, e

faça seu juizo sobre ellas ; eu as confio com toda a ge-
nerosidade e com toda a confiança.

Vamos á ultima, questão, Sr. presidente, a do modo do
contar-se a maioria para a appròvação dos diplomas.

Não hei d« fundar-me sòmente nos precedentes da casa.
Os precedentes estão ahi. Annulla-se uma ou duas fregue-
zias que podem influir na conta da maioria absoluta; e essa

annullação não tem tirado o diploma áquelles a quem a
camara tem julgado que reunirão maioria legitima.

Este precedente só era bastante para que, reconhecida
uma vez a nullidade da freguezia de Mogy das Cruzes, ti-
jados os 18 eleitores nullos dessa freguezia, se respeitasse

o diploma do Sr. Dr. Barbosa da Cunha, desde que elle
reunio a maioria absoluta dos votos presentes e validos.

A lei mesmo reconhece que nem sempre podem compa-
recer os eleitores todos (apoiados); uns por doença, outros

por coacção moral, outros por condescendencias muito na-
turaes, por collisões que nós todos as temos na pratica;
esses que não comparecem não influem no resultado do col-
legio ; e até ahi os nobres deputados concordão.

A lei mesmo estabelece que muitas vezes uma ou outra

freguezia não pôde concorrer para a eleição do collegio; por-

que nesse artigo a que me tenho relerido diz alei muito

claramente que só se fará a eleição em outro dia marcado,

quando por ventura os eleitores possão a tempo concorrer no

collegio eleitoral (apoiados); a lei, pois, mesmo^ reconhece

que muitas vezes nos collegios antigamente, ehoje pelo sys-

tema de círculos, não pôde comparecer a totalidade dos elei-

tores, e que, não comparecendo muitos, não fica prejudicado
o voto da maioria presente pelo voto dos não presentes. Seria
uma iniqüidade (apoiados), seria transtornar todos os prin-
cipios de nossas maiorias dominantes. (Apoiados.)

Agora \eja a camara os absurdos que se seguem da opi-
nião opposta. Se os eleitores validos, se os eleitores legiti-
mos que não com parecem no collegio não podem influir

para a conta da maioria dos presentes, como havemos de
dar essa influencia, esse ceio aos eleitorA que a camara
tenha por ventura declarado nullos'! (Apoiados.) •

São eleitores nullos, e a camara que nssim procede dá
a entender que elles mesmos devião estar convencidos do
vicio da sua origem. Se por ventura eleitoras nullos pudes-
sem influir contra a maioria dos eleitores validos e nisto

concordássemos , acoroçoariamos o crime , deixaríamos a

eleição de um circulo legal, da maioria legitima, depen-

dente dos ardis, das trapaças e artificies de uma minoria

incapaz de representar o paiz legitimamente.

Daríamos assim um prêmio, fallo indistinetamente, a

uma minoria audaz que tivesse a força de supplantar a maio -

ria; e essa força não falta, e esses expedientes todos nós

conhecemos, pois temos sido muitas vezes victimas delles.

Desanimava-se a maioria legitima desde que ella soubesse

que uma maioria artificial e audaciosa havia tido o apoio

dos poderes supremos do Estado ; entretanto que não con -

tando-se para a validade dos diplomas esses votos nullos e
annullados, era um correctivo e uma punição que se lançava

sebre esses que quizessem viciar a marcha do processo
eleitoral, e ao mesmo tempo um alento que se dava ás

maiorias das localidades,

Senhores, são tantas as considerações que se podem apre-

sentar neste sentido, que eu tenho medo de fatigar a camara

ruproduzindo-as, quando sei que todas ellas estão na intelli-

gencia dos meus nobres collegas.

O Sr. Carrão : —Fôra irrito bom que os reproduzisse,

porque, quanto a mim, declaro que a minha opinião não se

acha nem levemente abalada.

O Sr. Nebias : — Agora, se se quizesse annullar o colle-

gio, e se mandasse proceder a uma segunda eleição neste

lugar, que de Jiorroros, que de collisões, que de martyrios

para aquella população ! Ficaria assim a eleição do circulo

todo dependente da eleição daquella parochia, e o nohre

deputado já nos ameaçou ha pouco cora a vietoria do sen

partido nesse lugar.

O Sn. Carrão:—Está enganado, eu não disso isso.

O Sr. Neri is :—Qual seria o resultado ? Os partido , tra-
varião uma luta corpo a corpo, uma luta de vida ou de mor-
te, porque o resultado dessa eleição decidia da vietoria ;
assim os partidos terião de lançar-se nos últimos excessos,
não recuarião diante demeio algum.

A camara comprehende o mal de uma tal decisão, e por
isso muito prudentemente tem recoirhecido diplomas de

deputados, independente de considerar na eleição os votos

nullúS. i ¦ .
Disse o nobre deputado que se este principio fosse legiti-

mo, seguia-se que 4 ou 5 eleitores valido» poderiao mandará

camara um deputado. Não, senhores, não vai tão longe; nem

mesmo a respeito da camara municipal se faz isto^comp se

ha de fazer a respeito de um dos ramos do pouer legislativo ?

A camara dos Sis. deputados muito prudentemente c

com muito bons fundamentos pôde adoptar a opiniãoque

tenho sustentado com a minha fraca inielligencia, mas nao

leva-la ao excesso que o nobre deputado quer que decorra

dessa mesma opinião; porque, senhores, se se tratasse

de uma grande porção de eleitores illegitimos de um
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circulo, a camara não trepidaria em annullar a eleição de

todo o circulo, em mandar reunir novamente o collegio;

mas aqui trata-se da eleição de uma freguezia, da nulli-

dade de uma pequena fracção do corpo eleitoral, como em

outras occasiões se tem tratado, de uma pequena fracção,

que não pôde do íorma alguma influir no resultado da elei-

ção.

O Sr. Carrão: — Perdôe-me, pôde influir na represen-

tação do circulo.

OSb. Nebias: — Bem; pois porque pôde influir, que

talvez não influa, masemfiin não sou tão orgulhoso como o

nobre deputado....

O Sn. Carrão : — Eu sou orgulhoso ?

O Sr. Nebias : — Keliro-me ao que ha pouco o nobre de-

putndo di3se quando nos asseverou que se se mandasse pra-
ceder a uma nova eleição em Mogy das Cruzes essa fregue-

zia apresentaria 18 eleitores seus correligionários.

O Sr. C jrrão : — Eu não disse semelhante cousa.

O Si'. Nebias :—Não desejo entrar em discussões pes-
soaes ; mas appello para a camara.

O Sr. Carrão : —O que eu disse foi que sahirião elei-

tos os mesmos 18 eleitores.

O Sr. Nebias -. —Deixemos de parte este incidente, o or-

gulho a que me referi-não era offensivo ao nobre deputado,

seria um orgulho justo. ....
Em resultado vê se que, segundo o principio do nosso sys-

tema, principio consagrado pela commissão no seu parecer,

e respeitado nesta casa, tirando-se 18 eleitores, se a camara

em sua sabedoria julgar que os deve annullar, fica o Sr. Dr.

Barbosa da Cunha com 42 vòtos inquestionáveis.

O Sr. Dantas: — E' ainda maioria et» relação á totali-

dade dos eleitores do collegio ?

O Sr. Carrão : — Não. senhor, é só em relação aos julga-
dos validos.

O Sr.. Nebias : —Conseguiutemente vê-se que os exces-

sos que o nobre deputado teme desta opinião não podem ter

lugar. Se em um circulo, por exemplo de 90 eleitores annul-

lassem 50, teria razão o nobre deputado, todo»_nós recuaria-

mos diante de uma decisão que annullando tão grande nu-

mero de eleitores quizesse res|>eirar o diploma conferido pela
minoria que apparecesse; mas não è este o caso que se dá,

nem tem sido este os precedentes da camara. Assim, pois,
o nobre deputado não pôde oppôr-se ao principio que a com-

missão sustenta no seu parecer, e que já tem sido adoptado

pela camara.
Eu, Sr. presidente, poderia fazer muitas outras conside-

rações ; mas termino aqui o meu discurso, esperando com

todo o respeito a decisão que a maioria da camara houver

de dar sobre o assumpto de que se trata; porque sempre

respeitarei a sabedoria da camara em suas decisões. [Muilo
bem.)

O Sr. Carrão Peço a palavra.

O Sr. Augusto de Oliveira:—Pela ordem.

Alguns Srs. Deputados:—Votos! votos!

O Sr. Presidente : — O Sr. Augusto de Oliveira tem
a palavra pela ordem.

O Sr. Augusto »e Oliveira Supponho, Sr. presidente,
que depois de dous dias de discussão sobre qualquer eleição,
a camara deve estar sufiicientemente esclarecida para votar
com conhecimento de causa.

O Sr. Carrão : — Em questões tão graves como esta não
se improvisa uma votação.

O Sr. Augusto die Oliveira:—Do contrario, havendo

tanta cousa que tratarmos, não haverá tempo nem para se

fazerem as leis annuas, visto como temos consumido já
um mez e meio com verificação de 

jioderes, c ainda restão

algumas questões eleitoraes a decidir-se.

O Sr. Carrão:—Em um regimen de discussão, tolher-se

sempre o debate das opiniões parece-me isto de consequcn-

cias terríveis.

O Sr. Augusto de Oliveira Por estas razões roqueiro o

encerramento da discussão.

O Sr. Presidente : — Não ha casa para se votar este re-

querimento do nobre deputado; fica para ser votado ama-

TOMO II.

nhãa ; e não se procede á chamada por já ter dado a
hora.

Marcada a ordem do dia seguinte, levanta-se a sessão.

tti-ssíio cm '£ ale .Itinlio.

PRESIDÊNCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Suswario. — Expediente — Chamada de supplente. Adiamen-
to.— Ordem do dia.— Licença a José Joaquim Coelho.
Adopçõo.—Eleição de S. Paulo. Votação.— Eleição do Ceará„

Bisrurso do Sr. Baptista Monteiro.

A's 11 horas, feita a chamada e nehando-se presentes os
Srs. visconde de Bacpendy, Paes Barreto, Pereira Pinto,

Salathiel, Cunha Mattos. Baptista Monteiro, Mondes da

Costa, Augusto Corrêa, Cunha Figueiredo, Cerqueira Lei-

te, Souza Loão , Dias Vieira, Costa Pinto, Ferreira de

Aguiar , Jaguaribe, Serra Carneiro, Machado, Carrão,

Sampaio Vianna, Ferraz da Luz, Salles, Cyrillo, Gomes de

Souza, Hermogenes, J. Marcondes, Fiusa, V illela 1 avarws,

Gonçalves da ^ilva, Paiva, Alcântara Machado, Augusto

de Oliveira, Fernandes Vieira, Paranaguá, barão de Porto

Alegre, César, Landulpho, Almeida Pereira, Franco de Al-

meida, Ben© vides, Silvino Cavalcanti, Sá e Albuquerque,

Pereira Franco, Dantas, Silveira l^obo, Pinto de Campos,
Araújo Lima, Bretas, Cândido Mendes, Diogo Velho, Tos-

cano Barreto, Flavio Clementino, Nebias, ltego Barros,

barão de Camaragibe, Callieiros, Jacintho de Mendonça,

Borges Fortes, Pederneiras, Augusto Chaves, o Bello,

abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Athaide,
Viriato, Pinto Lima, Araújo Jorge, Pedn-ira, Bezerra Ca-
valcanti, Tobias Leite, Brandão, Teixeira Júnior, Luiz Car-
los, Peixoto de Azevedo, Delfino de Almeida, Belfbrt, Santa
Cruz, Barros Pimcntel, Cruz Machado, Ilrnriques, Coelho
de Castio, Monteiro de Barros, Lima e Silva, Madureira,
Felippe de Araújo, Barbosa, barão de S. Bento, Pacheco,

Fernandes da Cunha, Pinto do Mendonça, Antunes de Cam-

pos, Brusque, Paulino, e André Bastos.

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Tres officios do Sr. ministro do império, remettendo as
actas parocliiaes do 4° districto de Pernambuco, 10° de Mi-
nas Geraes, e de Villa Verde da província da Batiia.—A'
commissão de poderes.

Sois do mesmo Sr. minÍ3tro, communicando estar o gover-
no inteirado da decisão tomada pela camara sobre as elei-

ções do Io, 2°, 4° e 5° districtos aa província do Rio Grande
do Sul, 1°, 4°, 6° e 7o de S. Paulo, 1» de Goyaz, e 11* de
Minas Geraes. — Inteirada.

Requerimento do Antonio de Souza Rangel, pedindo de-

ferimento de um outro que dirigio á camara. — A' com-

missão de pensões e ordenados.

Outro dos habitantes da cidade da Franca do Imperador,

província de S. Paulo, pedindo a construoção de urna ponto
sobre o rioGrande 110 lugar denominado daguará.—A' com-

missão de obras publicas.
#

CIIAM.1DA DE SUP«LENTE.

Lê-se e entra em discussão o seguinte pareceer:

c A commissão de podferes, em vista da indicação do Sr.
deputado Silva Miranda, para que se dò assento ao Sr. An-

tonio Luiz Pereira da Cunha, supplente do 7* districto elei-

toral de S. Paulo, e que se acha nesta côrtc, visto haver-se

retirado para a mesma província o Sr. Dr. Gavião Peixoto,
comquanto este senhor não tenha participado a sua retirada^

uma vez que ella se deu, <?o supplente tem o direito de sub-

stituir o deputado em seus impedimentos, é de parecer que
se dê assento ao Sr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, sup-

plente do 7o districto eleitoral de S. Puulo.
t Sala das commissõcs, Io de.Iunho de 1857. — Antcm*

Cândido da Cruz Machado.—J. J. Pacheco» >

20



SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1857.

O Sr. Pai s Biureto apresenta e fundamenta » seguinte

requerimento :

« Requeiro que fique adiado o parecer por 15 dias. —

Paes Barreto. »

Posto a votos, é approvado o requerimento.

ORDEM DO DIA.

LICENÇA A JOSÉ JOAQUIM COlüLIIO.

Entra em 1" discussão o prejecto que autorisa o gover-
no a conceder um anno de licença com todos os seus venci-
mentos ao actual commandante das armas da provincia de

Pernambuco, o tenente-general José Joaquim Coelho.

O Sr. Augusto de Oliyeira : — A matéria deste projecto,
Sr. presidente, me parece simples e toda baseada nos princi-

pios da justiça, porquanto trata-se dedar a um honrado edis-

tineto militar que tem feito serviços relevantes ao paiz, e

cujo nome é uma das glorias do nosso exercito (apoiados),
os meios necessários para elle ir procurar em paiz estran-

geiro o restabelecimento de sua saúde que se acha deterio-

rada. Por conseguinte poço a V. Ex. que consulte a camara

se permitte que e^te projecto tenha, na fôrma do regimento,

uma única discussão. (Apoiados.)

Consultada a camara, resolve pela affirmativa. Entra

pois o projecto em única discussão; mas não havendo

quem peça a palavra, é posto a votos e adoptado unanime-

mente, sendo enviado á eommissão de redacção.

ELEIÇÃO DE S. PAULO

(2o districto.)

O Sr. Presidente:— Na ultima sessão o Sr. deputado

Augusto de Oliveira propôz o encerramento da discussão do

parecer da eommissão de constituição e poderes sobro a elei-

ção do 2o districto da provincia de S. Paulo. Vou consultar

a camara a este respeito.

A camara approva o encerramento.

Procede-se á votação do parecer dacommissão de podere*,
o qual è approvado em todas as suas conclusões por 59 vo-

tos contra 7. A emenda <lo Sr. Cairão é approvada na sua

primeira parte e prejudicada na segunda, julgando-se tam-

bem prejudicado o voto em separado.

O Sn. Presidente declara deputado pelo 2"'districto da

provincia de S. Paulo o Sr. l)r. Antonio Gonçalves Barbosa

da Cunha, e supplente o Sr. Francisco- de Paula Machado.

Achando-se na sala irúmediata o mesmo Sr. deputado,
é introduzido com as formalidades do estylo, presta jura-
•mento o toma assento.

ELEIÇÃO DO CEAR.*.

(2° districto).

Entra em discussão o parecer da eommissão de constitui-

ção e poderes sobre a eleição do 2» districto do Ceará, que
reconhece deputado o.Sr. Francisco Domingues da Silva.

(Vide sessilo de 30 de Maio.)

O Sr. Baptista Mosteiro : — Sr. presidente, não <5 sem

grande acanhamento que levanto minha fraca voz para
combater o parecer da nobre eommissão de poderes que se

aclta em discussão, por isso que 03 illustres signatarios

deste parecer são duas das mais distinetas illustrações desta

camara, são intelligencias superiores, que têm sempre ela-

borado luminosamente os trabalhos da nobre eommissão de

que são dignos membros. Não sou pois habilitado para en-

trar sem grande embaraço neste debate ; mas considerando

que a consciência do meu dever me dará força....

O Sr. Siiveir* I.or.o :—Peço a palavra.

O Sr. Baptist\ Monteiro :—....para demonstrar que a

nobre eommissão não trilhou desta vez, rigorosamente fal-

fando, os princípios 
de justiça que têm sempre sellado seus

trAalhos desta natureza, eu me animo a apresentai sobre

o parecer em discussão a minha humilde opinião. Peço res-

peitosamente aos nobres deputados signatarios do parecer

que tenhão a bondade de attender ás observações que vou

offerecer á consideração da casa, contra as suas conclusões ;
afim de que me esclareção na discussão, e dissipem as appre-

hensões que estão actuando sobie o meu espirito, porque,

neste caso, terei muita honra do dar o meu voto para a ap-
provação do mesmo parecer que ora combato. " f

Serei bieve f Sr. presidente ; não supponha a camara que
pretendo profeiir um longo discurso ; o meu máo estado de
saúde hoje me impediria de o fazer, quando mesmo o preten
desse, e accresce ainda que não compulsei documento algum
relativo a esta eleição ; estou alheio a tudo quanto se passou
na eommissão ; quero mesmo mostrar-me alheio a tudo

quanto os interessados têm escripto sobre a matéria. Com-

pulsei uma peça unicamente, e esta peça é o parecer que se
discute ; (5 delle que tiro o fundamento da minha opinião
contra elle mesmo. E' pelo parecer , é pela sua exposição de
motivos , ê pelas suas conclusões que ew entendo que elle
não deve ser approvado, porque fere a justiça, porque a sua
approvação , segundn me parece, desviaria a camara desse
trilho de imparcialidade escrupulosa que tem seguido na
verificação dos poderes de seus membros.

Escusado ó dizer, senhores, porque se tem repetido mui
tas vezes, e a camara o comprehende, que todas as questõesde verificação de poderes são da mais alta transcendência,
da maior gravidade. |Sub-entendido isto, fico j ustificado de
tomar tempo á casa, fazendo-me ella a honra de ouvir-me.

, Trata-se, Sr. presidente, do 2o districto eleitoral da pro-
vinciii do Ceará, o qual tem por cabeça a cidade do Sobral e
compõe-se das freguezias o eleitores seguintes : Sobral 42,
Santa Anna 20, Santa Quiteria 10 ou 11, Aoaracú l(i, total
88 ou 89 eleitores. Quatro são pois as freguezias compo-
nentes desse collegio, o dellas apenas a de Acaracú escapou
ao pestilento contagio das duplicatas, todas as miais apreeen-
tão turmas duplicadas de eleitores.

Antes de ir mais longe farei um reparo sobre o procedi-
mento da nobre eommissão, e vem a ser, que tendo uma
das turmas de Santa Quiteria 10 eleitores e outra 11, ano-
bre eommissão não se dignou de apreciar esta questão, para
determinar em seu parecer qual destes números compete
áquella ÍVeguezia dar. Creio que este procedimento da no-
bre eommissão <5 digno de notar-se, porque não é uma
questão insignificante a do numero de eleitores que deve
dar a parochia, tanto mais quando as turmas que se apre-

•sentárão erão discordantes em numero. Feito este pequeno
reparo proseguirei.

As duplicatas de eleitores' motivarão a duplicata do cplle-
gio; e assim temos dous collegios a apreciar; um delles, que
envia á camara com diploma de deputado o Sr. Domingues
da Silva, e outro, que envia também á camara com diploma
de deputado o Sr. João Felippe. Para distingui-los chama-
rei áquelle collegio Domingues da Silva, e a este collegio
João Felippe....

Um Sr. Deputado :—Boa distineção!

O Sr. Baitista Mosteiro:—No collegio Domingues da 
'

Silva comparecerão 86 eleitores, e nelle teve o Sr. Domin-

gues da Silva 44 votos para deputado, e o Sr. Linhares 70
para «upplente; e no collegio João Felippe teve o Sr. João
Felippe 71 votos para deputado,^ o Sr. Alencar 64 para.
supplente. Cada um destes algarismos, cada um destes col-
legios, estabelece uma votação de maioria absoluta ; o pro-
cesso, a marcha da eleição em cada um delles, diz a nobre
eommissão, andou regularmente ; ella não lhes achou mo-
tivo algum de censura, e ao contrario entendeu que a nul-
lidado ou validade das eleições primarias é o que podia de-
terminar a validade de um dos collegios, ou a nullidade de
ambos.

Entrando na 
'apreciação 

dessa matéria, propõe a nobre
eommissão a approvação total das turmas de eleitores que
fnnccionárão no collegio Domingues da Silva, e propõe a
tnnullação total das turmas de eleitores que funccionárão
no collegio João Felippe. E' pois a minha questão a inda-

gação da justiça com que a nobre eommissão dirigio-se na
apreciação destas duas propostas. Acompanhemo-la nos
motivos que determinárão cada um destes juizos que ella
emittio no parecer que se discute.

Estou de accordo, Sr. presidente, com a nobre commis-
são, na parte cm que propõe a annullação de todos os eleito-
res do collegio João Felippe; entendo que _a_ 

nobre commis-
são procedeu regularmente, que esta eleição não pôde dar
direito a um assento nesta casa; a sua^ approvação seria
uma injustiça, e mais alguma cousa, seria mesmo um es-
candalo.

O Sr. Paes Barreto : — Apoiado.

0 Sr.. Baptista Monteiro :—Mas, Sr. presidente, não

pnsso convir com a nobre eommissão, quando ella propõe a
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;alidadc dos eleitores do collegio Domingues da Silva. A

i.respeito destes dá-se a mesma injustiça, e mais alguma

cousa, dá-se talvez um escandalo.

O Sr, Jaguarire •• — Não apoiado.

O Sr. Baptist* Monteiro ; — Vejamos so talho ou não

razão para avançar estas proposições que cçntrastuo aberta-

mente o parecer dn nobre commissão. Percorramos com

ella a? freguezias. Tratemos da parockia de Santa Quiteria.

Propõe a nobre commissão a nullidaile dos eleitores que

funccionárúo no collegio João Felippe, pelos seguintes fun-

(lamentos: Contradicções dos autores da eleição 6m peças

ofíiciaes dirigidas A presidência, quanto á exposição dos

acontecimentos. E' este o primeiro fundamento em que a

nobre commistão sebasêa. Os acontecimentos a que ella se

tefere a casa os sabe, porque cada um dos seus illustres

membros deve ter lido o parecer, e saber conseguintemente
«ue a nobre comrnissão se refere a íactos tumultuosos, a

scenas 
'tristes, 

que alterarão profundamente a ordem, e a

substituirão por desordens muito graves.

O Sr. Paes Bvriuio : — Em Santa Quiteria não houve

grandes desordens, houve um tumulto e roubo da urna, e

apenas duas pessoas saliirão levemente feridas.

O Sr. Baptista Monteiro : — O nobre deputado ha de per-
mittir que eu qualifique estes acontecimentos como profun-
da perturbação da ordem, como desordens graves, porque

não è só o faeto de ter havido assassinatos, como aconteceu

em outros pontos, que pôde autorisar pstn qualificação. O

estado dos espíritos dos indivíduos que se achavao reunidos

naquelln occasiâo e naquelle lugar, as disposições de recipro-

cas hostilidades pessoaes, que os levárão a ferir levemente

a um, dous ou tres cidadãos, a espancar alguém, a arreba-

tar a urna, tudo isto prova que a ordem estava profunda-
mente alterada; tudo isto demonstra que esses acontScimen-

tos são graves, parque, se o punhal que deu o golpe não aoer-

ton no coração, so não matou como em outros pontos, nem

por isso a intenção do braço que o moveu era menos liostil a

respeito da victima, nem por isso se p6de negar que a ordem

ahi estava tão profundamente alterada como naquelles lu-

gares onde o tiro foi mais certeiro, onde o golpe foi mais

fatal. Portanto, o nobre deputado me lia de permittir que eu

insista na idéa de que havia profunda alteração da ofdem,

que esses acontecimentos são graves.
Não é, porém, meu intuito dar a esses acontecimentos

uma côr sombria calculada; apenaâ toquei nelles para rc-

cordar que a camara sabe quaes são os acontecimentos a que
a nobre comrnissão se refere quando diz que um dos moti-

vos que tomava para a nullidade desses eleitores erjlo as

oontradiccões dos autores e das peças ofíiciaes (que não sei

. quaes,são), em relação á exposição dos acontecimentos.
Ora, a camara vê que este motivo não ó dos inais plausi-

veis, não é dos mais concludentes; mas eu o aceito, c_o aceito

cordialmente, porque em harmonia estas contradicções, a

que a nobre comrnissão se refere, com os acontecimentos a

que também ella i; refere, provão bem que a eleição pelo
menos é nulla, se não é falsa.

O segundo fundamento pelo qual a nobre commissão

pede a annullação dos eleitores de Santa Quiter ia que ser-

virão no collegio João Felippe é o seguinte : contradicções
das mesmas peças e pessoas a respeito do lugar em que se

figura ter sido feita a eleição, ora dizendo-se^ que fora na

matriz, e ora dizendo-se que fôra em casa do vigário. Se es-
tas contradicções não são actos dos empregados da mesa,
signatarios das actas constitutivas do processo da eleição,
não sei se a nobre comrnissão tem muita razão de toma-los
como motivo para determinar o seu juizo no sentido da nn -

nullação dessas eleitores. Mas, sejão ou não sejão muito

fortes, muito attendiveis, eu os aceito como taes, elles ro-

bustecem a minfia opihião da nullidade da eleição.

O terceiro motivo pelo qual a nobre comrnissão propõe a

annullação da turma de eleitores de Santa Quiteria, que vo-

tou no collegio João Felippe, éo seguinte : que o indivíduo

chamado para mesario na qualidade de 5» juiz de paz afim
de presidir a mesa, não tinná votação alguma para este

cargo. A camara comprehende, ao primeiro golpe de vista,

que esta razão é amais_ procedente que se poderia apresen-

tar, que não seria precisa nenhuma das outras, que bas-

taria que a nobre commissão se fundasse nesta para propor
com muita justiça a annullaçao desses eleitores. Estou,

pois, de perfeito accordo com a nobre commiâsuo neste pon-
to. Mas. senhores', examinemos agora o que se dã. a respei-

to da eleição dos eleitores desta ireguezia que funccioná-

rão no collegio Domingues da Silva, e^a camara vera que
se o que vou notar cm relação a elles uão^e mais procedeu-
te do que aquillo que a nobre comrnissão teve de notar a

respeito dos outros, é pelo menos de procedencia igual.

Ninguém, eu o espero da justiça e imparcialidade da ca-

mara, c da illustração década um dos^ seus membros, mu-

guem poderá negar isto em boa consciência.
Vejo do parecer da nobre comrnissão, com referencia as

actas, que a eleição foi presidida do dia 2 até o dia 3 pelo
3o juiz de paz, porque, diz a nobre comrnissão: o 2° e 3° es-

tayão impedidos. Não quero desde já acoimar esta eleição

de nullidade por este facto, mas chamo sobre elle a atteu-

ção da casa, e peço a este respeito uma justilieaçãb aos no-

bres membros da illustro coiumissão, porque ella diz que o

lo e 2" juizes do paz estavão impedidos, mas não rxpõe

qual foi o impedimento, não toma a responsabilidade da

veracidade deste facto, não diz mesmo se elle estava pro-
vado nas actas o nos documentos que forão submettidos ao

seu exame.
Se a nobre commissão achou que^ realmente os I e j

juizes de paz estavão impedidos, muito bom, e muito legi-

tima a presidencia do 3o juiz de paz. L isto porern-o que

me falta saber , é isto o que peço á nobre comrnissão que

explique á casa ; porque, se esse impedimento não estava

provado , e provado plenamente, então 6 logico, segundo a

lei, que a presidencia do 3o juiz de paz era illegitima, c que

esta illegitimidade vicia capitalmente a eleição dos eleitores

respectivos.

O Sr. Paes Barreto : — Do que eleitores falia?

O Sr. Baptista Mointkiuo : —Dos de Santa Quiteria, cuja

validade a nobre commissão propõe.

O Sr. Paes Barreto : —Essa eleição não foi presidida
nem pelo 3° nem pelo 4o juiz de paz, e sim pelo juiz de paz
do districto mais vizinho, perque o 3o tinha dado parte de

doente, e o 4° acompanhou os roubadores da urna.

O Sr. Baptista Monteiro : — Vejo pelo aparte de V. Ex.

que a nobre commissão está illudida.

O Sr. Paes Barreto ' —Falia da eleição valida ou da

nulla ?

O Sr. Baptistv Monteiro : — Daquella cuja validade se

propõe. •

O Sr. Cruz Machado : — O impedimento do Io e do 2°

juizes de paz consta da acta, e ninguém o contestou ; que
mais quer ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Satisfaz-me o aparte do no-

bre relator da commissão; e eu disse, e repito, que não apre-

sentei esta observação senão para que se explicasse o facto,

Mas a casa precisa de verificar também os motivos que de-

terminavão esse impedimento ; e, se estes se achão prova-
dos nos documentos ofíiciaes apresentados á nobre commis-

são: estou em meu direito pedindo á nobre commissão que
faça o que acaba de fazer um dos seus illustres membros,

que acaba de declarar que o impedimento estava prcnado.

O Sr. Siiveira Loro : — Nfio basta dizer-se que estava

impedido ; <i indispensável a verilicação disto.

O Sr. Baptista Monteiro :--- Este Rparte do nobre de-

putado pela província de Minas mo suscita uma questão.

O Sr. Silveira Loro : — E' um diploma ensopado em

sangue.

O Sr. Cri./. Machado : — Ha dous diplomas, umenso-

pado, e o outro não ensopado em sangue.

O Sr. Baptista Monteiro Não protendo envolver-me na

questão dos ensopamentos. (ftiso.)

O Silveira Lono dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro :—Não contesto ao nobre depu-

tado por Minas o direito e a honra de esclarcoer a casa so-

bre esse ponto, que é muito importante; mas eu comecei o

meu discurso por dizer que não compulsei outras peças
além do parecer da illustro commissão, do qual me não de-

sejo afastar.

Um outro reparo da mesma natureza tenho de fazer a

respeito da presidencia da mesa parochial; porque diz a no-

bre commissão que no dia 3 passou-se a presidencia ao 1°

juiz de paz por impedimento do 3." Peço agora ao nobre

membro da commissão, que se acha presente, que me res*

ponda em um npaite, se quizer, se o impedimento do 3°
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j uiz de paz está provado nas actas e documentos officiacs que
forão submettidos ao exame da nobre commissão.

O Sr. Cruz Macu mio :—Seguramente ; senão não o daria-
mos por verificado.

O Sn. Baptista Monteiro : —Não me satisfaz a resposta
do nobre deputado,

O Sr. Cruz Machado dá um aparte.

O bR. Baptista Monteiro :—Não quero com pulsar mais

que o parecer da illustre commissão. O nobre deputado me
respondeu que seguramente, senão não diria isso.

O Sr. Crlz Machado: — Certamente.

O Sr. Baptista Monteiro : — Affirma por deducção ; pa-
rece logico ; porém não me satisfaz, nem pôde satisfazer
aos escrupulos da camara em uma questão tão grave, tão
complicada, tão disputada como esta . Se está demonstrado

pela disposição da lei, que o 1° juiz de paz tinlia direito á

presidencia da mesa, para que se admitta em outro a mes-

ma presidencia, é preciso que se prove que liouve impedi

mento para que cessasse naquelle o exercicio de semelhante

cargo.

O Sn. Cruz Mvciiado : —Que melhor prova de que ter
elle mesmo officiado ao immediato ?

O Sr. Baptista Monteiro : — Os que combatem o parecer
não estão na obrigação de investigar a prova do facto, porque
elles têm a seu favor a presumpção legal; á nobre com-
missão e aos que sustentão o parecer ó que cumpre provar
que estava impedido o 1° juiz de paz , e que legitimamente
o exercicio 

passou ao 2°, e deste ao 3°, e assim por diante.
Não me satisfaz dizer-se que, se não estivesse provado, a
commissão não se pronunciaria neste sentido, porque esta
maneira de argumentar nos levaria muito longe, e a um
ponto que a camara não poderia admittir. Assim , por
exemplo , dir-se-liia c^ue , se o Sr. Domingues da Silva não
fosse o deputado legitimo, a nobre commissão não daria
parecer nesse sentido.

O Sr. Cruz Machado : — Não tem paridade.
O Sr. Baptista Monteiro: — Pôde ser que não tenha

paridade, mas será pois defeito de minha intelligencia.

O Sr. Cruz Machado : — Não tem cousa alguma com a
sua intelligencia, é caso diverso. (Ha outros apartes.)

O Sr. Baptista Monteiro : — Do que acabão de dizer os
nobres deputados se vê que eu faço pelo menos um serviço
para o esclarecimento da camara a respeito da justiça deste
negocio, expondo os meus escrupulos, que portanto não po-
dem ser acoimados de excessivos.

Outro reparo tenho a fazer a respeito da presidencia da
mesa paroehial. Espero que os nobres deputados me esela-
receráõ sobre este ponto, assim como fizerão sobre o outro,
e é que no dia 3 passou a presidencia da mesa do 4o juiz
de paz para o juiz de paz do distrieto vizinho.

O Sr. Cruz Machado : — Está enganado: do 3o para
o 4.o

O Sr. Baptista Monteiro :—Já fallei nisto.

O Sr. Paes 15arreto:—Quando o 4o juiz de paz se retirou,
os mesarios c/iamárão o do distrieto vizinho.

O Sr. Baptista Monteiro: — Depois deter sido presidida
a mesa paroehial pelo 4° juiz de paz do lugar, a presidencia
foi transmittida a um juiz de paz do distrieto viziuho- A isto
os nobres deputados responderão dizendo que naturalmente
se retirou o 4° juiz de paz.

O Sr. Cruz Machado : — Elle mesmo o declara em seu
officio.

O Sr. Baptista Monteiro : — Mas eu, que não compulsei
senão o parecer, preciso de esclarecimentos. O nobre do-

putado acaba de dizer que o 4o juiz de paz declara em officio

que abandonou a mesa.

O Sr. Cruz Machado :—Abandonou a igreja.

O Sr. Biptista Monteiro :—Logo abandonou a mesa.

O Sr. Cruz Machado :—Apoiado.

O Sr. Baptista Monteiro :—Não sei se os nobres deputa-
dos reflectirão como eu nesta circumstancia, e a minha re-
flexão vem a ser — que o 4o juiz de paz que se prestou a

presidir a mesa paroehial não estava eivado de espirito de

partido ou de interesse exagerado de qualquer outra par-
cialidade, de modo que fosse induzido a praticar por seme-
lliante maneira.

O Sr. Cruz Maciivdo :—Parece assim; mas o faeto con-
fessado por elle mesmo prova o contrario.

O Sr. Baptista Monteiro : —Estou apresentando as mi-
nlias apprchensões para piovocar esclarecimentos que sa-
tisfação á casa, sem o que não poderá ella formar um j uizo
seguro e completo.

O Sr. Paes Barreto dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro :—Concordo que assim fosse ;
mas observo que esse espirito de parcialidade não actuasse
110 jui:i de paz de que se trata, para deixar de tomar essa
presidencia nos interesses daquelles que depois abandonou.

O Sr. Paes Barreto:—Era seu dever embora, fosse de
outro lado.

O Sr. Baptista Monteiro :—Estimo que me désse esto
aparte, porque mejpermitte invocar essa mesma consideração
de dever para conjecturar que elle, em circumstancias ordi-
narias, permanecesse nessa presidencia que tinlia assumido.

O Sr. Paes Barreto :—Isto prova que não foi para cum-
prir dever, mas que procedeu assim como inteirado do plano
para o roubo da urna.

O Sr. Baptista Monteiro : — Nãomeoccupo com os pia-
nos, trato sómente do parecer.

(Ha alguns apartes.)

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr. Baptista Monteiro : — Esse juiz de paz, senhores,
para cumprimento de seu dever, 3izem os nobres deputados,
tomou a presidencia no dia 3; para cumprimento de seu de-
ver sustentou o seu posto durante a desordem ; para cum-
primento de seu dever vio sahir n urna c permaneceu na
mesa ; e só deixou de cumprir o seu dever depois que a urna
foj conduzida para a casa do vigário ; só então deixou o
Cumprimento de seu dever e abandonou os 4 mesarios queficárão reunidos. O contraste que se apresenta no procedi-
mento deste juiz de paz pôde ser uma verdade; mas. se oé,
de»e-se inferir quo o homem soffria alienação mental.

O Sr. Paes Barreto : — Isto consta do officio delle que
está sobre a mesa.

O Sr. Baptista Monteiro : — Se a camara me permitte
uma conjectura, direi que este juiz de paz quiz continuar
a cumprir o seu dever; mas depois uma força superior, uma
pressão violenta o impedio, e então retirou-se. Pôde não
ser assim, não faço disto questão, porque as conclusões a
que pretenda chegar estão baseadas em factos, que os nobres
deputados não poderáõ contestar com boas razOes.

O Sn. PaesBaretto : — Sobre isto não ha duvida; por-
que consta do officio delle mesrno.

O Sr. Baptista Monteiro:—Ainda temos um reparo so-
bre a presidencia da mesa paroehial, e a este respeito peço
explicações ao nobre relator da commissão, porque não eu
contro explicação que mo satisfaça no parecer. No dia 3 n
presidencia da mesa foi occupada successivamente por tres
indivíduos, o 3° e 4° juizes de paz do lugar e um juiz de
paz do distrieto vizinho. Ora, esta facilidade, esta promp-
ti dão com que em um só dia a presidencia da mesa foi
exercida por tres diversos indivíduos...

^ 
L .ti Sr. Deputado •. — Não, não foi em um só dia.

O Sr. Baptista Monteiro : —Creio 
que está isto no pa-

recer.

O Sr. Cri z Machado :—No parecer não se diz que no mes-
mo dia presidirão 3 juizes de paz; diz que tendo o 3" juiz
de paz pnrticipndo impedimento, presidio o 4o,_ e tendo-se
este retirado depois do roubo da urna, veio o juiz do paz do
distrieto vizinho.

O Sr. Baptista Monteiro : — O 3o juiz de paz de Santa

Quiteria presidio do dia 2 até o dia 3....

O Sr. Cruz Machado:—Não.

O Sr. Baptista Monteiro :—Vamos ver....

O Sr. Cruz Machado :—Leia a acta.

O Sr. Baptista Monteiro :—Não quero ler a acta, e sim o

parecer.
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O Sr. Crvss Machado Era melhor que o nobre deputado

me tivesse pedido a acta, que tirava suas duvidas toi as.

O Sr. Baptista Monteiro [depois de percorrer ) 
:

— No dia 3 dando o 3° juiz de paz parto de diz 
i?õ

seu^ar"c^Tq^e°ess™3" ^

sr;ariV5í»ra^
de suas funcçoes....

O Sr. Paes Barreto : — Não foi assim.

O Sr . Baptista Monte.ro : - E' por isso mesmo que tenho

escrúpulos, que quero ser esclarecido. Não foi assim, l>_em,

não forão 3 os presidentes que naquelle dia comparecerão

na isrreia ; bom é pois que a camara se esclareça sobre es-

tas questões. Mas, senhores, adiante teremos outra, sobie

a qual o esclarecimento será difícil. _
Mais um reparo sobre a presidência da mesa, e 6 que no

impedimento, ou como dizem os nobres deputados, no aban-

dono que fez o 40 jui/. de paz do lugar, foi chamado para

presidir a mesa o juiz de paz da Barra de Macacos; mas loi

chamado o 3o juiz de paz deste lugar. Ora, pergunto ao

nobre relator da commissão que me faz a honra de ouvir,

o impedimento do 1» e 2° juizes de paz da Barra (te

Macacos est* provado perante a commissão? O parecer nuo

o diz, apenas diz que a mesa foi presidida pelo 3» juiz üe

paz da Barra de Macacos (lugar distante), porque o 1 c 2

estavão ausentes, um no Sobral outro na capital da pio-

vincia.

O Sr. Cri /. Machado : — Quer mais prova .

O Sr. Baptista Monteiro Sim, quero mais prova...

O Sr. Sh.vf.iraLobo: — O allegado não é provado.

O Sr Cruz Machado : —Pois quando na acta se diz que

um juiz de paz estava lio Sobral e outro na capital, quando

ninguém reclama sobre isto, para que pôr em duvida tactos

veriíicados e de que ninguém duvidou ?

O Sr. Baptista Morteiro :—NSo me faz justiça 
o nobre

deputado quando diz que estou pondo em duvida; estou sim-

plesmente fazendo um reparo, pedindo esclarecimentos; e

dizendo-me o nobre deputado que esse Jacto 
consta das

actas, que está provado perante a commissão, estou satis-

feito....

O Sr. Cacz Machado dá ainda um aparte,

O Sr. Baptista Monteiro: —Mas não diz o parecei que

isto se provou satisfactoriamente perante a commissão; seus

illustres membros me merecem todo o respeito, toda a ve-

neração; como' porém tenho o infortúnio de estar em oppo-

sição com suas idéas, permittão-me não tomar suas pala-

vras como prova dos factos....

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sn. Baptista Monteiro : — Diz o nobre deputado que

cu devo suppôr provado perante a commissão o que cila

diz, que devo confiar em suas palavras.

Um. Sr. Deputado : —Porque refere-se a documentos

que estão sobre a mesa.

O Sr. Baptista Monteiro : —• Nem sempre posso admittir

isto, senhores, porque mais adiante faici sentir á camara,

que a nobre commissão admittio como provados alguns fac-

tos que implicão impossível material; por consequencia me

permittão desde já ir marchando com meus escrupulos, pe-
dindo á nobre commissão que me diga se está ou não pro-
v.ado um ou outro facto.

Tenho ainda de fazer um reparo a respeito do processo da

eleição, visto como os meus escrupulos ácerca da presiden-

cia da'mesa estão satisfeitos, ou pelo menos explicados;

estou satisfeito, porque desde que a nobre commissão diz—

foi provado isto perante nós eu devo respeitar a sua asseve-

ração - mas isto não impede que algum outro membro desta

casa, que se dignar de tomar a palavra para contestar o

parecer, investigue ató que ponto as provas suo attendi-

veis ; convirá mesmo que o faça.

Mais um reparo. .
A nobre commissão nos diz que, depoiB da desordem os

trabalhos continuarão, que os quatro mesarios permanece-

rão nos seus lugares, excepção feita do juiz de paz que aban-

donou a mesa ; entretanto eu encontro no parecer da com-

missão uma passagem em que se diz, que um dos membros

da mesa foi ferido no conflicto ; mas attendendo-se á conti-

nuacão da exposição do parecer vê-se que esse membro nuo

fez falta na mesa, que elle continuou seus trabalhos ness®

dia e nos dias seguintes. Ora, não ó isto talvez mais eme

uma improbabilidade? Não terá este facto sido admittido

com muita facilidade? Pois um homem que faz parte da

mesa, que no conflicto que ali houve recebe uma ferida, não

se retira para a sua casa, não vai tratar desse ferimento,

pôde continuar na mesa nesse dia e nos outros subsequen-

tes ?

Um Sr. Deputado : —Nesse dia não houve mais eloição,

lieou adiada para o dia seguinte.

O Sr. Baptista Monteiro : — Está enganado, porque a

commissão diz que os trabalhos continuarão; parecc-me que
o nobre deputado não estudou o paiocer tanto quanto eu es-

tudei....

O mesmo Sr. Deputado : —Estudei-o.

O Sr B vptista Monteiro : — Pois então peço-lhe queme

ouça com calma, com intençãode formar o seu juizo, que

não venha prevenido para contestar ptoposições que nao

avançarei aqui sem estarem provadas.
Mas, dizia eu, Sr. presidente, que tenho como uni facto

mais do que improvável, que o mesario ferido continuasse

nos seus trabalhos, sustentasse o seu posto, já nao digo nu

acto do conflicto, porque era iseo um dever de honra ; mas

subseqüentemente a esse conflicto, 110 mesmo dia, nus horas

seguintes, nos dias seguintes. SA admitto qite esse homem

tivesse um enthusiasmo tão exagerado pelos interesses do

partido a quem servia, a ponto de sacrilicar assir» a sua

saúde, em nma única liypothese que A a de não haver quem
o substituísse com igual garantia dos interesses da sua

parcialidade.

Um Sr. Deputado : — Não iicou ferido, foi agarrar na urna,

bateu com a cabeça nella e ficou com uma echymose, um

gallo.

O Sr. Baptista Monteiro E' de notar que a nobre com-

missão não se exprimisse com mais clareza sobre isso; que
apenas dissesse que o mesario foi ferido no alto da cabeça

sem declarar sofôra por um tiro ou por uma facada se H-

cou apenas com uma pequena contusão, uma insignificante

escoriação, para não por a camara em duvida a respeito de

um facto que podia ser de muito alcance, porque o homem

que recebe destes ferimentos presume-se que vai tratar da

sua saúde, retira-se.
Nos diase a commissão se o ferimento foi grave?

O Sn. Cruz Machado : —Não valia nada.

O Sr. Baptista Monteiro : — Como o nobre membro da

commissão acaba de nos dizer que o ferimento foi insignih-

cante, sirva isto do explicação ú casa para arredar os escru-

pulos daquelles que, como eu. estavao entendendo que era

um Gicto que devia revelar muita irregularidade da eleição,

falsjjade mesmo.

Uma voz : — Não houve processo.

O Sr. B vptista Monteiro : — Tenho visto o» mais gra-
ves crimes não darem lugar a processo. Na província que
tenho a honra do representar, assassinatos horríveis com

autores iudigitados pela opinião publica, estão impunes.

Não sei so no Ceará acontece assim sempre, mas sei que na

província a que já me referi, e em outras que tenho per-
corrido, se dá isso, senão tanto nas capitae» o nos gran-
des povoado*, ao menos no alto sertão.

Até aqui, senhores, parece que os nobres deputados que so

interesaão 
'pela 

sustentação do parecer estão muito ufanos,

porque todos os meus escrúpulos parecem satisfeitos e dissi-

pados pelas explicações que tenho recobido; elles o entendem

assim e cu não os contesto; limito-me a appellar para o

bom senso da camara, ella que pese em sua sabedoria se aí

explicações satisfazem plenamente as apprehensões inspira-

das pelo parecer do que se trata. Mas em breve ou levarei

os nobres deputados a um campo onde elles fiearáO comple-

tamente enleiados, onde se acharáõ cercados de tantas diffi-

culdades, que não poderáõ satisfazer os escrupulos da ca-

mara.

Uma voz: — E' supposição do nobre deputado.

O Sr. Baptista Monteiro Estimarei muito, poruue, se

todos oa meus argumentos fôrem debellados, se todas a9

razões que tenho para suppôr que a nobre commissão nuo

attendeu bem aos principios de justiça na elaboração do
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sen parecer forem destruídos, tenho muita honra em votar

pelo"mesmo parecer.

O Sr. Jacuambi: :—Ha de acabar por isso , tanto confio
em sua justiça.

O Sr. Chi z Machado : — Por ora não <5 oppositor, pede
apenas esclarecimentos.

^O 
Sr. Baptista Monteiro '—Attenda 

a camara a exposi-
ção de todos os factos que no dia 3 de Novembro se derãono
processo da eleição primaria. Reunião da mesa, naturalmente
ás 9 horas da manhãa, se não fosse mais tarde, porque ain-
<la não vi nenhuma reunir-se ás 9 horas, mas concedo a reu-
mão dessa ás 9 horas da manhãa. Espera do 3° juiz de paz,
porque o nobre relator da commissão acaba de nos dizer que
o 3o juiz de paz não compareceu, e participou estar impedi'-
do ; con seguiu temente esperou-se por elle, e é provável que
pelo menos se esperasse meia hora : entende o nobre relator
da commissão que seria menos ? Menos de meia hora não é
uma espera p ira um presidente da mesa.

O Sr. CrlzMachado dá um aparte.

O Sr. Bmtista Monteiro : —Mas o <jue adopta o nobre
deputado ? que a mesa. logo que reunio-se achou o officio do
juiz de paz comnaunicando impedimento, ou que ainda teve
de esperar essa participação ?

Uni voz : — Recebeu antes.

O Sr. Baptista Monteiro: — Está provado isso? Pois
oem, a mesa reunio-se ás 9 horas e não teve de esperar a
participação do impedimento do 3o juiz da paz ; vê a camara
que era um privilegio exclusivo dos membros da nobre
commissão o saberem que o 4o juiz de paz apresentou-se
com a participação do 3°, declarando-se impedido ; nós ou-
tros não tínhamos razão nenhuma de saber isso, porque o
parecer diz apenas que no dia 3. dando parte de doente o 3°
juiz de paz, funccionou od°. Concedamos pois que o4°? juiz
de paz apresentou-se ás 9 horas e não se esperou pelo 3*<>.

O Sr. Crlz Maciiado dá um aparte.

O Sk. Baptista Monteiro : — Não me concede suppOr que'
elle fosse chamado ?

O Sr. Crlz Machado : — Para mim é indiffercnte.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Para mim d também iadif-
1'erente, e concedo que se reunisse a mesa ás 9 horas com os
demais mesarios.

Chamada e recebimento de cédulas no dia 3. Não sei
quantas cédulas se chegou a receber nesse dia, porque a no-
bre commissão não o diz ; talvez que as actas o dissessem.

Uma voz : — Nem se devem contar as cédulas senão de-
pois de lavrada aacta da3» chamada ; é da lei.

O Sr. Baptista Monteiro : —- Fossem quantas fossem.
No recebimento das cédulas suscitou-se uma questão a res-
peito de um dos votantes ; essa questão provocou uma di3-
cussão, e a discussão uma desordem. Foi então que ficou
ferido o jnesario ; foi então que se arrebatárão os papeis e a
urna, e se perturbou profundamente a tranquillidade pulili-ca, do lugar. Para que tudo isto se désse, senhores, o que
poderá ajuizar a camara a respeito da consumição de tempo?
o que ajuizará o nobre relator da commissão ? Meia hora se-
ria bastante ? Não. Uma, duas horas ? Não sei se bastarião;
m:is emfim admitta-se.

Seguio-se a pacificação dos ânimos, até o ponto de se eu-
tender que a eleição podia proseguir, novo tempo que se
gastou,,e tempo que clevia ser um pouco largo, depois de
uma desordem tão profunda.

O Sn. ,Jaguxkike : — Não houve desordem profunda.
O Sr. Baptista Monteiro: —Tem liberdade o nobre depu-

tado para suppor se a desordem era ou não profunda, se a
tranquillidade publica estava ou não profundamente alterada.
Eu supponho 

graves esses acontecimentos que se derão, e
para juitüiear o meu juizo tomo a palavta ao parecer quediz: < A ordem se restabelece*; » logo é que ella se tinha
alterado, xosse ou não profundamente; neste momento a
minha questão não é a gravidade da desordem; neste mo-
mento a minha questão é o tempo que se consumio, por-
que é aqui que quero levar a nobre commissão a reconhe-
cer que adoptou um impossível material como facto prova-do; é aqui que eu quero fazer ver á camara que essa eleição
é o resultado do bico da pena, nãoéo resultado de um pro-
cesso tal qual a lei tem marcado.

Ü3IA voz : — E' preciso provar, não creia em allegações
apaixonadas.

O Sr. Baptista Monteiro: — Estou crendo no parecer;
asseguro ao nobre deputado que não ha paixão nenhuma
da minha parte sobre esta questão, nem attendi a allega-
ções apaixonades de ninguém. E' verdade que li alguns
artigos, entre os quaes um do Sr. João Felippe. Nesse
artigo aventou elle questões mui graves, sobre as quaes
peço a quem tiver de fallar mais nesta questão, attenda
e diga alguma cousa, porque não as estudei, não quiz
estudar nada mais do que o parecer da commissão.

Pacificação dos ânimos, dizia eu, era um dos factos que
se tinhão seguido , e em que se gastou tempo. Restabeleci-
mento completo da ordem foi um factoem uue também se
gastou tempo ; sem se gastar tempo não podia a mesa en-
trar no conhecimento de que todo o lugar se achava em esta-
do de attender legitimamente á eleição , todos os votantes
estavao desassombrados e habilitados para concorrerem á
chamada , porque muitos delles , visto como nem todos po-
dem ser corajosos , devião ter fugido no acto do conílicto ;
outros devião ter sabido indignados , e outros deverião ter
supposto que a eleição não podia continuar.

E para qne tudo isso tornasse a seus eixos, para que a
machina eieitoral voltando ao estado normal funcionasse
regularmente, era preciso que gastasse tempo. Por conse-
guinte è com razao que metto em linha de conta o completo
restabelecimento da ordem. Depois de restabelecida a or lem
houve ainda o facto da convocação de um juiz de paz da
Barra de Macacos para presidir a mesa Mas, note a camara,
não foi simplesmente chamar-se um juiz para presidira
mesa, teve de ser chamado um juiz de districto alheio. ¦

Ibiv voz:—Do 2° districto da freguezia; era vota ten-
eleitor supplente, concorreu para a convocação da mesa, e
estava presente.

O Sr. Baptista Monteiro:—Diz o nobre relator da com-
missão que este 3° juiz de paz estava presente, e que por isso o
convidarão pata'presidir a mesa ; mas pergunto, antes de se
chegar á presidência deste indivíduo não se deveria ter con-
vocado o Io e o 2» juizes de paz 

'?

O Sr. Cruz Machado : — O primeiro estava no Sobral, e
o segundo na capital. Seria necessário, por exemplo, coávo-
car-se um homem que se achasse na China?

O Sr. Baptista Monteiro : —Mandou-se ao lugar da re-
sídencia destes dous juizes de paz, para se saber seestavão
ausentes ? Ilottve disto alguma communição official ?

O Sr. Crlz Machado ; — O que é notorio não precisa pro-
var-se.

O Sr. Baptista Monteiro : — O que é notorio é que nes-
sas.occasiões o espirito de partido faz milagres, e que não
devemos aqui aceitar facilmente factos, que podem ter sido
desfigurados pelo interesse das paixões poli ticas. 1 'odia mui to
bem um individno que se achasse presente dizer: «01o juiz
de paz da Barra de Macacos acha se ausente, foi para Sc-
bral.» Podia outro indivíduo dizer: « O 2° juiz de paz também
n^o está no lugar da sua residencia, foi para a capital da

província. > Mas estes indivíduos não podiãoter interesse
em fazer esta declaração sem que fosse uma verdade ?

O Sr. Chi:/. Macuado : — Se não fosse a verdade ha veria
alguém que os contestasse.

O Sr,. Baptista Monteiro : — Não posso admittir a pre-
posição do nobre relator da commissão. Depois de um con-
Ãicto que se pôde chamar combate, depois que uma parcia-
lidade fica só em campo, de posse da mesa e rodeada de 700

<3 tantos votantes, havia de apparecer um indivíduo da par -

cialidade opposta, que dissesse á mesa que a noticia da au-
sencia dos dous los juizes de paz era uma falsidade? Não
seria perigoso c inútil fazê-lo?

0 Sr. Crime Machado:—Olhe que até hoje ainda Jiin-

guem contestou isto.

O Sr. Baptista Monteiro : —Não me inquieto com esta
observação que acaba de fazer o nobre relator da commis-
são, porque estou no meu direito quando entro nestas ave-
riguações.

0 Sr. Cruz Macoado : — O nobre deputado quer negar
um facto que é reconhecido por todos, sem ter uma prova
em contrario.

O Sr. Baptista Monteiro:—E' preciso attender a que o no-
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l)rc relator da commissão não deu este facto por provado,
contenta-se com a ausência de reclamações a respeito.

O Sn. Crlz Machado : — Perdoe-me, o parecer da com-

missão ó uma apreciação resumida de todos os factos, uno

pôde tratar de todas as minueiosidades;

O Sr. Baptista Monteiro Desde que a mesa admittio

não o lo nem o 29 juiz <?e paz, mas o 3<\ e isto sem parti-
cipação dos outros de que não comparecer) ao, e 3im peiopre-

testo do estarem ausentes, alguma duvida se deve levantar

nes nossos espíritos. Era preciso_quo este facto se pro-
vasse perante a mesa, para que então licasso reconhecida a

competência do 3o juiz de paz de Macacos, e <5 isto o que o

nobre relator da commissão não Be anima a cortiíicar, não

<jjz está provado — diz apenas — ó um facto — mas de-

monstrado por quem ?

O Sr.Silveira Lono : — Era muito conveniente ouvir-se

ao Sr. presidente da provincia a este respeito.

O Sr. Baptista Monteiro : — Estivessem ou não ausen-

te3 o lo e o 2° juizes do paz do districto da Barra de-Ma-

cacos, o certo 6 que para se verificar isto e convocar-se o
3o gastou-se tempo, e eu agora estou demonstrando a perda• de tempo que houve, e que por iss® não era desnecessário,

mas uma curialidade, a exhibição de uma prova que legi-

timasse a presidência do 3° juiz de paz, como entende o
nobre relator da commissão.

Substituída a presidencia da mesa pelo 3° juiz de paz da
Barra de Macacos, teve a mesa necessidade de substituir a
urna que tinha sido arrebatada, bem como teve de substi-

tuir os livros pela mesma razão, e igualmente alistada

qualificação, cujo livro foi um dos que tinlião sido arroba-

tados pelos desordeiros.
Pergunto ao bom senso da câmara, que tempo seria pre-

ciso para fazer todas estas substituições? Uma urna, fazer
abertura epôr fechaduras nessa urna; abertura, rubrica,

numeração e encerramento do livro das actas; organisação
de nova lista da .qualificação, etc.; que tempo, senhores, se-
ria preciso para fazer tudo isto? Aqui ó que eu queria que
o nobre relator da commissão me désse um aparto que sal-
vasse estes escrúpulos; mas elle não me quer fazer esta
honra.

O Sn. Cm;z Machado : — Da mesma maneira que oporá-
rão em Villa Nova e em todos os lugares.

O Sr. Baptista Monteiro : —Já vejo que V. Ex. não me
attendeu no ponto essencial das minhas observações.

Mas, senhores, não foi só isso ; temos do tomar em consi-
deração o tempo necessário para a redacção da acta e do
seu lançamento; e do que acta, senhores ? do uma aota que
deveria consignar todos ostes acontecimentos.

O Sn. Cruz Machado :—Em Propriú havia uma só urna,
e no entanto funccionãrão ali duas mesas. Uma urna <5

, fácil de se arranjar, a sua obtenção não leva muito tempo.

O Sr. Baptista Monteiro:—Será uma insinuação esto
aparte do nobre deputado relator da commissão ? A urna de

Propriá foi um pequeno bahií obtido por emçrestimo, c nelle
se fez a competente abertura, e isto está, consignado na acta.

O Sr. Cruz Machado : — E' o mesmo que se fez aqui:
não fiz insinuação, ao contrario foi um facto que eu sus-
tentei aqui.

O Sr. Baptista Monteiro : — Para fazer-se isso mesmo

que era pouco, gastou-so mais de tres quartos de hora.

O Sr. Cruz Macii ido : — Arranjar-se uma urna è cousa
fácil; ha as urnas do jury e outras.

o Sr. Baptista Monteiro :—Mas diga o nobre relator
da commissão, qual foi dessas urnas a que servio ?

O Sr. Cruz Machado •. — Foi uma delia;-.; pois eu posso
dizer se foi a amarella ou a azul ?

O Sr. Bíptista Monteiro :—Perdão, eu tenho ouvido re-

petir muitas vezes nesta casa, e quanto a mim com toda a
razão, que as formulas são as garantias de qualquer elei -

ção. Desde que a nobre commissão tinha de examinar uma
eleição em que ae derão acontecimentos graves, paru emit-

tir com segurança o seu parecer, deveria ter sido mais es-
crupulosa ao que íoi; deveria ter examinado se ali houve

bico de penna sómente, ou se na realidade houve eleição.

Por conseguinte não é nesta casa que se deve subentender

a substancia dos formulas, ellas não se presumem, devem

provar se.
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O Sr. Cruz Machado: — Então quererá que diga tam-
bem qual foi o carpinteiro quo pregou a fechadura na urna?

O Sr. Baptista Monteiro:—Não;mas queria que a nobre
commissão apreciasse este3 faetes, que ob comparasse em
todas as suas faces, e nos dÍ3sesóv : < esta eleição é uma
falsidade. »

O Sr. Cruz Machado:—A commissão não podia dizer isto,
porque consta o contrario dos documentos que lhe forão

•apresentados.

O Sr. Baptista Mosteiro :—A nutre commissão conduto
diversamente, porque admittio atá um impossível material.

O Sr. Cri;z Machado : — Qual ó esse impossivel?

O Sr. Baptista Monteiro : —Eu chegarei As provas disso,
prosigamos.

Ora, eu creio que não ha nesta casa pessoa alguma que,
reflectindo sobro o tempo necessário para se fazer tudo isto

queaillustre commissão dá como realisado no dia 3, eque
admittc como verdade, possa crer que um dia de 36 o mesmo
de 48 lioras, um trabalho suecessivo e incessante por todas
essas horas, possa ser bastante para tantas dilliculdades
materiaes. Não haverá quem diga, cm boa consciência, que
de 9 horas da manhãa ató a tarde de 3 de Novembro se pu-
desso fazer tudo isso. . impossivel, Sr. presidente ; só po-
doria desconhecer esta impossibilidade quem nunca vio o
processo do uma eleição, quom nunca tomou parte nesses
trabalhos.

O Sr. Silveira I,ono: — Eleição feita a vapor; só por
effeito da electricidade.

O Sr. Baptista Monteiro: — Reunião de mesa, chamada
de votantes recebimento de cédulas, questão que occasio-
ncu a desordem, sustentação do posto durante o conllicto
pacificação dos ânimos, restabelecimento completo da or-
dem, abandono do 4» juiz de paz, convocação do 3« do dis-
tricto da Barra de Macacos, verificação da ausência do 1»
juiz de paz em Sobral, verificação daausencia do 2o na ca-
pitai da provincia, substituição da urna, substituição do
livro das actas, «jue também foi raptado, abertura, numera-
ção, rubrica, encerramento de outro livro para servir ao
lançamento das actas, substituição da lista de qualifica-
ção, redacção e lançamento das actas, eis-aqui os facto»
para cuja realisação material não bastava um dia, ainda
quando tivesse numero duplo de horas.

(Iía um aparte.)

Uin doí Srs. deputados dizse; « Deste modo se pôde enu-
merar até as vinculas; > asseguro que não é preciso tanto.

Outro nobre deputado por Pernambuco disse: < Não lêm
os papeis, não compulsão os documentos, o apreseutão-se
com argumentos quo não são valiosos. »

A camara bom sabe que eu, fraco orador, não sei dar o
colorido e o desenvolvimento que estes argumentos mo-
recem ; mas cila csmprehende que estas razõe3 são procc-
dentes, que o tempo aado era insufficiente para todos esse»
actos que se dizem praticados em 3 de Novembro. Cumpre
á camara examinar se todas essas ceusas podem ser eílec-
tuadas no espaço de um dia. Entretanto eu posso assegurar
aos nobres doputados que um dia não bastava para que os
ânimos se pacificassem ; só a substituição dos livros para
lançamento das actas, o a substituição da qualificação
deverião ter consumido muitas horas ; não era em alguns
minutos que isso sc havia de conseguir.

Uma voz Estava tudo prevenido.

O Mr. Baptista Monteiro :— O que fora prevenido es-
tava na mesa ; e o que ostava na mosa foi arrebatado.

Qual outra poderia ser a prevenção ? A que deu em resul-
tado o seguinte : — fazer-se uma eleição a bico de penna, e
depois dizer-se—é uma eleição eomme il faul.

Noto mais, senhores, que a illustre commissão diz quo
consta das actas o recebimento do 72.5 cédulas, c pnr cunse-

quinto o comparocimento de 725 votantes. Não queio por
isto arguir logo de falsa a eleição ; mas quero invocar a at-
tenção da camara para esta circunistancia, e provocar uma
explicação dos honrados membros da commissão.

Os eleitores erão 10, ouorãoll, porque uma turma ele-
geu 10, e a outra 11. Para eleger 10 eleitores comparecem
725 votantes, a fóraaquellcs quedeixárão de apresentarem-
se, e que se forão reunir á outra parcialidade em numero
superior de 600, segundo a acta dessa outra parcialidade
a que n commissão se refere em seu parecer.
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Ora, Sr. presidente, 10 eleitores correspondem a 400

votantes, mas nesta eleição comparecerão 725 para ele-

gê -los. E' pois necessário que a illustre commissão, para

que a camara forme umjuizo seguro, nos diga que com-

pulsou os documentos respectivos, e qual a razão por que
essa freguezia, tendo um numero tão superior de votantes,

apenas dá 10 eleitoras; porque te não liouver para isso uma
razão satisfaetoria....

O Sr. Jacu ariee : — A explicação é a base de 1842
e 1814.

O Sr. Baptista Monteiro : — Desejava que o nobre depu-
tado, além deste aparte; declarasse se está sufficientemente
habilitado para dar-me esclarecimentos a respeito.

O Sr. Jamiaiure • — Sondo esse o numero de eleitores que
tem dado constantemente, não pôde ser outra a base, sendo

que todas as localidades tem interesse em augmentar o nu-

mero : se não augmentão é porque não podem.

O Sit. Baptista Monteiro : — Aqui. vem uma argumen-

tação por inducção que pôde ser falsa. Todas as localidades

têm interesse em augmentar o numero de eleitores : esta

que tem numero superior de votantes qualificados não aug-

jnentou, logo não deu mais de 10 eleitores porque não

pode.

O S«. JacÚarire : — Porque a lei prohibe.

O Sr. Baptista Mosteiro : — E' uma presumpção que se

funda em um facto vicioso, qual seja o interesse exagerado
das freguezias. Como se lia de admittir o esclarecimento

que dá o nobre deputado, o qual não se acha habilitado para
da-lo? Se o que nos apresenta é meramente uma conjectura,
eu posso responder-lhe por outra, e é que se a freguezia dá
sómente 10 eleitores, e apresenta um numero tão superior de
votantes qualificados, ao ponto de figurarem o recebimento
de 725 cédulas, para mim é claro que a eleição foi feita a
bico <le pp.nna, e que sendo effectuada quando a ordem pu-
Nica estava transtornada, quando tudo era agitação, não
houve o necessário cuidado na rêdacção das actas, e, por
conseguinte, na precipitação escapou aos seus autores essa

c rcumstancia ponderosa.
Eis-aqui uma conjectura para contestar a presumpção

que apresentou o nobre deputado. Portanto não me satisfez

nesta parte, e lica era pé o meu pedido para que a illustre

Cimmissão esclareça o facto.
Mais uma observação sobre a eleição desta freguezia, e

vem a ser, que a urna, tendo sido roubada quando já conti-
ilha cédulas recebidas, e tendo sido roubados os livros, a
mesa proseguisse nos termos da eleição sem empregar da
sua parte todos os meios conducentes á reivindicação des-
ses objectos. Ou a mesa deveria suspender os seus traba-
IHos até que pudesse haver a urna, os livros, e papeis que
lhe farão arrebatados, ou até que se desenganasse de poder
conseguir a posse desses objectos ; ou deveria suspender os
seus trabalhos até que o presidente da província, 1° fiscal
da execução da lei, dentro do territorio respectivo, désse as

providencias para que taes objectos lhe fossem restituidos.
Entendo que nunca estaria na legitimidade das attribui-

çôes da mesa proseguir no processo da eleição, sem ter em-

pregado nenhum desses meios para tornar á posse dos livros,
da urna, das cédulas, etc., que forão arrebatados do &e_u

poder. E' esta a minha humilde opinião : creio que era rc-

guiar que a mesa assim procedesse, c que não o fazendo a
nobre commissão visse uma nullidade nos actos dessa mesa,

porque aquelles votantes cjue já tinlião depositado na urna
suas cédulas, tinhão direito ã expressão desses votos ua
apuração, é a mesa.que era depositaria desses votos, deveria

pugnar pelo deposito a seu cargo, até onde suas attribui-

ções lhe permittissem.
Mas não, a mesa abandonou tudo isto d^. prompto, não

pedio a urna que estava em casa do vigário, não pedio os
livros que para ali tinhão ido, não pedio os papeis que lhe
foião arrebatados, não consultou o governo da provincia, e

proseguio soberanamente ! Procederia bem essa mesa?...

Um Sr. Deputado : — Couvidou o juiz de paz para voltar
ao seu posto, e elle negou se,..

O Sr. Baptista Monteiro :—Trato da urna...

O mesmo Sr. Depitado : — O juiz de paz estava com
ella....

O Sr. Baptista Monteiro : — Mas consultou a mesa ao
presidente da provincia ?

O mesmo Sr. Deputado : — Então não podia haver
eleição.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não sei se tem razão neste
aparte ; então não houve eleição em qualquer freguezia onde
a mesa teve de consultar o presidente da provincia ?...

O mesmo Sr. Deputado — No caso em que a ordem publica
é alterada, e que se pedem providencias....

O Sr. Baptista Monteiro : — Não é só no caso em que a"ordem 
publica é alterada, é também no caso em que a lei, o

bom senso, a legitimidade da eleição, reclamão que se con-
suite a 1" autoridade da provincia, que se peção providen-
cias; e então deve-se esperar o tempo necessário para que
essas providencias venhão, para que os ânimos se acalmem;
não basta dizer-se que era essa a providencia. Como a urna
foi roubada., assim como os livro;?; como o juiz de paz não
quiz comparecer, a mesa passou a fazer sua eleição, sem

1 empregar algum meio de repor as cousas no estado normal,
sem depeudencia de mais ninguém.

Istò me parece muito irregular, e por issò" quizera que a
nobre commissão enxergasse nesse procedimento, aomenos,
irregularidade, e o censurasse ; mas não, a nobre commissão
sanccionou plenamente o procedimento da mesa/! Pois a
nobre commissão, que de outras vezes tem feito Reparos, a
meu ver muito bem cabidos, a respeito do procedimento,
ora de presidentes de provincia, ora de juizes de paz, ora
de mesas parochiaes, não achou no procedimento dessa
mesa motivo para um pequeno reparo ? Não propozesse em-
bora a annullação da eleição, vÍ3to como entendeu que tudo
isso se deveria sanccionar, mas estigmatizasse ao menos
esse procedimento. Senhores, para se conhecer que isto não
é regular basta attender que se envolve uma questão muito
importante a que já alludi: os votantes que tinhão deposi-
tado os seus votos na urna tinhão direito â manifestação
delles na apuração ; e como se resolveu essa questão, como
se inutilisárão essas cédulas ?

Um Sr . Deputado : — Se de novo começou a eleição tinhão
direito a votar.

O Sr. Baptista Monteiro : — Como é que se sabe que
aquelles que já tinhão votado comparecerão ? Quantos erão
elles ? Nada disto mereceu a attenção da nobre commissão!
não achou que esse facto envolvia questão giave l assentou

que suavemente podia sanccionar um facto desta impor-
tancia !

Tenho ainda um reparo sobre a freguezia de Santa Quite-
ria, e é que a mesa nas sua3 actas, que forão adoptadas pela
nobre commissão, dá como facto inconcusso o abandono do
4o juiz de paz ; mas eu vejo que o parecer se refere a actas
de outro grupo, onde esse juiz de paz ligura presidindo, e
dizendo que os mesarios forão os que abandonárão o cum-

primento de seus deveres. A nobre commissãu não se dignou
de dizer a razão por que dava logo como inconcusso o facto
do abandono do juiz de paz, não fazendo reparo algum a
respeito da arguição que esse juiz de paz fazia aos mesarios
de terem abandonado seus trabalhos regulares.

Um Sr. Deputai>o dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : —Diz o nobre deputado que o
mesmo juiz de paz confessou, mas como a nobre commissão
não deu esta razão, como não deu alguma, apenas de
passagem narrou esse facto sem lhe dar a menor impor-
tancia....

O mesmo Sr. Deputado : — O officio está entre os papeis.
${0 Sr. Baptista Monteiro —.... eu fui busca-lo para fun-
damentar o reparo oue apresento á casa. Se em verdade está

provado que o juiz ae paz foi quem abandonou a mesa, mui-
to bem; mas ainda assim a nobre commissão deveria dizer-
nos que apreciou o facto do abandono do juiz de paz como
verdadeiro, porque teve presente documentos e provas, e
não devia passar tão superlicial e incidentemente, como

passou, por esse facto.
Todos nós lemos os pareceres da commissão. mas nem

todos têm tempo e disposição para ir compulsar essa enor-
midade de papeis que acompanhão cada uma eleição; por
consequencia estudamos sómente os pareceres da com-
missão. E' necessário, pois, que a commissão, satisfazendo
a este meio geralmente admittido j^ara fazer-se um juizo
sobre a legitimidade das eleições, seja um pouc® mais ex-

plicita, satisfaça mais os escrupulos da camara.
Assim, senhores, eu entendo que é tão nulla a turma de

eleitores de Santa Quiteria. que funccionou no collegio Do-
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mingues da Silva, como é nulla â outra turma que fanccio-

nou 110 collegio João Felippe; entendo que sem grave injus-

ti£a, sem alguma cousa mais do que isto, não se pôde admit-

tir a validade destas eleições que propõe a nobre com missão.

Felizmente acabei a minha tarefa relativa á freguezia de

Santa Quiteria; passarei agora ú freguezia do Sobral. Nao

se assuste a camara ; a pai te mais longa do meu discurso

está concluída, a respeito das outras freguezias pouco
é o que tenho a dizer; não <5 de menor importancia, porem
os factos são menos numerosos.

A commissão propõe a annullação dos eleitores da fregue-

zia de Sobral, que se reunirão no collegio João Felippe, por
dous fundamentos : Io, porque tendo sido adiada a eleição

por um juiz de paz e continuada por outro emdiadiflerente

<Io que foi mareado por aquelle, resulta dahi que não tinha

competencia o juiz de paz continuador da eleição para
fazê-lo : 2», porque a população estava impressionada pelas
«cenas luetuosas que se derão, e assim não podia liaver

iibcrdade n'uma eleição que seguia immediatamente a essas

scenas. Estou de accordo com a nobre commissão ; essas

eleições devem ser nullas ; os fundamentos por que ella

propõe a annullação são procedentes; mas a respeito daquella

cuja validade a nobre commissão propõe, cu tenho de fazer

também reparos muito sérios.
Mas antes de ir adiante notarei um f«cto da nobre com-

missão, que não qualificarei <le contra dicção, e que- deixo á

camara em sua sabedoria qualifica-lo,como entender; só-

mente o apresento, para que produza seus eíleitos sobre a

eleição de que trato. O 2° fundamento pelo qual a nobre

corpnnissão pede a annullação desta eleição da ireguezia do

Sobral vem a ser que a população estando muito irapressio-

nada dos acontecimentos graves que ali ti verão lugar, nao

podia haver a precisa liberdade n'uma eleição que seguia

ímmediatameutoa esses acontecimentos. Ura, eu invoco da

sabedoria da camara a applicação dest:: principio para a

eleição de Santa Quiteria, cuja validade a commissão pro-

põe.

Um Sn. Deputado: — Então corhpara quatro mortes com

alguns empurrões ?.

O Sn. Bvptísta Mosteiro-.—r Não, nJo comparo quatro
mortes com alguns empurrões, mas comparo o estado do

espirito publico, comparo a alteração profundada da or-
dem....

O Sn. Silveira Lono : — Apoiado !

O Sn. Baptista Monteiro: — Já tive occasião de dizer,
e repito, se aqui os golpes produzirão mortes, se aqui os

golpes derramarão muito sangue, não se segue que a inten-

ção dos que ali dirigirão também golpes fosse diversa....

O Sn. Silveira I.ono . — E o caso é que as victimas forão

todas do lado liberal 1

O Sn. Baptista Monteiro : —Isto para mim nãoé questão
nesta discussão...

O Sit. Silveira Lono : — E' questão a mais importante

para mudar a face das cousas.

O Sn. ]i vptista Monteiro :—Não duvido que seja impor-
tante, confesso mesmo que o é, mas o nobre deputado expen-
deráasua importancia; para mim a importancia é única-
mente de justiça.

Senhores, eu não defendo aqui uma eleição por interesso

político de nenhuma parcialidade.

O Sn. Silveira Lono : — Nem eu, mas stygmatizo os
abusos de uma parcialidade, os excessos criminosos.

O Sn. Baptista Mosteiro ; —Em meu espirito só actua o
sentimento do justiça para dnr o meu voto, para levantar

aminha fraca voz nas questões de poderei ; nessas questões
tenho votado, e votarei sempre, sem attenção ás opiniões

politicas dos interessados. ,

O Sn. Simeira Lono : — Também ,<*.

O Sn. Baptista IIo.nteiko : — Quando trato de questões
<lesta natureza, quando levanto nellas a minha voz, não

tenho attenção aos candidatos, nem^ levo em conta as suas

opiniões ; me é indifferente que seja liberal, ou conservador,

ou seja 0 que fór. Se me levanto agora contra o parecer da
commissão è para explicar o meu voto, para. zelar adigui-

dade da camara, trazendo ao seu conhecimento os factos

que entendo que ella deve pesar muito seriamente para for-
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mar um juizo seguro, completo, da justiça com que tiv^r do
decidir.

Se porém, Sr. presidente, npplicar-se á freguezia de Santa

Quiteria o principio adoptado pela nobre commissão para
annullar a eleição do Sobral, isto ó, a ausência dl} liberdade

precisa em uma eleição que se seguio a acontecimentos
sérios que perturfeárão a ordem publica do lugar, digo que
a eleição'de Santa Quiteria á sem replica uma eleição nulla.
E' este o acto da nobre commissão

I voz : — Não t«m paridade o que houve em Santa
Quiteria com o que se deu em Sobral.

O Sn. Baptista Monteiro: — Já respondi a isso.

(lia diversos apartes.)

E' esse, dizia eu, o acto da nobre commissão que não mo
atrevo a quàliticar de contradicção, mas que não é também
o que entendo por coherencia.

Agoya, um reparo, Sr. presidente. O juiz de paz,
quando se derão aquelles acontecimentos desastrosos, lutue-
sos, de Sobral, em 3 de Novembro, adiou n eleição p.ira . dia
30 do mesmo mez, emquanto consultava ou levava a nar-
ração desses acontecimentos & presença do presidente da

província; no dia t, porém, reunindo-se elle eos outros me-,
sarios, deliberarão que a eleição continuasse 110 dia 20,^ no
dia 20 continuou a eleição. Senhores, eu entendo que c-se
procedimento do juiz de paz e da mesa merecia acrimonioso
reparo da parto da nobre commissão; qu,i esse p;-cwli-
me rito da mesa não era digno da sancçuo que recebeu.

Pois o juiz de pa/. tendo deliberado 110 dia 3 o adiamento
da eleição para o dia ultimo domoz, emquanto atfectava ,>
negocio á presidência da provincia, tendo publicado j-so
mesmo por um edital no dia 3, podia elle com a mesa rv, j.
gar esse adiamento para outro dia, dia mais proximo, e
revogar no dia iramediato ãquelle cm que o fizera'! L' uma
irregularidade muito grande; entendo que no primeiro
adiamento houve alguma cousa que parece comVppella-
ção, porque o conhecimento do negocio jíi estava devolvido
e submettido ao conhecimento da autoridade superior, já
não era da alçada da mesa revogar esse adiamento, impedir
os effeitos da appeliação. %

O Sr. Paus Barreto : — Quem adiou foi o juiz de paz.
O Sn. Baptista Momeiko:— Estava 110 sen direito....

O Sn. Paes Barreto:—Perdoe-me; era da competencia
da mesa.

0 Sn. Baptista Monteiro: — A mesa consentio impüei-
tamente, tanto que não fez observação alguma; elle - 

'-tava

então de accordo com a mesa, como esteve em tu lo ornais
depois.

O Sn. jK.uvmnc: — No meio da desoidein....

O Sn. Baptista MoivTEino:—No meio da desordem o juiz
de paz não adiava a eleição; é preciso que estejamos d.i
animo calmo e trauquillo; á-preciso que estejamos inda-
gando a verdado paia dar um voto consciencioso.

O fa. Paes Barreto:— O nobre deputado não esíã mais
tranquillo do que eu.

O Sn. Baptista Monteiro *. — Não me refiro a ninguém.
Buscar-se de xofre uma regularidade onde não existo
manifestar um juizo prevenido, è revelar o desejo (Te votar
em ura sentido da'jo sem indagar a verdade. E' isto que eu

queria dizer, não faço nenhuma insinuação a ninguém.

Ora, se isso <5 simplesmente uma irregularidade ou íc i5
um facto tão grave que possa trazer a nullidade da eleição*
como proponho, deixo ao juizo c sabedoria da camara; para
mim importa nullidade, porque o juiz do paz não podia, a
mesa mesnio não podia, depois do acto do adiamento no dia
anterior e da publicação do edital, e depois de sujeitar o ne-

gocio ao presidente da provincia não podia, digo, coíiti—
nuar a eleição antes do dia marcado, que era o ultimo do
mez.

Mas como nós decidimos muitas vezes aqui que o acto ó
nullo ou deixa de o ser, pelo que apparece no desenvolvi-
mérito da discussão, e não temos cm muitos casos disposição

positiva na legislação respectiva para dizer precisam» ;.t\3

que, segundo o direito escripto, o acto é vaiid-\pu énullo,

não me animo a dizer que supponho que a camara t unará
isso como nullidade, porque, com quanto tal pareça em mi-
nha razão, eu desconfio muito de muiba razão, que é a
mais fraca do todos os membros da casa. Comtudo íiquo
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consignada a minlia ophiiEo, para que cada um lhe dê o

peso que merecer.
Mas, procurando ainda investigar quaes podenão ser os

motivos que determinarão a mesa a fazer um segundo

adiamento, restringindo o prazo que se havia marcado no

primeiro, sou levado a crer que esses motivos, que esses

interesses, não podião ser os cia sociedade, os da lei.

O Sr. Paes Barreto O que me parece è, que se a elei-

ção se fizesse no dia 30, os eleitores não estarião nomeados

para 2 de Dezembro.

O 5K- Baptista Monteiro :—Não duvido que fosse esse o

motivo.

O Sr. Paes Barreto : — Tamtem não affirmo.

O Sr. Bapxjsta Mosteiro : —• Não quero attribuyr anín-

guem más intenções; aprecio os factos taes quaes elleâ se^

apresentão áxo meu espirito. Para mim não foi o interesse

da justiça,mão foi o interesse da sociedade , não foi o intc-

resse da lei; para mim foi o interesse da fraude, foi talvez

snpposição de que o presidente da provincia não sancciona-

ria acto algum dessa mesa ou desse juiz de paz, ou que em-

fim a decisão da presidencia fosse tal que trouxesse emba

rnfOs,,c então não quizerão esperar mais.

O Sr. Paes Barreto: — Para isso era indifforente que a

eleição fosse no dia 20 ou 30.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Entendo que o nohre depu-

tado não tem razão, porque no dia em que adiárão a eleição

para 20, podefião dar providencias taes que no dia 20 não

tivesse ainda chegado a decisão da presidencia.

O Sr. Paus Barreto-! — Está completamente enganado ; a

presidencia tomou as providencias no dia 12.

O Sr. Baptmta Monteiro: — Não conheço as distancias
dessas localidades ; faço este reparo.

O Sr. Paes Barreto : —Não tem fundamento.

O Sr. Baptista Monteiro : — Agora, depois desse esclare-

cimento do nobre deputado, direi que desapbarece essa

conjectura quanto ao interesse da fraude. Mas o nobre

deputadjque ú o presidente daquelta província® estava então

na cadeira, soube que tinha havido dous adiamentos ?

apreciou essa questão? deu seu parecer sobre ella?

O Sr'. Paes Barreto: —No primeiro officio não se de-

siíjnava a época para a qual a eleição tinha sido adiada, pe-
dia-se que eu designasse o dia; mas depois recebi um officio

da mesa dizendo que ella reunida tinha marcado o dia 20.

O Sr. Baptista Monteiro: — Ainda mais; o nobre pre-
sidente da provincia do Ceará acaba do declarar que rece-

beu um officio desse juiz de paz pedindo-lhe que marcasse

dia para a continuação da eleição....

O Sr. Paes Barreto : - Isso consta dos papeis.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não digo o contrario, acei-

to mesmo a sua explicação.

O Sr. Paes Barreto : — Declarei is30 no relatorio que
remetti ao governo imperial.

O Sr. Baptista Monteiro :—Não li os papeis.

O Sr. Paes Barreto : — Pois devia ter lido para discu-
tir.

O Sr. Silveira Leito:—Tem discutido muito bem.

O Sr. Paes Barreto : - - Está fazendo conjecturas.

O Sn. Baptista Monteiro Conjecturas que a casa toda

deve ter feito.

o Sr. Paes Barreto :—Se lêsse todos os documentos não

\er-se-hia obrigado a fa;er conjecturas.

O Sr. Baptista Monti iro -.—V. Ex. vè a impossibilidade

de cada um de nós lei- todos os documentos.

O Sr. Paes Barreto :—Quem quer discutir....

O Sr. Baptista Monteiro:—Sei que todos têm o direito de

íazer essa leitura para formar seu juizo ; mas V. Ex. vê a

impossibilidade disso, e portanto tenho razão de pedir es-

clarecimentos. E tanto os esclarecimentos são bons, que
acabo de obter um grande achado na declaração do nobre

presidente do Ceará ; e vem a ser que o juiz de paz não só

deu parte aS. Ex. do adiamento da eleição, como até lhe

pedio que marcasse dia para continuar/

O Sn. Paes Barreto : — E ou respondi que á mesa é quo
competia marcar.

O Sn. Baptista Monteiro:—Se o juizde paz tinha já
affectado a questão á presidencia da provincia, a ponto de
lhe pedir designação de um dia paríi a continuação da elei-

ção, estava fóra do seu direito marcando outro dia para
esse fim. Isto é inquestionável, a não se querer por a auto-
ridade do juiz de paz acima da autoridade^do presidente.
Supponha-se que o presidente maicavaum dia....

Uma voz : — Não podia.
O Sr. Baptista Montmro:—O juiz de paz também não

podia. Nesta hypothese tínhamos um conflieto.
Mas o juiz de paz dirigindo esse officio não esperou qne

a presidencia llie dissesse que marcasse novo dia. No dia se-

guinte, depois de ter publicado um edital 110 dia 3 dizendo

que a nova reunião teria lugar no dia 30, ofíiciou á presi-
dencia para que designasse o nsvo dia ; nem attendeu mais
ao edital que tinha publicado no dia 3, e nem lhe servio de
embaraço oofiicio que dirimo á presidencia, nsarcou por st
o novo dia.

O Sr. Paes Barreto :—Pcrmitte um aparte ?

O Sr. Baptista Monteiro : —Pois não.

O Sn. P F", Barreto: — O juiz de paz explica este facto

pelo modo seguinte que elle tinha tomado essa delibera-

ção por si, mas que depois a mesa resolveu adiar, porque a
ella competia. Oofiicio que recebi do juiz dc paz foi com
data de 4.

O Sn. Sii.vr.iRA Lano :—E' cousa que não me entra pelos
olhos.

O Sr. Jac.uaribk : — Pela razão de que não ha cego
maior do que aquolle que não quer ver.

O Sr. Ba pt..st a Monteiro :—Tenho ainda de fazer um
reparo sobiv o procedimento dessa mesa. Ella inutilisou, se-

gundo nos diz a nobre commissão em o seu parecer, as cc-
dulas que já estavão recebidas antes da desordem, pretex-
tando que o abto se achava viciado por esses acontecimentos.
Ora, senhores, como é que em boa razão se deixa de fazer
um reparo sobre este procedimento ? Pois não é isto mais
do que uma irregularidade ? Não é uma fraude ? O que tem
a desordem posterior com as cédulas recebidas anterior-
mente 1

O Sr. Paes Barreto:—Sabe como se explica isto ? A urna
esteve na igreja, e alii também houve desordem. Assim,
comqunnto a urna fosse fechada, podia ter sido viciada
durante o barulho; c por isso no edital se declara que a
eleição vai começar no dia 20, e não continuar.

O Sr. Baptista Monteiro:—A explicação que acaba de
dar o nobre deputado, presidente do Ceará, está firmada
nos documentos presentes ánobre commissão? Se assim ó,
satisfaz; mas então permitta-me tlizer que não é por este
lado que a nobre commissão apreciou o facto, porque diz
ella: — por achar-se o acto viciado.— Qual era o acto vi-

ciado? Urna violada ó uma cousa, acto viciado é outra.

A nobre commissão nos diz : « A mesa inutilisou as cedu-
Ias que estavão recebidas, por achar-se o acto viciado. >
São as suas próprias palavras. Logo não foi essa a razão que
actuou, segundo a commissão; qual é pois o vicio ?

O Sr. Paes Barreto : — E' a suspeita bem fundada de

que a urna tivesse sido aberta. Houve desordem na igreja,
e naquella confusão podia-se ter violado a urna. Não convi-
nha que uma eleição assim começada continuasse.

O Sr. Baptista Monteiro : —Diz o nobre deputado que
era a suspeita da violação da urna ; bem, a camara aprecia-
ráesta circuinstancia como entender de justiça, unicamen-
te quero apresenta-la á sua consideração.

Ora, a mesa arguio o juiz de paz de abandono do seu

posto.

O Sr, Paes Barreto : — Aonde ?

O Sr. Baptista Monteiro : — No Sobral.

O Sr. Pai:s Barreto : — E' na acta da eleição da dupli-

cata.

O Sr. Silveira Louo : —Tanto valor tem uma como outra.

O Sr. Paes Barreto : — São opiniões.

O Sr. Baptista Monteiro : — A mesa desta eleição da
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que trato foi presidida alguma vez pelo juiz de paz que

presidio a primeira." 

O Sn. Sieveira Lodo : - Apoiado ; nas primeiras aetas

fjgura o 1» juiz de paz.

O Sr. Pu» Barreto :-E' sempre o mesmo juiz do paz do

Sobral. Elle presidio não só lios dias 2 e 3, como nos dias

23,24,2õe26. . n„
O Sn Baptista Monteiro:—Aceito a explicação. 1

juiz do 
'paz 

iigura nas actas da eleição ouío eü combato; eu-

tretanto fi«ura também nas actas da eleição da outra tur-

ma cfieura por tal maneira que anobie commissão diz lio

seu'parecer- « A primeira acta ó idêntica. >

Esta identidade, este mesmo indivíduo i {jurando como

iuiz de paz tanto em uma como na outra eleição, traz uma

suspeita muito grave da falsidade de qualquer dei-las ; e

como arespeito de uma já abnudão motivos para determi-

narema nullidade, eu também faço, no meu fraco jutzo.com

oue este mesmo motivo actúe sobre esta para suppo-la falsa,

porque o 1° juiz do paz que nella figura está também iigu-

rando na outra.
Passarei agora á freguesia de Santa Anna. A nobre com-

missão propôz a nullidade da turma de «loitoies desta fre-

"uezia que funccionou no collegio João Felippe, pelas m es ma s

razões, diz ella, que a determinárSo a propor a annuliaç.ao
i_  ,jos eit.;tores da freguezia do Sobral que fuiiceio-
da turma ..

nárão no mesmo collegio João ielippe. _ . ,
Essas razões vem a serincompetência do juiz de paz,

e falta da liberdade precisa em uma eleição que immedia-

tamente se seguia a uma desordem, a scenas luetuosas.

Estou de accordo com a nobre commissão nestas nulli-

dades; mas a respeito da validade que ella propõe da elex-

ção da outra turma da mesma freguezia de Santa Anua,

que funccionou no collegio Domingues da Silva, tenho ue

fazer reparos sérios. .

Reconhece a nobre commissão que a urna e os papeis da

mesa eleitoral dessa freguezia forão arrebatados por alguns

espectadores; mas agora perguntarei ánobre commissão,

como forão substituídos essa urna e esses papeis? Ofemo

forão substituídas as cédulas que jà estavão recebidas quan-

do a urna foi arrebatada? A mesa reivindicou a urna eos

papeis? Em que estado os recebeu? Que embaraços teve

para óbtê-los? Que meios empregou parajsso? Todas estas

questões, que me parecem graves, forão talvez apiecia-

das pela nobre commissSo quando consultou os documentos

a respeito ; mas certamente que não estuo solvidas no pare-

cer que apresentou, de modo a desfazer a suspeita do que
liouve mais do que irregularidades nossa eleição.

Portanto» o j ulgjuido da maior importância estes factos,

entendo que a eleição desta freguezia, c dessa turma que
funccionou no collegio Domingues da Silva, ó taonullacomo

<5 nulla a outra.
Passarei agota á freguezia do Acaracú. Contra a validade

da eleição desta freguezia tenho de fazer um reapro grave.
Secundo vejo do parecer ila illustre commissão, forãq-lhe

presentes docuniontss ou reclamações arguindo aquella

eleição de nullidade por irregularidade na qualiíicaçào, m

que se baseou. Nessa arguição se diz que o conselho munira-

pai de recurso não funccionou no tempo o na fórmaque a lei

prescreve ; e assim a qualificação não se completou, e nao

podia conseguintementc servir para a eleição.
Essa arguição é grave, e tanto que a illustre commissão

a tomou era consideração e tratou de refuta-la. Mas a sua

refutação uo meu humilde entender'não procede.
A nobre commissão é de opinião que se deve desprezar

essa arguição ; porque, diz ella, o conselho se reuni o e não

lhe foi submetticla reclamação alguma nos primeiros dias

de suas sessões. Accivscenta que o conselho se dissolveu

.por occasião do apparecimento do cholera.

Ora, Sr . presidente, nessa mesma refutnçíio da nobre

commissão descubro a confissão de que a avgifição é pro-
cedente; porquanto 

diz que o conselho se dissolva por oc-

casião do apparecimento do cholera, e, por conseguinte,

não declara que ae dissolvesse por estarem terminados seus

trabalhos no tempo marcado pela lei. Mas a nobre com-

misssão entende que, como as reclamações nao se apresen-

tárão ao conselho municipal nos primeiros dias de suas

sessões, não podia arguir-se de incompleta a qualilica-
cão. Esta lógica, senhores, 6 tão sublime para mim, que
-me 

parece incomprehensivel. Como é que se deduz da au-

sencia de reclamações nos primeiros dias, que cilas se não

pudessem apresentar nos dias seguintes ?

O Sr. Cruz JIacit\do : — As reclamações devem apresen-

tar-se nos cinco primeiros dias ; não se apresentando, nao

se trata mais dellas. E como pôde havei reclamação peran-
te o conselho municipal, Be não se tiverem apresentado

anteriormente á junta? Leião a lelpara argumentar.

O Sr. BaptstaMokteíro :—O nobre ^relator dacommissjio

me acaba de convidar para a leitura da lei do processo elei-

toral.

O Sn. Cm z Machado :—Xão foi no sentido offensivo.

O Sr. Baptista Montfiro: — Sabe-se por ventura quan-
tos forão os dias da reunião do conselho ? Serião 2 ? serião

3 ? serião4? A camara ignota.

O Sr. Cnuz Machaoi : — Os primeiros dias.

O Sr. Baptista Monteiro : — Se cada um de nós fOr

compulsar os papeis, não achará esclarecimento algum por
onde chegue a semelhante conhecimento í diga o nobre i'e-

lator da commissão se obteve alguma prova de que o e< mse-

lho municipal funccionasse 5 dias.

O Sr. Crez Machado : — Veja o que dizem -as peças of-

íiciacs.

O Sn. Baptista Mo.mt.ibo Dizem que trabalhou cinco

dias ?

O Sn. Ciwz Machado: — Dizem que nos primeiros dias

não se apresentou reclamação alguma.

O Sn. Baptista Mo.xteiro: — Nos primeiros dias, repete

o nobie relator.

O Sr. Cnuz Machado: — Os primeiros dias para recla

mações são cinco.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Responíabilisa-se o nobre

relator da commissão pelos cinco dias de trabalho do con-

solho municipal?

O Sn. Cruz Machado : — Leia o oíficio do juiz muni-

cipafa pag. 91 do grande inquérito.

O Sn. Baptista Monteiro -.—Pergunto, funccionou cinco

dias ?

O Sr. Cruz Machado : — Leia o oíficio.

O Sr. Baptista Monteiro':—Faça esta graça ao pobre

orador, a quem faltão todos os recursos ; forneça-me os
-1  ^/,r Qrt A AWS I

esclarecimentos sobre esse facto. Se o orador não lhe me-

rece o favor, merece-o a camara. A phrase de que usa a

nobre commissão me induz a crer que o conselho não íunc-

cionou 5 dias, dentro dosqua»s é permittido aos reclaman-

tes apresentarem as suas reclamações. Porque nao acaba

o nobre relator da commissão com esta duvida esclarecendo

fraco orador que está roubando tempo á casa?

O Sn. Cruz Machado : —A' pag. 91 do grande inquérito

se acha o ofScio do juiz municipal: leia-o, e chegará á so-

lução do questão-.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Peço a V. Ex., Sr. presi-
dente, que me mande essa peça a que te refere o nobre re-

lator. M'-' satisfeito. Depois cie ler :)

Foi um "•rondo achado para minha argumentação, Sr.

presidente,0a leitura dessa poça. Eis abi o porque a illustre

commissão e o seu nobre relator não quizerão asseverar que

não havia cousa alguma decisiva a tal respeito, uma basej

sobre a qual firmasse o seu juizo.

]>iz o juiz municipal, autor do oíficio que acabo de ler,

que o conselho se rcunio no tempo aprazado sob a sua pre-

sidencia, o que dissolveu-se depois do algnns dias de traba-

lho durante os quaes senão apresentou reclamação alguma.

O Sn. Cruz Mac» u>o -. —I-ogo, funccionou nos dias mar-

cados para a apresentação das reclamações, que são 5.

O Sr. Baptista Monteiro : — O nobre relator da cómmis-

são está desejoso de achar uma brecha por onde escape

da força deste argumento; mas não o conseguirá.

O Sr. Onuz Machado: —Não deaejo cousa alguma; ra-

ciocino apenas.

O Sb. Baptista Monteiro: — Dalii tirou o nobre relator

a conclusão que o conselho tinha funccionado durante o

tempo marcado. Devia ter nbtado que no oílieio se usa das

seguintes palavras € porque se dispersárão os membros

I do°conselho >, &3 quaes accrescem estas palavras «pelo

terror pânico que nesta, villa se diíFundio pela populaçao

por causa da supposta appariçao do cholera. >
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Dirpersárüo-ee pois os membros do con-clho por terror

pânico diffundido na população por uma supposta invasão
do cholera-morbus....

(0 Sr. Cruz Mar ha d o e cutro.s svnhorcs dão apartes ao ora-
dor que Uiei responde.)

h-ssarei agora a algumas observações d"?taendas, por
quauto a respeito de freguezias tenho terminado a minha
peregrinação.

Eu entendo, Sr. presidente, que se não *ão 
procedentes as

razoes que tenho produzido para enunciar o meu voto de
aiuliiande a,respeito de todas as freguezias que fi:nccionárão
no coílegio Domingues da Silva, pelo menos é incontestável
que ninguém poderá recusar com razões sólidas a nullidâde
da turma da ÍVeguezia de Santa Quiteria, a respeito da qual
largamente entretive a attenção da camara.

Ora, logo que se annulla a eleição de uma das íVeguezias
•componentes do coílegio a que me retiro, parece me que o
or. Domingues da Silva não é o deputado, já porque não
reúne maioria absoluta, visto como tem sómenre 44 votos,
e desses deduzidos quaesquer que sejão desce a menos de
metade dos eleitores que coui parecer rio, e j:i porquê não se
pôdv verificar o numero de seus votos.

Annullada a eleição de Santa Quiteria, por exemplo, co-
mo poderemos dizer que o Sr. Domingues da Silva é o depu-
indo? Essa freguezia deu'16 eleitores, o Sr. Domingues da
Silva teve 44 votos, outros cidadãos furão também votados;
como pois poderemos deduzir esses 1(5 votos? de quem de-
duz! -Io-? Não lia um único votado, deduziremos es?» s votos
do Sr. Domingues da Silva, diráclle que não lhe fora o da-
dos : deiuzi-los de qualquer dos outros cidadãos votados ó
in admissível, é arbitra rio, e poderão elles dizer o mes-
mo; a mesma nobre commissão não tinha um fundamen-
to, uma base sobre a qual se firmasse para determinar de
quem se havia de deduzir esses votos. Daqui concluo que,
dada a annullação de qualquer das freguezias, e me parece
xjue a eleição de algumas dellas ( especialmente a de Santa
Quiteria), é incontestável perante o bom senso ; não podo
mos ter em resultado da eleição um deputado, não podemos
acha-lo, nem ha meio pratico possível de realisar-se os alga-
rismòs da votação.

Para não fatigar mais a attenção da casa paro'«qui; já•estou mesmo muito incommodado, não me posso mais fazer
•ouvir. Concluindo, vou mandar ã mesa uma emenda ao pa-
recer ; a çamara apreciará o parecer e a emenda como enten-
der na sua sabedoria.

l.'-se u apftia-se a seguinte emenda substitutiva ás con-
olusões do parecer:

« l.o Que se julguem nullas todas a? turmas duplicadas
dos eleitores das freguezias de Santa Quiteria, Sobral c

.Santa Anna.
• 2." Que so annullem também os eleitores singelos da

freguezii do Ac;iracú.
^ 3.o Que se annullem ambos os collcfgios ria eleição se-

c andaria.
« 4 ° 

Que fe oííicie ao governo para mandar proceder a
novas ele ções primarias e secundarias do circulo.

« 5.° Que se recommende ao governo que mande proce-
der contra todos os que tiverão parte nos actos criminosos
e fraudes que se derao por oecasião das eleições primarias
e secundarias. S. K. — Baptisla fjtonuire. >

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-?© a sessão.

Hcshüo cm ."S ilc «Juulto.

PRKSJDKNCU D© SR. VISCONDE DE H4EPEADY.

Sidimario. — Expediente.— Negócios de Sergipe. Observaçhes
dos Srs. Beneciles, Silveira l.obo, e líapti*ta Monteiro—A
commissão do constituição c poieres. Obsercaches do Sr.
Cruz Hachwl').— Ordem do dia.— Eleição da me»i.— Ne-
yoi ios exteriores, Discursos dos Srs. lirandiio, Franr.o de
Almeida, <• ministro da fnseniu. - - Eteiçòo do Ceará. Dia-
cur*o do Sr. Cruz Machado.

Aslrtl)»ras e % da manliãa. feita a chamada e achando-
se presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto,
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Prieira Pinto, J. Marcondes, Salatliiel, Rego Barros, Sáe
Albuquerque, Machado, Gonçalves da Silva, Santa Cruz,
Dias Vieira, Villela Tavares, Cerqueira Leite, Silvino Ca-
valcanti, Landulpho. Beiievides, Brusque, Araújo Jorce,
Franco de Almeida, Sei-ra Carneiro, Ferraz da Luz, Silva
Miranda. Paiva, Mendes da Costa, Pinto do Mendonça, Ai-
cantara Machado, Silveira Lobo, Augusto de Oliveira. Cunha
Mattos, Hermogenes, Athaide, Ferreira de Aguiar, Nabuco,
Baptista Monteiro, André Bastos, Nebias, Costa Pinto, Ca-
lheiros, Flavio Clementino, J. de Mendonça, Borges Fortes,
Jaguaribe, Bietas, Belfort, Augusto Chaves, Madurcira,
Augusto Corrêa, Araújo Lima, Peixoto de Azevedo, DelfiAo
de Almeida, barão de Gamaragifce, Barros Pimentel, Pinto
de Campos, Lima e Silva, Diogo Velho, Toscano Barreto,
Coelho de Castro, Fernandes Viaira, e Brandão, abre-se a
sessão.

I.ê-ae e approva-sc a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão1 comparecem os Srs. barão de
S. Bento, Paninhos, Carrão, Teixeira Júnior, Barbosa,
Cruz Machado, Cândido Mendes, Ilenriques, Torres-Iío-
mera, Fausto de Aguiar, Salles, 

'fobias 
Leite, Fernandes da

Cunha, Viriato, Dantas, Bailo, Barbosa da Cunha, Peder-
neiras, Pedreira, Paranaguá, Sampaio Yianna, Bezerra Ca-
valcanti, Monteiro de Barro», Balisario, Gomes de Souza,
Cunha Figueiredo, Felippe de Araújo, Pacheco, LuizCar-
los, e Paulino.

O Sr. 1° Sechetario dú couta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um ofRcio do Sr.jministro da fazenda, enviando 
'oparecer

das secções do império e fazenda do conselho de estado,
sobre o pedido feito pela companhia da estrada de ferro cie
D. Pedro II para emittir um capital de 12,000:000$, afim
de a camara resolver a respeito de semelhante matéria. —
A'a commissões de fazenda e obras publicas.

Um outro do Sr. ministro do império, remettendo o au-
tographo da resolução da assembléa |geral legislativa que
concede ao hospital da misericórdia, estabelecimentos dos
exposto.s e hospital dos lazaros da cidade de Cuiabá, duas
loterias, na qual S. M. o Imperador consente. — A arclii-
var-se.

Outro do mesmoSr. ministro, devolvendoo requerimento
do padre Guilherme PauloTilbury. «x-profesror da cadeira

publicado inglez desta coite , informando que na sua se-
cretaria não consta os motivos que houve para tal demissão.
— A quem fez a requisição.

Dousdo mesmo Sr. ministro, communicnndo ficar o go-
vorno inteirado da decisão tomada pela camara sobre as
eleições do 2o districto daParahyba, e fio do XíioGraude do
Sul. —Inteirada.

Requerimento dos herdeiros e sifccessoros do cidadão bra-
zileiro Miguel Tavares, negociante dalpraça do Maranhão,

pedindo solução da pretenção que se acha pendente nesta
camara acerca de pregas.—A' commissão respectiva.

Outro documentado da mesa'administrativa das orphãns
do Santíssimo Coração de Jesus da cidade da Bahia, pedindo
uma medida legislativa pela qual se perdoe, e restitua ao
nvsmo coílegio, a sisa de 1:200$ que pagara a mesa pela
compra da casa ernque se aehão recolhidas 48 orphãasidcs-
validas.—A' commissão de fíizendu.

Dito da mesma mesa administrativa, pedindo dispensa 
'

das leis de amortização para poder possuir em bens de raiz
até o valor de 200:000$, não incluindo neste valor o da
casa em que está o mesmo coílegio. — A' commissão de fa-
zenda.

Dito de Elias José-Pedrosa, lente da cadeira de anato-
mia gpral e pathologia da academia da Bahia, pedindo um
anno de licença com todos os seus vencimentos para, na
Europa, para onde partio com licença do governo, tratar
dos im-ios de recobrar a sua vista. — A' commissão de ins-
trucção publica.

Outro de Manoel Porfirio Aranha, pedindo que se mande
vir a qualificação de uma das freguezias do 4° districto da

provincia daParahyba, afim de á vista delia conhecer-se

quem í o verdadeiro deputado por aquelle districto.—Fica
sobre a mesa.
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Lô-se eé approvada a redacção doprojecto que concede uai

íinno de licença com todos os seus voncimentop para ir á Eu-

ropa ao cemmandante das armas da província de Peruam-

buco o tenente-geheral José Joaquim Coelho.

NECOCIOS DE BEKGIPK.

O Sr. Bkkkvidks : —Sr. presidente, no discurso prof-rido
n'uma das sessões passadas pelo nobre deputado pelo 4°

districto da provincia de Sergipe, e publicado ultimamente

no Jornal da Commercio, appareceu um aparte. attribuido a

um do* dignos membros Ha deputação de Minas, aparte

que declaro a V. Ex. e a casa qne não ouvi, porque se o

tivesse ouvido teria chamado sobre elle n sttençsio de

V. Ex., que, solicito como é sempre em manter a ordem e

regularidade das nossas discussões, por certo acharia ra-

zoaveis os reparos que eu então houvesse de fazer.

Muitos dias depois de apparecer impresso o discurso do

nobre deputado pelo 4» districto de Sergipe foi que tive oc

casião de ler e de reparar nesse aparte.

O honrado nobre deputado, invectuando * presidência
de Sergipe por actos de violência, arbitrariedade e illega-

lidade, o honrado membro pela província de Minas deu

o seguinte aparte: «Apoiado; a província de Sergipe ca-

rece muito de nm presidente capaz. »

O Sr. Silveira Lobo : —Knllei de capacidade administra-

tiva ; isto não envolve injuria alguma.

O Sr. Bsneviues : — A esse tempo eu era ainda o presi-
dente da provincia de Sergipe ; e por conseguinte 11 pnluvra
capaz podia dar lugar a interpretações que por cito não

me serião muito lisongeiras. # ....
Se o nobre deputado se referio á minha incapacidade 111-

tellectual, não tenho de quo me queixar, porque sou o pri-
meiro n reconhecê-la. Lastimo não ter os dotes que anatu-

reza prodigalisou ao nobre deputado. Se porém relcrio-se á

incapacidade moral, que é o que parecia ter algnm nexo

com as expressões do orador, porque e«te fallava da iramo-

ralidade e torpeza da administração; então, Sr. presidente,
é necessário que eu repilla semelhante injuria com todas as

forças de que posso dispor, porque sou orgulhoso em não

ceder a palma a ninguém em principioB de moralidade e de

honra. (Apoiados.)
Feita esta rectiiicação, permitta V. Ex. que eu diga al-

g vimas palavras relativamente ás expressões que contra

mim sr: achão no discurso do nobre deputado pelo 
'1» distric-

to eleitoral de Sergipe.

O Sr. Haptista Morteiro: — Se a presidencia do Sergipe
está c-m discussão, peço a palavra.

O Sr. Benevides : —Não ouvi essas expressões ; creioqne

também a camara não as ouvio , senão teria manifestado

seu desgosto, sua reprovação, não tendo cm vista o indivi-

duo contra quem taes expressões erão dirigidas, mas pelo
menos o alto cargo que e3se individuo occupava na socie-

dade. (Apoi dos.)

( 11 v voz : — Por umn e outra coura.

O Sn. 1!km:vidks : — O nobre deputado pelo 4* districto
de Sergipe, referindo-se a um oificio que, diz elle. foi re-
mettido no governo imperial pelo Sr. barão de Cotinguiba,
empregou ns seguintes expressões : « Taes excessos tem
sua origem no osean<lalo com que a presidência, durante o

processo da eleição de deputados.porsegnio a provincia toda,
especialmente o termo de Villa Nova....

O Sn BaptistaMonteiro : —Apoiado.

O Sr. Êb.ievibes : onde commetteu toda a sorto
de torpezas—

O Sr. BipiWta Mosteiro : — Apoiado ! (JVa» apoiado» e
¦' reclamaçtes. )

O Sr. Pri: si re STF. (com energia): — Não ouvi semelhante

expressão ; se a tivesse ouvido, teria immediatnmente cha-
ma do á ordem o Sr. deputado. (Muita apoiado».)

O Sn. P.aptista Monteiro . — V. Ex. estava no seu di-
reito; mas eu tomo a mim a responsabilidade. (ReclamaçbM.)

O Sn. Augusto de Oliveira [com força) : —Não apoiado,
não a deve tomar.

O Sr. Silveira Loro [ao S'\ Augusto de Oliveira): —Será

modo com que se trate um membro da casa?

O Sr. Augusto de Oliveira : —E um membro da casa
merece a expressão de torpe e de iramoral?

O Sr. Silvhirv Loro:—Reforio-se á presidencia.

O Sr. Baptista Morteiro: — Sem duvida nenhuma.

O Sr. Bbneyides (continuando a ler.) .... toda a sorte
de torpezas, força e subornos para impedir a liberdade da
expressão das urnas. »

Faço justiça ao critério e bom sen«o da casa, e por issò

julgo-me dispensado de expressar me mais extensamente
sobre o incommodo que devia sofFrer meu espirito ao ler
no Jornal do Commtrcio semelhantes expressões. Ou o nobre
deputado que se servio dellus íingio não comprehender b?m

' 
a significação das palavras

O Sr. Baptista Monteiro :— Ao contrario.

O Sr. Benevides:.... ou mostrou não ter compre-
hendidn ainda a alta posição em que se acha oollociido a
o respeito que deve a seus collegas nesta casa. Tenho con-
cluido.

O Sr. Bamista Monteiro: — Segui o exemplo quo me dôu
o nobr« orudor.

O Sr. SitvEiRA Lobo :—Peço a palavra para uma explica-

ção, visto que o negocio se entende comigo.

O Sr. Presidente :—Tem a palavra.

O Sr. Silveira Lodo : — Não duvido, nem duvidarei já-
mais, retirar uma 011 outra expressão menos pensada que
o corier da di3cussn« ou a fulta de reflexão, por exemplo,
me conduzaa empregar. Mas nocasode que vou falia r,quau-
do se tratava de íactos administrativos, quando se cen-
surnva a administração do nobre deputado, então presidente
da provincia de Sergipe, administração que, cm meu en-
tender, incoireu em faltas que meiecem graves censuras....

O Sr. Bhínevidks : — lia de ter rcspo&ta em tempo oppor-
tuno, e ha de convencer-se do contrario ; talvez me do elo-

1 
gios, porque 1 estou persuadido da consciência do nobre de-
putado.

O Sr. Silveira Loro : —Mas, dizia eu, quando se tratava

) de avaliar o merecimento dessa administração, eu com a
consciência que tenho dequeo meu nobre eollega, de quem
se trata, não possuía, e>w o preciso gráo, a capacidade ne-

I cessaria ao bom administrador, porém capacidade mera-
mente administrativa, disse do meu lugar : c Sergipe ca-
rece muito de um presidente capaz. >

Não foi minha intenção relerir-me ao moral do nobre de-

putado; « se acaso alguma cousa quanto a es?o mora-l talvez
haja nesse ineu modo de conceitua-lo, é sómente pelo que
toca á aptidão administrativa, a eijsa falta de energia para
conter-sc na esphera da imparcialidade, de que s%e resente
uma administração quo, em meu pensar, se transviou por
vezes dessa esphera de imparcialidade. Me parsuado que a
linha de con<Uicta do nobre deputado na administração de

í Sergipe não foi aquellu que lho travavão as leis, que às cir-
eumstancias requerião, as circumstnncins principalmente
em que o collocou o progrnmma do conciliação, de modera-

I ção, e de justiça a todos, do governo de então, governo do
I qual o nobre deputado era delegado.

Nesse sentido, julgando-o eu sem a força precisa para
realisar esse programma com a lealdade absoluta que <*

i devia acompanhar em seus actos ; entendendo eu lniver 110
nobre ex-presidente esse defeito proveniente sem duvida de

pouca fortaleza moral, embora não intencional, tive de
dizer a seu respeito que Sergipe carecia de outro presidente
de mais força de espirito p«ra cumprir com mais impar-
cialidade os seus deveres. Foi nesse sentido que dei o aparte
a que se referio o nobre deputado.

' 
O Sr. Baptista Montkiro Sr. presidente, quando o

nobre presidente de Sergipe pedio a palavra, eu julguei que
o nobre presidente ia fallar nos termos em que o regimento
e os estylos da casa permittem ; julguei que elleiarecla-
mar contra algum aparto que lhe fosse attribuido. Mas

1 quando vi que o nobre presidente lia um aparte de outro

i membro da casa, e *e propunha afazer sua defe«a, repel-
lindo expressões de que usei neste recinto , entendi que
S. Ex. não estava em seu direito; entendi que elle estava

j 
fóra da letra do regimento, e que isso a que chamou

1 
reclamação era uma in.oaveniencia, um passo inoppor-

¦ tuno.
S. Ex. ultrapassou os limites de uma explicação, sob

cujo pretexto tratasse ou de fazer sua defesa, ou de invoc-

! tivar-me, ou de repellir de modo inconveniente as minha
: expressões de que se julgou offendido. Portanto V. Ex. per<
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mittirá que eu também diga duas palavras corno explicação, j
reclamação, ou como quer qu« seja; uSo faço questão do i
¦nome; 

xmsu iira é dizer duas palavras em resposta ao nobre 
j

presidente dé, Sergipe. ^

Quando eu disse o que nobre presidente leu, foi com refe- j
renciaaum oíiiciò que o nobre barão da Cotinguiba dirigio (
sn Sr. pn s'dente do conselho. Esse ofíicio consignava essas
idéas, cor,signava essas exgj-aátóes. O que acrescentei de
minha lavra foi que me coinpromettia a sustentar que 

"o 1

nobre barão tinha dito a verdade; comprometti-me a ex- i

pôr os factos, a cxhibir as provas-, e essa occasião ainda não '

chegou, porque fui interrompido pela hora no discurso que [
t?nho de continuar.

Dei uai apoiado agora quando fallava o nobre presidente;
ã's3e á casa que me responsabilisava pela verdáae dos fac- 

j
l)s; porque entendo que não ê estar fóru da ordem declarar

que se 1; .:. de fazer comprovai* a accusação de uni presidente, !

e trazer íi camara essa accusação; liei de qualificarmos íactos 
|

Cimo entender que devem ser qualificados; níio é isto^estar j
fora da ordem.

\ Declaro pois a V. Ex. que se me tivesse chamado á or- 
|

dem, eu então teria pedido a Y. Ex. que at-tendesse a que j
eu estava, expondo factos com relação a um documento, es- j
tava-mepropondo a demonstrar a verdade desses factos; e ;

por conseguinte supponho que V. Ex. terik. bastante bon- 
j

dade e justiça para admittir que eu proseguisse.
Sorprendeu-me que um dos nobres deputados por Per-

nambuco tivesse a bondade de alçar a sua voz em um !
aparte, até atroar a casa toda, para gritar que eu não es- !

tava no meu direita, ou que tinha sabido das raias mar-
radas pelo regimento, como se eu tivesse feito aqui uma .
ligara dopossesso.

Não .teve razão o nobre deputado para mostrar uma in- |
dignação tão elevada. Falieíem termos hábeis; heidepro- I
var quando for opportuno que a presidencia de Sergipe em- |
pregou o suborno, perseguio, commetteu violências, infriu- j
gio altamente a lei, atropellou todos os dereres com que
carregava. Hei de provar isto, que, sendo provado, significa j
um crime, e que, sahindo daqualilicação legal da legislação !
criminal, e entrando na apreciação do mundo moral, se eha- '

ma torpeza.

O Sr. Presidente:— Nãcr posso permittir que o Sr.
deputado empregue a mesma expressão depois de ter sido
advertido peto presidente. O Sr. deputado não pôde con-
iijniar por e^to modo, o eonvido-o a retirar a expressão.

O Sr. Baptista Monteiro :—Não estou insistindo cm em-

prega-la agora; estou dando a razão por que a empreguei
então.

Uma voz : — E' mais generoso confessar que empregou
mal essa expressão. *

O Su. Baptista Monteiro :—Mas como V. Ex. determina,
eu a retiro; quiz unicamente dar o fundamento com que a
empreguei. Entretanto desejo aabèr se poderei empregar o
tenno de immorulidade? também não posso; e infelizmente
não sei .como buscar no vocabulario um termo para bem í
exprimir meu pensamento em relação ao mundo moral.

O Sr. Pri:siik:nte : — O Sr. deputado deve empregar ter- !
mòs mais proprios e urbanos.

O Sr. B ii-tiuta Monteiro :—Nãoestou iusistindonaexpres- i
são, e tanío que retiro esta e todas as que V. Ex. desap- I

provar. Farei um estudo especial para ver se descubro outra
mais conveniente e apropriada, na occasião opportuna; e
desde já declaro que aceito a discussão no terreno em que
a estabeleci, e igualmente toda a exposição que boja de
fazer o nobre presidente de Sergipe acerca dos factos que 

!

praticou naquella província, porque os apreciarei como í
entender que devem ser a]?reciado3.

O Sr. Presidente : — Como o honrado membro notou

que eu tive-se permittido ao nobre deputado pelas Alagoas
reclamar -centra um aparte dado por outro honrado membro I
e contra algumas palavras que se ISm no discurso do Sr. de- j
putado por Sergipe, devo ponderar-lhe que sempre foi con- i
cedido nesta camara a qualquer membro que se sente offen-
dido por expressões proferidas por um collega seu reclamar j
contra'ellas. (Apoiados.) Não se pôde obstar a esse estylo da
casa, e eu nada mais liz do que respeita-lo.

O Sr. Baptista Monteiro:—Como estava presente o nobre

presidente e não reclamou contra a expressão de que usei,
' entendi que estava nu ordem proferindo-a.

O Sr. Dias Vieira : — Nao 101 so o Sr, presiaente quem
não a ouvi o.

ELEIÇÃO DE Si:R<ülí>E.

(2o dislricto.)

Le-sc e vai a imprimir, a requerimento do Sr. Baptista
Monteiro, o seguinte parecer:

« A commissão dépoderes, tendo examinado as actas e
documentos relativos á eleição do 2o districto eíeitoi al dá

província de Sergipe , apresenta o resultado do seu tra-
balho.

< Este * districto tem um só collegio , e (5 formado de 9
freguems, que derão 141 eleitores, a saber : Estância, 30 ; i
Lagarto , 20 ; Riachão, 19 ; Espirito Santo, 13; Itabyaani-
nha, 18 ; Santa Luzia , 14 ; Gerú, 2 ; Lagôa Vermelha, 8 ;
e Campos do Rio líeal, 12.

« Dos 141 eleitores , comparecerão no collegio 132 , e
obteve o Sr. barão deMaroim 127 votos para deputado , e o
Sr. Dr. Antônio Freire de Mattos Barreto 126 para sup-

plente. O collegio tomou em separado os votos de 6 eleito-
res da freguezia da Lagôa Vermelha, que comparecerão por
ter sido a 3a chamada íV.ita no mesmo dia em que tiverão
lugar a Ia e a 2a, e de 10 eleitores da freguezia de Campos
do Rio Real, que comparecerão : 1°, por não ter a camara
municipal remettido o livro das aetas da eleição ; 2°, por
achar-se obliterada a autlientiea que fora remettida ao eol-
legio pelo secretario da assembléa parocliial.

« As eleições das 7 primeiras freguesias forão regalares,
bem como a da oitava, e nenhuma razão justifica o procedi-
mento do collegio em tomar em separado os votos de seus
eleitores, porquanto na segunda actado dia 3 de Nevembro
se le o seguinte : « Procedeu á 3a chamada dos cidadãos
votantes , continuando a Ia chamada ató findar a authen-
tica; procedeu-se íi 2a; e ultimada esta neste mesmo dia
liontem , procedeu-se á 3a no dia hoje, c deixárão de votar
os cidadãos, etc.» A redacção não é boa, mas o pensa-
mento è claro.

« Quanto á freguezia de Campos do Rio Real, occorreu o
seguinte : Não se tendo feito eleição no dia 2 de Novembro

por não haver juiz de paz que a presidisse, a camara muni-
cipal juramerttou a Francisco Antonio de Souza Lemos, 7^>
votado , no impedimento e falta dos que lhe crão superiores

em votos, e foi designado o dia 23 para a eleição. Neste dia,
compareeendo o dito Lemos na matriz, foi-lhe contestada a
competência pelo 1° eleitor Pedro Barreto de Menezes no
act# da organisação da mesa; e piolongando.-se a discus-

são, nada mais se fez no dito dia, e no seguinte consta das
actas que formou-se a mesa; e proseguinde-se nos mais
termos regulères da eleição, foi ella concluida no dia 25.

< A commissão entende que ser um individuo 7° na

ordem da votação não é motivo, havendo dispensa, morte ou
mudança dos mais votados , para que se ponha em duvida a
sua legitimidade, lima vez q.ue o 7" votado seja , dada a falta

ou escusa de outros , um dos 4 juizes de paz do quaTiermio,

pois ó preceito expresso da lei que hajão sempre 4 juram en-

ta'ios , e portanto o, impedimento dos otros juizes de<paz,

estabelece a eompetencia deste para presidir a mesa.
« Também entende a commissão que o procedimento do

collegio em tomar os votos dos eleitores desta freguezia cm
separado, por não ter a camara municipal remettido oJivro
das actas, é justificável se o collegio tinhs razões para jul-
gar que foi inquinada de vícios e defeitos a eleição, pois neste
caso , sendo os diplomas apenas cópias da acta da apuração,

por elles unicamente não podia apreciar todo o processo.
« Foi presente á commissão uma representação dirigida

a esta augusta camara por 53 cidadãos de Campos do Rio

Real , arguindo de clandestina a eleição da mesma Ire-

guezia. Pelos documentos está provado que, além tia

occurx*encia do dia 23, nenhum acto eleitoral mais se prati-
con na matriz. Igual representação fsí entregue ao presi-
dente do collegio paia ser submettida ao conhecimento do

mesmo; houve porém quem a sonegasse. Nao obstante cons-

tar das aetas que Manoel Prudente de Souza Sênior fôra

nomeado eleitor com 421 votos, e que Manoel Prudente do

Souza Júnior apenas ob ti vera 5 votos, esto e não aquello

compareceu e votou no collegio.
« Em vista do ex pendido é a commissão de parecer :
« l.o Que sejão approvadas as eleições das 8 freguezia»

seguintes: Estância, Lagarto, Riachão, Espirito Santo, Ita-

bavaninha, Santa Luzia, Gerú, e Lagôa Vermelha, c annul-
lada a de Campos do Rio Real.
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« 2.° Que sejão rcconliecidos deputado pelo 2° uístricto

eleitoral da província de Sergipe o br. barão do Maroiiçft-a

supplento o Sr. Dr. Antonio Freire de Mattos Barreto.

« Tendo o Sr. barão de Maroiin optado representar o L°

districto eleitoral, por onde também foi eleito.comouoe.aron

cm ofíicio dirigido a esta augusta camara em data J de

Abril ultimo, é também acommissao de parecer :

c Que seja admittido oSr. Dr. Antonio 1-reirode Mattos

Barreto a prestar juramento 
e tomar assento como repre-

sentante do 2° districto eleitoral da província de Seigípc.

« Sala das commissões, 3 de Junho de 18o7. — Amorno

Cândido da Cruz Machado.—Jeronymo José Teixeira Jamor.»

A COM MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E PODERES.

O Sn. Crvz Machado (pela ordem): — Sr. presidente,

como membro da commisaão de poderes, julgo do meu de-

ver trazer ao conhecimento da camara que apenas restão

papeis relativos adous districtos, a saber: do 3o da pro-

vincia deS. Paulo, cuja eleição não pôde ser discutida sem

que a commissão receba informações que a respeito Eoli-

citou do governo; e do 2° districto da província do Rip Gran-

de do Norte, ácerca de cuja eleição não é possível daí pare-
cer com brevidade, porquanto depende do estudo de volu-

inosos documentos, estudo indispensável para o perfeito
conhecimento de muitas questões graves que neste as-

sumpto se achão envolvidas. A commissao, tendo-se occu-

pado com o exame das eleições de outios districtos, não

teve ainda tempo para examinar a deste. _

Portanto a camara haja de desculpar a commissaD, f-e

por ventura 'se demorar em dar parecer a respeito desta

único districto; a demora procederá do exame minucioso

que reclamão tantos papeis e questões. A commissão se tem

esforçado por ser o mais prompto e diligente em todos_ os

trabalhos a seu cargo; mas não lhe é dado vencer o im-

possível.
Entendi que era de meu dever fazer esta declaração.

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DA MESA.

Presidente (75 cédulas.1

O Sr. visconjU de Baependy. ...... 71 votos.

Vicfí-presidaUe (75 cédulas.)

O Sr. Dias Vieira 49 >

lo secretario (76 cédulas.)

O Sr. Paes Barreto 72 »

2o secretario (69 cédulas.)

O Sr. J. Marcondes 57 »

3e e stcrelurios (61 cédulas.)

O Sr. Pereira Pinto 56 »

O Sr. Salathiel 55 >

Supplenlcs.

1" o Sr. Brusque, 2o o Sr. Athaide

NEG0C10S EXTERIORES.

O Sr. Bn *.m: o (pela ordem) pede ao Sr. presidente que
consulte a casa se concede urgência para apresentação de
um requerimento a respeito das relações exteriores.'

Sendo consultada a camara, decide pela affirmativa.'

O Sr. Brvnoío : — Meus senhores, bem a meu pezur me

teíiho conservado silencioso em presença das importantes

questões que se tem ventilado nesta casa relativamente á
verificação dos poderes de seus membros; desgraçadamente

o estado de minha saúde não me tem permittido tomar

parto nellas; hoje porém, apezar_ de mo aciiar ainda sem
forças, não pdsso guardar silencio, porque se trata de um

assumpto que reputo de honra, de brio, e de independeu cia

nacional; faço pois- um esforço para occupar-me uelle, e

assim chamar a attenção dos representantes do povo_ e

daquelles que dirigem a administração suprema do paiz.

167

Senhores, a> folhas diarias distribuídas mnnhãa»

publicando as noticias vindas do norte do imji rio, v. r« reui
dous factos qúc não podem passar, desapercebidos 110 seio da
representação nacional. (Apoiado*.) Eiles sâo tão graves,
são de tal importância, que se forem \erdad^.iros cumpre

que haja da parte do parlamento uma manifestação expli-
cita que faça conhecer toda sua indignação, o que ao mesmo
tempo assegure quo elle' está decidido a auxiliar o governo
em tudo quanto possa concorrer para manter a honra e di<»-
nidade da nação. (Muitos apoiados.)

Vós sabeis» senhores, que o ministério passado,no intuito
de faze^c terminar a questão de iixação de limites ao norte
do império,. que ha mais de 80 amios existo pendente
mandâra para a Kuropa um dos nossos primeiros estadis-
tas, o Sr. visconde dcUruguay, encarregado de concluir
esto negocio como governo da França ; não ignorais 

que
grande discussão houve sobre este assumpto entre o nosso
e o ptenipotenciario Jrancez; os protooollus que c-mtdm
essa discussão estão no domínio do publico e devem
ter sido lidos por todos vós ; nelies havieis de ter notado a
insistência do plenipotenciario frar.cez em objecíar contra,
a argumentação concludente e vigorosa do nosso enviado

I (apoiados), o qual reduzira á evidencia o direito que tem o

I Brazil ás terras que fieão além do c«bo do Xorte (muito f
apoiados) até o Oyapokc, que segundo a letra e espirito do
tratado de Utretoh, do acto de Vienna, e posteriormente
do tratado de 1817, constituo a linha divisória entre o ira-
perio e as possessões fhmcezas naquclle lado da Ameri-
ca; sabeis ainda que, opprimido por argumentos ir resisti-

| veis e provas d% melhor quilate, o plenipotenciario francez;
soccorrèra-se a um documento sem valor, por não ter carac-
teroílicial, com data de 1669, eque pensando ter dado ura
quináo ao nosso ministro, estribára-se nesse docnmcnto, e,
recusara-se a reconhecer a plenitude do nosse direito 10
limite indicado.

Pois bom ! se a questão terminasse ahi, se se esperas?*!
1 pelo tempo para decisão delia, nada por ora dever-se-lna

dizer, porque seria pre&umivel que o governo francez, me-
llior aconselhado, attendendo aos ihtereases de seus pro-
prios subdítos que têm largas relações no império, ciie-
gaise a um accordo razoável, reconhecesse o nosso direito, v
assim não nos inquietasse no futuro. O que acontece

porém? O vapor do norte chegado hontem acaba de tra-
zer-nos u noticia de que duas embarcações francezas chc-à-
rão â foz do Amapá e ali desembarcarão força franceza !

Senhores, se este facto é verdadeiro, toda a indignação e
pouca de nossa parte para nos pronunciarmos contra elle,
para sustentarmos a todo trance a integridade do nosse
territorio, a inviolabilidade da independência e soberania
do nosso paiz. (nluitos apoiados.) Se é exacto que o governo
francez em plena paz, e depois de se ter iniciado uma ne-

ociação, mandou duas embarcações do guerra para a foz;
o Aragunry, sem prévio conhecimento do governo brazi-

leiro, e ahi fez desembarcar força no territorio do império
covnmetteu um attentado contra a nossa independência, «
nós, que somos os representantes deste paiz, devemos da.
tribuna por todos os meios no nosso alcance, ainda mesmo
com sacrifício nosso, repellir esso attentado....

Um Sr. Deputado : —Cumpre verificar primeiro o facto.

0 Sn. Broídão E' pois, senliorc». para socegnr o mec
espirito e tranquillisar a população, que necessariamente se
ha de achar impressionada com a noticia de semelhante fac-
to, que eu tenho de dirigir um requerimento á mesa pedindo
informações ao governo a respeito delie. Cumpre entretanto
declarar que não se limitao a esta as desagradavei» noticiai;

que vierão do norte; ha outra de natureza idêntica, senão-

peior, e é a que se segue.
Dizem também os jornaes desta manhãa que o cônsul in-

glez na província do Pará, seguindo para a do Amazonas, fôra
a uma das prisões que ali existem, e sem conhecimento dá'
autoridade local, tirara dous presos c os conduzira comsigo
sem dar a menor satisfação !...

Uma \ oz :—Com eífeito !

OSr.Brindão: —XTm attentado do tal ordem, senhores,
só poderia partir de sgentes desse governo que produzioo
biíl Aberdeen, que insinuou a celebre nota de 7 de Março do
anno passado ! Só quem pertence a uma tal nação seria ca

paz do assim proceder.

Uji Sr . Deíutado : — Não confundamos a nação ingleza
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cora o seu governo ; cila n~s faz justiça contra os attenta-

dos do governo inglez.

O Sn. Brandão : — Mas o governo inglez niio nos faz jus-
tiça, e é contra os actos desse governo que me pronuncio
nesta occasião. Sei que ha na massa da população ingleza

sentimentos de benevolencia para comnosco (apoiados), mas

também sei que. o governo da Inglaterra nos quer humilhar

(muitos apoiados), sei que elle tem praticado immensos factos

que pio vão essa verdade. [Muitos apoiados.)

Quando, senhores, appareceu nesta casa a petulante nota
de 7 de Março, de que tive occasião de tratar nti discussão
da resposta á falia do tlirono do anno passado, todos reco-
nhccêrão que cila era o maior insulto que se podia lançar á

1'aCe de um povo. (Apoiados.) Hoje, porém, o cônsul da In-

glaterra na província do Pará pratica^ um acto que o-tá em

harmonia com aquella nota. Nella dizia o Sr. Jerningham

que as embarcações de guerra da sua nação havitlo de entrar

pelos nossos portos e invadir nossas baliiasse o governo do

Biazil não procurasse 
• xterminar os negreiros. Então nos

fazia o Sr. Jerningliam uma ameaça, agora o cônsul de

Inglaterra noPàrà passa da ameaça ao fucto!

Em verdade, senhores, o que quer dizer um agente con-

salnr de uma nação qne se diz ter comnosco alliança ir a uma

prisão publica do império, arrancar de dentro delia dous

indivíduos, naturalmente processados ou condemnados, e

conduzi-los comsigo 
'! 

Ha iusolencia maior, ha maior atre-

v.imento ?...

O Sr. Franco de Almeida : —Peço a palavra em tempo.

O Sn. Brandão : — Eu fallo hypotheticamente, e procuro
©bter informações do governo, bem que supponha que o fac-

to seja verdadeiro, porque tenho razões para assim pensar,
visto como verdadeiro é o bill Aberdeen, verdadeira é a nota

de 7 de Março, verdadeiros são todos os factos occorridos
nus nossas costas, todos os attentados praticados nas nossas

Ibahia®; qu nn procede como o governo inglez e seus agen-

tes têm comnosco procedido, é capaz de praticar o que dizem
os jornaes—

O Sr. Cruz Machado :—Mas é preciso verificar esta no-

tieia.

O Sr. Brandão:—E'o que estou fazendo, quero pedir
informações, bem que não tenha a menor duvida a respeito

da veracidade d > facco, p irque esses nossos alliados nos têm
feito tantos obséquios nessa ordem, que é de crer que prati-
cassem mais esse

A camara não ignora, por isso que o relatorio do nobre mi-
nistro de estrangeiros já foi distribuído na casa, que a 9 de
Setembro do anno passado um Inglez navegando em uma

pequena embarcação a titulo de explorações scien ti ficas, se-

guiracom bandeira ingleza pelo Amazonas acima, c que
chegando á villa de Breves o respectivo juiz municipal e de-
legado de policia lhe estranhara aqucíle procedimento, ao

que elle respondera que os rioserão neutros, que o seu desejo
era promover uma desavença entre o governo do seu paiz
o do Brazil,para oque tinha sido aconselhado pelo seu sonsul.
Entretanto, o que é certo é que o ministro da Inglaterra nes-
ta corte exigi o do Sr. Paranhos, então ministro dos negocios
estrangeiros que presente se acha, exigio, digo, a demissão
do juiz municipal e di-legado, porque cumprio com o seu d$-
ver prendendo esse Inglez como desobediente e resistente....

Ui voz :—EUes já estão acostumados com essas demis-
soes.

O Sn. Brandão E tal explorador não se contentava com
isto, exigia que o governo brazileiro lhe pagasse um conto

de réis por dia de 
"perdas 

e damnos ! Ora, á vista de todos
estes antecedentes, não será verositnil que tenha acontecido
o que as folhas diárias acabão de noticiar'! Não será nrova-
vel que o cônsul do Pará se considere em paiz feudatario da
Inglaterra ? As informações que vierem nos darão os devidos

esclarecimentos.
Senhores, em algumas províncias <"io império esses con-

sules inglezes ostentão uma insolencia desabrida. (Apoia-,
dos.) Sempre que me recordo que o cônsul brita único em Per-
numbuco...

O Sr. Cruz Machado : — O cônsul inglez no Maranhão é
um diguo cavalheiro.

O Sr. Brandão : — Não me refiro a todos; eu mesmo já
tive occasião de tratar com o cônsul inglez na Bahia, e con-
fesso á camara que tiquei captivo de suas .maneiras obse-

quiosas. Mas o que é exacto é que alguns desses agentes

m outras províncias tem feito época, e de exemplo deve
servir o que se acha em Pernambuco...

O Sr. Cri z Machado:—Não são todos.

O Sr. Brandão :—Nãoestou fallando de todos, mas de al -
guus, e o nobre deputado não poderá certamente contestar
os factos que eu acabo de mencionar.

O Sr. Viriato: — O do Maranhão é excepção da genera-
lidade.

O Sr. BrhndÃo :—Assim pois, meus senhores, apezarde
doejite como ine acho, nãofyuiz deixar de roubar por alguns
momeutos a attenção da camara coin estes dous assumptos
que reputo da mais alta transcendência (apoiados) para um
povo que.preza a sua dignidade e honra, que deseja manter
a sua nacionalidade. 

(Apoiados.)
Se forem verdadeiras as noticias a qne alludo, entendo que

todos rios, que todos os Brazileiros em geral, devemos rodear
o nosso governo (muijüs apoiados), dar-lhe toda a força (apoia-doy) para que elle faça respeitar áindependencia e sobera-
ma do nosso paiz. (Mait<s apoiados; muito bem, mvilo bem.)

Le-se e apoia-se o seguinte requerimento:
« Kequeiro que se peça ao governo as informações ses;uin-

tes:

«1." Se (5 exacto terem apparecido na foz do rio Araguary
duas embarcações de guerra francezas, e ali desembarcado
as respectivas tripulações.

« 2." Se i igualmente exacto ter o cônsul inglez da pro-
viucia do Pará se dirigido á do Amazonas, e ali tirado da
prisão publica em que se achavão dous iudividuos para
bordo do navio em que viajava.

< 3.° Se estes indivíduos se achavão ou não processados,
e qual a sua nacionalidade. — F. C. Brandão.»

Declarando o Sr. presidente ficar adiada a discussão
desse requerimento por se haver pedido a palavra sobre
elle, o Sr. Fernandes da Cunha requer urgência para se

proseguir nessa discussão.

Consultada a camara, resolve a favor da urgência.

Contimía por conseguinte a discussão do requerimento.

O Sr. Franco df. Almeida : —Sr. presidente, comodepu-
tado pela província do Pará, sem querer oppfir-me direeta-
mente ao requerimento do uobre deputado por Pernambu-
co, creio que é do meu dever prestar á camara alguns escla-
recimentos que conseguirão sent duvida fazer desapparecer
a má impressão que tem produzido algumas noticias sobre
a minha província publicadas em uni dos jornaes desta
manhãa.

O Sr. Presibknti; E preciso que o nobre deputado falle
em sentido contrario do requerimento, quando não, não p6de
ter a palavra.

O Sr. Franco df, Almeida": — Sim, senhor. Recebi pelo
ultimo vapor informações muito circumstanciádas ácerca
dos factos a que alludira o nobre deputado que me prece-
deu, e por certo que se taes factos se tivessem dado por
forma que uma imüiediata discussão exigissem, eu me teria
apressado a fundamentar um requerimento neste sentido;
entretanto, por todas as minhas cartas, e pelas communica-
ções que recebi, estou persuadido que não ha motivo valioso
para a impiessão produzida pela publicação desta manhãa
a que ha pouco me referi.

Lm Sr. Duputado: — Nem podia deixar de produzir.

_ O Sr. Brandão :—O Diário do Rio, por seu correspondente,
diz que saliio um brigue do guerra a observar o que havia
de verdade 110 facto. '

O Sr Franco de Aluei d v :—Vou declarar á camara e ao
nobre deputado aquillo que ha, ou por outra, aquillo que
corre por ora como mais certo na província do Pará....

O Sr. Fernandes da Ciniia :—Em todo o caso não é o re-

querimento que se deve combater.

O Sr. Franco de Almeida: — Eu conheço que não de-
veria combater o requerimento se não fosse a ma impressão

que elle pôde causar ; mas informado de todos esses negocios

não posso furtar-me....

Um Sr. Deputado:— A restabelecera verdade dos factos.

O Sr. Franco de Almeida :— .. .. a prestar á camara todas
aquellas informações que tenho, para destruir a má im-



SESSÃO EM 3 DE

pressão que a noticia possa ter occasionado no animo dos

Srs. deputados.

Um Sn. Deputado *.—F mesmo no paiz.

O Sn. Franco de Almeida Conheço perfeitamente que

a província do Pará entra com forte contingente para graves

questões da actualidade; liga-se com oi ará, mto obstante

ser uma questão nacional, a questão de limites com a ny a-

na Francoza; toca com seus mais vitaes interesses na relação

mais immediata, ainda que affecteom geral a todos os inte-

ressos do pai/., a grande questão da navegação do Atna/.O-

r.as ; porem, julgando não haver pondero»» m^ivos para

me sobrcsaltar, guardava-mo para na discussão da resposta

á falia dó tlirono dizer alguma cousaque me parecesse de

mais utilidade. „
Entretanto, como se apresentão dous factos, o appareci-

míinto dos vasos francezes e a viagem do Sr. Samuel Vines,

cônsul inglez, pelo Amazonas, direi desde já alguma cousa.

Antes de o fazer, appello para o patriotismo dos nobres de-

putados, que certamente não consentiriao de fôrma alguma

que perigue a nossa independencia e soberania nacional,

para lembrar-llies que , tanto a questão de limi tes com a

Guyana Franceza, como a doattentado do súbdito britan»

nico Edward Gibbon Swann, estão ainda 
pendentes, 

e que

por isso exigem todo o cuidado e reserva em tud) quanto'
a respeito dissermos.

Um Sr. Deputado dá um aparte.

O Sr. Franco de Almeida : — A questão da navegação no

Amazonas, em que apparece principalmente o cônsul inglez,

o Sr. Samuel Vines, e da qual fállára o nobre deputado por

Pernambuco, a questão de Edward Gibbon Swann, coma

qual nos podemos oecwpar nesta sessão, e pretendo faze-lo

em occasião azada, ainda naoeâta de todo ultimada, e por
isso exige que a discutamos de modo a não prejudicar o seu

resultado, porque í questão na segunda parte ainda pen -

dente. No mesmo caso e com maior razão está a questão do

limites. E'por isso que tenho adoptado alguma reserva"a

este respeito; mas desde que o nobre deputado tratou desses

dous factos, ou dessas duas novas circumstancins, não pos-
so deixar do procurar socegar o espirito da cornara.

Sabe-se que a questão de limites não se decidio ; sabe-se

que nós queremos com todo o fundamento que os limites

septentrionaes do império com a Françasejao pelo Oyapock,

que demora pelo cabo de.Orangc, e que o Sr. Iiis de But-

tenval, por parte da França, pelo contrario empregou cs-

forços para que sejão determinados pelo Arouarv, que fica

pelo cabo do norte. Por consequencia nada é mais fácil

actualmente de suppôr senão, sem tirar illaç.ões que olfen-

dão a nossa dignidade, que a França manda fazer observa-

ções nesses terrenos, sobre os quaes existem negociações
ainda não ultimadas.

Não 6 absolutamente impossível que se nos pretendes? e

offender; mas nas circutpstancias actuaes não o creio pre-
vavcl.

Um Sn. Deputado: — E' bom não o crer.

O Sn. Frwcode Almeida Acredito antes que a Fran-

ça, depois dos nossos esforços c negociações, para fazer cies-

apparecer todos os motivos e duvidas que podem originar

antagonismo, e tendo no Pará um cônsul, que è um perfeito
cavalheiro, o Sr. marquez de Froidfond....

O Sr. Cri:z M vcii vno : — Apoiado.

O Sn. FranCO dk Almeida : — .... não quererá chamar a

questão para o lado das armas, não desejará ameaçar nos

com um casus belli, porque seria deelarar-nos a guerra desde
o momento- em que mandasse entrar pelos nossos rios vasos

de guerra e saltar em terra força armada.

Declaro que as informações que tenho não assegurão qye
desembarcasse força. Dizem apenas que apparccèrão dous

vasos de "uerra francezes, e que sahiru immediatamente.um

nacional liara observar esses dous navios.

Fallo por esto modo ainda porque a presidência do Fará

me communieíira esta occnrrencia por este icísso ,,,

lhe não ligando ainda importanem ; e por certo ío c ;

merecesse o digno presidente do 1. ara teria ímmeuii,~

te tomado as convenientes medidas para contr.«r:a-lj.

Além disto, consta-me que estavão na c- -sta es*es . : >

vasos, e não que tivessem entrado nos tiqssos rys; ne

liavia a este respeito crão simples- boatos.^

Assim, posso assegurar á camara que nao lia por ora mo-

tivo para má impressão. Peçao-se informações, se o jul-
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garem necessário: mas creio que cilas não passarão dó que
acabo de asseverar á camara.

O Sn. BrandJSo :—Fallei hypotheticamente.

O Sn. Fr \nc.o dr Alheida :—Pôde ser que me engane, mas
assevero que se estivesse na intenção do governo francez
dirigir a negociação sobre limites de fôrma que nos preten-
desse dobrar pela ameaça ou mesmo pela guerra, não lan-

çaria rríào de ura cavalheiro como o Sr. Froidfond, que at<5
lioje não tem praticado um só aeto que eu saiba que não
s'.ja de/um agente esclarecido, e com pronunciadas vista»
da ligar os interesses dos dous paizes, de estreitar rnnis os
laços de amizade entre ambos. Eu, que o conheço muito de

perto, posso asseverar á camara. que é muito provável que
não haja verdadeiros motivos para as nossas apprehensões.

Quanto á viagem do cônsul inglez o Sr. S. Vines ao
Amazonas, é verdadeira, mas não o facto que referio o n.v
bre deputado por Pernambuco. Pelo contrario crch tam-
bem poder assegurar que ello não se dera. O cônsul inale/

não foi á cadêa,'não tirou presos. Nem é possivel acredi-

tur que houvesse uma autoridífte no lugar que deixasse u:n

agente qualqu a-estrangeiro ir a uma cadêa publica nossa

tirar presos e leva-los para bordo do navio em que estava

S3m que a autoridade energicamente'o impedisse. [Apoia-
aos.) O que houve, o que me consta (não sei sê é verdade),
ê que o cônsul inglez realisára essa viagem ao interior para
indagar do destino áe um Inglez que dizem ter sido morto
assassinado, ou de outra qualquer maneira.

Dizem-me que, chegando a Serpa, povoado já pertencente
á provincia do Amazonas , procurara averiguar do facto por
dous Tapuios ou índios, pretendendo inquiri-los; mas todas
as cartas que fallão neste objecto , recebidas já pelo vapor

passado, não dizem nem que taes indios esta vão presos, nem

que o cônsul fosse á cadOa e delia os tirasse ; apenas dizem

qu« fôra colher informações , que fôra á presideneia do
Amazonas , a quem é certo apresentára algumas exigências,

porém ás quaes o digno Sr. Ângelo Tftomaz do Amaral
respondera com toda a dignidade, declarando que nf.o esta-
va disposto a submetter-so aos caprichos do Sr. cônsul
inglez, que neste negocio não tinha razão para ta:s exi-

gencias.
Portanto, senhores, não ha motivo para conservarmos a

má impressão que as noticias ultimamente chegadas tvm

produzido. E folgo de e>tar habilitado para socegar o espi-
rito da camara, porque nem cm um nem em outro facto ha
motivo para nos sobresaltar pela dignidade^ pela honra,

pelo brio nacional....

Uma VOZ :—Não faz mal que disto se trate.

O Sn. Frapc? de Almeida : — Não faz mal, é verdade, mas
como deputado pelo Pará cumpria-me dizer alguiAa cousa.
Espero, se me tocar a palavra na discussão da resposta á
falia do tlirono, ou na primeira occasião opportuna que so
me ofiereça, dizer aljnima cousa sobre os negocios do grande
rio Amazonas; tocarei nessa questão, como julgo conve-
niente; mas desde já declaro que apezar dè pendente a 2*

pu,fe da negociação, quanto á indomnisação, a Ia está déci-
dida. e posso due-lo, com honia para mSs. porque não só a
nossa autoridado do Breves fôra defondid,-i pelo ministro de
então, o Sr., conselheiro Paninhos, como o ministro inglês"não 

continuou com as exigências indevidas, que me pareciflr»

promovidas pelo cônsul do Pará.

Portanto esta 1" parte está decidida, e decidida de um

modo lisongeiro. A 2" ainda o não está; todavia creio qn-í
não ha motivo para se julgar que em breve o não seja,

IMvard Gibbon Swan teve a loucura de querer predu-
zir entre o Brazil e a Inglaterra um confli ;to, do qual re-

sultasse u navegação do Amazoníls; julgou elle que por isso

ficaria iramortalisadó e o Amazonas aberto; mas o nosso

ministro provou (e está no relatorio) que fôra aper.as uma

loucura; ns nossas autoridade» proccssárão-o e prendarão-o

justamente. As exigências que ha quanto" a este primeiro

ponto estão ultimadas, ou iVum estado que nos é mui:o li-

soií<Tei'"o; provou-se que asnosVas autoridades pr cearão

í/onio lhes cumpria, como não podião deixar de pr ceder.

E-tá a opinião do Sr. ministro de estrangeiros de então,

Appai'ccendo essa complicação, dera ella occasião a mostrar

o nosso direito, o creio que o mesmo succederá com a v;a-

gem que agora fez o cônsul inglez ao Amazonas, e que >

mesmo succedcrá sobre esse apparecimento dos dous

I r.ci no.^sa costa.

Como condo bastante no actual gabinete, de que faz part i

22
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o Sr. visconde de Maranguape, ministro dos negoeios estran-
geiros, que procurará decidir convenientemente questões
desta ordem; como pelas communicações que tive de pessoas
fidedignas, entendo que não lia razão para nos sobresaltar
por taes factos, j ulguei dever alliviar a camara do peso que
por acaso existisse sobre ella, e mostrar que podemos tratar
desta questão sem complicar as que estão pendentes, sem
envolvei outras que não tem nada com as de que se acaba de
tratar.

Um Sp.. Deputado : —Deos 
queira que assim seja !

O Sr. T rajnco de Almeida : — Tenho razões jfara acredi-
ta-lo, porque conheço como tem marchado principalmente
os negócios que direetamente mais affeetão a província do
Pará, peta qual tenho a honra de achar-me neste recinto.

Sr. presidente, tenho preenchido o meu fim, dando estas
explicações que julguei muito necessarlas, até porque não
via na casa o Sr. ministro dos negoeios estrangeiros, nem
algum outro membro do gabinete ; apenas o digno Sr. mi-
nistro da fazenda lia pouco entrou na sala, e por elle podere-
mos ter a confirmação das informações que acabo de dar.

(O Sr. ministro da fazenda entra na salaé toma assento.)

O Sr. Souza Franco (ministro da fazenda) : — Eu nada te-
nho a accrescentar ao que disse o meu amigo o honrado de-
putado pelo Pará. Não teve o ministério noticia nenhuma
desse facto que se attribue ao cônsul inglês no Pará, de en-
ttar em, uma prisão c delia tirat píésos. Disto não tem o
governo a menor noticia, nem julga o Cacto possível. Em
verdade é desses factos que ninguém ousa praticar, e que
também ninguém supporta (apoiados); creio que não se deu,
nem se poderia dar, como é referido.

Quanto ao outro facto não <5 elle novo ; já por muitas
vezes tem acontecido qu\3 navios sabidos jla colônia do Goya-
na approx.imem-.se das terras da província do Pará, nave-
gando na costa. Por essa occasião tem acontecido queappare-
ção boatos de entrada nos nossos rios, de desembarque de
forças, etc. etc.; mas com o tempo verifica-se que ou nada
disto houve, ou que nSo tem havido senão viagens de expio-
rações, viagens seientilicas, viagens que não têm alcance
contra os interesses e segurança do paiz.

O que sabemos é que pareee que a França trata de expio-
rar, cte fixar os pontos no sul da eolonia em seus confins
com o lado do norte. E' p03sivel que também tenbão viajado
para o lado da província do Pará e costa de Araguary, e a
pretendão melhor reconhecer, e que de algum navio ou
lancha saltasse parte da tripulação em terra; mas por ora
não lia nenhum motivo do receio, e nem podemos suppúr
que o governo franeez lançasse mão de meios violentos.

Não acredito nisso; creio que nossas relações pacificas
continuão e hão de continuar, e que não ha motivo nenhum
para os receios figurados. Repito, não tomos informações
exactas a respeito desses factos ; são boatos que correm, e
esses boatos repetidos por muitas vezes devião ser recebidos
com a mesma incredulidade como forão de outras vezes.

Eis-aqui o que posso dizer áeerca do requerimento do meu
amigo deputado por Pernambuco, que espero se dê por sa-
tisfeito. [Apoiados.)

O Sn. BrandXo:—Quando apresentei o reqiierimento 
que

está submettido ao conhecimento da camara, foi porque me
achava debaixo daimpressão que todo Bjazileiro devia sentir
ao ler essa noticia dada pelas folhas diarias. Nãoquizexa-
gerar os faetòs, nem tão pouco quiz pôr em duvida a so-
lieitude muito sincera que creio haver da parte do governo
em manter a dignidade e soberania nacional; nada disto
quiz fazer; o meu fim foi pedir informações, para saber se
os. factos relatados erão verdadeiros, e assim poder com o
meu fraco esforço auxiliar, ao governo a manter a inde-
pendencia e integridade do império, que todos nós, já como
representantes do povo, jácomo Brazileiros, temos rigoroso
dever de defender.

# 
Pedia pois essas informações, que constão do meu reque-

rimento, porque entendia que não devia passar desaperce-
bida um noticia daquella ordem ; e como creio nas palavras
do nobre deputado e do honrado ministro da fazenda que
acabão de fallar, j ulgo preenchido o fim a que me propunha,
epeço licença para retirar o meu requerimento (apoiados),
tanto mais porque estou convencido que o ministério, se
oecorrer qualquer emergencia importante que demande o
concurso e a solicitude do parlamento, a fará constar aos
representantes do paiz. (Apoiados.)

O Sn. Presidente : — Está retirado o requerimento.

O Sr. Dias A ieira : Eu havia pedido a palavra para dar
uma explicação que pôde servir de complemento ás que aca-
bão de ser.dadas.

O Sr. Presidente :— Já não 6 occasião.

O Sr. Cruz Machado :— Creio que posso offerecer esse
requerimento como meu, aGm de que o nobre deputado queacaba de presidir a provincia do Amazonas dê as explica-
ções que deseja dar e que nos podem ser muito úteis.

O Sr. Presidente : —¦ Para que o Sr. deputado possa dar
essas informações é necessário que proponha a urgência e
que a camara a conceda.

ELEIÇÕES DO CEAR 4.

(2o districío.)

Continua a discussão interrompida do parecer da com-
in/ssiio de DOderes sobre a eleição do 2® districto da pro-vmcia do Ceará, relativo ao Sr. Francisco Domingues da
bilva. °

O Sr. Presidente :—Tem a palavra o Sr. Silveira Lobo.
Vo?i-;s: - Não está no recinto.

J 
o Sr. Pr::::ídèmte:—Se não ha mais quem peça a pa-

O Sr. Cruz M-.ciiado :—Peço-a a favor do parecer.
O Sn. Presidenta : —Tem a palavra.
O Sr. Cruz Maciudo pronuncia um discurso que se acha

no Appmdice.

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás 3 y% horas.

Cessão eisi '1 «te fj u nlio.

prlsiduncia do sr. visconde de baepemdy.

A s 11 horas da manhãa, feita a chamada, e achando-se
presentes os Srs. Iiarmogénes, Pacheco, Salatbiel, Cerquei-
ra Leite. Baptista Monteiro, Serra Carneiro, Gonçalves da
Silva, Costa Pinto, Ferraz da Luz, visconde do Baependy,
Athtiide, Tobias Leite, Sáe Albuquerque, Souza Leão, Ja-
guaribe, Barbosa da Cunha, Cesai, Salles, Paes Barreto,
Ferreira dc Aguiar, Pinto de Mendonça, Augusto Corrêa,
Cunha Mattos, J.Marcondes, Paiva, Alcantara Machado,
Villela Tavares, Fiusa, Fernandes Vieira, Araújo Jorge,
Landulpho, Dias Vieira, barão de Camaragibe, Rego Bar-
ros, barão de Porto Alegre, Teixeira Júnior, Paninhos,
André Bastos, Torres Ilomem, Viriato, Brotas, Pereira
Pinto, Mcnde.3 da Costa, Bezerra Cavalcanti, Monteiro de
Barros, Augusto de Oliveira, Fâusto de Aguiar, Nebias,
Diogo Velho, Toscano Barreto e Gomes de Souza, o Sr. pre-
sidente declara não haver sessão por falta de numero.

Sessão em 5 <?;¦ .culto.

PRESIDENC1A DO SR. VISCONDE DE UALVEKUY.

Summario. Expediente.—Lei mineira. Observações do Sr.
Alcantara Machado, •— Prescripçüo de letras e contas. Ob—
serva0es do Sr. Brandão. — Banco do Brazil e estrada de
ferro. Observações do Sr. barão de Maná, Viriato, e Augusto
de Oliveira. — Variosiprojeclos. — Ordem do dia. — Eleição
do Ceará. Discursos dos Srs. Silveira Lobo, e Paes Barreto.
Votação.

A's 10 % horas da manhãa, feita a chamada, e achan-
do-se presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto,
J. Marcondes, Pereira Pinto, Salatbiel, Machado, .Torres-
Ilomem, Silveira Lobo, Hermogenes, Bretas, Cyrilio, Athai-
de, Cunha Mattos, Salles, Ferraz da Luz, Luiz Carlos, Ca-
lheiros, jCerqueira Leite, Sá e Albuquerque, Souza Leão,
Benevides, Mendes da Costa, Brüsque, Tobias Leite, Alcan-
tara Machado, Pinto de Mendonça, Landulpho, Monteiro de
Barros, Madureira, Pinto Lima, Jaguaribe, F. Octaviano,
Silvino Cavalcanti, Gonçalves da Silva, Ferreuade Aguiar
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Augusto Chave?, Paiva, Ccsar. Pacheco, Dantas, Serra Car-

neiro, Fernandes Vieira, Rego carros, barão de Camaragibe,
Teixeira Júnior, Barros Pimentel, barão de Mauá, Sampaio

Vianna, Fernandes da Cunha, Silva Miranda, Bello, Para-

naguá, Antunes de Campos, Brandão, barão dePorto-Alo-

gre, Borges Fortes, Baptista Monteiro, Pereira Franco, Ne-

bias e Barbosa, abre-se, a sessão.

Lem-se e approvão-se as actas de 3 e 4 do corrente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Fir.=a, Vil -

leia Tavares, Cruz Machado, André Bastos, Flavio Clemen-

tino, Barbosa, Toscano Barreto, Diogo Velho, Pedreira,

Pinto de Campos, Ilenriques, Lima e Silva, Belfort, Dias

Vieira, Augusto Corrêa, Santa Cruz, Delphino de Almeida,

Franco de Almeida, Pederneiras, Mendonça, Bezerra Ca-

valcanti, Araújo Lima, Peixoto de Azevedo, Araújo Jorge,

Viriato, Almeida Pereira, Felippe de Araújo, Coelho de Cas-

tro, Augusto de Oliveira, Paranhos, Paulino, Cândido Men-

des, Costa Pinto, Gomes de Souza, Belisario, barão deS.

Bento, Fausto de Aguiar, Cunha Figueiredo, e Carrão.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Tres officiosdo Sr. ministro do império, communieando

ficar o governo inteirado da decisão tomada pela camara so-

bre as eleições do 4o districto da provincia do Maranhão

6o do Ceará, e da província do Paraná.-—Inteirada.

Outro do Sr. ministrojda fazenda, enviandooofficio do pre-

sidente do banco do-Brazil, c mais papeis que oacompaulião,

contendo as informações que forão requisitadas pela camara.

—A quem fez a requisição.

Outro do secretario do senado, participando que o senado

adoptou o vai dirigir íi saneção imperial as resoluções decla-

ranao que os officiaes do corpo municipal permanente perce-
. beráõ a mesma etape que os officiaes do exercito, e autori-

sando o governo a fazer reverter á arma do infantaria o ma-

jor graduado do corpo do estado-maior de 2a classe Antonio

Joaquim de Magalhães Castro.—Inteirada.

Outro do mesmo secretario, enviando a proposição dose-

nado approvando a pensão concedida a D. FlorisbellaMaxima

da Silva, em remuneração dos serviços prestados por seu

marido.—Vai a imprimir, para entrar na ordem dos traba-

lhos.

Um requerimento do João Gonçalves Pereira Lima, ci-

dadão portuguez, pedindo dispensado lapso de tempo para
se poder naturalisar cidadão brazileiro.—A' commissão de
constituição.

Outro de Jorge Patchett, subdito britannico, fazendo

igual psdido. 
—A' mesma commissão.

Outro do secretario da faculdade de medicina desta corte,

pedindo quo lhe sejão concedidos mais 4CÍ0§ annua.es, ditle-

rença que existe entre os vencimentos deste e os dos substi-

tutos. — A' commissão de pensões e ordenados.

Outro dos ferreiros, serralheiros, estabelecidos nesta cor-

te, pedindo a revogação da postura da lllma. camara muni-

cipal, approvada pelo governo imperial em data de 19 de

Janeiro do corrente anno, attent-aas razões que expõem.—A'
commissão de camaras municipacs.

Acliando-f-e na sala immediata os Srs. deputados Manoel
Joaquim do Mendonça Castello-Branoo.e Balthazarde Arau-

jo Aragão Bulcão, são introduzidos com as formalidades do
estylo, prestão juramento é tomão assento.

Lê-se, entra em discussão, o sem debate é approvado, o
•seguinte parecer:

« A' commissão de pensões e_ ordenados foi presente o te-

querimento 
em que D. Angélica Rosa da Fonseça Biito,

\iuva do tenente Manoel Joaquim Gomes de Brito, e suas

duas filhas menores, naturaes da província de Sergipe,

onde residem, pedem uma pensão de 360SQ00 annuaes para

poderem manter se, uma vez que absolutamente carecem

de meios de subsistência, e rcconhecem-sc sem direito ao
meio soldo de seu fallecido marido o pai, por ter este sue-
cumbido quando apenas contava 13 annos e 9 mezes de ser-
viço militar.

« Considerando porém a mesma commissão que as peticio-
narias não mostrão acharem-se nas circumstancias previs-
tas pelo art. 3» da lei de 6 de Novembro de 1827, e nem que

seu marido e pai, embora não tivesse, quando fallecera, 20
annos de praça, poderia comtudo invoçpr em seu fnvpr o
beneficio da reforma com as vantagens de que trata o 26
do alffará de 16 de Dezembro de 1790, por estai1 impossibili-
tado de continuar as suas funeções, em virtude de algum
desustre ou grave moléstia adquirida no serviço do exercito;

?considerando mais qu * cm vez disso apresentão as suppli-
cantes uma fé de officio, cuja leitura induz a crer que os
serviços do fallecido se nem eempre forão tidos como menos
regulares, por certo estão muito lonn;e de poderem sei* qua-
lificados de relevantes c extraordinários ; e finalmente
reflectindo a commissão qiys quando nada disto hou-
vesse a notar dava-se ainda a falta não só de justificação
que provasse não estarem as supplicantes comprehendídas
na excepção estabelecida na primeira parte do art. Io da
referida lei, mas também de prova que cabalmente demons.-
trasse não terem as supplicantes meios alguns de eubsisten-
cia, é de parecer que so lhes indefira.

< Sala das commissões da camara dos Srs. deputados, 5 de '

Junho de 1857.—A. Pereira Franco.— 
'¦ 
runcixco '.la S-na

Carneiro.—J. âe Barros Pimentel. »

LGl iMINKIR V.

O Sh. Ai-cantaua Machados—Sr. presidente, eu entendo

quo a primeira necessidaded<)8 paizes regularmente consti*
tuidos ó a fiel e exacta observancia da lei, sem o que jámais
paiz algum poderá erguer-se aos destinos que lhe sejão
apontados, e tocar ao ponto de prosperidade que tenha em
vista, c a que possa aspirar ; mas, Sr. presidente, se todos
os individuos de uma sociedade bem formada devem ter em
vista estp dever, eu creio que com mais forte razão incum-
be ás autoridades, maxime ;.quellas que são investidas em

grandes attrlbuições, jamais se esquecer desta maxima sa-
lutar ; é pois, Sr. presidente, fundado neste principio, que
6 para mim da mais palpável evidencia, que enttndi conve-
niente offerecer á consideração dos Srs. deputados umain-
dicação relativamente a uma lei mineira, que, quanto a
mim, fere gravemente ao acto addicional da constituição

politica do império. Palio da lei mineira n. 723 de 16 de
Maio de 1855.

Digo, Sr. presidente, quo esta lei oflende gravemente ao .
aoto addicional, porque pelo § 4" do art. 10 do mesmo acto
não podem as assembléas provinciaes legislar sobre nego-
cios municipacs sem preceder proposta das respectivas ca-
maras ; no entanto porém vê-se quo por essa lei já citada,
sem preceder proposta da c >mnra da Diamantina, aposen-
tou a assembléa provincial de Minas o secretario da camara,
debaixo daf|denominação de licença sem tempo, determi-e
nando que o ordenado deste, o de um |outro individuo de qu.
trata a mesma lei, fossem pagos pelos cofres muçicipaes

Isto 6 por sem duvida, Sr. presidente, uma inobservância
de lei, uma invasão de poderes, um atropello aos direitos
das municipalidades. Sr. presidente, as assembléias provin-
ciaes tem invadido por mais de uma vez as attribuições das
camaras municipaes, quando <5 evideute que cilas terião

produzido muitas vantagens ao paiz, e especialmente a seus
municipios , por isso que são um dos mais preciosos clemen-

tos do governo constitucional (apoiados), se taes invasões, se
taes postergações senão tivessem dado tão freqüentemente.

Sr. presidente, eu estou intimamente persuadido que a
lei de 1° de Outubro muitíis vantagens, muitos benefícios

teria feito ao império, so tivesse sido executada liclmcnte;

se não tivesse soffrido tantos e tão repetidos golpes ; mas,
ao contrario, temos constantemente visto que as attribui-

ções das municipalidades tem sido invadidas não só pelo

governo geral como até pelas próprias assembléas Jjrcwin-
ciaes, como venho de mostrar. Isto, Sr. presidente, é gra-
vissimo ; e para demonstrar. Si. presidente, até que ponto
tem chegado esta invasão, principalmente por parte da a.,-

sembléa provincial de Minas, citarei um facto acontecido

com a municipalidade da Diamantina.

Fez a camara municipal daquella cidade cm o anno do

1845 uma proposta á assembléa provincial (que se devia

reunir no anno seguinte de 184Ü), para que cada um barril

de aguardente de capna de nove medidas que fosse consu-

mido no município pagasse 320 rs. Esta proposta foi apprc-

vada, e começou desde a sua approvação no dito anno de

1846 a ter execução, até que em 1849, tendo havido uma

completa mudança no pessoal dos membros da assembléa

provincial, viu-se com pasmo e admiração dos homens sen-

satos e prudentes da Diamantina, quer de uma quer de ou-
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tra parcialidade, em que enfão se dividia o paiz, essa lei ser
completamente alterada, sem ter piecedido, como expres-
samente determina o actoaddicional, proposta <la câmara ;
<=endo o dito imp isto reduzido de 320 a lüO! Observando-se, !
comouma das cousas as mais contrarias e oppostas ao bom 

'

senso, que ao tempo que a assemblõa provincial de ilinas fa- ]
zia descer o imposto de aguardente de canna, crendo legal 

*

mente, approvava no dia seguinte propostas 
- 
para outros \

municipalidades da província, em tndo iguacs á que aca- 
;

bava de 1:1o inconstitucionalmente alterar ! mas esta tinha •

por si um advogado, que adrede foi eleito deputado para
este fim, e que teve a habilidade de illaquear a boa fé de j
seus collegas.

Mas ainda, pergunto, Sr presidente, poderia o ns assem- :
Méas provinciaes legislai em negocios semelhantes sem :

preceder propostas das camaras ?

0 Sr. Atji vide dá um aparte.

O Sr. Alcam.uía M vcnADO : — Neste caso não havia pro-
po>ta alguma.

O Sr.. Atiiaidè : — Ahi podia.

O Sr. Alcantana Machado :—Não, senhor, está aqui.

(Lê.) Como é que a assembléa provincial podia legislar em
n 'gccios das camaras municipaes sem preceder proposta,
especialmente em um negocio destes, em que dispensa um
seu empregado do serviço, e ao mesmo tfempo ordena que
seja elle pago pelo cofre munlcijral'?!

Em ftttenuação, porém, Sr. presidente, a estas razões,
quanto a mim muito procedentes, tenho ouvido a alguns ;
Srs. deputados provinciaes dizerem que votarão pela lei
ii. 723 de 16 de Maio de 1855 em vista de um attestado
que a camara municipal da Diamantina tinha passado em 1

favor do agraciado. Mas, pergunto eu, a lei manda que se !
legisle ácerca de negocios municipaes sobre propostas, ou j
sobre attestados? Parece que é claro; e pois creio que jhouve uma invasão injusti ti cavei dos direitos da camara |
municipal ; e todas as vezes que os poderes, ou as autori- 1
dades constituídas não observão aquellas attribuições c re- 

'

galias que são marcadas pela lei, ha desordem, e da des- !

ordem resulta todo o mal da sociedade, resulta a anarchia,
que é o peior.

Fazendo eu, Sr. presidente, estas considerações, não creia
V. Ex. que eu tenha em vista a idéa mesquinha de hosti-
lisar esse empregado, a cujo favor a nssembléa provincial"fez 

essa lei, exorbitando suas attribuições ; não, Sr. presi-
dente, eu reconheço, pelo contrario, que esse cidadão (de
quem me prezo de ser amigo) é um empregado hábil, exe.r-
«eu dignamente o emprego em que foi licenciado, e que até
tinha, senão motivos legaes, ao menos razões plausíveis
para obter o favor que alcançou, se existisse no poder, que
lhe fez a graça de que me venho de occupar, a attribüição
de fazer favores semelhantes.

Para melhor fazer comprehender á camara que a assem-
a provincial de Minas foi illaqueada em sua boa fé quan-

do concedeu a licença sem tempo, vencendo o respectivo
ordenado pago pelo- cofre municipal, ao secretario da ca-
Mítra municipal da Diamantina, basta dizer que <5 elle
mesmo que actualmcnte está ali exercendo todas as func-
çòf-s a3 secretario da camara por ter CQiitraetado com o
c;;la'.:~o que actualmente serve de secretario interino es-
crever e fazer todo o trabalho da secretaria municipal,
mediante a percepção da metade do ordenado marcado
?io dito secretario interino; vindo portanto o agraciado ou
"° bercaventurado, que obteve o favor concedido pela lei
1;-(723 ãe 16 de Maio ne 1855 (o máximo dos favores que
até aqui, em casos semelhantes, se tenha concedido) a obter,
digo, um favor excessivo, não justificado por enfermidado
que c iuhabilitasse do continuar a funccionar no mesmo
lugar que servia, e que por um acto gracioso, e não sei se
diga inqualilicavel, da assembléa provincial, se permittio
el.a fazer.

Insisto, Sr. presidente, em dizer que não é por má vonta- j
ue ao empregado aposentado, de quem sou amigo, e cm
quem icconheço um bom servidor do lugar que por largos
annos exerceu, que me levantei 

para fazer a indicação que !
tenho a honra de suhmetter á sabedoria da camara ; mas '
fim para ver se põe um dique ás invasões que as assem-"bicas 

provinciaes, o mesmo o poder geral, fazem nas attrí-
Imiç >;-s das camaras municipaes. Nos Estados-Tnidos, Sr. <

presidente, e lia Inglaterra, como cm todos os paizes gover-
iimUi por instituições, representativas, ce tem tirado grau-
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des vantagens do elemento municipal; estou pois perstia-
dido que também entre nós pôde elle ser muito util • mas
ó preciso que seja cercado de prestigio, que tenha suas'attri-
buições claramente definidas, e que não sejão estas a cada
momento invadidas pelas assembléas provinciaes, e o o-o-
verno geral. (Não fallo do actual, do qual por ora nãolia
acto algum em relação ao objecto de que trato.)

Sr. presidente, um dos mais sarios embaraços com quelutão as municipalidades do nosso paiz é a creação de renda,
sem a qual não é possível que as camaras municipaes pos-
são fazer cs beneficio» que a lei de sua creação teve em vi3-
ta ; a renda não se crea sem imposto, e as camaras, além
do odioso qiie tem de carregar quando confeccionão al-
guma lei de impostos»naquelles ramos que não estão su
jeitos a imposições geraes e provinciaes, que certamente
sao bem poucos, tem depois o desgosto de ver a maior par 

-
te dessa renda absorvida pelas custas judiciarias, que quasisempre^consomem a maior parte dos rendimentos das mu-
nicipalidades ; quando porém depois de superarar todas
estas difficuldades conseguem crear uma pequena receita,,
tem depois o desgosto de a verem cerceada , como já lallei
do imposto dos 320 em barril de aguardente de canna, ou
dada por jactos legislativos das assembléas provinciaes a al-
guns felizes e hábeis que souberão manejar bem certas
mólas.

Sr. presidente, o imposto de 320 sobre cada um barril de
aguardente de canna consumido no município, de que fallo,
fui muito sabiamente combinado ; elle não recahia em gc-
nero algum de primeira necessidade ; este gênero não era
onerado com impostos geraes, nem provinçiaes ; aquelles
que o tinhüo de pagar, que erão os tropeiros, que vinhão
vender o genero na Diamantina, não tinhão outro ônus senão
fazer o adiantamento, do qual seresarcião na occasião de o
vendèrem; vindo os consumidores a ser aquelles que o paga-\ão; estas considerações nada actuárão no espirito dosS^-s.
deputados provinciaes, que tiverão tão pouca attenção para o
termo da Diamantina ao ponto de que emquanto sem pro--
posta da camara municipal reduzião um imposto sabia-
mente calculado â metade, approvavão no dia seguinte,
como disse, o mesmo imposto para outras camaras !!

O Sr. A m aidk : — Por circtunstancias diversas.

O Sr. Ai.cant.ika Machado : — Respeito muito a intenção
dos Srs. legisladores que formulàrão esse acto legislativo ;
mas não posso deixar de estigmatisa-lo , não só' porque o

! acho contrario ao acto addicional , como porque elle fez

j 
muito mal á Diamantina, que fieou privada de uma renda

; de que tinha indeclinável necessidade para muitas obras de
seu município.

. Mas,_Sr. presidente, deixemos por emquanto estas con-
siderações , que poderáõ ser melhor desenvolvidas em occa-
sião mais opportuna ; o que quero e desejo é que a commis-

| 
sa°, de assembléas legislativas examir.o essas leis de que
acabo de"f dlar, e interponha seu parecer a respeito. (Mancln
a indicarão.)

# Lê-se e é remeltida á commissão de assembléas provin-
ciaes a s-eguinje indicação:

< Indico que a commissão de assembléas provinciaes
examinando a lei mineira n. 723 de 16 de Maio de 1855,
declaro se cila se acha em conformidade com o que dispõe o
§ 4o, do nrt. 10 da lei de reformas constitucionaes.
A Ican ia i a Ma ch ado. *

IMtKSCr.irçÀO DE LETRAS E COITAS.

O 3»ra^íí).\o :—No 3° mez da sessão legislativa do
anno proximo passado, Sr. presidente, tive a honra de sub-
metter á consideração da camara um projecto relativo a
assumpto commercial, que reputo da mais subida im-
portancia.

Esse projecto foi impresso e teve o n. 54. Não entrou
porém na ordem dos trabalhos porque outros assumptos
occupárão a attenção da camaia.

lendo decorrido algum tempo, e havendo eu meditado
sobre a matéria desse projecto, entendi que elle não estava
completo, e que por conseguinte carecia de ser mais ampla-
mente desenvolvido.

E' pois para completa-lo, que apresento outro em sub-
stituição, e peço á camara permissão para retira-lo, ficando
substituído pelo trabalho que agora offereço.

Eu disse, Sr. presidente, que a matéria do projecto éde
summ/i gravidade. E com elTeito me pareço que como tal
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deve cila ser considerada, porque se refere á^prescripção

das dividas commerciaes.
Sr. presidente, tem havido um geral clamor em todas ns

praças do império motivado por esse pequeno prazo que o

nosso codigo do commercio marcou pura a preseripção das

dividas provenientes de transacções mercantis. (Apoiados.)
Se não fora um aviso de 5 de Dezembro de 1855, muitas

fortunas terião ficado abaladas, senão completamente des-

truidas, porque o artigo do codigo que tratava do tempo em

que o prazo" das prescripçoes tinliade começar, determinava

que esse prazo principiaria.^ a correr da data da^ promulga-

ção do mesmo codigo em diante desta sorte viria a aconte-

éer que o primeiro quinquennio em vez de findar no ultimo

dia de Dezembro de 1855, teria expirado em Julho desse

mesmo anno !
Em vista disto entendi que era do meu dever trazer este

aesumpto ao parlamento para que 110 futuro se não dessem
•occurrencias iguaes ás que tenho mencionado.

Sr. presidente, não estamos na Europa ; parece que 09 le-

gisladores que votarão o nosso codigo commercial julgarão

que nos achavamos nas clrcumstancias de alguns paizes
daquella parte do mundo, onde ha facilidade nas communi-

cações, onde mesmo o territorio é pequeno, de 
'maneira 

que

pôde sem difiiculdade o credor reclamar do seu devedor o

que lhe deve. Nós a > contrario habitamos n'iini territo-

rio immenso, e pela mói parte deserto.
Temos, por exemplo, a prpvincia de Minas, que em toda a

sua extensão se fornece 110 grande mercado do Rio do Ja-

neiro, ea3sim mantém com esta praça commercio muito

vasto. Se inijo se tomarem providencias < s credores do Rio

de Janeiro se verão em dolorosas difhculd:ide> p'ra cobrar

o que é seu, quando os devedores não qneirão pagar espon-

taneamente. Temos a província de Mato-Grosso, que tara-

bem se provè do que precisa 110 mercado do Rio de Janeiro,

c o mesmo succede com a do Rio Grande do Sul. Ao norte do

império Pernambuco é o emporio de todas as províncias qne
forinavão a capitania geral do mesmo nome, e ali, bem como

nesta corte, em vista do curto espaço de tempo que o nosso

codigo commerciul permitte para a prçscripção de dividas

mercantis, não poderio os credores haver o que se lhes deve

sem enormes incommodos. [Apoiados.)
E'necessário, portanto, que a nossa legislação sejaaccom-

modada ás cireumstancias do nosso paiz; quando tivermos
boas vias de communicação, quando houver facilidade no
transporte de um pára outro lugar, imitemos então o codigo
da Europa. Por ora não é possível admittir a legislação eu-
ropéa nesta parte, sob pena de arriscar o nosso commercio
a grandes perdas. (Apoiados.)

E'pois, Sr. presidente, para prevenir esses inconvenientes,

para attender ao clamor de todas as nossas praças cornmer-
ciaes, que apresento um novo projecto de lei, marcando
maior espaço para as prescripções das acções commerciaes:

Submetto á apreciação da camara este pequeno trabalho ;
dia o tomará na consideração que julgar conveniente.

Julga-se objecto de deliberação, e vai a imprimir, o se-

guinte projecto :

« À assembléa geral legislativa decreta :
« Art. 1." O pnr/.o marcado para a prescripção de acções

ccmmeròiaes resultantes de letras tica elevado a 10 tronos,
<>s quacs serão contados da data do protesto, e na falta deste
da do vencimento das me.-mas letras nos termos do art. 381
do codigo c«mmércial.

« Art. 2.o Fica igualmente elevada a 10 annos, q-üe serão
contados das respectivas datas, o prazo estabelecido para a

prescripção das acções provenientes de contas correntes,
dadas e aceitas ; orbetn assim de contas do venda de com-
mercianre a eommcrciante, que por si tiverem a presump-
ção de líquidas, na fôrma regulada pelo art. 219 do citado
codigo.

« Art. 3." Ficão revogados os art. 443 e-145 do codigo
apontado, e mais disposições em contrario.

« Paço da camara, cm 5 de Junho de 1857.—Francisco

Carlos Brandão. >

O Sn. IíiumUo pede á camara para retirar o projecto que
apresentou o anno passado, e íoi iriipresso sob n. 5t.

Consultada a casa a este-respeito, decido pela aílirmativa.

IUNC0 no IíRaZIL 15 ESTRADAS DE FERRO.

O Sr. B*nÃo di: Mac4:—Sr. presidente, levanto-me paia
apresentar á consideração da casa dous projectos de lei :

O primeiro diz respeito ao banco do Brazil. Constou
ultimamente que a illustre directoria do banco do Brazil
fizera Buffir officialmenle á presença do governo imperial
um parecer de uma das suas commissões em que declara
não poder manter o fundo disponível da caixa central sem
augmentar gradualmente a taxa dos descontos.

Entendo, Sr. presidente, que a taxa actual já <5 um mal
gravíssimo que ataca os interesses mais vitaes do paiz....

O Sr. F. Octayiako : — Apoiado.

O Sr. Barão de Mau (: — — e que portanto devemos
procurar outros meios para se alcançar o fim que sem du-
vida Jom em vista a illustre directoria do banco do Brazil.

Vejo que pela lei que autorisou a incorporação do banco
do Brazil 110 art. 2o § 1° sa determina que os primeiros
10,000:0005} empregados no resgate do papel-moeda serão
fornecidos pelo banco a titulo de empréstimo, o qual não
vencerá juros emquanto durar o privilegio do dito es tabele-
cimento; e no art. 3o se diz que se para maior segurança
de suas operações entender o banco que lhe convém obter
em qualquer paiz estrangeiro um credito que não exceda á

quantia que o governo lhe estiver devendo, em virtude da
disposição do § Io do art. 2°, poderá o mesmo governo
prestar para esse elfeito a garantia do Brazil.

O meu projecto tem por iim autorisar o governo a ga-
rantir desde já não só a quantia que se vai annualmente
amortizando até os 10,000:000$, como mesmo a impor-
tancia total. Já ve a camara que apenas se trata de uma

garantia meramente nominal, porquanto o banco do Brazil
com o seu fundo effectivo de 30,000:000$, com as. garantias
maiores de toda a excepção de que está rodeado pelofc seus
estatutos, com a presença constante e permanente de um
fiscal por parte do governo, não pódo apresentar a menor
duvida sobre a segurança de qualquer operação de credito
que precise realisar dentro ou fóra do paiz.

Todavia, para quo o banco possa, obter com mais promptí-
dão esse credito, a garantia do governo sem duvida lhe será
de muito auxilio.

Proponho, pois. qne o governo fique nntnrisado a, coi ce-
der desde já no b:nco do Brazil a garantia e.-ti pulada no
art. 3"....

Isto, Sr. presidente*, habilitará-o banco do Brazil a obter
com pouca demora, e t*alve/. de prompto, 10,0i 0:000$ de*
fundo disponível, que o habilitará a ernittir 20,00cjfl00$ 08 

'

30,000:000!$ do seu papel de credito, allhiará completamen-
te as necessidades da circula ção, e obrigará a sua.illustro
directoria a diminuir a taxa dos descontos! que no meu fraco
entender já é tão forte qne opprime o c m nercio, esmaga a,
agricultura emata a industria nascente do paiz. (Apoiados.)

O Sr. Coelho de Castro : — E' um mal necessário.

O Sr. B.vrào de Mau.í: — A discussão 6 que o ha de
provar.

O Sn. Vinmo : — Não está nas mãos da directoria reme-
diar ; 6 um mal inevitável.

O Sr.. BnMMDÃo: — E' assu-rpto que demanda grande «
luminosa discussão.

O Sr. Bwiào i»f MaijX . Estou disso convencido.
O segundo projecto, Sr. presidente, é também deimpor-

tancia transcendente.
O corpo legislativo, julgando em sua sabedoria que era

chegar'a a época de fazer marchar o paiz nas vias do oro-

gresso em relação ao desenvolvimento da sua riqueza, votou
cm varias leis urna garantia para serem levadas a effeito
diversas o importantes estradas de ferro, sem duvida porque
entendeu que era este «m dos primeiros melhoramentos
com que devia dotar o paiz.

Essa garantia, estipulada pelo c.rpo legislativo, é, no meu
fraco entender, muito sufficiente para com cila se levanta-
rem os capitaes na Europa, não obstante as difliculdades da
época que atravessamos. Acontece, porém, Sr. presidente,
que ella não tem sido bem comprchendida pelos capitalistas
europêos. Elles raciocinão por este modo ; d zem : * O vo? so

paiz nos aliança um juro minimo de 7 %. porém estabelece
o máximo da despeza por que se ha de realisar cada urna r'as
vossas estradas, e nós não sabemos se esse dispendio será o
duplo ou o triplo do máximo estabelecido. Portanto, os
vossos 7 % podem ficar reduzidos a 2 ou a 3 da eífectiva

;despeza que se fiztr com a construcção de semelhantes
erradas. » Eu creio, Sr. presidente, que os capitalistas eu-
ropêos não fazem uma apreciação < xacta da questão, ou nã
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«ntrariiio'«ra duvida sobre a ni® ciência do capital garnn-
tMos .1 Uto devido ii cirçutnstaucia especial de não coube-

ccrem o terreno, e dc se não terei i dado ao tftbalko de

colhei informações.

O Sn. Sawpaio Vi.uoi.i:—E de não prestarem, talvez, in-

teira fé ás nossas informações.

O Sn. ISarao »e SImjí : — Não direi tanto. Para mim,

Sr., presidenta, tenlio por certo que os quantitativos esta-
belecidos pelas leis e contractos especiaes a respeito são
muito suficientes, que não foi estabelecida uma quantia
mínima,* e sim uma quantia máxima, que todas as estra-
das contractudas com a garantia de juro se podem realiear
effectivãmente com as quantias designadas nos respectivos
contractos

Como, porem, existe esta duvida, os capitaes nãoappare-

cam para sereito empregados em acções destas companhias; o

que resta pois a fazer-se, senhoras ? Cruzarmos os braços e

esperar que semelhante duvida desappareça com o tempo ?

Que a conclusão desses ped-ços de estradas já emaudamen-

to vá mostrar aos capitalistas da Europa que estuo em

erro ? Isto, Sr. presidente, importa uma demora immensa,

e em uma quadra em que as necessidades publicas clamoro-

samente exigem que marchemos.

O meu projecto tem pois por fim autorisar o governo
a prestar uma garantia oüioax a emprestimos que tiverem
de ser feitos por estas companhias, comtanto que o ônus de

taes emprestimos não exceda ao máximo da responaabili-
dado que cabe ao governo pelas leis já votadas.

Parect-,mer Sr. presidente, que uma. garantia por some-
lhante fôrma estipulada, que não tem referencia a nenhum

projecto ulterior, mas sómsnte aos contractos já effectiva-
mente realisados, aos empenhes que o paiz já tumou sobre
si, não pôde encontrar obstáculos.

Acredito, Sr. presidente, que com a passagem dessa auto-
risação ao governo, nem será precisa, talvez, a garantia do
mesmo governo prestada desta fôrma senão para quantia
extremamente módica, porque esta lei dará tamanha força
moral ás companhia» que 

¦se pretendem organisar, que ellas
emittiráõ sem diííicuidade e prompiame nte rs suas acçòes ;
se porém não o puderem fazer, cumpre habilitar o governo
para remover os obstáculos.

* 
O paiz jáacei"ou o empenho cie garantir o mininio do

juro ; não se pede ao pai/- que augmente o ônus dessas ope-
rações, pede-se apenas um meio pratico de tornar eíFectiva
a garantia dada.

Por esta fôrma. Sr. presidente, creio que alcançaremos o

grande fim de levar a efíeito com presteza nm melhora-
mento altamente reclamado pelas circumstancias do nosffo

paiz. .
Reservo-me para em occasião opportuna desenvolver a ma-

teria do que tratão os projectos que offereço á consideração
da casa.

Julga-se objecto de deliberação, e vai a imprimir para
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto :

« A assembléa geral legislativa resolve:
* Artigo único. O governo fica autorisado a conceder ao

banco do JJrazil, desde já, a quantia estipulada no art. 3o d\
lei de 5 de Julho de 1853, atA a ímportancia dos 10,000:000$
de que trata o art. 2° § 1<> da referida lei.

« Paço da camara dos deputados, 5 de Junho de 1857.—
Barão de Maud. >

O Sr. Vimàto pede que sejão remettidos os dous projectos
ás commissões de fazenda, e commercio, industria e artes.

. O Sr. PnEsinKME : — O requerimento do nobre deputado
só póde ter efreito quanto a um dos projectos, porque a res-

peito do outro já a camara o julgou objecto de deliberação
o vai ser impresso para entrar na ordem dos trabalhos.

O Sr. Viria-to : — Bem ; seja em referencia ao que ainda
não está julgado objecto de deliberação.

Lê-se, .e vai ás commissões de fazenda, e commercio, in-
dustria « artes, o seguinte projecto:

« A assembléa geral legislativa decreta :
< Artigo único. O governo fica autorisado a garantir da

maneira a mais completa e efíicaz, fóra do paiz, os em-

prestimos que fòrem necessários para a realisação das estra-
das de ferro já autorisadas legalmente, com gaiantias de

juros por parte do governo, comtanto que o montante dc
taes emprestimos não exceda a sete milhões de libras ester-

linas, nem os juros e amortização que houverem de ser esti-

pulados eXcedão ao mínimo dos dividendos estabelecidos
nos diversos contractos.

Paço da camara dos deputados, 5 de Junho de 1S3~.—
Barão de Maud. >

O Sr. Aucüsto de Oliveira (pela ordem):—Sr. presi-
dente, entre os diversos projectos que forão offerecidos á
consideração da casa na legislatura passada, existe um
sobre o qual a situação exige, da parte da camara, uma ao-
luçilo prompta. Esse projecto 6 o que foi offerecido por a!

guns Srs. deputados relativamente á garantia addicional
concedida por algumas assembléas provinciaes ás estradas
de ferro cuja conclusão acha-se estipulada em contractos
celebrados pelo governo, em virtude da lei de 1850.

A camara comprehende que tratando-se hoje de dar uma
nova interpretação a esses contractos, e querendo-se que
essas estradas em lugar de serem feitas com os recursos,
das respectivas companhias o sejão com o auxilio de em-

prestimos garantidos pelogover.no...
O Sr. Barão deMauá:—Não ha tal; quer-sc que sejão

feitas pelas companhias; mas com a garantia do governo.
O Sr. Augisto de Ojliveira :— Porém assim se dá

uma modificação nos contractos.
E em todo o caso, como essa garantia estipulada nos con-

tractos tem de recaliir parte sobre os cofres provinciaes e
parte sobre os geraes, cumpre que a camara resolva, segundo
se acha proposto no projecto a que me refiro, a maneira por
que têm de ser realisadas essas garantias.

A camara ainda não resolveu essa questão. E' uma ques-
tão preliminar muito iniportante, é uma questão que afTecta
muito de perto os interesses públicos, tanto em relação aos
cofres provinciaes, como a^s geraes. Peço p is a Y. Ex., Sr.

presidente, que, em vista do que acaba de ser exposto na casa

pelo nobre deputado do Rio Grande do Sul, de para a
ordem do dia esse projecto relativo á garantia addici.onal de
2 % concedida por algumas assembléas provinciaes a algu-
mas estradas de ferro.

O.Sr; Barão de Mau A. : — Peço a palaVra pela ordem.

O Sr. Presidente : — Não se ,aclia cousa alguma em dis-
cussão.

O Sr. Barão de Mailí •- —Quero só dizer duas palavras
sobre o que acaba de observar o nobre deputado que me

precedeu.

O Sr. Presidente : — Esse nobre deputado apenas fez um
requerimento A mesa para que fosse dado para a ordem do
dia o projecto a que se referio. Eu mandarei examinar o

que ha a semelhante respeito.

VÁRIOS PROJECTOS.

Julga se objecto de deliberação e vão a imprimir para
entrar na ordem dos trabajji' s os seguintes projectos:

« A assembléa geral legislativa resolve:
Artigo único. Haverá mais um collegio no 3° dístricto

eleitoral ua província do Piauliy, composto dos eleitores da
freguezia da villa de Jerumcnlia, o qual se reunirá no lugar

que pelo governo for designado.
« Revogão-se as disposições em contrario. — João Lv^tosa

da Cunha Paranaguá. »

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo único. Ficão concedidas tres loterias., qu3 serão

extraliidas na corte, segundo o plano adoptado, cujo pro-
dueto será applicado a beneíicio das obras das igrejas ma-
trizes da Villa da Formiga dc Montes Claros, S. Romão, Ja-
nuaria, e Grão-Mogor, da Barra do Rio das Velhas, e |lo
Curvello na província de Minas-Geraes.

« Paço da camara, 5 de Junho de 1857. - Dr. Luiz Carlos
da Fonseca. >

A assembléa geral legislativa resolve
« Art. 1 .o O hospital de caridade da villa de S. Gabriel ,

na província de S. Pedro do Hio Grande do Sul, é autorisado
a possuir bens de raiz no valor de 50:000$

« Art. 2.° Fíoho para este fim dispensadas as leis de
amortização.-—/. P. da S. Bo>ges Fortes.— Jocintho dc
Mendonça. »

« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo Único. O 8o dístricto eleitoral da província de

Minas-Geraes terá um 4o collegio eleitora! que funccionará
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na igreja matriz da villa tio è. Romão, e será tormado dos

eleilores cia mesma villa, e dos da freguezia da Baira < o ».io

das Velhas, ficando revogadas as disposições em contrario.

—Dr. Luiz Carlos da Fonseca. >

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DO CE A R A.

(2° dislriolo.)

Continua a discussão adiada do parecer da commissão

de constituição epoderes relativo ao Sr. Francisco Domm-

gues Silva.

[A caieira da presidencia é occupada pelo Sr. vice-presidenlc.)

O Sr. Silveira Lobo pronuncia um discurso que se

acha no Appendipè.

O Sr. Paes Barreto : — Sr. presidenta, uão pretendia

tomar parte nesta discussão. Tendo, na qualidade depresi-

dente da província do Ceará, ministrado á camara dos Srs.

deputados todas as informações e esclarecimentos necessários

para que ella pudesse julgar com segurança e conhecimento

ae causa os fa.ctos que se prendem á eleição do 2o districto

daquella província, julgava-me dispensado de intervir no

debate. Mas desde que o nobre deputado pela província de

Minas em uma das sessões próximas passadas provocou-me

por diversas vezes para que eu tomasse parte na discussão,

convidando-me a ella com notável insistência, resolvi, para

satisfazer ao nobre deputado, tomar a palavra.
Hoje porém que o nobre deputado mio sò me convida pai a

o debate, mas ainda me dirige aceusações

O Sr. SiEyEiR.v Lobo Censuras.

O Sr. Paes Barreto:— ... que considero muito graves,

não pratico sómente um acto de condescendencia tomanda

parte nesta discussão, cumpro também um dever. [Apoia-

dos.) O meu devtír exige que eu prove á camara e ao paiz

que o nobre deputado foi para comigo muito injusto

0 Sa. Silveira Lobo Ha de lhe ser diffieil prova-lo.

O Sr. Paes Barreto:— .... que não epnhece_ os factos

que occorrCrão no Ceará; que unicamente se deixou .guiar

por informações de pessoas suspeitas e interessadas em des-

figurar a verdade.

O Sr. Silveira LoitoNão me dirigi por informações

guiei-me pelos documentos.

O Sr. Paes Barreto : — Prestei toda a attenção ao nobre

deputado; ouvi-o em silencio sem dar-lhe um só aparte;

rogo-lho que me não interrompa, porque assim perturba

a enunciação de minhas idéas. O nob're deputado sabe que

não tenho o habito da tribuna, que raras Vezes a occupo.

O Sr. Silveira Loro : — Não lhe darei mais apartes;

não quero perturba-lo.

O Sr. Paes Barreto: —O meu fim principal, Sr. presi-

dente, é defender-me j não tenho o menor interesse cm que

seja approvada a eleição do Sr. Francisco Domingues; e-me

pessoalmente indifferente que a camara rejeite ou approve

o parecer da illustre commissão de poderes, bem que estej a

resolvido a votar por esse parecer pelos motivos que depois

«xpenderei. _ ¦_

Sr. presidente, o nobre deputado disse no principio do seu

discurso qwc o presidente da província do Ceará era, até

certo ponto, responsável pelos factos deploráveis que sou o

primeiro a lamentar, e que oceOrrCrão no 2° districto da-

quella província, porquanto nem antes nem depois daelei-

ção providenciou para que os cidadãos pertencentes á oppo-

siçâo pudessem votar livremente.

Não serei eu, Sr. presidente, queme encarregarei de fazer

o meu próprio elogio ; lerei sómente o trecho de um artigo

do Cearense, orgão da opposição e escripto pelo chefe desse

partido no Ceará.

Uma voz E' o verdadeiro documento.

O Sr. Paes Barreto : — Eis o artigo a que me refiro :

« Felizmente para o Ceará chegou o Sr. Paes Barreto.

* S.Ex. tem prestigio, e goza da conhança publica.

Acreditão-se sinceras as suas palavras, assim como a sua

imparcialidade. Nenhum acto ainda o desmoralizou ate

hoje; portanto espera-se que suas ordens sejao cumpridas.

< O Sr. Paes Barreto, certo do estado melindroso da pro-
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vincia, e do nenhum respeito o consideração de oito gozavão
as ordens do vice-presidente, tomou por {si mcduuiss muiv cwr*

yicai\ que devem minar a província
ManSou o tenente-coronel Peregrino para o Arncaty

com força para manter r rdem.
* Ordenou que o br. Rocha,juiz de direito dolnht.merim,

assistisse em Liaria JPereira M eleição para fazer óbi :.-var
a lei.

« Negou a força que pedio o Dr. líaymtindo, da Impera-
triz, para fazer a eleição. Nomeou cm lugar do Monte
Raso, para delegado, um cidadão pacifico muito respeitável,
o Sr. Anastacio Francisco Braga.

Fez circularrs a todas as autoridades, não f órecom-
mendando plena liberdade na eleição, como ameaçando-as de
responsabilidade te transgredfssém as suas ord' ns.

« Mandou concentrar a força publica, e • usvia-la das
eleições, piohibindo expressamente aos e-mi/iaiiuante» dds
destacamentos a menor intervenção na luta. eleitoral.

Todas essas medidas, que no3 parecem dictadas sincera-

mente, são applaudidas pelos verdadeiros amigos da paz
e do socego publico, e promettem garantir a liberdade

do voto. >
Isto, senhores, foi escripto nas vésperas da eleição, o pelo

cheio da opposição.
Mas disse o nobre deputado: « Subirão á presença do

presidente da província algumas representações pedindo-lhe
que suspendesse o comnjandante superior que estava perse-
guindo a guarda nacional, e demittisse o «commandante

do destacamento, partidista exaltado e cujos precedentes
infundião terror. »

Sr. presidente, eu entendo que quem governa deve atten-
der ás representações que lhe são dirigidas, ou seja,pelos
seus amigos ou pelos seus adversarios; mas, senhores, è

preeifeo que as providencias sejão reclamadas pelo interesse

publico c não pelo interesse individual. (Apoiados.) Com

que direito eu suspenderia o commandante superior de So-
bral se contra elle não se apresentava nenhuma prova,
nenhum documento?

Uma voz:— Querião fazer do governo instrumento de pai-
xões.

O Sr. Silveira Loro :—Argumentei com factos, e me res-

pondem com a opinião de um homem !

O Sn. Paes Barreto : —Com a opinião de um homem que
não é suspeito, e que conhece mais dos factos que o nobre
deputado, que nunca esteve no Ceará.

Com que direito devia eu demittir o commandante do
destacamento do Sobral, se contra elle só se apresentava
um facto que depois explicarei, mas um íacto desaeompa-
nhado de provas e documentos? Entretanto, Sr. presidente,
apezar dessas representações não virem comprovadas, tomei
o arbítrio de mandar ouvir ao juiz de direito do Sobral, e
aproveito a occasião para dizer que esse juiz 6 um dos ma-

gistrados mais distinetos que ou conheço. [Apoiados.)
O Sn. Silveira Lobo : — Ninguém impugnou isso.

O Sr.Paes Barreto: —Senhores, a respeito do comman-
dante do destacamento dizia-se que na eleição de 7 de Se-
tembro elle tinha mandado reunir e embalar todo o desta-
camentoe pretendido espingardcai o povo. Esta palavra es-

pini/ardear esteve muito em moda no Ceará.

O Sr.. Silveira Loro : — E em ofFectividadc desgraçada-

mente.

O Sr. Paes Barreto: — Eis oúfiicio do juiz de direito a
respeito desse facto attribuido ao commandante do 4estaca-

« Tendo a mesa parochial declarado que não recebia
mais listas naquelle dia, c se retirando por esta razão os vo-
tantes em differentes direcções, aconteceu nesse comenos
chegar á igreja o commandante superior Joaquim Ribeiro,

que reflexionou á dita mesa, dizendo-lhe que era muito ce-
do, e qUe podia cila ainda continuar nos seus trabalhos para
descansar o poso; a mesa annuindo a essas reflexões reco-
meçou os seus trabalhos, e os votantes que itTo- e retirando
voltárão alguns ás carreiras, do que resultou aos que iguo-

ravão isto suppôr ser barulho na igreja, snpposição que
creou vulto, o chegando á rua próxima ao quartel, o dito

commandante, a esta palavra 
— barulho na igreja,— mau-

dou tocar reunir; aebando-se também próximo ao quar-
tel o major Miguel Francisco do Monte, acudio', e cho

gando ao quartel, afiançou-me que vio o destacamen-
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to emoalando-se, o que d 3U lngar a este censurar
o dito eommandante por mandar tocar a reunir sem liaver lia-
rulho, c mui to mais embalar*) destacamento, resultando dahi
troca de palavras desagradaveis entre um e outro. Foi isto
o que ocateioneu o toque de reunir da parte 

-do referido com-
mandante ; devendo declarar a. V. E.r. que, reunido o destaca-
minto, eiie do quartel iitiosaliio, -porque não recebeu o comman-
dinle raquisiçflo alguma do L)r. dfle-jado. Nào posso acampa-
nuar os pe:icionarios na parte em qm dizem que o commandan-
t: do destacamento, fez isto para intimidar o povo, e derramar o
siu sangw. talvez. Conheço de longa data a esfe official, e
nunca foi elle ápeusado de factos de sangue, e não tendo elle
instinetos ferozes não podia com fundamento suppôr-se de-
ásejos de espíngardear o povo, e tanto mais assim o devo

pensar quanto no Pr. delegado e juiz municipal encontraria
uma completa de.-aporovaçâo a este acto, caso o quizesi-e
pôr cm pratica. >»

JávôY. Ex. que o unic.0 facto attribuido ao coromtm-
danre do destacamento éexplicado, e explicado de uma ma-

neira lionrosa pura o mesmo eommandante. Mas peDsaV.
Ex. que eu, apezar disso, desprezei a representação de que
se trata ? Não, senhores.

O Sr. Silvema Lobo : — Fallci com os factos.

O Sr,. Presidente : — Peço ao nobre deputado que não In-

terrompa o orador.

0 Sr. Paes Barreto : — Também estou fallando cornos
factos.

Apezar, Sr. presidente, de eu saber que o eommandante
do destacamento tinha procedido regularmente, apezar de
estar persuadido de que elle era incapaz de praticar os fac-
tos de que o accusaváo,lhe dirigi este officio :

« N. 4.—Palacio do governo do Ceará, em 20 de Outubro
de 1856 —Ao meu conhecimento chegou uma representa-

ção de vár ios habitantes dessa cidade, na qual se dizia que
Vm. intendera na eleição de 7 de Setembro, embalando as

praças que estavão sob suas ordens, e fazendo outras os-
tentações de força, para o fim de prohibir que os cidadãos
dessa parochia vota^stmi para os cargos de juizes de paz e
•vereadores nas pessoas que fossem de sua livre escolha e
espontanea vontade. Não tendo porém os signatarios da

jnesma representação provado os factos que allegárão, devo

crer que Vm. cumprio as ordens que a respeito da íiberda-
de do voto lhe forão transmittidas por esta provincia.

< Sem embargo disso, porém, recommcndo-lhc de n .vo, e
muito terminantemente, que se abstenha. de tomar a menor parte,
como autoridade, na eleiç~io que deve alii correr no dia 2 de No-
tembro proccimo futuro, ficando Vm. mui cerro que eu não
tolerarei que, por qualquer pretexto, ponha Vm. o menor
embaraço á liberdade com que deve correr a citada eleição,

já fazendo ostentação dê força, já praticando qualquer acto
de semelhante alcance.

« O que tudo lhe recommendo sob sua mais estricta res-

ponsabili lade. —Deos guarde a Vm.—Francisco Xavier Paes
Barreto — Sr. eommandante do destacamento de Sobral. >

Agora, Sr. pre:*identç, examinemos o procedimento desse
commandan te do destacamento. Pergunto eu. forão as mi-
ilhas ordens desrespeitadas? Não, Sr. presidente. No dia
da eleição, e apezar da desordem, o eommandante do desta-
camento não sahio do quartel senão depois que o juiz d« di-
reito /cquisitou a sua intervenção. Então veio elle com a
força dispersar os homens que estavão lirando, e os dispev-
sou sem praticar um só acto de violência,

O S. Paciieco : — Os assassinos forão presos ?

O Sr.. Paes Barreto:—Responderei depois. E' preciso
não confundir as cousas, porqu" não posso responder a
tudo ao mesmo tempo.

Como é pois, Sr. presidente, que o nobre deputado disse

que a pve.-ença do destacamento em Sobral foi a causa

O Sk. StTAKJBA Lono : — Podia ser a causa.

O Sit Paes Barreto :— ... ou concorreu paia os tristes

successos que ali se der&o ? Vamos ao eommandante su-

períor. #
Senhores, a respeito do eommandante superior eis o que

disse o juiz de direito .
« Quanto á perseguição na guarda nacional que não

votou com os seus respectivos chefes, alguma cousa houve

neste sentido, porque não sô alguns guardas sè queixárão
de atropello no serviço, como forão outros presos por oito
dias por faltarem á revista; me parece que a falta de uma

revista não deve ser punida com oito dias de prisão; entre-
tanto estes guardas não votarão com seus chefes, o quecon-
vence que essas prisões e esses atropellos forão devidos á
circumstancia de não votarem os guardas cora seus chefes,
attendendo-se a essa carta do commaiidante interino pediu •

do que não se prenda a úm guarda po,rque vota com os
carangneijos; c dessa carta eu vi o original. »

Senhores, para providenciar sobre estes factos de Setem-
bro, uma ordem foi expedida ao eommandante superior pela
presidencia da provincia.

O Sr. Sii.vf.iu.v Lobo :¦—E as prisões continuarão.

O Sa. Cruz Machabo :—Ahi é que está o engano.

O Sn. Paes Barreto:—A ordem é a seguinte:
« Circular dirigida aos eommandante^ superiores da

gnarda nacional. — 111 m. Sr. — Apenas V. S. este receber,
ex peça as mais. ter min antes ordens aos comm and antes dos
corpos soo seu cornmando superior para. a fiel observância
da portaria junta por cópia, pela qual forão suspensos os
exercícios o revistas da guarda nacional em toda a provin
cia, pelos motivos exarados na dita portaria. O que a V. S.
tenho por muito recommendado.

« Deos guard:; a V. S., etc. »
Portanto o motivo des&as prisões, seé que se derão, esta-

va retirado. Todavia, Sr. presidente, dirigi ainda o seguinte
officio ao eommandante superior :

« IUm. Sr.—Acabão de trazer ao meu conhecimento que,
apazar das ordens expedidas pelo meu antecessor para que
cessasse todo o serviço da guarda nacional por dous mezes,
continuão nesse termo h serem os guardas incommodados
com notificações para revistas, fazendo-se prender a muitos

por falta de serviço; cumpre que V. S. me informe com ur-

gencia. sobre esses factos, devendo ficar na intelligencia de

que não tolerarei que as ordens desta presidencia sejão illu-
didas.

« De novo lhe recommendo que se abstenha de intervir
como autoridade na próxima eleição de 2 de Novembro, e

qíie não consinta de modo algum que os commnridantes e
oííiciaes dos diversos batalhões de seu commando superior
se prevaleção dos postos que occupão para intervir na elei-

ção, e constrangera liberdade que devem ter 03 s -1 dados 110

pronunciamento" de seu voto.—Deos guarde n V. S.—
Palacio do governo do Ceará, em 21 de Outubro de 1856. —

Francisco Xavier Paes Barreto. — Sr. eommandante superior
da guarda nacional da cidade de Sobral. »

Agora, Sr. presidente, vejamos como procedeu este com-
mandante superior. Senhores, não existe uma só prova de

que algum soldado ou official da guardanacionnl da comarca
de Sobral fosse preso por motivos eleitoraes. (Apoiados.)

(Ha um aparte.)

Admira, Sr. presidente, que viessem documentos para
s ?rem presentes ao nobre deputado, c que eu, que era presi-
dente da provincia, e que' podia punir «-sses acto» trans-

gressivos das minhas ordens, não os tivesse recebido!

O Sa. Silveira Lor.o: — Mas duvida diss- ?

O Sr. Paes Barreto •. — Duvido.

O Sk.''Su.veira Loro : — Compromcito-r.:d a apreyi:t-
ta-los.

O Sr. Paes Barrz-to: — Não me importa; o nobre de-

puta do com pulsou documentos que hei de demonstrar que
são falsos pelos proprios depoimentos daquilo- que se diz.

que os lizerão.

O Sa. Silveira Lono: — E a voz da imrrensa? Além

disto tenho documentos.

O Sr. Paes Barreto : —A camara já ouvio por diversas

vc.es a historia dos tristes acontecimentos que se derão

na cidade de Sobral. Senhores, quando uma população
inteira se batia fora da matriz, quando a ordem publica se

achava tão profundamente alterada, quaes iora.> os indivi-

duos que se apresentarão entre os combatente1?, expondo até
suas vidas para a pacificação*das desordens? O juiz de di-
reito, o juiz municipal, e o eommandante superior (apoja-
das); o eommandante superior, que. via seu genro cahido

como morto, e um lilho e quatro sobrinhos feridas! E o que
fazião aquelles que se apresentão como amigos da ordem,

aquellés que se dizem liberaes por exccllencia? Retiravã.õ-se

para suas casas, deixando a desordem lavrar em grande
ei cal a. (Apoiados )
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O Sn. C1117. Machado: — Ião forjar actas sobre os cada-

veres.

O Sr. Silveira Lobo : — Recebião punhaladus.

O Sr. Fernandes da Cunha: — IIavião de ficar ahi para
serem victimas de um assassinato horroroso.

(Ha outros differentes apartes. Agitação.)

O Sr. Pbesidkktc : — Ordem, senhores!

O Sr. Paes Barreto: —Sr. presidente, depois de uma

interrupção desta ordem feita pelos nobres deputados, eu

tenho o direito de perguntar se por ventura approvei o pro-
cedimento daauellesquederramârão sangue? Pois quando
ou digo que ô eommandante superior_ foi aquelle que se

apresentou com o juiz de direito eo juiz municipal para

pacificar as desordens, quando digo que alguns des3cs ho-

mens, autores das representações que se apresentão, em

vez de coadjuvarem a autoridade, retirárão-se a suas casas

para forjarem actas falsas, digo alguma cousa que não seja

verdade ?

(iContinuilo os apartes.)

O Sr. Silveira Lobo: — O sangue que ali se derramou

cios pobres liberaes servia para escrever muitos milhões de

actas.

O Sr. Paes Barreto : — Disse o nobre deputado: < O

presidente da província do Ceará <5 responsável pelos íactos

que ali se derão, porquanto, em vez de seguir para aquella

província confiada íi sua administração depois de encerra -

dos os trabalhos do corpo legislativo, foi para Pernambuco

tratar da sua eleição.

O Sr. Silveira Lolo : — N"0 foi por censurar.

O Sr. PaesBarreto : — Então para que o nobre deputado

trouxe isto ? E eu devo suppôr que foi para fazer uma cen-

sura, porque igual censura me tem sido feita por alguns

jornàes-Senhores, 
eu sahi desta côrte no dia 22 de Setem-

bro, fazião alguns annos que eu não tocava em Pernambuco

senão de passagem, então demorei-me ahi tí dias, e a 10 de

Outubro eu estava no Ceará. Que interesse tinha eu em de-

morar-me na província de Pernambuco? Não me convinha,

como presidente do Ceará, achar-me nesta província com

grande antecedencia, paia deslazer quaesquer embaraços

que por ventura se tivessem creado na minha ausência?

(Apoiados.)
Uma das minhas infelicidades na província do Ceará foi

ter chegado tão tarde, vinte di'a3 apenas antes da eleição,

sendo ali as distancias de 50, 60, 80 e 100 léguas. Achei a

provincia toda agitada, em consequencia da luta renhida

que houve por occasião da eleição de Setembro; não me
«Ta possível pacificar os ânimos, não estava nas minhas

mãos adiar a eleição.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Então já reconhece que a

provincia não estava em seu estado normal ?

O Sr. Paes Barreto : — Nunca puz isto em duvida, e

direi o que penso a este respeito.

O Sr. Cruz Machado : — Estava no mesmo caso em que
estão todas as provincias que têm partidos exaltados.

O Sr. Villela Tavares : — Nada disso prova em favor
da eleição que Ee discute.

O Sr. Paes Barreto : — Isto serve para responder ás
cbservações feitas aqui. (Apoiados.) Senhores, eu estou por
ora defendendo-me (ias censuras que me forão lançadas.

(Apoiados.)

O Sr. Villela Tavares : — Essa <5 a verdade; não tem tra-
tado da eleição.

O Sr. Cruz Machado : — E quando eu tratei delia, como

membro da commissão, alguns Srs. deputados não ouvirão,

porque se havião retirado.

O Sr. Paes Barreto : — Disee o nobre deputado: « Não

posso deixar de censurar o presidente da provincia e as nu-
toridades locaes, que não prenderão ou nao procederão con-
tra os autores dos crimes commettidos no dia 3 de Novem-
bro. » Sr. presidente, se o nobre deputado tivesse lido os
documento.? que acompanharão as actas relativas A eleição
de Sobral, ahi encontraria o meu officio de 7 de Novembro,

dirigido ao delegado e juiz municipal dessa cidade.

O Sn. Silveir v I.0110 dá um aparte que não podemos ouvir.
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O Sr. Paes Barreto:—Senhores, ouando as peças officiaes

por isso mesmo que são peças que dimanão do governo, não

mereção a confiança do nobre deputado, eu lhe peço ao
menos que confie na minha palavra.

O Sn. Silveira Lono :—Aqui não se trata da palavra do

nobre deputado.

O Sr. Paes Barreto :—Quero mostrar que dei ordem para
a prisão dos assassinos, e depois hei de expor a razão por que
essa ordem não foi executada.

0#Sr. Silvmira Lobo:—Oh! boa cousa !

Sr. Paes Barreto: — Sr. presidente, quando recebi a
noticia dos tristes acontecimentos do Sobral, respondendo
ao oílicio do delegado e juiz municipal daquelle termo, eu
lhe disse o seguinte:

Palacio do governo do Ceará, cm 7 de Novembro do
1856.— N. 23.—Inteirado dos tristes acontocimeiíto3 que
tiverão lugar nessa freguezia no dia 3 do corrente, e que

profundamente lamento, tenho a dizer-lhe, em resposta ao

uílicio em que Vm. m'os relata, que approvo a resolução

por Vm. tomada, de não começar a instaurar processos a

que elies dão lugar. Entretanto, cumpre declarar-lhe quo
Vm. devo proceder desde já a todas as averiguações e escla-

recimentos que forem necessários, para que a autoridade

que tiver de entrar no conhecimento delles se oriente me-

liior na formação dos mesmos processos, e bem assim que a*
.sua abstenção nõo d ene estender-se até ao ponto de consentir

que. os autores conhecidos de tamanhos altentados passeem ini-

punes nas ruas dessa cidade, para onde faço partir nesta data
20 praças de linha, dando ordem para que o destacamento
da Granja com o respectivo comniandnnte, assim como 15

praças das que se achão na Imperatriz, 12 das que estão no
Ipii, ahi se apresentem r«cm perda de tempo á disposição da

juiz do direito da comarca.
Não terminarei sem fazer-lhe sentir que são dignos do

louvor os esforços que ft bem do aocego publico empregou
Vm. 110 citado dia 3, e sem recommendar-llie que continue
a empregar os mesmos esforços para que a ordem, a paz e
a segurança individual nessa cidade não sejão mais pertur-
badas na eleição que correr no dia novamente designado

pela mesa paroehial dessa freguezia.
Deos guarde a Vm. — Francisco Xavier Paes Barreto.

— Sr. juiz municipal e delegado de policia do termo do

Sobral. »

O Sr. Silveira Lobo : — Como prender os criminosos, não
sendo em flagrante delicto, sein dar faculdade para fazer
os processos? k

O Sr. Crcz Machido:—Os delinqüentes do crimes que
não admittem fiança podem ser presos sem culpa formada.

O Sr. Paes Barreto : — Assim, Sr. presidente, dadas
estas ordens, eu acreditava que os autores das mortes, que
eu aliás não sabia quem erão, fossem preaoB ou ao menos

que fossem perseguidos.
E tanto mais devia assim pensar, quanto o promotor

publico interino de Sobral, homem da opposição, em officio
de 8 de Novembro me dizia o seguinte :

De tudo se tirou o competente corpo de delieto, e eu xe-

quisitei a prisão dos criminosos Vicente Gomes c Ignaeio

Gomes ao Dr. delegado, e tlle, attendendo d minha requisição,

os mandou prender, mas nao forno encontrados. Para mim o
Dr. delegado será capaz de com imparcialidade formar o

processo daquelles homens, que não temendo a punição não

recuárão em derramar o sangue humano ; mas diz clle quo
espera a vinda do Dr. chefe de policia, ou as ordens de V.
Ex., a quemjá por um proprio havia communicado o occor-
rido, etc. >

Algum tempo depois h uma correspondência de Sobral

publicada no Cearense, orgão da opposição, em que se dizia,

que Ignaci) e Vicente Gomes, autores das mortes dodia3 de

Novembro, passeavão pelas ruas daquella cidade. Então diri-

gi novoofticioaò delegado reiterando as ordens de prisão con-

tra os referidos criminosos.

O Sr. Silveira Loro : — Em que data?

O Sa. Pai s Barreto ' — Não tenho o documento em meu

poder para dizer ao nobre deputado a data, m:»s tenho a

resposta que deu o delegado militar, c delia se vO que ex-

pedi essa ordem.
Em sun resposta o mesmo delegado expõe ns razões por

quo não deu logo cumprimento 4 minha ordem.

23
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A camara cOmprehendo que eu, a 60 léguas de distancia

da cidade de Sobral, não podia fazer mais do que fiz [apoia-
dos), não podia montar a cavallo e ir ali pessoalmente pren-
der os autores dos crimes de Novembro. Mas póde-se fazer

aqui uma accusação ás autoridades de Sobral: < se vós,

dirá o nobre deputado, déstes ordem para a prisão desses

homens, porque não forão elles presos? > Eu vou ler à ca-

mara uma carta do juiz de direito, em que elle explica o

seu procedimento.

O Sn. Silveira Lobo:—Isso prova fraqueza da part» do

juiz de direito.

O Sr. Paes Barreto : —Será o que quizer; eu tenho ue-

cessidade de defender-me.

O Srs Silveira Louo -.—Para 
que estava alii então o des-

tacamento ?

O Sr. Paes Barreto Sr. presidente, para mostrar ao

nobre deputado que não desattendia ás reclamações da op-

posição, direi á camara que mandei ao juiz de direito de

Sobral informar sobre os factos de que erão accusadas as

autoridades daquella comarca. , _ . _
O juiz de direito, que pertence ao partido da opposiçao,

homem proeminente no seu lado, que já teve a honra de

occupar um assento nesta casa como representante do par-

tido liberal, o juiz de direito de Sobral, que além disso é um

magistrado circumspecto e grave, respondeu-me pela se*

guinte maneira :
« Àccuso o recebimento do favor de V. Ex. com data de

30 de Novembro ultimo. Senti já não poder informar offi-

cialmente a V. Ex. sobre os factos declarados no Cearense,

que considera esta comarca em uma conflagração, porque
nesse mesmo dia f m que recebo o officio de V. Ex. recebo na

mesma occasião a cópia do decreto imperial que me remo-

via desta para a comarca da P ortaleza, que directamente me

foi dirigido pela secretaria da justiça , e entendi que nada

mais podia lazer , e devia entregar o exercido da vara ao

meu legitimo substituto , ao qual passei esse officio de V.

Ex. Em calumniar-se-me lia um calculo bem fundado;

como 
'eu 

não pertenço ao partido dominante, minhas infor-

mames podião muito influir para desmascarar cortas cou-

sa3 ; então necessário que ojuizde direito seja desacredi-

tado para suas informações não aproveitarem. Tenho cou-

scienoia do que íiz; estou pois sem remorsos.

« A comarca está melindrosa, não ha duvida alguma ;

depois de tantas mortes, de tantos ferimentos, de tantos

ódios, nada so pôde confiar de semelhante gente ; e por isto

eu conhecer & que tonho procurado obrar com tal pruden-^
cia, que de um acto meu menos pensado não appareça uma'

explosão. Assim é que por prudência tenho-me opposto aospro-

cessos. Um processo chama tíO processos, estes outras tantas

prisbes em pessoas principaes de um e outro lado ; isto traria a

anatchia, e eu ou havia de recuar, e então uma autoridade fraca

está perdida, e. a comarca necessita de uma autoridade presti-

giosa, ou havia de prender a todos Quantos fossem denunciados

como testemunhas de vistay que não faltão em negocio de capri-

cho, e neste caso a innocencia gemeria.
« Parta-se desta base, os partidos estão exageradissimos,

cada um vê no outro a premeditação da desordem ; neste

pensamento estão os velhos, os moços, tudo absolutamente.

O que me cnnvlnha fazer'! ora adiar os processos, era adiar

as prisões. Se eu visse o principio da desordem veria tam-

bem quaes os seus autores, quaes os verdadeiros matadores ;

então se não' os prendesse, bem- cabidas erão essas accusa-

rões ; mas eu nada disso vi, os homens todos exagerados,

não podendo conkecer a verdade, ^ entendi que não devia

prender, que não devia abrir desde já os processos. »

(Durante a leitura o orador é por vezes interrompido por

apartes que se lhe dit igem de todos os lados da camara.)

Senhores, é muito fácil dizer aqui : — Devia-se ter feito

isto, devia-se ter feito aquillo—

Quando se está no tlieatro dos acontecimentos, no meio

das lutas, dos perigos, quando se tem sobre os hombros

uma immensa responsabilidade, é que se reílecte no que se

tem de fazer. (Apoiados.)

(Ha diversos apartes.)

Eu não conclui ainda a leitura da carta do digno juiz de

direito de Sobral; ali também se attribuio a medo o seu pro-

cedimento ; os nobres deputados não fazem mais do que re-

petir uma accusação inventada por quem tinha interesse

em desvirtuar os factos. O juiz de direito responde a essa
accusação do modo seguinte :

c Dizem estes senhores que não tenho prendido a Vicente
Gomes por medo ! Quando o povo em delirio se batia a faca,
a cacete e a pedra, não tivo receio desses tigres ; hoje tenho
medo de um homem ! Se esses que me accusão assim não
fossem cobardes, se no conflicto se unissem á autoridade, a
anarchia não teria sido tão fatal, ella succumbiria logo;
mas elles correrão e deixárão-me só com o delegado e o com-
mandante superior lutando! Oli! como se pôde ter gosto cm
servir a um paiz cuja população está tão baixa ?

« Calumnia-se-me quando se diz que no dia 20 apertei a
mão de Vicente Gomes, e que com elle andei de braço ; não
conheço este homem, nunca tive relações com elle; elle
na igreja não esteve nesse dia. No dia da luta vi esse Vicen-
te Gomes, e foi realmente quando casualmente me ferio ;
mas eu não sabia applicar o nome á pessoa ; elle batia-se
com Antonio Manoel já dentro da matriz, distante da mesa
dez passos ; então, temendo o desenvolvimento da luta na
igreja, aonde estava a gente principal da comarca, não tre-

idei um instante, lanço-me entre os dous homens quando
escarregavãp suas bengalas, atiro um para dentro e outro

para fóra da igreja; foi o único contacto que tive com Vi-
cente Gomes. »

(Durante a leitura o orador é por vezes interrompido por
apartes.)

Senhores, eu cliamo a attenção da casa sobre a informa-

ção que acabo de ler. Delia se vê os motivos que teve o juiz
de direito da comarca de Sobral para proceder pele modo

por que procedeu ; esses motivos são muito mais elevados e
attendiveis do que aquelles que lhe attribuem os nobre»
deputados. [Apoiados.)

O Sr. Crlz Machado : — Procedeu muito bem o juiz
de direito.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente : —Attenção !

O Sr. Paes Barreto : — Os nobre3 deputados me censu-
rão dizendo que não dei providencias nem antes nem depois
da eleição, e entretanto não querem que eu entre no exame
dos factos e por elles mostie que esta censura é injusta,,
é immerecida.

O Sr. Madiireiiu dá um aparte.

O Sn. Paes Barreto : — Não me refiro ao nobre deputa
do, porque não tomou parte na discussão.

O Sr. Madlreira : — Não so confunda com essa eleição,

O Sn.Paes Barreto: — O3 nobres deputados me con-
fundem com a eleição, dizem que eu como presidente da
província cruzei os braços e deixei que os partidos se des-
truissem reciprocamente....

O Sr. Silveira Loro :—Accusei-o de imprevidencia.

O Sr. Paes Barreto : — Eu mostro que não fui impre-
vidente, que cumpri o meu dever.

Sr. presidente, em vista do que se tem reconhecido, não
sendo admissível a accusação que contra mim se pretendeu
formular a principio, de ter violentado a eleição, porque a
opinino publica mo faz a justiça de declarar que não inter-
vim na manifestação do voto, julgou-se que outra tactica
se deveria empregar, e então se diz que eu fiquei impassível
ante os acontecimentos de que foi theatro a província do
Ceará.

Sr. presidente, já mostrei que antes da eleição, eu, se-

gundo as próprias palavras de um adversario, fiz quanto
esteve ao meu alcauce para que na provincia corresse o
voto livremente.

O Sr. Silveira Loro :—Não a respeito do Sobral.

O Sr. Paes Barreto : — Já mostrei ao nobre deputado o

que providenciei em relação a Sobral antes da eleição.

O Sr. Silveira Loiiodii um aparte.

O Sr. Paes Barreto :—Mostrei também que não era possi-
vel mudar esse commandante superior que procedeu tão
dignamente. (Apoiados.) Devo dizer ao nobre deputado, que
não conhece o commandante superior do Sobral, e por isso
é injusto para com elle: é um excellente servidor do Estado

(apoiados) que tem an iscado muitas vezes a sua vida em de-
fensa das instituições. (Apoiados.) Na provincia de Piauliy,
no Maranhão, no Ceará, elle tem combatido sempre os ini-

s
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migos da ordem. (Apoiados.) Foi paia gaíardoar os seus
serviços que o governo imperial o nomeou major honorário
do exercito, o distinguio cora o officialato da Rosa, e por fim
o escolheu para commandante superior da guarda nacional
de Sobral. Emfiméum cidadão qnc tem merecido a estima
de toda a província. O nobre deputado não sabe destes
factos, e, no entanto, deixando-se levar pelas informações
de pessoas interessadas, clama contra esse cidadão, que
sómente elogios merece. (Apoiados.)

O nobre deputado ncaba de dizer que não tomei providen-
cias para Sobral. Em resposta a este ponto eu vou ler
uma carta que dirigi ao Sr. ministro da justiça poucos
dias antes da eleição. Delia consta a razão por que não
mandei força para Sobral.

O Sr. Cruz Machado: — Se mandasse, havião de dizer
que queria comprimir a opinião.

O Sr. Paes Barreto : — Devo declarar que a opposição
me pedia que não enviasse força rara 14. Dou-me parabéns
por ter assim procedido. De outra sorte lançarião hoje so-
bre mim a responsabilidade das desgraças que ali se derão.

(Ha diversos apartes.)

bou o primeiro a reconhecer e declarar que os partidos
intolerantes do Ceará não recuão ante o emprego de meio
algum, quando vêm que dahi lhes pôde resultar a victoria.

O Sr. Cuniia dá um aparte.

O Sr. Paes Barreto : -—Eis-aqui o que eu escrevia cm
data de 28 de Outubro ao Sr. ministro da justiça:

« Depois da minha ultima carta, dirigida a V. Ex. em
data de 17 do corrente, o estado da província se tem tor-
nado menos satisfactorio. Os partidos continuâo a prepa-
rar-se com ardor c intolerância para a eleição de 2 de No-
vembro, e cin alguns pontos (5 de recciar que appateção con-
flictos desagradaveis. No Aracaty e no Crato, como V. Ex.
verá da cartas juntas por cópia, eseriptas por pessoas in-
suspeitas, as cousas apresentSo um aspecto assustador. De
Sobral tenho recebido communicações em que se diz que
com a chegada do bacharel João Felippe Bandeira do Mello,
vindo ultimamente dessa corte, não só naquella freguezia,
como na de»Santa Anna, que lhe fica próxima, os partidos
se achão em grande excitação.

« Em Cascavel, Imperatriz, Santa Cruz, Maranguape e di-
versas outras freguezias lambem a eleição é disputada com
excessos de um e outro lado.

« Não tenho aqui na capital quasi nenhuma força de linha, e
mesmo não sendo fácil encontrar pessoas imparciaes e estranhas
d luta a quem a confie, deixei de satisfazer ds requisições de
destacamentos que de todas as parles me fazem as autoridades
locaes. O receio de que os moldados do governo sejâo transforma-
dos em instrumentos de um partido me aconselha essa medida.
Sómente para o Crato, Aracaty e Maria Pereira, que suo os
ponto3 mais ameaçados, mandei alguma força, collocando-a
sob as ordens, não das autoridades locaes, mas do delegado
militar, do tenente-coronel Pecegueiro, e do Dr. Rocha, juiz
de direito de Inhamuns. Não tenho cessado de tomar todas
as providencias queest#o ao meu alcance para evitar ou re-

primir qualquer desordem que appareça, e apezar dos meus
receios, ainda não perdi a esperança de que a eleição se faça
sem derramamento de sangue v

. 
* Além da exaltação própria da luta eleitoral, o que mais

innue paia, o apparecimento de conflictos e perturbações <?,
por um lado a crença funesta em que estão os partidos de
que as mesas parochiaes são soberanas em suas decisões, e
que portanto quem tem amesa deve necessariamente trium-
pliar, e por outro lado a intenção em que parece estar o par-
tido da opposição de fazer votar os do seu lado, muito embo-
ra não se achem qualificados.

€ Em quasi todas as freguezias o partido chimaugo ou libe-
ral desprezou a qualificação, que loi feita inteiramente no
sentido do partido carangueijo. Para remediar esto incon-
veniente não lia hoje outro recurso senão a violência e
segundo me informão em alguns lugares os paitidos mos-
trão disposições de empregar esso meio extremo. E' fácil
conjecturar as conseqüências de um tal procedimento.

« Em todo o caso, pôde V. Ex. ficarcertode que procurarei
cumprir o meu dever, tendo sempre diante dos olhos os prin-
cipios de justiça o moderação recommendados pelo gover-
no, etc. »

Senhores, aqui está a razão por que não mandei força para
o Sobral; não a tinha, e quando a tivesse, não tinha uma
.pessoa imparcial na capital a quem confiasse o seu com-
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mando. Sei que se tem dito que eu fui imprevidente, por-
que não mandei força para aquella localidade—

O Sr. Silvkiha Lobo : — Porque não mudou o comman-
dante do destacamento ?

O Sr. Paes Barreto : — Já mostrei porque assim procedi
com esse brioso militar. Recordo-me ainda do que se pas-
sou na comarca do Crato ; o juiz de paz pedio ao juiz de di-
rei to, a cuja disposição estava o destacamento, que man-
d a se e vir uma força para manter a ordem ; o juiz de direito
mandou vir 10 soldados, mas os homens da opposição, que
não querião que os soldados entrassem na matriz, procurão
desarma-los ; os soldados resistem ; estabelece-se uma luta,
o dessa luta resulta a morte de um homem. O que disse a
opposição na provincia do Ceará a este respeito ? < O sangue
desse homem cahe sobre a cabeça do juiz de direito, cahe
sobre a cabeça do vice-presidente ! >

U.* Sr. Deputado: —Se se manda tropa queixão-se, se
se não manda queixão-se, não se sabe o que querem !

O Sr. Paes Barreto: — O mesmo candidato da oppcsi-

ção, indo comigo daqui para o Ceará, disso que só tinha um

pedido a fazer-ine como presidente da provincia, e era que
não mandasse força para a comarca do Sobral.

Mas disse o nobre deputado que depois da eleição eu não
tinha tomado uma só providencia que tivesse por fim ga-
rantir a liberdade e segurança dos cidadãos. Sr. presidente,
assim como, quando se tratou de providencias tomadas
antes da eleição, eu não quiz apresentar-me fazendo o meu
proprio elogio, também não me defenderei nesta parte se-
não com as jralavras de um homem que não é suspeito,

porque é da opposição, c que estava habilitado para apreciar
o valor das medidas por mim tomadas ; fallo do juiz de di-
reito da comarca do Sobral, o distineto Sr. Ayres do Nas-
cimento. Eis aqui como elle me oflicia em data de 16 de
Novembro:

IlUn. e Exm. Sr.—Aceuso recebido o officio do V. Ex.,
de 7 do corrente mez datado, sob n. 21, em resposta ao que
dirigi a V. Ex. de 3 deste mesmo mez datado, expondo-lhe
os himentaveis successos desse dia npparecidos 110 quadro
da matriz onde se estava procedendo á eleição, e muito tenho
de agradeçer, em nome dos habitantes desta comarca, as sábiast
prudentes, justas e cncrgicas medidas por V. Ex. tomadas, ten-
dentes não só para que nessa eleição que se tem de fazer se não
reproduzâo as mesmas acenas de sangue, como para desarmar as
animosidades, e assim evitar as vinganças que com tanta razão
se esperavão se por ventura os doui partidos que disputão a vic-
toria nesse pleito se enco,nlrassem cara d cara.

Fico certo das ordens que V. Ex. deu para seguirem
da Imperatriz para esta comarca 15 praças, do Ipií 12 ditas e
um inferior, todo o destacamento que se achava na Granja
conjunctamente esomo seu respectivo commandante o tenènte
Raimundo Remigio de Mello ; assim como que fez seguir
mais para esta cidade por mar, desembarcando na .laçara-
quára, 20 praças commandadas pelo alferes Costa; autori-
sando-me/nais para mandar vir o destacamento do Aca-
racii, e destacar a guarda nacional, caso toda essa força não
fosse sufficientc para desarmar as animosidades na eleição,
e mauter a tranquillidade publica, que foi tão profunda-
mente abalada nas duas freguezias de Sobral e Santa Anna.
A appariçilo da força romo por encanto já foi uni formidável
meio de os ânimos não fazerem alarde de suas loucuras,
e o emprego conveniente desta força, que so não tem pres-
tado a proteger este contra aquelle, vai modificando as cou-
sas, e espero em DeSS que cilas vão serenando, muito

principalmente sabendo se que a opposição não se apresenta
mais ua eleição que se tem du fazer no dia 20 do corrente,

porque diz cila que fez a eleição ; não se encontrando os
dous partidos, não ha razão para suppôr-se um confljeto;

podem apparccer as vinganças 
particulares, c é isto cousa

comesinha em nossos sertões, onde a civilisação não tem

penetrado tanto quanto era para desejar; mas como as duas

primeiras autoridades da comarca não estão emiscuidas
nessas paixões, como a força publica não se presta de ma-
neira alguma a armar uns contra os outros, tenho a mais
robusta fé que as idéas de vingança irão desappareccndo, e
esta comarca irã voltando ao teu estado normal. As praças
da Imperatriz aqui chegarão no dia 12. as que saltárão na
Jacaraquára commandadas pelo alferes Costa no dia 13, e o
destacamento da Granja na manhãa do dia 14; toda esta
força reunida ás 12 praças do destacamento desta cidade,

j ulguei sufficiente para que a eleição corresse sem receios
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de novidade na supposta hypotbese de que a opposição não
se apresentasse a pleitea-la,e que a tranquillidade publiqa
não correria risco, e por esta razão não mandei vir o desta-
camento do Aearacrt, e nem tão pouco destaquei a guarda
nacional. Também não julguei conveniente a vinda das pra-
Vas do Ipú; todavia remetti por um soldado os oílicios que
V. Ex.me mandou para os mandar ao Dr. juiz de direito
daquella comarca e ao capitão Moreira, officiando ao dito Dr.
juiz de direito que eu dispensava a vinda das praças que

V . Ex. ordenava; e tenho assim respondido e dado cumpri-
mento íio officio de V. Ex. desta mesma data, sob n. 22, a

dirigido. Concluo este meu officio agradecendo cor-
ciialmente a V. Ex. essa confiança que em mim depositou,
confiando toda a força k minha disposição, e procurarei tor-
nar-me digno delia concorrendo coin tudo que estiver de
minha parte para que as cousas vão chegando ao seu estado
normal. Deos guarde a V. Ex. Cidade do Sobral, 16 de No-
vembro de 1856.-—Illm. e Exm. Sr. Dr. Francisco Xavier
Paes Barreto, presidente da província.—O juiz de direito,
Miguel Joaquim Ayres do Naxcimento. >

E' este, senhores, o conceito que faz o juiz de direito
das providencias que tomei, e difei á camara quaes fo-
rão ellas. Remetti para a comarca do Sobral immediata-
mente 70 ou 80 praças de linha confiadas a um capitão,
liomem que, servindo ali depois como delegado de policia,
contra elle não fez ainda a opposição uma só queixa. Mandei
para a freguezia de Santa Anna um destacamento com-
mandado por um tenente de linha, que ali tem sofTrido
accusaçòes, não do partido da opposição, mas do partido
denominado carangueijo; esse offieial foi nomeado subde-
legado de policia, como o outro tinha sido nomeado dele-
gado da cidade do bobral.

Expedi ordens para que fossem presos os autores dos at-
tentados que tiverão lugar no dia 3 de Novembro. Quanto á
ípoca designada para a nova eleição, direi á camara quetendo declarado em data de 7 de Novembro á mesa de So-
bral que a ella competia designar outro dia p:ua a eleição,
pensando depois nas circumstancias em que provavelmente
se acharia, aquella localidade, receiando novas desgraças,
recommendei & respectiva mesa, visto como não estava no
meu poder adiar a eleição, que não procedesse a ella senão
210 caso de estarem tranquillos os ânimos, e desvanecidos
todos os receios de novos conflietos e perturbações. Eis aqui

O officio:

« Palaeio do governo do Ceará, em 13 de Novembro de
1856. — Em additamento ao meu officio de 7 do corrente,
tenho a dizer-lhes que para a continuação da eleição, que
foi ahi interrompida era consequencia dos deploráveis sue-
cessos do dia 3 do mesmo mez, deverão Vms. ter muito'em
vista que os ânimos se achem pacificados, e desvanecidos
todos os receios de novas perturbações. Emquantoos liabi-
tantes dessa freguezia não se acharem restituidos ã calma
e moderação de que nunca devem apartar-se os cidadãos que
têm a consciência de seus deveres, seria imprudente e pode-
fia dar lugar a novos condidos e desgraças, 0 que convém
antes de tudo evitar, o prosegaimento da referida eleição.
Por ultimo lhes recommendo que se entendão com o Dr.
juiz de direito dessa comarca, não sò sobre o objecto de queacabo de tratar, como a respeito das medidas que devem ser
adoptadas afim de que a eleição corra em paz e livremente.
Deos guarde a Vms. — Francisco Xavier Paex Barreto. —
Srs. presidenta e membros da mesa parochial de Sobral. »

No dia seguinte ao da remessa deste officio recebo com-
muni cações do juiz de direito,, dizendo-me que os espíritos
não se achavao calmas ; que , se os partidos se encontras-
sem, provavelmente haveria grande desordem ; qne eu devia
adiar a eleição o maÍ3 possível; que elle só via um de dous
meios para evitar a lutf, ou obrigar os partidos a chegarem
a ura accordo , ou obrigar a um delles a não comparecer.
Ora , eu nao podia fazer nem uma cousa , nem outra ; não
podia constranger um pai tido a não comparecer nas elei-
*/ões , nem obriga-los a chegar a um accordo; tomei pois

v uma resolução que reconheço não ser muito legal; deter-
minei á mesa que não procedesse á eleição senão....

O Sr. Silveira Loro :—E podia V. Ex. tornar uma re-
.solução que não fosse legal ?

O Sr. Cruz Machado j —Eis aqui! faz-se a eleição, quei-
xão-se ; não se faz, queixão-se.

_0 Sr. SiLvr.iR v Lobo ; —-Fallci d" -cto, ea^ora fallo do
direito.

JUiMIO DE 1857.

O Sn. Paes Barreto: — Eis aqui o officio que dirigi 4
mesa 0

< Palaeio do governo do Ceará, em 14 de Novembro d»
185(5.—Iiontem officiei a Vms., dizendo-lhes que para con-
tinuaçãoda eleição, que havia sido violentamente interrom-
pida nessa paro chia, tivessem Vms. muito cm vista que os
ânimos dos povoi respectivos se achassem inteiramente
pacilicados. Hoje que chegou ao meu conhecimento, 

porinformação do Sr. juiz de direito da comarca, que os espiri-
tos da população dessa freguezia ainda se achão agitados
pelos acontecimentos que ali tiverão lugar , ordeno-lhes
muito terminanternente que, 110 caso de não se ter começado
a eleição dessa freguezia, ou quando, na affirmativa, tenha
ella sido segunda vez perturbada, ou quando haja reeeio
disso, a suspendão nté que o governo imperial, a cujo co-
nhecimento vou levar todo o occorrido, determine a época
em que se devc_ proceder ahi A citada eleição. 0 que lhes
tenho por muito especialmente reeommendado. — Deos
guarde a Vms,—Francisco Xavier Paes Barreto.— Srs. pre-sidente e membros da mesa parochial do Sobral. »

Senhores, ha da parte do presidente, nestes actos por elle
praticados, o desejo do acoroçoar um partido contra o ou-
tro? Queria eu, procedendo assim, arredar do pleito a opi-
nião liberal? Não, meus senhores; se tal fosse o meu deseja
não teria tomado a responsabilidade desse adiamento da
eleição que o nobre deputado por Minas ainda ha pouco
taxou de illegal. O receio de novos conflietos entre os. par-
tidos, se elles se apresentassem outra vez disputando a
eleição logo depois dos lamentaveis successos do dia 3 do
Novembro, me levou a tomar aquella medida ; era uma
providencia extraordinaria, reclamada também por circum-
staneias extraordinarias.

Mas quando ella chegou á comarca do Sobral já o juiz
de direito que a havia reclamado sabia que o par-
tido da opposição dizia ter feito a sua eleição. O digno ma-
gistrado foi entender-se com 03 chefes desse pai tido, os
quaes" lhe disserão que não se apresentavão mais, que a
sua eleição estava concluida, e que jiortanto não havia receio
por esse lado. Em vista disso o juiz de direito a quem eu
tinha encarregado...

O Sr. Silveira Lobo dá um aparte.

O Sr. Paes Barreto Eu não posso ter a louca pretenção
de acreditar qne o nobre deputado se convença com minhas
palavras; o nobre deputado parte sempre de uma suspeita
contra quem governa ; eu tive a infelicidade de governar, e
portanto sou suspeito ao nobre deputado.

Sr. presidente, o juiz de direito, em vista das. novas cir-
cumstancias em que se achava a freguezia, entendeu qne
não devia obstar a que a mesa parochial fizesse a eleição nu
dia por ella designado ; concordou em que a eleição de So-
bral tivesse lugar 110 dia 20, e que a de Santa Anna fosse feita
no dia 25, como estava marcado. Demais, o iuiz de direito,
quando me ofliciouno dia 7, não tinha em Sobral senão 10
praças; e quando as minhas cfrdens chègárão, havia ali se-
tenta e tantas praças de linha commaiidadas por um ofticínl
de confiança. O juiz de direito entendeu, o talvez entendesse
bem, que não havendo receio de desordem, elle não se devia
oppôr a que a mesa cumprisse seu dever.

Uma voz : — Assim dispunha o art. 60 da lei.

(IIa diversos apartes.)

O Sr. Paes Barreto : — Senhores, foi um erro talvez
desse partido ou dessa mesa o proceder á eleição no dia 2' ,
porque se ella tivesse adiado as eleições, estas se terião
feito do mesmo modo como se fizerão naquella occasião, e
os nobres deputados não poderião dizer hoje que essa elei-
ção é manchada de sangue.

O Sr. Brakdào = — Devemos corrigir esse erro annullan-
do a eleição.

O Sr. Paes Barreto : — Não me importa que a anniiUem;
me é inteiramente indifTerento isso....

O Sr. Silveira Lobo : — Não c* indifferente, visto que
vota pelo parecer.

O Sr. Paes Barreto:--.... me é pessoalmen te indifíe-
lente que os nobres deputados votem ou não votem pela
eleição.

O Sr. Silteira Lono: —Issosim.

(11a outros apartes -
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O Sr. Paes Barreto : — Estou intimamente persuadido

de que uma nova eleição em Sobral poderá dar lugar mim»

nova desordem, mas nunca vencerá o partido da opposição.

Já vêm portanto os nobres deputados que o voto que dou

a favor d o parecer é Mho do interesse tle lmrt,do-

Sr 
^presidente, 

resta-me ainda responder a uma censura

que o nobre deputado me fez a respeito do subdelegado de

Santa Anna.

O Sr. Silveira I.ouo : — A quem V. Ex. demittio, tanto

o reconheceu culpado.

O Sr Paes Barreto : — 0 nobre deputado não sabe ainda

o que vou dizer , para que ine interrompe ?

Senliores, ha um erro da parte do nobre deputado, ü tio-

mcm que tomou parte nas desqrdens do dia 3 não era sub-

delegado, era 2o supplente do subdelegado, e não estava em

exercício.

O Sr. Silveira Lobo : — Primeiro supplente, segundo

disse o juiz de direito.

O Sr. Paes Barreto: — L)igo eu que era 2°supplente,

e que não estava em exercicio nessa occasião; conquanto

tomasse a vara no dia seguinte, por se ter retirado o sub-

delegado.
Apenas eu soube que esse homem tinha tomado^ part3 na

luta, o demitti immediatamente, assim como demitti o sub-

delegado por não ter apresentado energia, por nao ter toma-

do providencias pura manter a ordem pública. 1 rotegeria

eu esse liomem? Não, senhores, elle foi processado, o achate

pronunciado pelo chefe de policia 
como complico nas mor-

tes praticadas no dia 3. Onde está aqui a culpa do presi-

dente ?

(0 Sr. Presidente totm a occujiar a cadeira da presidencia.)

Podia eu suppôr de anti-mão que um 2° supplente do

subdelegado que não foi nomeado por mim tomaria purte

nessas desordens?

0 Sr. Silveira Lobo :—Mas não foi preso.

0 Sr. Paes Barreto Senhores, como era possivel ve-

ri ficar a criminalidade de actos praticados no meio de tao

grande desordem, senão depois do processo? (Apoiados.)

0 Sr. Crvz Machado No meio daquella confusão em

que ninguém se entendia.

O Sr. Silveira Loro: — Quando o nobre deputado julgou
criminosos aquelles eleitores do Maranhão havia processo
contra elles ? (Riso.)

O Sr. Cruz Machado: — Eu os julguei incorrendo em

am crime, se « praticassem.

0 Sr. Silveira Loiio : — Recorde-se da sua portaria do

dia 10. (fiiso.)

0 Su. Cri /. MAcnibo : — llonro-me de ter evitado o der-

ramameuto de sangue.

O Sr. Silveira I.ouo : — Não acredito em salvação fóra

da lei.

O Sr. Dias Vieira :—Porque não esperão pela discussão

especial dos actos do nobre ex-presidente do Maranhão?

O Sr. Cruz Machado:—O ex-presidente do Maranhão
.está sempre na estacada para responder pelos seus actos.

O Sr. Dias Vieira :—E' melhor que discutão as questões
c convenção; não venhão com prevenções para a casa.

O Sr. Paes Barreto : - --Sr. piesideude, o nobre depu-

tildo, sem duvida para lançar o desfavor sobre a eleição do

Francisco Domingues da Silva, disse-nos : « Os autores

do assassinato crão primos do Sr. Francisco Domingues, e

sobrinhos do comrnandante superior.»Teremos nós retogra-

dado paru esses tempos de barbaria em que o pai respondia

pulos crimes dos filhos, os tios pelos crimes dos sobrinhos ?

(Ajioiados.) Senhores, o que tom o Sr. Francisco Domingues

com os crimes dos seus parentes .' li» nao sabe o nobre depu—

tado que esses indivíduos suo também parentes do Sr. João

Felippe ?

O Sr. Silveira Lobo: — E que tenho eu com isso?

Ò Sr. Paes Barreto : — Mas era bom que dissesse uma

e outra cousa.

U.iia voz: Com a difTerença de que o Sr. Francisco

Domingues estava no Maranhão, e muito longe.

O Sr. Silveira I-obo : — Que necessidade tinha eu do de-

clarar que esses individuos erão primos do Sr. João Felippe,

quando não se tratava disso ?

Uma voz : — O parentesco com um criminoso mio pôde
reverter contra aquelle que o tem ; é um principio anti-eons-

titucional.

O Sr. Silveira Lobo : — Conforme as circumstancias.

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Paes Barreto : — Sr. presidente, os nobres depu-

tados disserão que os provocadores da desordem forão os

individuos pertencentes ao partido governista; e daqui

tirou o nobre deputado a seguinte conclusão : « Se a ca-

mura approvar a eleição dará triumpho aos assassinos. >

Senhores, antes de tratar dos factos, antes do recorrer ao ¦

testemunho de pessoas que se achárão no lugar dos aconte-

cimento», devo fazer uma observação á camara.

O pai tido que no Ceará é denominado carangueij o estava

em maioria legal, senão real, em todas as ireguezias; o

partido da opposição não tinha comparecido ás urnas cm

1852. Esse partido não tinha nem juizes de paz, nem elei-

tores, nem supplentes.

O Sr. Silveira Lobo : —Mas tinha povo e votantes, que
ó o essencial.

O Sr. Crlz Machado : — Os documentos rezão o con"

trario.

(f/u outros apartes.)
' 

O Sr. Paes Barreto : — O partido da opposição não ti-

nha maioria legal; insisto nesta proposição, porque aquelle

partido que tem maioria 11a qualificação tem maioria legal.

(Apoiados.)

O Sr. Villela Tavares : — E' muito fácil fazer essas

maiorias.

O Sr. Paes Barreto:—Os nobres deputados mo duo
apartes que não sei que relação tôm com o que estou di-

zendo. (Apoiados.) Estou expondo os factos, e digo o se-

guinte: o partido da opposição não tinha meios para ven-

cer, e o outro partido tinha todos os elementos de victoria.

Ora, é piociso que tenhamos em vista a educação»dos parti-
dos 110 Ceará: ali não ha tolerância; quando um partido
está deb lixo, o outro não consente que elle vença a elei-

ção. Por melhores que fossem os meus desejos, por maio-

res que fossem os meus esforços para que a opposição con-

corresse livremente á eleição, e mesmo triumphasse....

O Sr. Silveiri Loro*. — A lei dos círculos não deitou
abaixo estas cOusas?

O Sr. Paes Barreto : —.... eu não podia fazer impossi-
veis, não podia obrigar o partido chamado carangueijo a
abrir mãos dos meios que tinha para vencer, afim de serem
eleitos os seus adversários.

Uma voz : —Meioslegues.

O Sr. Paes Barreto:—Senhore3, a opposição confessou

que não tinha maioria 11a qualificação nem em Sobral nem

em Santa Anna; e na eleição de vereadores e j uizes de paz
ella apenas teve um terço dos votantes.

O Sr. Silveira Lobo Deu-se o facto de arrumamento de

tropa.

O Sr. Crlz Machado:—Mas não houve derramamento de

sangue.

O Sr. Silveira Lobo:—O senhor tem muita féna forçp

(Riso).

0 Sr. Crlz Machado: — Na autoridade.

O Sr. F. Octaviano : — Quando está nas suas mãos.

O Sr. Crlz Machado :—Mostrem algum acto de dej-

obediencia que eu tenha praticado ; nunca peguei em armas

contra o meu paiz.

O Sr. Carrão : — Tem feito mais do que isso.

0 Sr. Paes Barreto:—Em vista do resultado da eleição

de Setembro* a opposição em Sobral declarou que nao se

apresentaria em Novembro ; foi somente depois que chegou

áquella comarca o contendor do Sr. Francisco Domingues

que o partido liberal se resolveu a pleitear a eleição. Era

preciso aceitar a situação como ella estava. Se o partidosa-

quarema, carangueijo ou conservador, dispunha da qualilica-
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çao, das mesas, e por conseguinte de todas as probabilidades •

do trrumpho, que necessidade tinha de provocar a desor-
dem ? (Apoiados.)

O Sr. Silveira Lobo :—E os factos ?

O Sr. Paes Barreto : — Mas disse-se: « Morrerão homens
da opposição. > Quid tnde ?

O Sn. Silveira I.oi.o : — Oh ! não vale nada !

[Ha outros apartes.)

O Sr. P\es Barreto (com energia) : — Aclio que é muito,
é uma grande infelicidade para o paiz epara a humanidade

(apoiados) ; mas não prova que os outros fossem os provo-
radores.(Ora! ora}) ( Apoiados.)

O Sr. Criz Machado : — O aggressor muitas vezes sahe
de peior partido.

O Sr. Paes Barreto : Lerei ainda o trecho de uma carta

do juiz de direito para mostrar o que elle diz a este res-

peito:
« Minha convicção é que, se no quadro houvesse um ho-

mem de respeito nada teria acontecido, mas quatro moços

inexpertos mettidos no meio do povo foi bastante para pro-
duzirem a explosão. Dizem elles, havia plano de desordem
da parte da opposição para as duplicatas; pois bem, se houve,

porque, correndo a mesa no primeiro dia, a opposição não se
aproveitou dessa retirada para ir fazer a eleição? por que
razão a opposição, da parte de quem se derão as mortes, não
apresenta uma faca? Dizem, são os do governo que fizerãoa
desordem; também digo que não, porque então a mesa
correria com a unia 3 o livro, e isto não se fez; demais, a

gente do governo, além de Vicente Gomes, ignacio Gomes,
e mais um individuo que não conheci, não usàrão de facas;

por conseguinte nenhum dos partidos tinha a idéa do mor-
ticinio; foi o acaso que o trouxe. »

Agora exporei como se derão as mortes.
Senhoi es, alguns homens da opposição esbordoárão um

indivíduo a ponto de deixa-lo por morto. Ignacio e Vicente
Gomes, irmãos desse individuo, vendo-o lançado por terra

gravemente ferido, e como morto, entenderão (entenderão
muito mal) que devião vinga-lo, lançarão mão das facas e
matárão tres ou quatro indivíduos.

O Sr. Vili.i:h Tavares Estavão já armados na eleição.

(Cruzâo-se grande numero de apartes.)

O Sr. Presidente:—Attenção! Ordem, senhores!

O Sr. Cri z Machado :—Se algum dos nobres deputados
visse seu irmão naquelle estado o que faria?

O Sr. Nebias:—Não querem moralisar o facto, por isso
interrompem o orador.

0 Se.Paes Barreto:—Senhores, eu poderia, senão te-
messe abusar da attenção da camara, apresentar o testemu-
nho de pessoa3 pertencentes ao partido liberal, as quaes, ju-
rando nos inquiritos que ali se procederão, declarão que
só mente esses dous indivíduos apresentárão-se armados de
facas. E a prova é que tendo havido uma luta que durou

p^r 1-5 ou 20 minuto;-, não houve outro ferimento feito com
facas; a luta foi a cacete c a pedra, o que demonstra que
nenhum partido, sou o primeiro a reconhece-lo, queria a
triste desordem que ali api>areeeu. (Apoiados )

Dous homens do pnrrido da opposição encontrão-se na

porta da igreja com dous homens do partido chimango

(erão tddos parentes),ede uma contestação de palavras pas-
sárão a vias de facto; o povo de um e de outro lado, exal-
tado como se achava, correu em soccorro dos seus amigos,
travou-se a luta; Diogo Gomes vendo que seu irmão Vicente
Gomes brigava com Antonio Manoel, 

"como 
diz o juiz de di-

reito, aeode em seu soccorro. Domingos Patiolin corre em
defesa de Antonio Manoel, outros intervém na desordem.
Diogo gravemente ferido calie como morto coberto de jsan-
gue; Vicente Gomes e Ignacio Gomes açodem ao conflicto,
vêm que seu irmão estava estendido 110 chão como morto,
entenderão muito mal, como disse ha pouco, que devião vin-

gar essa morte, o matão áquelles que estavão esbordoando
a seu irmão.

Senhores, pode-se dizer que um partido foi provocar a
outro? Este facto não foi o resultado de um concurso de
eircumstaneias imprevistas? (Apoiados; n.uiío bem.)

(Ha um aparte.)

O que podia fazer a autoridade ? O juiz de direito e o

juiz municipal, chamados pelos homens de um e de outro

partido, achavão-se sentados perto da mesa. Não puderão
prevenir a desordt m, mas souberão expôr suas vidas para
evitar que ella produzisse maiores desgraças. (Apoiados.)

O Sr. Silveira Loro : — E' o caso de crimes sem cri mi-
nosos.

O Sr. Paes Barreto : — Tanto houverãn criminosos que
eu os mandei processar e perseguir ; algun3 forão presos,
outros aehão-se foragidos, e até em provincia estranha.

O Sr. F. Octaviano dá um aparte que não podemos ouvir.

O Sr. Paes Barreto : — O que queria o nobre deputado

que eu fizeste ? Como presidente da provincia devia deixar
correr á revelia as aceasações que me forão dirigidas ? Não,
meus senhores, estou resolvido a defender-me na tribuna
sempre que for accusado. (Apoiados.)

Em Santa Anna o que houve? Tratava-se de receber um
voto, disputava-se sobre a identidade do votante. A opposi-

ção que estava em minoria.... não digo minoria real, por-
que, senhores, é cousa muito difficil sab-r cora certeza qual
o partido que está om mau,ria, seria preciso reunir e contar
os membros de cada um dos partidos.

O Sr. Silveira Louo : —E* impossível aos homens im-

populares.

O Sr. Paes Barreto : — Isto de popularidade é uma cou-
sa de que se costuma fazer jogo.

O Sr. Silveira I.oro : — Entretanto é quem trouxe o no-
bre deputado para aqui e a todos nós.

O Sr. Paes Barreto: — O nobre deputado sabe que.na
provincia de Pernambuco os nossos adversarios nos accusão
de aristocratas, pensando talvez que ainda estamos nos anti-

gos tempos em que esta palavra tinha uma certa magia.

O Sr. VillelaTav«u:s:—Aquevem agora trazer a provin-
cia de Pernambuco ?

O Sr Paes Barreto : — Para responder ao nobre depu-
tado que fallou da minha eleição, desviei-me do ponto da

questão, como por vezes me tenho desviado por causa dos
apartes.

Mas, Sr. presidente, como ia dizendo, a opposição, que
estava era minoria na qualificação, e que entendia que devia
fazer votar a todos que erão do seu partido, travou luta sus-
tentando a identidade de um votante. Depois dessa luta o
do ferimento de um mesario que defendia a urna dos que
a querião arrebatar, oceorrem novas desordens fóra da
igreja ; cada partido toma suas posições e faz fogo um so-
bre o outro ; ha mortes e ferimentos ; queni provocou es-
sas desordens ? Disse o nobre deputado que forão aquelles

que estavão em maioria 11a qualificação, e tinlião certeza
de vencer a eleição !

O Su. Cruz Machado: — Ilavião de ser esses, e não os
ladrões da urna. (Risadas.) *

O Sr. Paes Barreto: — Senhores, o que houve em Santa

Quiteria? Uma controvérsia por causa de um votante. O

partido da opposição rouba a urna, leva-a para a casa do
vigário; pergunto eu, quem foi o provocador da desordem?

Seria a mesa?
E' verdade, senhores, que eu vejo nos documentos oíTere-

cidos por um dos candidatos, que tanto em Santa Anna,
como em Santa Quiteria, as mesas é que provocárão a luta,
tentando roubar a urna. Em Santa Anna a mesa era toda
composta de homens de um partido ; do quem havia ella do
roubar a urna? Em Santa Quiteria só o juiz de paz era da

opposição; de quem havia a mesa furtar a urna ? De si ?

Isto, senhores, é escarnecer do bom senso. (Apoiados.)
Agora, Sr, presidente, direi em pourcas palavras, pois

estou já muito cansado, os motivos por que dnu o meu voto

em favor do parecer da commissão ; masV. Ex. permittirá

que, antes de entrar nessa ligeira exposição, eu trate de

alguns factos que forão publicados inexactamente em uma

folha diaria desta côrte. _
Sr. presidente, quando se tratou da eleição do 4o dis-

tricto do Ceará, V. Ex. sabe que eu me inscrevi contra essa

parecer que approvava o diploma do Sr. 
'Jaguaribe. 

Eudisse

a V. Ex. e a muitos dos meus nobres coliegas, que na mi-

nha opinião nem uma nem outra eleição devia ser approva-

da. (Apoiados.) Entendia que não devia ser approvada essa

eleição, porque a eleição da Imperatriz tinha sido feita 110

mesmo dia, na mesma hora, em que ali se deu uma luta
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terrível entre os partidos, da qual resultou a morte de um
indivíduo e o ferimento de muitas pessoas.

(Cruzão-se muitos apartes. Susurro.)

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr.. Paes Barreto : — Sr. presidente, os nobres deputa-

dos obrigão-me com seus apartes a desviar-ine da matéria

de que estava tratando para responder-lhes immediata-

mente. Senhores, essa eleição começada no meio de uma

luta sanguinolenta, e continuada quando um partido ven-

cido abandonava o campo da líatalha e fugia espavorido,

os nobres deputados que me interrompem, não descobrirão

nella a mais pequena mancha de sangue, não lhe notarão a

menor irregularidade, approvãrão-a! [Apoiados.)

(Continuão os apartes.)

O Sk. Paes Barreto :— O nobre deputado por Pcrnambu-

co, que foi um dos defensoies dessa eleição, dwpois de des-

crever os deploráveis acontecimentos da Imperatriz, concluio

dizendo que a eleição se fizera com toda a regularidade ! !
Agora, porém, que se trata de eleições feitas 17 ou 20 dias

depois da luta, os nobres deputados não admittem que pos-
3S0 ser approvadas.

(CruzHo-se differentes apartes. Susurro.)

O Sr. Presidente : —Attenção!

O Sr. Paes Barreto : — Senhores , eu comprchendo os
escrupulos dos nobres deputados. Sómente me espanto
vendo que são elles os proprios que votárão em favor da

eleição da Imperatriz. (Apoiados e nào apoiados.) Os nobres

deputados reconhecem que esta observação não lhes é fa-

voravel. (Não apoiados e reclamações.)

O Sr. ViixEtA Tavares:—E o nobre deputado está, em

contradicção tendo votado contra a eleição da Imperatriz, e

votando agora em favor desta. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Paes Barreto :—Eu aceito esta eleição pelos motivos

que daqui a pouco exporei á casa, observando desde já que
ella foi feita 20 dias depois dos triste9 acontecimentos que
ti verão lugar no dia 3 de Novembro, ao passo que a outra

foi feita no mesmo dia e na mesma hora em que houve uma

morte e muitos ferimentos. (Apoiados e reclamações.)

O Sr. F. Octiviano Desordens occasionaes e reprimi-

das logo. (Apoiados.)

O Sr. Paes Barreto :—Como reprimidas?

O Sr. Silveira Lono:—Felizmente ainda tenho a palavra
para responder.

O Sr. Cruz Machado:—Eeuparatres vezes responder.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Paes Barreto : — Dizia eu, Sr. presidente, quando
fui interrompido, que tinha votado contra a eleição do 4o

districto do Ceará: primeiro, porque a eleição da Imperatriz

tinlia sido feita no mesmo dia e na mesma hora em que se

tinha dado a luta sanguinolenta.... Mas, Sr. presidente,
essa eleição está approvada, a camara dos Srs. deputados
deliber®u que fosse aceita ; é do meu dever respeitar as de-
liberações ua casa. (Apoiados.)

Uma voz : — O contrario seria fallar contra o vencido.

O Sr. Paes Barreto : —Entretanto, Sr. presidente, uma
folha desta corte declarou, no dia seguinte áquelle em que
foi votado o parecer da commissão, que eu approvei a eleição
do Sr. Jaguaribe. Reclamei immediatamente contra seme-
lhante asserção, e não obstante a mesma folha continuou a
attribuir-me um procedimento que não tive. O motivo que
para isso tem o ledactor d» folha a que me refiro, sei eu ;
o seu fim, porém, ignoro.

Depois, Sr. presidente, entrou em discussão o parecer
ácerca da eleição do 2o districto do Ceará, que ninda nos cc-
cupa. Combateu-o um honrado deputado por Sergipe, que
concluio seu discurso ofTerecendo uma emenda para se an-
nullar toda a eleição. Eu nao estava no recinto quando
foi enviada á mesa essa emenda : tive conhecimento delia
depois de se achar sobre a mesa. Não assisti á conclusão do
discurso do nobre deputado por Sergipe; não podia portanto
manifestar o meu apoio em favor da sua emenda. Mas a fo-
llia diaria de que fallei disse que eu a tinha apoiado. No
dia seguinte ou no mesmo dia, o nobre deputado por Mara-
nhão1, relator da commissão de poderes, reclamou...

O Sn. Cr.iz Machído: •— Deputado por Minas. (Riso)
s Honrar-me-hía de o ser por Maranhão, reclamo somente

para não haver erro.

O Sr. Paes Barreto:—Fazem questão até de um nome
dado por outro por equivoco.

O Sr. Cruz Machado : — Rirão-scdevia reclamar con-
tra o equivoco.

O Sr Paes Rarreto : — Deixe-os rirem-se.
O nobre deputado por Minas reclamou contra a assereão

do Diário do llio de Janeiro ; o honrado membro por Sergipe
fez uma declaração no mesmo sentido. Invoco ainda o^seu
testemunho...,

O Sr. Baptista Mosteiro : — O que li »o Diário foi que
V. Ex. tinha apoiado a minha proposição —que era um es-
candalo approvar a eleição do Sr. Domingues da Silva ; isto
é inexacto. O que V. Ex. apoiou foi a proposição — 

que era
um escandalo a approvação da outra.

O Sr. Paes Barreto : — Pois bem, o Diário continua a
affirmar que dei esse apoiado. O redactor da folha a,que
alludo encarregou-se de publicar sempre de uma maneira
inexacta o meu voto e as minhas palavras. Pôde ello con ti-
nuar em sua tarefa, não direi mais uma palavra a este res-
peito.

Sr. presidente, voto pelo parecer da commissão, porque
despreza as eleições feitas por duplicata nas freguezias de
Santa Quiteria, Santa Anna e Sobral...

O Sr. Cruz Machado : — Que o parecer annulla.

O Sr. Paes Barreto :  
que são ficticias ; para

piova-lo basta compulsar os documentos offerecidos pelos
proprios indivíduos do partido do candidato favorecido por
essa eleição.

. O Sn. CrezMaciiado: — Apoiado.

O Sr. Paes Barreto : — Todos os inquiritos a que se pro-cedeu sobre essas eleições pro vão que são ellas falsas. Ne-
nhura dos eleitores feitos em virtude dessas duplicatas
affii ma cjue a eleição se fez ; todos dizem que sabem de sua
existência por ouvir dizer, e porque receberão um diploma.

O Sr. Silveira Lobo : —- Esta eleição está fôra de com-
bate.

O Sr. Paes Barreto : —• Eu não estou discutindo-a.
Apenas exponho os motivos que me levão a approvar o
parecor. Mas escusado 6 entrar em outras considerações a
este respeito, visto como os nobres deputados que impu<*-
não o parecer são os proprios que reconhecem a falsidade
da referida eleição. (Apoiados.)

Quanto á eleição favoravel ao Sr. Francisco Domingues
da Silva, poderia ser acoimadade irregular, mas nunca de
falsa.

Além do testemunho de todas as autoridades em favor da
existencia dessa eleição, ahi estuo nos inquiritos os depoi-
mentos dos proprios liboraes, que affirmãoter ella se feito-
mesmo os nobres deputados que combatem o parecor só-
mente a accusão de irregularidade.

O Sr. Baptista Mosteiro : — E mais alguma cousa.

O Sr. Paes Barreto : — Não trato agora das desordens
do dia 3.

Contra a eloição de Santa Quiteria se disso qneumindi-
viduodo partido dominante jurou, no iiiquinto leito em So-
bral, quo as actas dessa eleição forão eseriptas em sus
casa. E' preciso ponderar á camara que o indivíduo, 

que fez
essa declaração....

O Sr. Cri/. Machado : —E' cunhado do candidato derro-
tado.

O Sn. Paes Barreto : —.... comquanto 
pertença ao par-

tido do Sr. Francisco Domingues da Silva, todavia é sus-
peito nesta eleição, porquo é cunhado do candidato oppo*to
ao Sr. Domingues, et»mtodo o empenho em oue a eleição
se annulle. Esse empenho é tal, que tratando da eleição
primaria de Sobral, da qual foi mesario, não hesitou afiir-
mar que fôra ella feita com muitas irregularidades, sem se
lembrar de que accusando essa eleição, contra a qual nada
declarou na acta como membro da mesa, elle aceusava a si
proprio.

_ Ainda mais, interrogados individuos 
pertencentes A par-cialidado opposta as Sr. Domingues da Silva, a respeito da
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«leição de Santa Quiteria, responderão todos que as eleições

se fizer.ão. O testemunho de um só homem interessado na

questão será sufficiente para convencer de que essa eleição

não se tiii'1 (Apuiodos.)

O Se. Silveira Louo :—Testemunha em cuja casa se fez

a aeta.

O Sr. Paes B\rrf.to Sr. presidente, contra as eleições
cia parcialidade do Sr. Domingues da Silva somente se allcga

o factode terem sido feitas 17 dias depois de uma luta de-
sastrosa. Mas, senhores, quantos dias serão precisos para
que uma eleição que foi perturbada em seu começo seja
continuada?

O Sr. Ciuz Machado: — O art. CO da lei diz que logo

que cesse o impedimento.

O Sn. Paes Barreto : —Já não havia receio de desor-
dens, porqae a autoridade estava vigilante e se achava mu-

nida dos meios necessários para manter a ordem (apoi dos); ,
e depois a opposição voluntariamente deixava de cotnpu-

recer.
Senhores, o que aconteceu então aconteceria em outro

qualquer tempo, em Fevereiro, em Maiço, em Abril. (Apoia-
dos.) O resultado seria o mesmo. (Apoiados.)

(Ha alguns apartes. Susurro.)

O Sr. Presidente : —Attenção !

O Sr. Paes Barreto : — A opposição não se apresen-
tava, primeiramente porque não podia, visto que existia
sli força, bastante, pretextar desordem para a feitura
de duplicatas; não se apresentava, porque no Ceará os par-
tidos não concorrem ás eleições para disputa-las, querem
sempre vencê-las, e isso era impossível, pois que aoutra

parcialidade tinha a seu favor a qualificação em grande
maioria, o juiz de paz e os mesarios, e assim liavia de trium-

phar necessariamente. Mande-se proceder a nova eleição, e
«u asseguro á camara que o resultado será ainda o mesmo.

(Ha muitos apartes )

O Sk. Presidente : — Attenção !

O Sr. Paes Barreto : — Sr. presidente, não insistirei
mais sobre este ponto. Nenhum interesse tenho na appro-
vução do parecer; ccmo deputado, portam, hei de votar a
favor da eleição do Sr. Domingues da Silva. Accresse para
isto ainda uma razão, a que ligo grande importancia, e é

que conhecendo como conheço a província do Ceará, estou
certo de que uma nova eleição naquella provincia traria
novas lutas, novas calamidades.

O Sr. Villela Tavares:—Não érazão.

(Ha outros apartes.)

O Sr. Presidente : —Attenção!

O Sr. Paes Barreto :—Se não é razão para o nobre depu-
tado, é para mim.

O Sr. Crlz Mach vdo :—E', uma vez que o resultado seria
o mesmo.

(lia outros apartes. Suswro.)

O Sr. Presidente:—Attenção, senhores! OrdemI

O Sr. Paes Barreto :—Estou dizendo o que penso, senho-
res, estou motivando o meu voto, estou declarando a minha
convicção — que uma nova eleição nesse lugar seria uma
calamidade. (Apoiados t não apoiados. Susurro.)

Portanto, ainda por mais esta consideração voto a favor
da eleição do Sr. Domingues da Silva. A camara aprecie a
como entender; se julgar que isso nada vale, que é indifíe-
rente arremessar a população do Ceará outra vez nessas lu-
tas horrorosas por que ainda ha pouco acabou de passar....

(Cruzão-se apartes. Continua o susurro.)

O Sr. Presidente :—Attenção! Ordem, senhores!

O Sr. Paes Barreto :—.... que o faça. Quanto a mim,
Vo£o pelo parecer. (Apoiados, muito bem> muito bem.)

O Sr. Barrosa requer o encerramento da discussão.

Consultada a camara, capprovadoo requerimento.

O Sr. Silveir í Lo;:o (pela ordem): — Sobre uma questão
desta ordem, em que a opinião publica se acha sobremodo
impressionada

Vozes : — Óh ! oh
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O Sn. Presidente : — Attenção ! 0 Sr. deputado tem di-
reito de se exprimir como entender.

O Silveira Loiio : — .... questão que se acha muito elu-
cidada, e nessa elucidação condemnados absolutamente in-
teresses facciosos, achava muito conveniente que o paiz sou-
besse do modo por que cada um de nós votou, carregue cada
um com a parte da responsabilidadequelhecabe. (Ajioiados.)
Requeiro pois a votação nominal.

Submettido este requerimento á votação da camara, é
rejeitado por 45 votos contra 34.

Posto a votos o parecer da commissão, é approvado em
todas as suas conclusões por 54 votos contra 32.

O Sr. Presidente declara deputado pelo 2o districto da

provincia do Ceará o Sr. Francisco Domingues Silva, e sup-

plente o Sr. José Camillo Linhares.

Vai á mesa a seguinte declaração :

< Os abaixo assignados declarão ter votado pela nullida-
de de toda a eleição do 2o districto da provincia do Ceará. —
Madureira.—Azeredo Pai ca. — Villela Tavares, •—Araújo Brus-
que. — Toscai 10 liar reto. — Be/tetudes. — Torres-Homem, —
A/cantara Machado.—liulcüo.— Santa Cruz.— Pinto de Meu-
donça.—Fernandes de. Cunha.— Silveira Ubi —Franco de A l-
incida.—Pereira Pinto.—Felippe dc Araújo.—Baptista Montei-
ro. — Brandão. — Augusta Chaves. — Pinto Unia. —Barrou
Pimentel.—Antunes de Campos.— F. Octaviano.— Pacheco.
J. Marcondes. — Dantas. — Cnrrão. >

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Nessíio cm 6 cie .Junho.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE RAEPENDY.

Summario.—Expediente.— Parece res de comm tesões.—Força de
mar e de terra.—A'egocios de Sergipe. Discursos dos Srs. Mon-
teiro, e Benevides. Votação.— A rbitrariedades policiaes. Dis-
curso do Sr. Brandão.— Ordem do dia.— Eleição da Para-
hyba. Discursos dos Srs. V ir ia to 1 Cruz Machado, Paes Barreto^
e Baptista Monteiro.

A's 10 horas e tres quartos da manhãa, feita a chamada,
eachando-se presentes os Srs. visconde deBaependy, Paes
Barreto, Pereira Pinto, Salathiel, Ilermogenes, Cunha
Mattos, Franco de Almeida, Gonçalves da Silva, Fernandes
Vieira, Baptista Monteiro, Costa Pinto, Cerqueira Leite,
Ferraz da Luz, Villela Tavares, Tobias Leite, Brusque, Be -

nevides, Paiva, Silva Miranda, Landulplio, Silveira Lobo,
Peixoto de Azevedo, DelHno de Almeida, Luiz Carlos, André
Bastos, Pedreira, Borges Fortes, Ferreira de Aguiar,Ne-
bias, Bulcão, Pinto de Campos. Sá e Albuquerque, F. Octa-
viano, Augusto do Oliveira, Fernandes da Cunha, Pereira
Franco, Athaide, Madureira, Pinto Lima, Castello Branco,
Silvino Cavalcanti, Almeida,Pereira, César, Bello, Pinto de
Mendonça, Augusto Chaves, Fíusa, Mendes da Costa, Diogo
Velho, Sérgio de Macedo, Monteiro de Barros, Araújo Jor-

gc. Dias Vieira, Felippe de Aiaujo, Teixeira Júnior, An-

gusto Corrêa, Serra Carneiro, Machado, e Paranaguá,
abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Cyrillo,
Viriato, barão de Camaragibe, Rego Barros, J. Marcondes,
Flavio Clementino, Carrão, Dantas, Henriques, barão de
Porto Alegre, Alcantara Machado, Pederneiras, Antunes de
Campos, Araújo Lima, Barbosa da Cunha, Belfort, Bran-
dão, Calheiros, Jaguaribe, J. de Mendonça, Toscano Bar-
reto, Bretas, Fausto de Aguiar, Barbosa, Barros Pimentel,
Ciuz Machado, Belisario, Torres-Homem, Pacheco, Lima
e Silva, Paulino, Santa Cruz, Costa Moreira, Cândido Men-
des, Coelho de Castro, Domingues, Paranhos, Bezerra
Cavalcanti, barão de S. Bento, e barão de MaUá.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Ofliciodo Sr. ministro da fazenda, r^mettendo as info;-
maçües sobre o requerimento em que Manoel José do Ama-
ral e Cunha, escrivão da descarga da alíandega da capital
do Maranhão, pede um anno de licença com vencimento

para tratar de sua saúde. — A' •joinrmssão de fazenda.
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Outro do mesmo Sr. ministro, enviando o mappa das ope-

rações occorridas na secção da substituição de papel-moeda
até 30 de Maio findo. — Ã' 1° commissão de orçamento.

Outro do Sr. ministro da justiça, transmittindo o roqueri-

mento em que os contínuos da relação da província do Ma-

ranliao pedem augmento de ordenado.—A' commissão de

pensões e ordenados.

(Jm requerimento do official da secretaria da camara dos

deputados Vicente Xavier de Carvalho, pedindo uma gra-
tifícação por se aehar encarregado da contabilidade da ca-

mara.—A' mesa.

PARECERES DE C0MUISSÕES.

Lêm-se, entião em discussão e sem debate são approvados,

os seguintes parecere3:
« O ex-cadete da Io regimento de cavallaria Guilherme

Vicente Short, tendo obtido baixa, foi servir na classe dos

escrivães da armada; entendendo porém que sua nova posi-

ção não offerece vantagens, nem futuro, requer á camara

dos deputados que o proteja, mandando que elle seja ad-

mittido em qualquer dos corpos de infantaria ou cavallaria

do exercito, uo posto dealferes.
A commissão de marinha e guerra julga que o roque-

rimento do supplicante não pódc ser deferido.
« Paço da camara dos deputados, 5 de Junho de 1857.—

J. M. da Silva Paranhos. —J. Velloso Pederneiras.—Anio-

nio Peixoto de Azevedo. >

Christovão' Starr e C., proprietários de um estabsleci-

mento de fundição cm Pernambuco, requerem ã camara

dos deputados isenção do serviço activo da guarda nacional,

e também do recrutamento, para os Brazileiros engajados

do seu estabelecimento.
« A commissão de marinha e guerra é de parecer e requer

que se ouça o governo sobre a conveniência desta medida.

« Paço da camara dos deputados, 5 de Junho de 1857. —

J. M. da Silva Paninhos. — J. Velloso Pederneiras. — Antonio

Peixoto de Azevedo. >

« A commissão de marinha e guerra, a quem foi presente
o requerimento do coronel reformado Bento José Lamenha

Lins, que pretende solhe conceda uma tença e pensão pelos
seus serviços militares, e ser passado no mesmo posto para
a Ia classe do quadro do exercito, carece, para interpor o

seu parecer, que seja ouvido o governo, pelo ministério da

guerra, ácerca da dita pretenção; e que o supplicante junte
ao seu requerimento a respectiva fé de officio.

« Sala das commissões, em 5 de Junho de 1857.— J. M.
da Silva Paranhos.—J. Velloso Pederneiras.— Antonio Peixoto
de Azevedo. >

A commissão cie marinha e guerra julga que deve ser

ouvido o governo sobre o requerimento do 1° tenente da

armada Francisco Duarte da Costa Vidal, que pede contar

antigüidade de serviço desde o anno de 1830, cm que teve

sua primeira praça coâo praticante de piloto, afim de que o

mesmo • governo informe sobre a data e qualidade da pri-
meira praça deste official, c sobre os precedentes que digâo

respeito íi sua pretenção, sendo outrosim necessário (jue o

supplicante instrua o seq requerimento com a respectiva fé

de officio.
« Sala das commissões, em 5 de Junho de 1857.—J. M.

da Silva Paranhos.— J. Velloso Pederneiras.— Antonio Pei~
oco to de Azevedo. »

Julga-se objecto de deliberação, e vai a imprimir para
entrar na ordem dos trabalhos, o projecto com que conclue
o seguinte parecer:

« Forão presentes á commissão de instrucção publica os
requerimentos de Felippe Motta de Azevedo Corrêa, estu-

dante do 3" anno da faculdade de direito do Recife, e de

José Marciano da Silva Pontos, estudante da faculdadé de

medicina desta corte, nos quaes, allegando motivos extraor-

dinario3 e moléstias, que os impossibilitarão de se apresen-

tar antes do dia 15 de Março, marcado nos estatutos para o
encerramento das matrículas, e que tendo comparecido

quatro dias depois, tem assistido a todas as preleççoes de

seus lentes, como provâo com documentos , pedem ao corpo

legislativo, que, a exemplo do que tem occorrido cpm outros

estudantes em idênticas circnmstancias, os mande admittir á

matricula,Idispensandoein seu beneficio o rigor dos estatutos.
« A commissão, convencida da verdade do que allegão os

Bupplicantes, e de que a assembléa geral têm constante-

mente reconhecido a necessidade de deferir favoravelmente

TOMO II.

petições desta natureza, querendo evitar a repetição da
actos legislativos que só têm por fim dispensar a execução

pontual dos estatutos que regulão as faculdades do impe-
rio, vem propor a seguinte resolução:

A assembléa geral resolve:
« Art. único. Fica autorisado o governo a mandar admit-

tir á matricula, em qualquer das faculdades do império,
ouvidas as respectivas congregações, os estudantes que se
não houverem matriculado no prazo marcado pelos estatu-
tos, em consequencia de impossibilidade proveniente do mo-
tivos extraordinários eindependentes do sua vontade, com-

potentemente provados ; devendo for-lhes contadas como
faltas todas as prelecções anteriores á matricula. Revoga-
das as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 5 de Junho de 1857.
Barão de Camaragibe. — V i lie Ia Tavares. >

FORÇAS DE MAR E DE TERRA.

Vão a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos as
seguintes propostas do governo, convertidas em projectos
de lei:

A commissão de marinha e guerra examinou a proposta
do poder executivo relativa (i íixação das forças de mar, e
achando que è esta idêntica á votada pela assembléa geral
nos três últimos annos, e exigida pelas necessidades do ser-
viço publico, submette á approvação da camara a mesma

proposta, convertida no seguinte projecto de lei :
« A assembléa geral decreta :

Art. 1.° A força naval para o anno financeiro que ha de
correr do 1«> de Julho de 1858 ao ultimo de Junho de 1859
constará

« § lo Dos oÔJciaes da armada e das demais classes que
fòr preciso embirear, conforme as lotações dos navios, ; es-
tado-maiov das divisões navaes.

« § 2.o Em circnmstancias ordinariás, do 3,000 praças de
marmhagem e de pret dos corpi3 de marinha, embarcados
em navios armados e transportes; o de 5,000 em circumstan-
cias extraordinarias.

§3.° Do corpo de imperiaes marinheiros, das compa»
nhias de aprendizes-marinheiros creadas pelas leis anterio-
res, do batalhão naval, e da companhia de imperiaes marí-
nheiros da província de Mato-Grosso, continuando a auto-
risação para eleva-los ao seu estado completo.

«Art. 2.° A força acima mencionada será preenchida pelos
meios autorisados no art. 4o da lei n. 613 do 21 de Agosto
de 1851.

« Art. 3.o Ficão revogadas quaesquei disposições em con-
trario.

« A commissão, de accordo com o governo, j ulga também
util a adopção do seguinte artigo additivo, cuja disposição &
conforme ao pensamento da lei n. 753 de 15 de Julho de
1854, art. 4», § 2" :

Artigo additivo. O governo fica desde já autorisado para
crear até tres companhias de aprendizes-marinheiros, sendo
uma delia» estabelecida na província de Mato-Grosso, e as
outras duas onde se julgar mais conveniente.

« Paço da camara dos deputa dos, em 6 do Junho de 1857.
J. M. da Silva Paranhos. — Antonio Peixoto de Azevedo,
J. Velloso Pederneiras. >

A commissão de marinha e guerra tem a honra de sub-
metter 4 approvação da camara, convertida em projecto de
lei, a proposta do poder executivo concernente á Íixação das

forças de terra.
Nota-se na presente proposta que ella fixa para cir-

cumstancias ordinarias 1(>,000 piaças de pret de linlia,

isto é, 2,500 praças menos do que a fixação anterior, confor-

mando-se em todas as outras disposições íi lei do anno íi-

nanceiro próximo futuro.

« Esta diffeiença, no parecer da commissão, é justificada

pelas razões expostas no rclatorio do ministério da guerra.
A assembléa geral decreta:

« Art. 1.° As forças de terra para o anno financeiro da

1858 a 1859 constarão: J

« § 1.° Dos officiaes dos Corpos moveis e de guarniçao,
da repartição ecclesiastica o do» corpos de saúde, de estado-

maior de Ia e de 2a classe, de engenheiros, e de estado-maior

general. . ,
« § 2.° De 16,000 praças de pret de linha em circum-

stancias ordinárias, e fie 26,000 cm circumstancias extraor-

dinariai. .
« § 3." De 1,010 prnçns de pret em companhias de pc-

destres.

24 .
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§ 4.° O quadro dos corpos arregimentados é inaltera-
vel em qualquer das circumstancias; a alteração que as
forças fixadas houverem de soffrer era relação a essas cir-
cumstancias, teiá lugar pur augmeiito ou diminuição da3

praças de pret das companhias dos mesmos corpos.

Art. 2.» As forças fixadas no artigo antecedente serão
completadas por engajamento voluntário; ena insufficien-
cia deste meio, pelo recrutamento, nos termos das disposi-

ções vigentes.
Os indivíduos que assentarem praça voluntariamente

servirão por 6 annos, e os que forem recrutados por 9 annos.
« Os voluntários, além da gratificação diaria igual ao

soldo inteiro, ou ao meio soldo de primeira praça, emquanto
forem praças de pret, conforme tiverem ou não servido 110
exercito o tempo marcado 11a lei, perceberão, como prêmio
de engajamento, uma gratificação que não exceda a 4005};
e quando concluírem seu tempo de serviço e forem escusas,
terão uma data de terra de 22,500 braças quadradas.

c A quantia que 
'«xime o recrutado do serviço continua

a ser a de 6001$.
« O contingente necessário para completar as ditas forças

será distribuído, em circumstancias ordinarias, pelo muni-

cipio da corte e pelas províncias.
« Art. 3.o O governo fica autorisado para destacar até

4,000 praças da guarda nacional em circumstancias ex-

traordinarias.
Paço da camara dos deputados, 27 de Maio de 1857.—

J. M. da Silva Paranhos.— J. Velloso Pederneiras.— Antonio
Peixoto de Azevedo. >

Achando-se na sala immediata o Sr. Francisco Domingos
da Silva, deputado pelo 2o districto do Ceará, é introduzido
com as formalidades do estylo, presta juramento e toma
assento.

O Sr. Presidente declara que o projecto n. 18 do 1855,
cuja urgência requèreu na sessão de hontem o Sr. deputado
Augusto de Oliveira, acha-se sujeito ao exame das commis-
soes de constituição e fazenda; e conseguintemente não

póde-ser dado paia ordetn do dia sem que as ditas commis-
sões dem parecer.

NEGOClOS DE SERGIPE.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra o Sr. Baptista
Monteiro para continuar o seu discurso sobre requerimento

que tem de offerecer relativo á província de Sergipe.

O Sr. Baptista Monteiro : — Sr. presidente, concluirei a
exposição dos motivos do meu requerimento em muito pou-
cas palavras.

Estava compromettido a entrar na apreciação dosactos
da presidencia de Sergipe em relação ás eleições, e aos
acontecimentos que derão lugar á apresentação do requeri-
mento ; mas não querendo retardar os esclarecimentos que
peço ao governo com matéria que lhes não é essencialmente
ligada, vou simplesmente terminar a exposição dos motivos
do meu requerimento, com abstracção dessa outra questão.

Acha-se sobre a mesa um parecer da nobre commissão
de poderes a respeito da eleição do 2o districto daquella

província, ao qual pretendo oppôr-me ; e então tratarei de
apreciar a presidencia. Estabelecido assim o campo aonde
me hei de encontrar com o nobre presidente de Sergipe para
fazer a exposição a que me comprometti, direi sômente duas

palavras a respeito do requerimento.
Sr. presidente, se eu não tivesse feito ha alguns dias o

requerimento de que meoccupo, fa-lo-liia agora, porque,
além dos acontecimentos que me inspirárão a idéa de o fa-
zer, e me convencerão da necessidade de o apresentar, estou
lioje na posse de noticias mais numerosas da mesma im-

portancia.
Além dessas perseguições que se têm dado em Villa Nova

e Pacatuba, ellas se têm estendido a toda a província, com
excepção mui rara de uma ou outra freguezia. Na villa
de Santo Amaro, por exemplo, houve uma invasão de 60

praças de linha e do corpo de policia para fazerem a eleição

primaria dos eleitores privativos, e a presença desta força
teria occasionado desordens muito sérias se não se tivesse
dado, da parte dos proscriptos, muita prudência, muita
moderação.

Para a villa de Lagarto e para a cidade da Estancia
marchárão também forças consideráveis para o mesmo fim,
e eu não sei ainda quaes têm sido as conseqüências desse

apparato_bellicoso. Além destas, muitas outras violências
têm praticado as autoridades locaes, independente mesmo
do emprego da força de linha ou do corpo de policia.

Na freguezia do Espirito Santo, por exemplo o juiz de
paz, que deveria presidir íi eleição, para ser artedado delia
Foi preso, e não só preso, foi mettido no tronco !

Na freguezia de Pacatuba, dentro de poucos dias derão-
se 4 assassinatos, cousa muito rara ali.

.Tudo isto prova que a tranquillidade publicada provin-
cia está pelo menos abalada, que a segurança individual de
seus habitantes não tem hoje garantia ; e é preciso que o
governo tome em consideração este estado de cousas. Por
conseguinte o meu requerimento serve para desperta-lo na
adopção das medidas e das providencias conducentes a le-
var aquella provincia ao seu estado normal.

Assim, Sr. pres-idente,' entendo que a camara obrará um
acto de justiça consentindo que passe o meu requerimento,
para que o governo preste os esclarecimentos que peço.Termino aqui, e julgo que estas poucas palavras são
sufíicientes para captar a benevolencia da camara na adop-
çao do requerimento que vOu enviar á mesa.

Lê-se e entra em discussão o seguinte requerimento :
« Uequeiro que se peção informações ao governo:
« 1.» Sobre o motivo de não ter pasmado a administração

da província de Sergipe ao 1» vice-presidente por occasião da
ausência do respectivo presidente, que se aeha com assento
na camara dos Srs deputados.

« 2.o Sobro as violências praticadas ultimamente pelas
autoridades e seus, agentes contra os habitantes das fregue-
zia3 de Villa Nova e Pacatuba daquella província, por meio
de prisões arbitrarias, violação illegal do asylo dos cidadãos
e espancamento.

< 3.° Sobro o recrutamento que.se tem dado naquellas
freguezias, contra o disposto no art. 108 da lei de 39 de
Agosto de 1846, dentro dos 60 dias anteriores á nomeação
dos eleitores que tem de fazer a eleição de senador em 5 de
Junho proximo.— /'. Baptista Monteiro. >

O Sr. B ene vides : —Sr. 
presidente, eu não tomaria partena discussão do presente requerimento, teria o prazer de

votar por elle symbolicarfientc, porquanto, tende a pedir
informações ao governo imperial sobre a situação da pro-
vincia de Sergipe, e sobro o procedimento que nella tem
tido o delegado do mesmo governo imperial. Entendo que é
de summa importaneia que esta camara tenha exacto co-
nhecimento do estado das províncias, o da maneira por que
nellas se portão os respectivos presidentes; e por conse^uin-
te não seria eu quem negasse o voto em favor deste reque-
rimento. O nobre autor do requerimento, porém, funda-
mentando-o patenteou do modo mais solemne que o seu fim,
apresentando-o, não era sòmente obter esclarecimentos, mas
era especialmente aggredir o administrador da provincia,
tornando-o responsável por actos que, segundo o seu dizer,
ainda hoje lá se praticão. * *

O nobre autor do requerimento declarou que os factos

que se pratica vão na provincia de Sergipe erão um élo que
se prendia á cadêa dos desmandos de minha administração,
e por conseguinte , senhores , eu não podia, comquanto ti-
vesse o proposito de votar symbolícamente pelo requerimen-
to, deixar de patentear á casa a sem-razão, a injustiça.da
apreciação que fez o nobre autor do requerimento do estado
daquella provincia.

O Sr. Babptista Monteiro : — Espere pela occasião op-
portuna, que é quando vierem as informações q^e peço.

O Sr. Benevides : — Isso não é generoso. O nobre depu-
tado tem fallado em tres sessões consecutivas sobre este
assumpto , e eu ainda não fallei. A impressão do discurso
do nobre deputado corre, chega á província, e é preciso que
a voz do respectivo administrador lá se faça ouvir também.

(Apoiados.)
Sr. presidente, eu esperava que alguns dos nobres depu-

dos pela provincia de Sergipe não deixassem de tomar parte
nesta discussão, porque não 3ó gravíssimas accusações-se
têm feito ao presidente daquella provincia pelos actos pra-
ticados durante o periodo de 15 mezes, como mesmo porque
a provincia de Sergipe é pintada cm um estado excepcional,
em um estado que deve chamar muito a attenção do gover-
no; e nestas circumstancias me parece que os nobres depu-
tados por Sergipedevião, todos, interessar-se na presente
discussão, deviar-cada um apresentar á casa os esclarec
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mentos que tivesse obtido para que a província cie Sergipe

fosse devidamente considerada, gozando de todas as vanta-

genS de que gozão as suas irmãas, ou <uie com efFeito se re-

conhecesse que ella se achava em estado anormal.

Eu teria muito prazer em ouvir a alguns dos nobres de-

pintados da província de Sergipeacompanharem as accusa-

ções que o nobre* autor do requerimento me irrogOu se pen-
sassem comoelle, ou pelo contrario eu me regozijaria em

ver-me defendido por alguns desses pobres deputados se

entendessem que essas accusações têm sido injustas. Mas

realmente me compunge o silencio que tenho observado, me

compunge não ver ao menos uma manifestação de prazer ou

de dosgósto pela maucira por que se tem portado o nobre de-

putado eleito pelo 4° districto da provincia de Sergipe na

presente questão !

Esse silencio pôde dar lugar a interpretações desvanta-

josas....

Uma voz : — Não apoiado.

O Sr. Benevides : interpretações que desappare-

cerião se os nobres deputados tivessem emittido a sua

opinião.

O Sr. Barbos Pimentel dá um aparte.

O Sr. Benevides : —Folgo em ouvir o aparte do nobre

deputado ; estimo que reconheça que semelhantes questões
são meramente pessoaes; se são pessoaes, então podem ser

consideradas sem relação alguma aos interesses da província
de Sergipe, não passão de um desabafo do nobre autor do

requerimento contra o deputado que ora occupa a attenção

da camara; eneste caso não merecem a minima importancia.

O Sr. Baptista Monteiro : — Mas eu não aceito a quali-
ficação.

O Sr. Benevides : — Se dizem respeito aos negocios pu-
blicos de Sergipe, então os nobres deputados não lázem bem

deixando de empenhar-se nesta discussão.
Infelizmente, Sr. presidente, é exacto o que disse o nobre

deputado que deu o aparte ; todo esse tempo em que se tom
roubado vossa attenção. senhores, tem sido empregado uni-
camente na triste satisfação de paixões individuaes.

O Sr. Baptista Mosteiro : —Não apoiado.

O Sr. Benevides : — Lastimo ver-me na necessidade do
roubar á casa um tempo que poderia ser empregado no exa-
me de negocios públicos de alta monta, e que no entanto é
desperdiçado em questões meramente individuaes e pes-
soaes.

O Sr. Baptista Monteiro:—Não apoiado.

O Sr. Benevides : —O nobre deputado pelo 4o districto de
Sergipe exige no Io quesito do seu requerimento informa-

ções sobre o motivo por que não passou a administração da-

quella província ao 1° vice-presidente, por occasião da au-
sencia do respectivo presidente, que se acha com assento na
camara dos Srs. deputados.

Este quesito, Sr. presidente, é supérfluo, porque todo o
mundo sabe a razão por que a administração não passou ao
1° vice-presidente.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Eu a ignoro.

O Sr. üènevides :—Todo o mundo está inteirado de que o
presidente de Sergipe como deputado occupa um assento
nesta casa. Pela mesma razão por que o presidente deixava
a administração, o 1° vice-presidente não podia assumi-la,
pois que também é deputado. Logo desnecessário é seme-
lhante qwcsito pedindo informaçoes acerca de uma cousa
tão patente.

O Sr. Barros Pimentel dá um aparte.

O Sr. Benevides:—Desde que o 1° vice-presidente rece-
beu o diploma de deputado, a sua obrigação era apresentar-
se neste recinto (apoiados) ; e para que o barão de Maroim
ficasse na província como vice-presidente, era necessário
licença expressa desta camara.

O Sr. Barros Pimentel Isto è o que se devia praticar,
mas não se tem praticado.

O Sr. Dantas : — Isto é que é constitucional.

(Ha outros apartes,)

O Sr. Presidente : — Attenção!

O Sr. Benevides : —Portanto se o lo vice-presidente ti-

nlia de vir tomar assento como deputado, como havia de

assumir a administração? Dizem, porém, os nobres depu-

tados que até agora não compareceu. Podemos por ventura

saber os motivos por que assim tem acontecido? Quem nos

dizquc não esteja proximo a chegar? Ainda hontem não se

apresentárâo alguns deputados que ainda não haviao com-

parecido?
Portanto se está patente aos olhos de todos o motivo^ pelo

qual o Io vice-presidente não tomou a administração de

Sergipe, se ainda mais do que a ninguém está patente ao

nobre deputado....

O Sr. Torias Leite : —Eu já disso que não veio por
doente.

O S». Baptista Monteiro : — Não apoiado.

O Sr. Benevides -. — .... parece que algum fim teve em

vista quando formulou 110 requerimento aquolle quesito.
Esse fim o nobre deputado deixou bem patente, quando
suscitou nesta casa a questão de incompatibilidade ; _ o vice-

presidente, embora não estivesse cm exercício, estaria inhi-

bido de se apresentar como candidato a uma senatoria. O

nobre deputado quiz chamar a questão para esse terreno ;

é ainda um desabafo á má vontade, á aversão que^ consa-

gra o nobre deputado ao Sr. barão de Maroim, 1° vice-pre-

sidente.

O Sr. Baptista Monteiro : — O fim que me attribue 
^

inteiramente gratuito.

O Sr. Beneyides: —O fim do primeiro quesito foi cba-
mar o odioso sobre o Sr. barão de Maroim. Como quer cjue

seja porém, o meu fim não é defender o Sr. barão de Maroim;

desojo sómente que se conheça que a intenção do requéri-

mento nessa parte é atirar uma pedra contra ura adversario

politico, é aproveitar uma occasião de desmoralisa-lo e tirar-

lhe a importancia que possa ter.

O Sr. Baptista Monteiro dá um aparte.

O Sr. Beneyides : — Sr. presidente, permitta V. Ex. que
\ eu, n'uin quadro assaz resumido, pois fujo de tomar tempo

á casa, historie a minha administração.

O Sr. Baptista Monteiro :—E' tão cedo !

O Sr. Benevides Não foi cedo quando o nobre deputado
apresentou o seu requerimento ; agora ha de ter paciência,
assim como tive em ouvi-lo; sei que lhe não agradará o que
vou dizer.

O Sr. Baptista Monteiro : — Ao contrario.

O Sr. Benevides :—Cheguei, Sr. presidente, á província
de Sergipe aos 27 de Fevereiro de 1856. Em Agosto havião
decorrido muitos mezes, e os actos de minha administração
tinhão já feito sentir-se na província; já sabia-se qual era o

pensamento que dirigia a administração, quando uma folha

que ali se publica e que não é suspeita ao nobre deputado,
a Nova Era, redigida por um membro importante da opinião
liberal naquella província, um mez antes da eleição de ve-
readores e juizes de paz...

O Sr. Baptista Monteiro :—Todos os elogios que lhe foríío
dados até Novembro forão bem merecidos.

O Sr. Benevides :—.... se exprime assim :
< No dia 7 do Setembro tem de havèr a eleição de juizes

de paz e vereadores para a camara inuncipal desta cidade e

para todos os outros pontos_ da provincia. Temos convicção

dc quo essa eleição será feita nesta provincia com toda a
calma e na maior liberdade. Confiamos plenamente na ad-
nainistração actual; S. Ex. tem expressamente declarado

| seu pensamento. Estamos certos de que as urnas exprimiráõ

] agora as maiorias, c os suffragios têm a fiel expressão do

I voto livre. A eleição vindoura será o resultado de sympft-

thias e não do punhal 
e da baioneta mercenaria. »

Ora, Sr. presidente, um partido que dizia que havião nove

annos se achava, por assim dizer, esmagado, que se quei-
xava amargamente de que no decurso de todo esse tempo

não fora ouvido nem attendido a respeito dos negocios da

provincia, que se queixava de que era privado do livre uso

de seus direitos, esse partido, ao chegar o novo presidente,
escreveu na sua folha as palavras Nona Era, dizendo que
nova éra se abria paia a provincia de Sergipe, que já via bai-

xar do poder supremo palavras de paz, concordia e toleran-

cia, e que o povo ia começar a gozar dos seus diieitos.

O Sr. Barros Pimentel : — O partido liberal de Ser-

í gipe quer a conciliação.
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O Sr. Ef.nevides: — Faço justiça aos sentimentos do

partido liberal de Sergipe, que se exprimia assim com ver-

dude a respeito do pensamento do presidente, e que convida-

va os seus correligionários a compadecerem ante a urna,

porque gozaiião de toda a liberdade 11a manifestação do seu

voto.

O Sr. Baptista Monteiro: — Tinha esperança.

O Sr. Beisevides:— Nem era preciso que eu lesse o tre-
clio dessa folha que acaba do vos ser presente, senlwres,

quando o nobre deputado pelo 4o districto de Sergipe, fal-
lando em um dos dias passados, disse nesta camara que o

presidente de Sergipe fôra até Outubro o modelo dos admi-
nistradores.

O Sr. BaptistaMonteiro : — Disso e sustento.

O Ssi. Beneyides : — E entretanto já tinhão decorrido 9

mezes depois que principiara esta administração! Isto explicá

alguma consa.

O Sr. Baptista Monteiro : — Explica a verdade.

O Sr.. Beneyides : — Esta confissão do nobre deputado

não pôde deixar de ser tomada como prova a favor do pre-
sidente de Sergipe ; porque é um adversario que declara que
a minha administração durante 9 mezes foi um typo, foi

um modelo.
Mas disse n nobre deputado que de Outubio cm diante os

interesses eleitoraes começárão a actuar no espirito do pre-
sidente, que o presidente, querendo proteger candidatos, des-
viou-se da senda que havia trilhado, e interveio na eleição,

praticando violências, toda a sorte de actos indignos emes-
mo immoraes. E'para este ponto que devo chamar aatten-

ção da camara e ao paiz, para que julguem o meu procedi-
mento na ^poca eleitoral.

Sr. presidente, devo ainda fazer algumas reflexões ácerca
de um officio que , disse o nobre deputado por Sergipe, fora
enviado ao governo imperial pelo Sr. barão de Cotinguiba
com data de 28 de Abril deste anno. Fundado nesse officio
o nobre deputado offereceu o requerimento que se discute.

Foi fundado nesse officio...

O Sr. Baptista Monteiro : — Por ter sciencia do seu con-
teúdo.

O Sr. Bexevides: —... ou por ter sciencia do seu con-
teúdo, que o nobro'deputado se expressou do modo porque a
camara ouvio. Todas as expressões lbrtes, asperas, todas as
accusações violentas que o nobre deputado me dirigio, fo-
rão por elle attribuidas ao nobre barão de Cotinguiba, di-
zendo que elle se servira dessas expressões nesse officio que
etíviára ao governo imperial.

Senhores, ó por certo de grande importancia um officio
em que um homem prestigioso, um titular respeitável, pede
providencias para sua província, e especialmente para a sua
comarca, cuja ordem publica, cuja moralidade foi transtor-
nada pela administração transacta. Uma accusação desta
ordem é um pouco forte, deve produzir grande impressão;

portanto não posso deixar de fazer algumas considerações
a respeito das relações em que se achava comigo o nobre
haruo de Cotinguiba, quando eu em Abril deixei a presi-
dencia.

Em homem que se queixa de que sua provincia, e espe-
cialmente sua comarca, foi entregue a toda sorte de immo-
ralidades e violências pelos actos de um presidente, este
liomem não pôde jámais estar em boas relações comesse

presidente; esse homem por necessidade deve ser inimigo
de um presidente que tantos males causou a sua provincia,
e principalmente á sua comarca. Mas, senhores, mamara-
vilho de ouvir dizer que o nobre barão de Cotinguiba en-
viára ao governo um officio em que tanto invectivára a admi-
nistração da provincia de Sergipe, quando atô 17 de Janeiro,

depois das eleições secundarias, o nobre bnrão estava comigo

nas mais estreitas relações, a ponto de escrever-me a carta

que vou ler á casa.
Foi uma opinião que formou o nobre barão de Cotin-

guiba, não em vista dos acontecimentos da eleição, mas não
sei por que milagre, em 28 de Abril do corrente anno:

« Illm. e Exm. Sr. Dr. Salvador Corrêa de Sá e Bcnevide3.
— Cougratulando-me com todos os amigos felicito a V. Ex.

pelo triumpho de sua candidatura, e muito mais por ser
attendido para o Pão d'Assucar meu pedido, como V. Ex.
verá da inclusa carta que passo ás mãos de V. Ex.

< Muito prazer me cabe por ver que esta provincia vai ser

representada igualmente por V. Ex., que como seu digno
administrador saberá defender nossos direitos, e desta fór-
ma teremos 5 deputados que advogaráõ com justiça os inte-
r esses de nossa provincia. Desejando a V. Ex. festas felizes
e um rfnuo venturoso, aproveito a occasião para renovar os
protestos, de estima e consideração com que sou de V. Ex.
amigo seu muito obrigado, etc. — Barào de Cotinguiba.
Engenho Parauna, 17 do Janeiro de 1857-. >

O barão de Cotinguiba até se interessou pela minha can
didatura, a ponto <le escreverem meu favor aos seus ami

gos do Pão dcAssucar, isto em Dezembro, entretanto que em
Outubro (-U já era um déspota, segundo o nobre deputado
declarou, firmkndo-se no officio attribuido ao nobre barão!!

Pois, senhores, eu que em Outubro fiz tjudo quanto ha de
terrivel em Villa Nova para vencer a eleição primaria, eu
que em Dezembro pratiquei toda sorte de violências para
excluir das urnas o nobre deputado que era protegido pelo
Sr. barão da Cotinguiba, e o Sr. barão da Cotinguiba em 17
de Janeiro congratula-se com a provincia de Sergipe por ter
nesta casa um homem c^ue juntamente com os quatro depu-
tudos daquella provincia trataria dos interesses delia, o
nobre bar ao quereria que sua provincia fosse aqui represen-
ta.da por um déspota, por um homem que a tinha desmora-
iisado, que a tinha conflagrado, que a tinha perdido ? Acho
isto extraordinário, inverosimil.

E então, senhores, meu espiritq luta com mui sérias
apprelieusões a respeito da legitimidade desse oflicio a que
se referio o nobre deputado; meu espirito luta com^raves
ápprehensões a respeito da intenção firme do nobre barão da
Cotinguiba em subscrever uma peça dessa ordem. E me
lembrei, senhores, que o nobte barão da Cotinguiba é um
homem de 80 e tantos annos de idade; é um homem que
está cercado de pessoas que não são de muito boa fé; é um
homem que tem a infelicidade de ter alguns parentes, e
muito proximos, cuja imprudência e indiscrição se tem
manifestado por mais de uma vez, e cuja sympathia e dedi-
cação pelo nobre deputado chegüo ao ponto de lhe confiarem
cartas coufidtnciaes que eu lhe havia entregue.... Por con-
seguinte, meu espirito luta com toda a sorte de apprelien-
soes sobre a maneira por que esse officio do nobre barão da
Cotinguiba veio parar ás mãos do governo impevial.

E ainda mais razão, senhores, tem meu espirito para lu
tarem grande duvida, quando infelizmente não é a pri-
meira vez que nesta, casa se apresentão noticias do Sergipe

. compromettedoras de caracteres muito elevados. No recinto
mesmo desta casa houve já uma polemica bem triste na
sessão de 6 de Agosto de 1817. Era então victima das com-
munienções de Sergipe um dos caracteres mais honrados,
mais circunspectos que têm assento nesta casa, o Sr.
Barros Pimentel.

O Sr. Baptista Monteiro :—Nada de reticencias.

O Sr. Beneyides : — Cartas vindas de Sergipe pinta vão
o Sr. Dr. Bartos Pimentel como um homem que não mero-
cia consideração publica ; c essas cartas vinhão com todo
cunho da authenticidade, vinhão selladas. Foi precisp que
as eloqüentes \çzes do Sr. Barros Pimentel, do Sr. cov.ego
Marinho e de outro3 se levantassem no parlamento para
éstigmatisarem essa falsidade, para porem seguro e firme
esse caracter que se queria manchar ; foi preciso que se es-
tigmatísasse nesta casa com todo o peso da cólera e da ira
a fonte impura de onde tinha partido esse manejo.

O Sn. Baptista Monteiro : — Que quer dizer isso?

O Sr. Beneyides : — Quer dizer que não tVa primeira vez

que da provincia de Sergipe se apresentão communicações

que não lem o cunho da veracidade, communiea^es falsas,

que si/tôm por fim desvirtuar o caracter politico de certos
homens.

O Sr Baptista Monteiro : — Explique-se, nada de retl-

cencias.

O Sr. Beneyides : — A camara tire as conseqüências.

O Sr. Baptista Monteiro : — Não quero^ reticencias ; sou
muito franco; convido, provoco e desafio me^mo o nobre

j 
deputado a qu3 use de mais franqueza.

O Sr. Beneyides : —Sr. 
presidente, nem as folhas de

Sergipe, nem as cartas dos correspondentes, nem aquelles

que estiverão presentes ao combate eleitoral de Novembro,
iizerão menção de freguezia alguma em que por momentos

fosse perturbada n regularidade do processo eleitoral, senão
as freguezias do Iíosario e Pé do Banco.
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O Sn. Cruz Machado : —Consta das actas, Rosário do

Cattete sómente.

O Sr. Beneyides :—A nobre commisôão, que examinou

todos estes papeis, só encontrcki uma pequena irregularidade

no Kosario.

O Sr. Cruz Machado : —Uma perturbação por parte da

minoria que não affectou o processo eleitoral.

O Sn. Benevides: — Sómente tenlio de explicar A casa

as occurrencias que se derão nessas duas freguezias, e quaes
as providencias que tomei por oecasiao dellas.

O Sr. Presidente : — Se o Sr. deputado tem de levar mais

algum tempo com o seu discurso, será conveniente que o

interrompa nesta occasião; a hora destinada para a discus-

suo dos requerimentos está concluida.

O Sr. Benevides : — Posso concluir o meu discurso em

meia hora, se a casa consentir.

O Sr. Presidente : — Vou consulta-la.

A camara sendo consultada, resolve pela 
"affirmativa.

O Sr. Beneyides s — Para resumir, senhores, vou ler o

officio que dirigi ao delegado do termo do Rosário, officio

pelo qual se vê as occorrenoias que se derão e as provi-
dencias que tomei.

« Provincia de Sergipe. Palacio da presidência, em 4 de

Novembro de 1856. —Tenho presente o oílicio datado de

hontem, recebido hoje, em que Vm. me communica as

occurrencias havidas nessa villa, as quaes obripirao a sus-

pender-se o trabalho eleitoral até que esta presidencia^ pro-
videnciasse de modo a poder continuar o pioccsso^ eleitoral

sem perturbação de oraem, e garantido o exercício de sua

autoridade, que um grupo de opposicionistas tenta desmo-

ralisar. Hontem ás 10 horas da noite fui inteirado cabal-

mente de tudo, e fiz immediatamente partir as providencias

que o caso exigia. Devo com franqueza declarar a Vm.

que nefs actos praticados nessa villa, vejo que ambos

os lados políticos se nchão possuidos da mnior exaltação, e

que os chefes que os dirigem não têm empregado os meios

de prudência que eu desejára e tanto liei recommendado.

Vm., como delegado, deve esquecei-se que,épartidista, in-

cumbe-lhe manter ordem e não sustentar caprichos de par-
cialidades. Assim o espero, e nesse caso terá todo o apoio

que sua autoridade necessitar, licando também certo de que
a, força publica que para ahi foi a bem da ordem, senão

prestará a coadjuvar lado algum ; mas sómente garantirá
a segurança publica e individual, e o exercício dos direitos
dos cidadãos. Pelo officio de Vm. e outras informações

que tenho recebido, fico sabendo que contra minhas termi
nantes ordens tem entrado nessa villa grupos armados e
municiados; e o que mais admira é que se achão nessa villa j

grupos de outros termos capitaneados por homens a quem
nenhum interesse pôde levar a essa villa, senão o de animar

e exacerbar mais os espíritos. Entenda-se Vm. com o major

Carapeba, afim de conseguir a retirada de todos os grupos

que pertencem a termo3 differentes, usando dos meios

brandos, e no caso de tenaz resistencia, então empre-

garáõ os meios que o caso exigir. Repito, toda a mode-

ração e paz, nada de violências a direito legitimo ; mas
também toda a energia se ella fôr necessaria para amanu-
tenção da ordem. Deos guarde a Vm. — Salvador Corrêa dc
Síp- Bencoides. — Sr. delegado de policia do termo do Ro-
?ario. >

Eu recommendei ao delegado que sem se envolver na
eleição cumprisse coni o seu dever, porque a força que ia não
era para lins'eleitorais, e sim para a manutenção da ordem

publica ; entretanto que este delegado era conhecido na pro-
vincia como aquelle que mais interessado estava na eleição,

pela qual o nebre deputado diz que eu quebrava lanças.

O Sr. Baftista MfeTEiiio : -Apoiado.

O* Sr. Benevides A esse delegado me dirigi, recommen-

dando que não empregasse a força publica senão na manu-

tenção da ordem.

O Sr. Baftista Momeiro :—E a quem deu 100 praças?

O Sr. Be.nevides :—Dei sómente 40.

O Sr. Bai-tista Monteiro:—E mais 60 da guarda na-

cional.

O Sr. Behevides : — Dói 40 praças; nem podia deixar

de dar. Como a mesa tinha suspendido seus trabalhos pela

perturbação da tranquillidado publica, entendeu o! presi-
dente da provincia, recebendo uma commnnicação He que
os trabalhos eleitoraes estavão interrompidos, mandar essa
força. E quem mandou á testa dessaforça ? O major Cara-

peba, caracter honrado, como não podem negar aquelles

que o conhecem de perto. (Muitos apoiado*.) Que homem foi
esse de quem se servio a presidencia para lins eleitoraes ?
Um homem que tinha bastante coragem para resistirão

presidente que lhe disse uma ordem que não fosso contida
na lei.

Os Sus. S.l K Albuquerque e Tomas Leite • — Apoiado.

O Sr. Baptista Monteiro dá um aparto (Juc não ouvimos.

O Sr. Beneyides : — Vou apresentar um documento que
ha de fazer o nobre deputado arrepender-se de ter lançado
sobre esse distineto cavalheiro c inteligente empregado pu-
blico a pecha que lhe lançou.

O Sr. BaptistaMorteiro : — Qual foi a pecha?

O Sn. Beneyides : — Disse que a força tinha sido comman-

dada pelo major Carapeba. O major Carapeba resistiria á

primeira autoridade se esta lhe désse uma ordem que não

fosse legal. E' uma carta do Sr. Travassos, isto é, o braço
forte do nobre deputado por Sergipe, que a 3 de Novembro
escreve ao maior Carapeba durante a luta eleitoral, e quan-
do este official se achava á testa da força que mandei para
manter a ordem publica :

« Illm. Sr. major Carapeba. — Tenho estado ao facto
do que ahi se tem dado, e tenho fielmente relatado para o
Aracajíí. Não ha duvida que a V. S. se deve o não ter alii
apparecido scenas desagradaveis, c convém que V. S. conti-
nue ahi até que se dê o ullimatum da eleição para manter a
ordem, apresentando a força moral do governo, como se faz
tão preciso na presente quadra, e á vista da exaltação que
se tem dado receio que V. S. se retirando essa ordem
desapparecerá. A provincia devo a V. S. esse não pequeno
serviço, e eu como Sergipano não deixarei de lhe ser grato.
Que continue vigoroso e sempre bem sue cedido ó o que de-
seja o seu amigo obrigado e criado—Travassos.'— Santo
Amaro, 3 de Novembro de lBiíi. »

Entretanto este Sr. Travassos é o mesmo quem depois da
eleiçãb escreve artigos no Conciliador ele Sergipe, cii/.endo

que a eleição do Rosarío foi conquistada p^l«> major Cara-

peba, a quem elle havia elogiado, pedi-lo-que ficasse com a
força !

Um outro officio aqui tenho por mim dirigido ;'i mesa pa-
rochial do Rosário em resposta á repre • mtnção cm que cila
me coinmunicava a suspensão dos trabalhos e os motivos
por que assim procedeu ;

< Provincia de Sergipe. Palacio da presidência,sem-4 cie
de Novembro de 1856.—Acaba de me ser presente o oílicio de
Vms., datadode hontem, em o qfra»! me coinmunieão haver-se
brganisado com toda a calma o regularidade a m, sa paro-
chiai dessa villa, começando-se o proccssor eleitoral com a
maior liberdade. No dia seguinte porém (hontem). por ccca-
sião de d uns pequenas duvidas, fui perturbada n paz e ordem,
avançando o povo sobre a mesa, tomando o livro da qualiíi-
cação da mão de um dos membros da mesa, soffrcndo nesse
acto uma pancada 

sobre a cabeça um outro membro da
mesa, senão ameaçado o Dr. delegado, sendo felizmente
salva a urna e o livr.i das notas. Em face de tue.^ occurrencias
deliberou a mesa adiar os trabalhos eleitoraes para o dia 5,
dando assim espaço porá se tranquillisarem os espíritos, e
serem tomadas as providencias que eu julgasse precisas. Í)e
tudo inteirado liontem á noite, dei logo as providencias que
o caso exige, e espero que daqui em diante murchará o pro-
cesso eleitoral sem a menor perturbação, respeitadas as ga-
rantias e o direito _de 

todos; Não cesso de recommendar a'Vms. 
o maior critério, moralidade e respeito á lei. Nada de

rejeições acintosas, nem um s6 acto de violência e abuso,

que dC pretextos a reacçõps e vozerias. A força publica que a
esta hora garante a autoridade da mesa e dos orgãos da poli-
cia não se prestará a actos caprichosos o violentos contra a'
liberdade do voto. As autoridades dessa villa, as prerogati-
vas de3sa assembléa serão pelo governo apoiadas e garanti-
das emquanto se contiverem na orbita de seus deveres ; os
abusos ôôião severamente punidos. Haja ordem, mas haja
também liberdade. Esta presidencia confia no zelo e cri te-
rio dos dignos cidadãos e d -s membros dessa assembléa

parocliial. Deos guarde a Vms.—Salvador Corn a d« Sd e Be-
nevides.—Srs. membros da assembléa parochial do Rosário.»
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_ Erão estas as ordens que incessantemente partião da pre-
sideneia na occasião da luta ; não se pôde dizer que erão cir-
culareí expedidas antes da eleição paía-íliudir; não, erão
providencias, erão recomrnendaçoes que partião na occasião
das eleições, e cujos effeitos se havião de fazer sentir imroe-
diatamente; erão palavras de ordem, de tranquillidade, de
paz, de respeito A liberdade do voto...

O Sr- Baptista MonteiroBoas palavras nunca fal-
tóríio íi presideacia de Sergipe.

O Sr. Benevjoes : -~-E muito bons netos.
O Sr. Baptista Monteiro : — Verc-ntos.

O S». I5enevide8 : —E a prova é que o nobre deputado
talvez n;.o ache tim só collega que o acompanhe nas eensu-
ras que me tem feito; não se pôde pôr em duvida o caracter
franco do Sr. Dr. Barròs Pimentel, este nobre deputado

pertence á opinião liberal; e se "o 
presidente de Sergipe ti-

vesse comprimido essa opinião, sem duvida nenhuma o Sr.
Dr. I >arros Pimentel teria aqui erguido a sua voz para accu-
sar o presidente de Sergipe, fosse quem fosse.

O Sr. Barros Pimentel : — A opinião liberal não tem
razão de queixar-se do nobre presidente.

O Sr. Benevides:—Folgo de ouvi-lo.

O Sr. Baptista Monteiro :—E eu tenho aqui factos que
não se contestâo, hei de apresenta-los, e a camara os apre-
ciará.

O Sr. Benevibes:—Senhores, tenho milhares de docu-
mentos que mostrão o procedimento que tive durante as
eleições primarias em toda a província, e principalmente
em occasiões em que foi perturbada a regularidade do

rocesso eleitoral; mas me parece que o que tenho exposto
asta para convencer que o presidente da província de Ser-

gipe não deshonrou oacto pelo qual o gabinete imperial lhe
conferio tão elevado cargo. {Apoiados.)

Para Pé do Banco, freguezia cujas irregularidades não fo-
rão trazidas á commissãò, mis que constão de artigos de
alguns jornaes da província, deu-se o seguinte facto^que é
muito significativo. Chegou ao meu conhecimento que o
subdolegado não consentiu que a opinião liberal votasse nessa
pardbliiq,. Ora, o que fiz eu, quando isto chegou ao meu eo-
nbeciménfco ? Além dos oiíieios muito positivos que dirigi a
essa autoridade, e que uão leio para não cansar a attenção
da camara, enviei o capitão de policia Cruz, que c muito co-
nhecido de alguns dos nobres membros, e que pertence <i
opinião liberal ila provincia, enviei o capitão Cruz para oP<!
do Banco para íle algum;» maneira conter os excessos do sub-
delegado, <¦ haver assim um tal ou qual" equilíbrio entre
as duas parcialidades.

Pois a administração visava a conquista eleitoral n'uma
freguezia onde o subdelegado queria a todo o custo vencer a
eleição, a ponto de não .querer deixar nenhum seu adversa-
rio dar o voto ,j! tomava essa providencia?! Enviava esse
official com um destacamento para conter os excessos desse
subdel*gudo ? ! Quereria assim comprimir a opinião liberal ?
E o que aconteceu , senhores ? Chegou o capitão Cruz á
freguezia ; o delegado , o subdelexgado, os parti distas do Sr.
barão de Maroim . todos os homens politicos levantárao-se
como uma só voz para clamarem contra esse acto da presi-
dencia ; vi era o reclamações para que eu fizesse retirar esse
official e seu destacamento.

A minha resposta foi conservar o capitão Cruz com a
força qüe conduzio, até que me veio trazer a noticia de que
a eleição se tinha feito em paz. que todos os membros da
opposição que se achavão em Pé de l>anco tinhão depositado
os seus yotos na urna; fiz burlar completamente o projecto
do subdelegado, contè-lo pelo capitão de policia, e os mem-
bros da opposição votárão livremente. -

Um ultimo documento vou apresentar á camara que me
parece tirará toda e qualquer duvida que possa havei sobre
a imparcialidade do meu procedimento, e que prova que não
me interessava pelo triumpho desta ou daquella parcia-
lidade. E' uma carta do Sr. barão de Maroim, que, queixan-
do-se á presidência de acÇos praticados pelo tenente-coro-
nel commandante interino do batalhão do Rosário, João
Gonçalves, tomou a deliberação de suspendê-lo, ou preten-
deu suspendê-lo, como commandante superior que era do
municipio, fazendo substitui-lo no commando por um ou-
tro official que era seu affeiçoado. Por essa occasião o Sr.
barão de Maroim dirigio-me esta carta particular, e como
ella não compromette absolutamente a b, Ex., e se alguma

)

cousa depõe contra elle é por mostrar que tinha interesse
em que sua parcialidade vmcesse, o que <5 muito ilatural ;
comooobjecto da carta é meramente politico, eu passo
a lê-la :

Illm. o Exm. Sr. Dr. Salvador Corrêa de Sá e Benevides.
— A' pressa faço esta a V. Ex.paia acompanhar o oflicio
incluso e dizer-lhe que os negócios eleitoraes da villa do Ro-
sario vão tomando péssimo caracter, em vista do modo por
que está procedendo o commandante interino d-iquelle bata-
Ihão, e contra as ordens de V. Ex.; entendi dever sMndor

passar o commando do dito batalhão a outro capitão elevar
immediatamente este meu procedimento ao conhecimento
de V. Ex.., que llie peço de reforma-lo com as sãbias ordens
de V. Ex., ou approva-lo como melhor entender; o que lhe

peço é presteza para salvar qualquer erro que eu possa ter
commettido, ticando V. Ex. certo de que em mim só existem
boas intenções. De liou tem para hoje tem tomado muito
peior caracter a opposição aqui, e já me vai dando o que
pensar. O Erico e outros estão processados e as autoridades
policiaes os têm querido mandar prender, mas eu não tenho
consentido; peço a V. Ex. de dizer-me, se elles vierem votar,
não admittindo fiança o crime, se se deve calar com isso e
deixa-los cm paz. Assigno-mede V. Ex. amigo, venerador
e obrigado. — Barbo de Maroim.

Maroim, í° de Novembro de 1856. >

E' o Sr. barão de Maroim que se exprime» assim, e isto
no dia Io de Novembro de 1856, quando, se eu quizesse
apoiar a sua influencia e favorecer a sua candidatura, não
tinha mesmo tempo de expedir ordens neste 3entido : era
o resultado do meu pensamento de não intervir em eleições

que trazia diflicuidades á eleição do Sr. barão de Maroim, e
eu dei-lho a seguinte resposta :

Exm. amigo Sr. barão de Maroim.—Aracaju, 2 de No-
vembro de 1856, ás 9 horas do dia. — lia pouco recebi sua
carta de hontem. A respeito dos negócios do Rosário e da
substituição que V. Ex. fez, não posso appiovar por ser
contra a lei, e acho mesmo muito inconveniente. Para que
exacerbar cada vez mais os contrários e dar-lhes assim pre-
texto para reacções? Não respondo officialmente, maá se ain-
da é tempo cesse a ordení expedida para o capitão Jea-

quim Gonçalves deixar o commando, isso de modo ne-
nhum, e caso tal ordem já tenha dado revogue-a. A res-

peito do processo contra o Erico e outros, se até hoje tem
estado parado e nada se tem feito contra os indiciados (não
sei porque), não sc deve de maneira alguma agora, a pretex-
to desse processo, prender esses homens, tanto mais quanto
não estão ainda pronunciados.

«. Deixará V. Ex. os seus amigos fazerem despropositos
dessa ordem? Quer que se diga que o seu partido só pôde
vencer processando, prendendo e aterrando? Moralidade
e mais moralidade, a lei e só a lei, eis o que faz acreditar um

paftido ; de outro modo pôde vencer por um momento, mas
desmoralisado pouco poderã durar o triumpho. V. Ex., ca-
valheiro e generoso, deve inspirar esses nobres sentimentos
aos seus amigos, que me parece andão muito assombrados e
mofinos.— Sempre ás oraens como amigo o .obrigado. —S.

C. dcS. B. »

O Sr. barão de Maroim pede a coadjuvação do governo
r.o sentido de apoiar os seus interesses politicos, e eu lhe
respondo desta maneira, dizendo que de fôrma alguma pro-
cederia assim : logo, como é que eu acoroçoava a parciaii-
dade do Sr. barão de Maroim ? Como visava eu os inte-
resses desse mandão, segundo o qualiHca o nobre depu-
tado.

Havia de aniquilar o meu futuro inteiro, havia de per-
der o que posso ganhar no paiz, sacrilicando-me aos inte^-
resses do Sr. barão de Maroim ? Tinha eu algum interesse

pessoal na pr 'vincia de Sergipe ? Qual o motivo por que ha-
via de proteger uma conquista eleitoraj interferindo nessa

questão contra os princípios apregoados pelo governo im-

perial, a quem servia como seu delegado? E como dizer-
se que o governo imperial commetteu um erro funesto em
confiar a administração daquella provincia ao orador que ora
occupa a attenção da casa? Oh ! é muito forte! Tenho visto
aqui na casa dirigirem-se accusações adifferentes funccio-
narios públicos, a alguns presidentes de províncias, mas
acompanhadas sempre do alguns documentos.

* Não queru com isto dizer que taes aceusações não têm
sido justas, e sóijientc que todas ellas hão sido mais ou me-
nos fundadas em peças officiaes ; entretanto que as accusa-

ções que ha tres sessões se fazem nesta casa ao presidente

;
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de Sergipe apenas têm-se baseado cm declamações,- nas

palavras do nobre deputado, sem a menor pr«va ! !

Conseguintemente me parece que escusado se torna que
eu canse por mais tempo si attenção dos meus^llustrescolle-

gas destruindo um castello formado no. ar sem base alguma.

Finaliso aqui, declarando que voto pelo requerimento

para que venhão os esclarecimentos pedidos.

Não havendo mais quem peça a palavra, .5 posto a voto o

requerimento e approvado.

VKBITáABIED VDES POMClAES.

O Sr. Brandão : — Peço a palavra pela ordem.

O Sit. Presidente : — Sobre que?

O Sr^Biundão : — Sobre negocio urgente.

O Sr.. Presidente :— Tem a palavra.

O Sr. Brandão : — Não quero abusar da paeieneia da ca-

mara.
Tenho de chamar a sua attenção spbre algumas violações

escandalosas que ultimamente se tem dado nesta corte de

diversos artigos da constituição do Estado que todos nós te-

mos o dever de fazer respeitar e guardar; e como me consta

que muito breve vai entrar em discussão a resposta á falia

do throno, e eu não quero concorrer para que seja interrom-

pido esse trabalho pedindo uma urgência nessa oecasião, in

voco por isso a benevolencia dos meus nobres eollegas, para

que me concedão alguns minutos, aíim de poder apresentar

um requerimento.
Rogo pois a V. Ex., St. presidente, que os consulte sobre

a urgência que peço para apresentar e justificar esse reque-

rimento.

O Sr. Presidente : — Por quanto tempo ?

O Sr. Brandão : — Por meia hora.

Consultada a camara, decide pela affirmativa.

O Sr. Brandão:—Meus senhores,está escripto nnnossalei

fundamental que entre os importantes deveres confiados á
assembléa geral da naçao, um dellesé velar na guarda fiel
da constituição e das leis, e empregar toda a sua solicitude

para que a liberdade individual seja respeitada e mantida.
Em minha humilde opinião este preceito é quecaracterisa

a cxeellencia do nosso regimen, porque é fóra de duvida que
sem elle illusorias serião todas as vantagons do systema
constitucional.

Em vista pois disto não posso deixar de levantar a minha
voz no seio desta camara, para chamar a sua attenção sobre

os escandalosos attentados que, segundo a revelação das fo-
lhas diarias, têm sido praticados nesta curte contra a liber-
dade individual e asylo inviolável do cidadão. (Apoiados.)

Senhores, somos os representantes do povo, o pois deve-
mos esforçadamente defender as suas garantias, devemos

procurar-lhe atranquillidade á sombra da protecção das leis;

tudo que não fôr isto derramará a incerteza nos espíritos, e
viciará os elementos de ordem; por conseguinte cumpre

que não deixemos passar sem o devido exame os factos de

que vou tratar.
Dizem os jornaes a que me refiro, que á 1 hora e 11 mi-

nutos depois de meia noite do domingo 31 de Maio o subde-
legado do 2» districto da freguezia de S. Christovão, aeom-
panhado por uma força de permanentes o pedestres, se
dirigira á rua da Praia dessa mesma freguezia c fôra á casa
de um cidadão respeitável, que era outro tempo já teve as-
sento nesta camara, o Sr. coronel João Coelho Bastos, e a
essa mesma hora fizera arrombar n porta da referida casa o
avarejára, sem embargo das reclamações daquelle cidadão,
cuja familia passára pelos maiores sustos, em vista de se-
melhante aeto da mais inqualificável violência; que não
satisfeito com isto o dito subdelegado^ nessa mesma noite se
encaminlu\ra & casa de outro proprietário do mencionado

districto, o Sr, Luiz Franoisco da Silva, o igualmente a
varejara.

Uma voz: - Já me não admira que lá pelos matos se pra-
tiqüem escandajçs .dessa natureza.

O Sr. Brandão;—Eis o Jornal de3de Junho, que publi-
cou a noticia desse attentado. (Lê.)

Uma voz:—Se isto succede ao_ coronel Coelho Bastos,

quanto mais aos que estiverem abaixo delle.

O Sr. Brandão:—Entretanto, sonhores, não penseis que
esse subdelegado limitou a isto os seus desatinos,.se <5 ver-

101

a ria:-. IMerminou também
do sen districto tnsisitasse

sse preso e !• vudo á sua pre-

dade o que dizem ns folhas d
que todo o indivíduo q nc dentri
depois das 10 horas dri noite f
sençn.

Uma voz : — Que sultão !
O Sr. Li:am>ào : Lm virtude det-sa ordem aiver?as pes-3oas tem sido prosas, eentre ellas indivíduos que goxão decerta mportauaa na sociedade, como sejão alkns empre-

gados públicos, que depois de irem ásua rnesnea forâo re-
*0,t0í 110 di0 "'suiute 80,11'80 ]he3 da"

O Sr.Vilux» Tava*ks : — Infelizmente ha muitos sub-
delegados como. este. (Apoiados.)

Uma voz : — Jánão admira o que fazem lá pelos sertões.

O.Sr. Brandão :— Factos desta ordem, maus senhores,
praticados na capital do império, em presença do governo
supremo e funceionando as camaraslegislativas, revolão da
maneira a não deixar a menor duvida o profundo vicio da
nossa organisação policial, e a necessidade que temos de
adoptar medidas que previuão taes attentados perpetrados
pela autoridade contra os cidadãos.

L.iia voz-: Lsse subdelegado entende assim, mas não
a autoridade em geral.

O Sr. J»ii ano ao : Estou fali ando agora da policia; em
outra occasião tratarei do procedimento dos demais agentes,
da autoridade durante o ministério passado.

Uma voz : — Não são todos ; é bom não fazír disso recra
geral. 6

O Sr. Br Índão : — Não ha regra sem excepção ; ha mui-
tos empregados dc policia que são homens de bem, mas o
nobre deputado não poderá contestar que lia outros que não
passao de verdadeiros esbirros, e que fazem timbre de pra-ticar toda a casta de violências, todo o genero de prevar ica-
ções; é destes que eu fallo.

Uma voz : — O que diz da autoridade c excepção.

O Sr. \ illkla Tavares :—Neste assumpto a excepeão
lorma a regra. .

O Sr. Bkandão : —Ainda hoje li n'um dos jornae? da
manhãaum facto que bem prova a verdade do que acabo
de dizer.

O inspector de um do3 quarteirões do dÍ3tricto da Gloria
para passar um attestado a uma pobre senhora, que o pediatalvez para recorrer á caridade publica, exigio 5$, e não o
passou sem que essa quantia llic fosse paga. (OA! o/t I) E 6
nacôrtedo império que isto acontece!

Vozes : — Com effeito!

O Sr. Paranaguã : — Estará istobem averiguado?
O Sr. Brandão:—Senhores, se o poder legislativo ríãotomar na devida consideração esses abusos praticados contra

a liberdade civil, e inviolabilidade do asylo doméstico- se
não procurar dentro dos limites de sua alçada imprimir mo
ralidade na administração policial, onde iremos nós parar »

A primeira condirão do bem-estar social consiste na'se-
gurança da pessoa, e no respeito á casa o familia do cida-
dao. Desde ò momento, pois, em que a policia ataca uma e
outra a seu arbítrio, prendendo a primeira e invadindo a
segunda, fóra dos casos previstos pela. lei, a sociedade se
divide em dous campos, de oppressores e opprimidos e de
então por diante, perdida a confiança que se depositava nas
instituições, nenhum interesse se tolnará 

por ellas e pelocontrario surgirá, o desejo de as aniquilar. Para que não
cheguemos a semelhante estado, cumpre, senhores que
não nos conservemos indifferentes ao que se passa' que
pugnemos pela fiel execução da Constituição e das'leis.
(Apoiados.)

. ^u5,ro escandalo, se não peior, ao menos de gravidadeidêntica ao que acabo de mencionar, foi igualmente reve-
lado pelos orgaos da publicidade, e é o seguinte:

« Acha-se preso na fortaleza de Santa Cruz, desde o 1° do
Abril de 1855, sem culpa formada, e nem ao menos se lhe
ter apresentado a respectiva nota constitucional, um cida-
dão brazileiro de nome Del tino Teixeira de Jesus, o qual,
tendo requerido ao chefe de policia e ao Sr. ex-ministro da
justiça, mio foi attendido poress.es senhores, e até hoje ali
se conserva sem saber a razão de sua prisão, e nem se lhe
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mandar Instaurar o competente processo, se é que algum
crime commetteu.

0 que quer isto dizer, Sr, presidente, senão que neste

paiz a lei é o ludibrio dos que governíío ? !
Se 11a côrto do império, onde funccionão 03 grandes po-

deres públicos, se duo factos dessa ordem, o que não acon-
tecerá por esses lugares remotos, onde faltão os meios de os
fazer chcgnr ao conhecimento do publico ? (Apoiados.)

E deveremos ficar silenciosos, quando vemos assim ata-
cada a liberdade individual, escarnecida a constituição e
tolerado o arbítrio e prepotência da autoridade? Certo

que nílo.
E'pois, senhores, para verificar esses factos, e chamar

sobre elles a vossa attenção, que tomei a resolução de apre-
sentar uni requerimento pedindo sobre a matéria informa-

ções ao governo.
Antes", porém, de remetter á mesa o dito requerimento

não deixarei de toear n'uma especie que julgo também de-
ver submçtter ao vusso conhecimento. A lei de 3 de Dezem-
bro de J8 Í1 e o regulamento respectivo considerárão 03 car

gns de delegados c subdelegados de policia como empregos
meramente honoríficos, sem ordenado nem gratificação.
Não examinarei por ora se é ou não razoavel o que se acha
estabelecido; o quo porém direi, é que nem aquella lèi,
nem qualquer outra, deu vencimentos aos delegados e sub-
delegados.

Entretanto , o que acontece, senhores ? Todos os delega-
dos e subdelogados do império servem gratuitamente, me-
nos os tres'delegados do municipio neutro ! O Io vence
3:600$, e o 2o e 3° 4:K00$ cada um !...

O Sr. Silveira Loro : — E' um escandalo !

O Sr. Braadào : — .... de modo que só esses tresemprc-

gados recebem 13:200&! Ora, dá-se patronato mais escanda-
lo;o ?!

Se se julga que taes empregos devem ter vencimentos, en-
tão estenda-se o beneficio a todos os delegados (apoiados),
porque se o serviço que se faz na corte tem um valor, e me-
reee ser retribuído, no mesmo caso se acha o que é feito nas
outras -partes do império. O que sobretudo se deve estra-
nhar, senhores, é que o governo, sem estar autoiisado para
dar giatitioações desta ordem, despenda a sen bel-prazer os
dinheiro» públicos, talvez para accommodar este ou aquelle
indivíduo....

Uma voz : — Não apoiado.

O Sr. Silveira Loro : — E' exacto.

O Sr. Paes Barreto : — E' a necessidade do serviço pu-
blico.

O S». Brandão : —— Se é necessidade do serviço publico,
poitpie, em vez dc se usar de um arbítrio, não se recorre ao

poder legislativo, que é o único a quem compete lixar as
despezas cio Estado?

O Sr. Paes Barreto : — E necessidade do serviço publico.

O Sit. Brandão : — Logo, calque-se alei aos pés....

O Sr. Paes Barreto : —Não se viola a lei, porque essas

gratificações são tiradas dos fundos secretos.

O Sr. BRaindXo: —Pois é essa a applicação dos fundos
secretos? Não sabia de tal.

Uu Sn. Depetado : — O que noto é o exagerado das gra-
tificações.

O Sr. Paes Barreto : —Não acho muito.

O Sr. Silveira Loro : — E eu o que noto é a illegalidade
das gratiíicações.

O Sr. Paes Barreto :— Salíem dos fundos secretos.

O Sr. Brandão:— E' pelo triste papel que tem feito o

parlamento em approvar tudo quanto o governo faz que
temos chegado ao estado em que nos achamos; mais aeer-
tado seria censura-lo quando elle praticasse semelhantes
actos; me parece que só assim, e não procurando justili-
ca-lo, é que cumpriríamos o nosso mandato.

O S«:. Silveira Lobo : — Merece a mais severa censura

por uma dilapidação desta ordem.

U>i Sr. Deputado : — E' por conveniência do serviço pu-
blico que o governo assim procede.

O Sr. Brandão:—Declaro ao nobre deputado que não
admitto conveniência do serviço publico contra a lei; a pri-
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meira convcnieneia que reconheço é respeita-la e execu-
ta-la; entendo ser este o dever de um governo que quer
manter as instituições, o qual, além do mais, tem obrigação
de dar exemplo de moralidade.

O Sr. Silveira Loro:—E' do espirito deaíilhadagem 
que

elle dá exemplo.

Um Sr. Deputado:—Não foi ordenado que se marcou, foi
gratificação.

OSr. Brandão.}—Ordenado ou gratificação, pouco importa
o nome; o que quero que a camara saiba è que com o/s tres
delegados da corte se despende annualmente, sem a sua au-
torisação, 13:200$!

Senhores, quanto não temos nós retrogradado ! Ve-se da
collecçao de leis que no primeiro reinado o governo, crean-
ao um pequeno emprego para a caixa da amortização, se
iijc não engano, julgou-se sem autoridade para marcar-lhe
ordenado ou gratificação, declarando no respectivo decreto
que quem o exercesse não- teria vencimentos emquanto
o poder legislativo os não marcasse ! E hoje !...

. ^ ^ *KS Barreto : — Não é ordenado, é gratificação,
tirad^. dos tundos secretos.

O Sr. Silveira Lo::o: — E' porque nesse tempo havia
menos corrupção.

o Sr. Brandão:— Diz muito bem. E' dahi que provém
a elevação progressiva de certas verbas do orçamento, e
entie outras, a da policia..,.

Uma voz:—E'porque o serviço publico augmenta tam-
bem.

O Sr. Branjmo : — Qual tem sido o augmento do serviço
publico em relação á policia ?

A MESMA voz : — Quer que sejamos estacionarios?

Outra voz : — Daqui por diante ninguém quererá ser
delegado sem gratificação.

^ O Sr. BkandXo : — E está no seu dire,ito aquelle que exi-
gir pagamento por seus serviços, porque não ha razão para
que os da corte gejão tão largamente retribuídos, e os
outros não.

O Sn. \ illela Tavares : — O nobre ex-ministro da jus-
tiça, que tem assento na casa, tem rigorosa obrigação de
explicar esta medida.

O Sr. Paes Barreto : —- Já a explicou nesta camara.

O Sr. Brandão : —Deu uma dessas explicações elasticas
que servem para tudo, e se aquelles que entendem que a
autoridade é impeccavel se satisíizerão com cila. eu que
penso pelo contrario, não lhe dei importância alguma, por-
que vi que ella sá revelava abuso do poder.

O Sr. Paes Barreto :—Todos os dias é a autoridade acou-
sacia aqui...

_ OSr. Br.isdão :—E o quo dizem aquelles que a defendem.
Ella fez o que devia, o serviço publico exigia ; são as pala-
vras do costume...

OSr. Silveira Loiio :—Sustentando abusos, exhorbitando
da lei, como neste caso.

O Sr. Brandão:— Mas, senhores, não pude deixar de
tocar nesta matéria, porque sempre entendi que o governonao era competente para distrahir quantia alguma dos co-
fres públicos sem ser devidamente autorisado...

O Sr. Silveira Loro : — Assim deve proceder todo o go-
verno moralisado.

O Sr. Bratsdao : — A camara sabe que durante a legisla-
tura passada ^combati até a ultima hora esses esbanjamen-
tos dos dinheiros nacionaes que se davão na administração
anterior ; que censurei com toda a força da minha convicção
esses créditos extraordinários e supplementares que an-
nualmente aqui 3e apresentavão ; c pois conhecerá que não
é novo o comportamento que agora tenho (apoiados); com-
bati então, combato lioje, e combaterei no futuro, se desgra-
çadamente houver necessidade de o fazer ; fique porénfen-
tendido que tudo quanto tenho dito refere-se ao ministério
anterior, porque a respeito do actual só tenho razões para
confiar que elle reprimirá os abusos, e fará imprimir na
administração do Estado o respeito á lei e á moralidade.
(Apoiados.) Reservarei o mais para quando vierem as infur-
mações que peço.
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Lê-se, e fica a sua discussão adiada por haver quem

pedisse a palavra, o seguinte requerimento :

« Roqueiro que se peção ao governo as seguintes infor-

mações: . ,
l.o Se é exacto ter o subdelegado do 2o districto da

freguezia de S. Christovão desta corte, no domingo 31 de

Maio ultimo, á 1 liora c 11 minutos da noite, feito arrombar

por uma forca de permanentes e pedestres uma das portas

da casa de residencia do cidadão coronel João Coelho bastos,

proprietário morador naquelle districto, procedendo depois

do arrombamento o varejo da referida casa.

« 2.° Se é também exacto ter o dito subdelegado nessa

mesma noite varejado a casa do paciíico proprietano Luiz

Francisco da Silva. _
* 3.o Se é verídico ter aquella autoridade dado ordem

para serem presos todos os indivíduos que no seu districto

forem encontrados transitando depois das dez lioras da

noite, e se a prisão do empregado da intendencia da mari-

nha, Pedro Caetano Martins, foi feita em virtude desta

ordem.
4 ° 

Quacs as providencias que têm sido tomadas para
fazer conter e punir esse funccionario.

« 5.° Se é exacto acliar-se preso na fortaleza de Santa

Cruz, sem culpa formada, desde o Io de Abril de 1855 até

hoje, o cidadão brazileiro, natural da província de Minas,

Deltino Teixeira de Jesus ; qual o seu crime, e se se mau •

dou responsabilizar a autoridade que por tanto tempo o tem

conservado preso'sem culpa tormada. . . j
« 6.° Finalmente, se os 3 delegados de policia do muni-

cipio neutro recebem vencimentos ou gratificações dos co-

fres públicos, e cm quanto montão essas gratificações.
F. C. Brandão. »

ORDEM DO DIA.

ELEIÇÃO DA PARAÜYBA.

(4o districto.)

Entra em discussão o parecer da commissão de constitui-

cão e poderes concluindo a favor do Sr. Dr. Filinto Henrique

rie Almeida como deputado, e do Sr. Dr. Antonio Manoel

de Aragão e Mello como supplente. (Vide sessão dei de

Junho.)

O Sn. 
"Vihiato 

: — Sr. presidente, não tomaria a palavra
na discussão deste jmrecer se não tivesse motivos mui for-

tes para o fazer. E'-me sempre mui desagradavel fallar so-
"bre 

assumptos desta ordem.

Quando membro da commissão de verificação de poderes,
tive em mão esses papeis; e lendo-os, examinando-os com

muita attenção, convenci-me de que o deputado elei topei o

40 districto da Paraliyba é o Sr. Aranha e não o Sr. Filinto.

Sorprende-me cm subido ponto a conclusão do parecer que
está sobre a mesí\.

Houve motivos ainda mais fortes depois que salnrao os

papeis e actas de meu poder, e que julgo dever calar, que me

arrastárão á tribuna. E tenho para isto um dever sagrado,

e passo a cumpri-lo, deixando ao juizo da câmara o apre-

ciamento do que eu disser e do que se acha consignado no

parecer da commissão.
Depois da decisão da casa, qualquer que ella seja, me

retirarei sempre com a consciência tranquilla, livre de toda
e qualquer responsabilidade; e será o deputado aquelle que
a camara julgar bem eleito em sua sabedoria. Curvar-me-
hei ao vefdictum da casa, com a calma e satisfação que
deixa apôs si o religioso cumprimento do dever.

Entro já na apreciação da_ eleição desse districto e na
analyse do parecer da commissão.

Neste trabalho preciso de toda a attenção da camara. A
difTetença de votos entre os candidatos 6 muito pequena ;
as bases em que se firmou o parecer da commissão são
mal seguras ; qualquer falta de attenção da camara, qual-
quer precipitação na decisão deste negocio, pôde produzir
um resultado, do qual por sem duvida a camara se lia de
arrepender. '

O 4» districto eleitoral da província da Parahyba tem

quatro freguezias, que são Campina Grande, que deu
28 eleitores", Cabaceiras 26, S. João 38, e Barra do Natuba,
em que houve duplicata, sendo uma dellas de 20 eleitores,

e outra de 22. Em todas as outras freguezias não houve
duplicata, á excepção de Natuba , como disse. A eommis-

são julgou que devia annullar as duas eleições feitas na

TOMO II.

parochia de Natuba, e nullificar 9 eleitores da paroohia de
S. João, para concluir que o deputado é o Sr. Filinto.

Se fosse j ulgada valida uma das eleições de Natuba, a que
foi presidida pelo juiz de paz competente, e effectuada com
todas as solem uidades legaes ; se fossem admittidos todos
os 38 eleitores de S. João, o deputado era o Sr. Aranha.
Ainda mesmo no caso de se julgarem nullas ambas as elei-

ções de Natuba, áiuda o deputado seria o Sr. Aranha, se a
camara não descontasse os 9 eleitores de S. João. Note bem
a commissão isso: foi mister annullarem-se as duas eleições
de Natuba, e de mais fazer-se o desconto desses 9 eleitores
de S. João, para que o nobre Sr. Filinto fosse deputado possi-
vel! Ora, não me parece segura a base que a camara teve

para annullar uma das eleições de Natuba, a feita pelo lo

juiz de paz, para diminuir esses 9 eleitores ;¦ e a própria
commissão confessa que não teve solido motivo para proce-
der desse modo. Alii estão as próprias palavras do topico do

parecer que trata da matéria indicada, para prova do que
levo dito.

Faço justiça aos honrados meijibros de que é composta a

commissão de poderes; sei que elles, convencendo-se, pelo

que passo a dizer á casa, de que suas conclusões não forão

bem motivadas, e de que outras devião cilas ser, votaraõ co-

migo; e é por isso e cheio de esperança que chamo particu-
larmente a attenção dos honrados membros; c chamo-a, in-.

terpello-os para a explicação clara das expressões emprega-
das por elles mesmos 110 parecer.

Tratemos do l°'ponto do parecer da commissão — annul-
lação das eleições de Natuba.

Será justo este procedimento da commissão de poderes?
Me parece que não. Vou historiar os acontecimentos que
se durão nessa parochia, e a camara verá que tenho razão

para votar contra o pensamento da commissão.
No dia aprazado para a eleição compareceu o competente

juiz de paz, o 1» do numero, ieunio-se o povo, formou-se a
mesa. Porém no dia seguinte, a pretexto de não ter com-

parecido o juiz de paz ás 9 horas da manhãa...

Um v voz:—Não é exacto que no 1» dia comparecesse o

juiz de paz.

O Sr. Viriato:—Lerei a acta.

A mesma voz;—A acta do juiz de paz.

O Sr. Viriato : — Então que acta quer que leia ? E' me-

lhor que eu continue. No dia seguinte, dizia eu, a pre-
texto de não» haver comparecido o juiz de paz ás 9 horas
da manhãa, formárão nova mesa, não sei de que maneira,
mas certamente sem as formalidades prescriptas pela lei
eleitoral, e priucipiárão a funccionar- sob a presidencia de
um homem particular, que não era juiz de paz.

Algum tempo depois, apresentando-se o juiz de paz com-

petente com os mesarios legaes, não lhes foi permittido o
ingresso, e declarárão-lhes que, em virtude da demora, ou-
tra pessoa havia tomado a presidencia do processo eleitoral,
e formado nova mesa !

Note bem a camara que essa pessoa, esse individuo que
estava presidindo essa mesa facciosa, não era juiz de paz,
apenas o tin ha sido 110 quatriennio passado; era um ci-
dadão como qualquer outro. A que ponto vai chegando a
immoralidade nesses actos!

Que fazerem taes circumstancias ? Justamente o que fez

o 1° juiz de paz; levou a urna para uma casa vizinha, con-

vocou o povo, e continnou 11a eleição. Foi por isso que se

apresentárão á commissão de poderes duas actas : uma da

eleição presidida pelo juiz de paz competente, e com todas
as formalidades legaes, e a outra des3a "eleição criminosa,

em que não houve nem a sombra de uma formalidade legal.

Nem restava á autoridade^ competente, ao juiz de paz, outro
recurso. 9

Ora, o que devia fazer a commissão'! Approvar essa elei-

ção, que sc apresentava com todos os caracteres de legal.

Uma voz :—Não tinha os caracteres.

O Sr. Viriato :—Mostro e provo que os tinha { e creio que
o honrado membro se convencerá disso, ouvindo com pa-
ciência.

O Sr. Feun usms da Cimi k dá um aparte.

O Sr. Viriato : —Se eu ainda agora principio, como é que
o nobre deputado quer coinprehender já todo o meu discurso?

Permitta V. Ex. que eu também lhe observe que nao posso
comprehender como éque aceita as eleições de S* João pau-

2o
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tando sua convicção por um documento tiio imperfeito como
esse que se acha ahi, como essa acta falsificada.

Como o nobre deputado aceita a conclusão da commissão
de poderes excluindo 9 eleitores da freguezia de S. João,

que vai fazer com que um cidadão deixe de sér o deputado
eleito pelos povos daquelle districto, sómente com esta base
imperfeita ?

O Sr. Cruz Machado : — Isto é que é preciso saber — se
elle (5 o eleito do povo.

O Sr. Vim ato : — Estou respondendo a um aparte que me
foi dado pelo nobre deputado que me fica á, direita. Ainda
tíao acabei de orar»

A eleição em Natuba presidida pelo 1® juiz de paz, na qual
não se nota senão o facto de ter sido feita do segundo dia
em diante fóra do lugar competente, porque uma força
maior a isso obrigou, entende a nobre oommissão que não
deve ser approvada; e dâ sómente como prova de nullidade
desta eleição a propiia acta. Esta acta está em minhas
mãos, está presente á, casa y nella se expõe a razão por que o
l" juiz de paz, pessoa competente para presidira eleição,
deixou a matriz e foi continua-la em outro lugar, preve-
nindo o povo em tempo, o cOncofrendo elle em acto conti-
nuado.

Esta eleição foi feita pela lista da qualificação dos votan-
tes ; prova-se.com uma justificação passada em julgado o
motivo que teve o juiz de paz e os outros mesarios para se
retirarem da matriz e proseguirem 110 trabalho eleitoral em
outro lugar. A acta e esses documentos provão pois contra
o parecer da commissão.

Não cansarei a casa com a leitura destes papeis, quero
ser breve, porque desejo que os meus argumentos sejão con-
servados na memória dos nobres deputados, lhes sejão pre-
sentes no acto da votação.

O Sn. Cruz Machado : — Não ha duvida que a acta conta
essa historia ; a questão é se a historia é verdadeira.

O Sr. Viriaro : — Mas, santo Deos, que mais provas
quer ! Não tem ahi todos esses documentos, não vê essa jus-
tiíicação que existe entre os papeis que estiverão com o hon-
rado membro da commissão?

E não vejo que a nobre commissão apresentasse documcn-
to algum em contrario.

Julga por ventura o nobre deputado que o facto de annul-
lar a eleição de Natuba é de tão pouca importancia para

ue se deixe de aceitar uma acta aonde se não nota um só
efeito, onde se diz que a eleição nessa parochia se procedeu,

ou continuou a correr, fóra da matriz por motivo de força
maior ; onde se prova tudo o que se affirma 1

O Sr. Cruz Machado : —E' das taes actas da minha
ogeriza, de eleições fictícias.

O Sr. Viriato : —Expellidoso 
juiz de paz e mesarios do

lugar competente, que é a matriz, por força maior, os 110-
bres deputados apontem-me o meio que restava á autoridade
legal que presidio a essa eleição, na situação em que se
achou, a não ser o de que lançou mão, o de continuar os
trabalhos eleitoraes em outro lugar, prevenindo e convi-
dando o povo, e sendo por elle acompanhado em acto con-
tinuado.

O Sr. Paes Barreto : — Devia adiar a eleição.

O Sr. Cruz Machado: — O nobre deputado estíi con-
tando a historia que a acta consigna; mas essa historia
não i5 verdadeira.

O Sr. Viriato : — Porque ? Qual a prova que existe para
que o nobre deputado possa dizer que a acta é falsa ?

O Sr. Cruz Machado : —Eu a apresentarei.

O Sr. Viriato: — Vejo a acta de uma eleição presidida
pelo juiz de paz competente; vejo uma justificação com tes-
temunhas de toda a fé, pela qual se prova que este juiz e
os outros mesarios forão expellidos da matriz por força
maior, e se retirarão para outro lugar ; leio outros docu-
mentos comprobatorios: sou obrigado a dar credito a isto.

O Sr. Paes Barreto: — Perante quem foi dada essa jus-
tiíicação ?

O Sr. Viriato : —A eleição de Natuba presidida pelo lo
juiz de paz é a verdadeira. Mas, senhores, esta não è a
principal parte de meu empenho. Dado mesmo que sejão
julgadas nullas ambas as eleições de Natuba, ainda assim ó
deputado por aquelle districto o Sr Aranha, não proceden-

do a outra conclusão iniqua do parecer da nobre commissão
diminuindo o numero dos eleitores de S. João.

Vejamos se a nobre commissão teve fundamento para
assim proceder. E senão o teve, os 9 eleitores que ella an-
nulla devem ser aceitos, e proclamado deputado pelo 4" dis
tricto da Parahyba o Sr. Aranha. Para que o outro senhor
fosse o deputado muito trabalho teve a commissão por sem
duvida. Foi mister annullar as duas eleições de Natuba, e
o que é notável, cortar 9 eleitores da parochia de S. João !
Ainda assim, senhores, a differcnça de um para outro can-
didato é apenas de 2 ou de 3 votos no parecer da commissão.
Tão justa é a causa que advogo !

O Sr. Paes Barreto : — De seis.

O Sr. Viriato : — Assim pois concebem os nobres depu-
tados que não devemos precipitadamente dar uma decisão
sobre uma matéria que se acha collocada neste ponto.

A nobre commissão,não teve motivo legal para diminuir
o numero dos eleitores de S. João. Passo a demonstra-lo.

Uma voz ; — A acta que existe ahi prova o contrario do
que diz o nobre deputado.

O Sr. Viriato : — E o nobre deputado dá credito a esta
aeta ?

A mesma voz : — S\m, senhor.

O Sr. Viriato : — Pois póde-se acreditai em semelhante
papel todo viciado ?

O Sr. Paes Barreto: — O nobre deputado acredita em
uma acta a favor de um candidato, e não acredita nesta

porque é a favor do outro !

O Sr. Viriato :—Esta acta não pôde servir de base para
que approvemos o parecer da nobre commissão quando
trata da diminuição de, 9 eleitores de S. João; e se ha al-
guem na casa que duvide disto, peço que examine atten-
ciosamente semelhante papel.

O Sr. Paes Barreto .—Declare os vicios que cila contám.

O Sr. Viriato :—Senhores, eu ainda não tenho dito nada
sobre esta segunda proposição que avancei que se pareça
com prova. Esperem um pouco. Este documento falsificado,
de folhas cortadas, não está no caso de que por elle possa-
mos votar conscienciosamente a diminuição do numero de
eleitoies da parochia de S. João; de que esta camara vá dar
precipitadamente uma decisão da qual se terá de arrepender,

porque estou informado que a qualificação dos votante3 da
parochia de S. João dá justamente o numero de 38 eleitores.

O Sit. Paes Barreto :—Informado por quem ?

O Sr. Fernahdes da Cunha :—Nunca deu tantos eleitores.

O Sr. Viriato :—Appellopara o nosso illustre collega, o
Sr. presidente da Parahyba, que informe á camara se a qua-
lificação dos votantes da freguezia de S. João não dá o direi-
to a essa freguezia de ter o numero de eleitores que apresen-
tou na eleição de deputado.

O Sr, Costa Pinto :—Nem affirmo nem nego.

O Sr. Viriato (com força):—Bem, senhores, a parochia de
S. João deu nesta eleição 38 eleitores; annulladas mesmo as
duplicatas de Natuba, como já vos disse, o approvada a elei-
ção da freguezia de S. João, tal qual foi feita, como é do jus-
tiça, a i.uo esposarmos o escandalo, é deputado o Sr. Ara-
nha. {Apoiados.)

O Sr. Paes Barreto : — Dando a parochia de S. João 38
eleitores, numero que não pôde dar, numero illegal. {Apoia-
dos.)

OSr. Viriato : —Em 1812 cem 1814 a freguezia deS.
João deu 32 eleitores.

O Sr. Cruz Machado : — A questão é sobre os múltiplos
da qualificação.

O Sr. Viriato : —A 
presidência da provincia da Parahyba

tendo estes dados das eleições de 1842 e 1814, dados que são
os da lei de 19 de Agosto de 1846 art. 52, procedeu bem, of-
ficiando para a Yreguezia de S. João, ordenando que ella fo-
dia dar até o numero de 38 eleitores.

O Sr. Fernandes da Cunha : — Máximo, pela presurapção
legal, e não tendo em vista a qualificação.

O Sr. Viriato : — Deixem-me ckegíir ao fim, e depois os
nobres deputados condemnaráõ o que eu tiver dito, se jul-
garem que o devem fazer. -

a
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Naquellas épocas de 1842 e 1844 a freguezia de S. João

deu 32 eleitores, e a presidencia da provincia por estes da-

dos, que são fornecidos em taes 
'casos 

pela lei de 1!) de

Agosto de 1846, ordenou que «lia désse até 38 eleitores ; a

treguezia deu na ultima eleição este numero de eleitores,

tendo em vista a qualificação dos votantes.

O Sn. Fernandes da Cunha :—Nego esta ultima parte.

O Sk. Viriato : — Se não fora assim, senhores, devião ter

apparecido reclamações contra o numero de 38 eleitores ;

mas até ao presente nao lia uma só reclamaçao, e nem mes**

mo os candidatos fallárão sobre este ponto. Estava isto re-

servado para a honrada commissao.

E será crivei, senhores, que sé esta freguezia tivesse da-

do um maior numero de eleitores do que o que comportava

a qualificação de votantes, estes homens, os interessados,

não allegassem esta circumstancia, não representassem a

respeito , não protestassem mesmo ?

O Sr. Fernanoes da Cunha : — O nobre deputado está ar-
• 
gomentando com a probabilidade sómente.

O Sr. Viriato : — O nobre deputado sabe que isto é mais

do que probabilidade, é uma presumpção vigorosa c muito

favorável para o Sr. Aranha, conhece em sua consciência

que se esse numero de eleitores fosse superior ao que com-

portava a qualificação dos votantes, este facto não passaria
desapercebido na luta eleitoral, e é por isso que se incom-

moda tanto com o que digo.

O Sr Paus Barreto: — Ninguém sabia da qualificação.

O Sr. Viriato :— A presidencia da província sabia, tan-

to que marcou o numero de 38 eleitores.

O Sr. Fernandes da Cl mia : — Perdôe-me, o Sr. presi-
dente da província declarou que não teve em vista a quali-
ficação.

O Sr. Viriato ' — Está enganado, não declarou isso.

Pois o Sr. presidente da provincia seria tão precipitado que
expedisse uma portaria desta ordem sem medir as forças da

qualificação, sem ter em vista a qualificação ?

O Sr. Costa Pinto: —V. Ex. mesmo reconhece que a

portaria não, prefixa o numero ; diz que podia dar até 38

eleitores.

O Sr. Viriato : — Teve certamente attenção á qualifica-

ção. E se o presidente da provincia não sabe hoje qual o

numero dos votantes que dava a freguezia, como é que a
nobre commissão o pôde saber ?

O Sr. Fernandes da Cunha:—Pela acta ; e toda a

questão 6 sobre a acta.

O Sr. Viriato: — Senhores, eu tenho alguma outra

cousa a apresentar alóm do que íica dito. O que me move a

estar mais firme na minha opinião é justamente um topico

do parecer da nobre commissão, que vou ler, cujas palavras
devem certamente produzir, senão sensação toda favorável

ao Sr. Aranha, ao menos um estado de duvida no animo

dos nobres deputados.

O Sr. Dias Vieira : — Isto é agora o iesideraíum.

O Sr. Viriato : — Eu que*o aquillo que em minha con-
sciencia julgo que realmente deve ser. Eu appello para os
illustres membros da commissão que digão se estão segu-
ros da justiça do parecer que apresentarão.

O Sr. Dias Vieira :—Se não estivessem convencidos disso
não apresentarião esta conclusão.

O Sr. Viriato :—Os illustres m«mbros da commissão não
se animão a dizer que correm seguros cem essa cópia in-
exacta de actas.

O Sr. Toscano Barretoi—Isto ê muito injurioso para os
nobres membros da commissão.

O Sr. Viriato : — Injurioso, porque? Pelo amor do
Deos! Vou ler as palavras do_s membros da commissão,

estampadas no parecer; oução-me: * A commissão en-
tende que deve fazer sentir á cornara que a deducção desses
oito votos é feita unicamente em vjsta da cópia das actas da
freguezia de S. João, e que ella decide tanto da eleição de
deputado como de supplente; da do deputado entre os Srs.
Aranha c Filinto, e do supplente em relação sómente ao Sr.
Aragão. »

Pese a camara bem estas palavras, e decida....
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. Uma voz : —E' o juiz competente.*

O Sr. Viriato :— Além da circumstancia de ter a fre-

guezia dado esse numero de 38 eleitores, em vista da base de
1842 e 1844 comparada com a qualificação, accresce outra

razão para que eu voto por esta eleição da parochia de
S. João como está. Quando em 1856 se procedeu á eleição
de senadores essa parochia deu ...

O Sr, Dias Vieira: — 35 eleitores.

O Sr. Viriato : —r — 35 eleitores, o que prova que a po-
pulação de então para cá, em tão pouco tempo, não podia
decrescer para dar 28 eleitores, como quer a commissão.

O Sr. PaesBarreto :—Cresceu com o cholera. (Apoiados.)

O Sr. Viriato: — Esta consideração não pôde ser des-

truida, a não ser por um documento valioso, pela cópia au«.
thentica da qualificação....

O Sr. Paes Barreto : — Mesmo quando ha invasão de

cholera ?

O Sr. Viriato:—A populaçSo entre nós, em toda a

parte, apresenta differença para mais sempre de um para
outro anno.

Uma voz : — A eleição de senadores foi feita em Janeiro
de 185S pela qualificação de 1855, e deu numero menor de

eleitores.

O Sr. Viriato : — O que é certo é que a qualificação, pela
qual se fez a eleição de senadores, deu mais eleitores do

que cm 1842 e 1844. mais do que querem os senhores, do

que quer a commissão, que os reduz a 28.

Uma voz: —Menos do 38.

O Sn. Viriato : —Não sei se a qualificação posterior deu
menos de 38.

A mesma voz: — E' um facto.

O Sr. Viriato:—Uma vez que o nobre deputado affir-
ma, deve apresentar um documento pelo qual me convença.

O Sr. Cia/. Machado dá um aparte.

O Sr. Viriato: —Mas quando o nobre relator da commis-
são lavrou o parecer teve em vista sómente a acta da eleição.
Guiando-se por ella, o honrado membro sommou o numero
das listas recebidas e, dos votantes que não comparece-
rão. e dessa somma conclue que a qualificação foi menor do

que aquella que servio para a eleição de senadores. Mas, se
eu nego semelhante bate, que é fraca por sua natureza, ain-
da mesmo que não fosse iniciada, os nobres deputados de-
vem collocar-se ao menos no estado de duvida.

Quem não sabe quanto é fácil no acto de copiar um livro
deixar de escrever muitos nomes ? Isto depende da maior
ou menor periciá do copiador. Uma cópia não deve servir de
fundamento a uma decisão tão importante como esta. E\

portanto, preciso esperar por provas mais fortes.

O Sr. Dias Vieira : — (Jue é do documento para substituir
a acta 1

O Sr. Viriato : — E' justamente o que vou dizer -. espere

pela continuação do meu discurso, seja mais soffredor.

O Sr. Di as Vieira dá um aparte.

O Sr. Viriato: — Desejo saber como devo proferir ireu

voto, se a favor ou contra o parecer; aspiro a um cabal

conhecimento dq causa, fujo de decidir-me nesta questão

precipitadamente... 
Procuro esclarecer-me,^ desejo que o

mesmo faça a camara.

Uma voz : — E' uma estrategia.

O Sr. Viriato : — Nunca usei de estrategias no parla-
mento, e tal nome se não pôde dar a uma demora de alguns

dias...

O Sr. Dias Vieira :—De alguns dias não.

O Sr. Viriato:—Não será uma imprudência decidir já,
e depois apparecer o documento authentico pelo qual se re-

conheça que ha qualificados votantes em S. João em nume-

ro sufliciente para que a freguezia dê 38 eleitores ?

(IIa um aparte.)

E' um grande favor! O nobre deputado aceita a acta im-

perfeita, e nullil;ea9eleitores, os quaesvotárão segundo essa
acta em favor do candidato excluído...
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O Sn. Crvz Machado :—Respeito as suas intenções; mas o

que cumpre provar é a imperfeição da acta.

Unv voz:—Apenas allega a possibilidade de se ter errado
na cópia.

O Sr. Viriato : —E* cousa que se dá com frequencia.
Os nobres deputados querem que eu vá além do ponto de

parada que me havia fixado antes de orar? Não o farei. A
respeito dessa acta eu tenho apprehens5es muito sérias, mas
não quero expô-las porque não tenho provas, e não é de
meu caracter formular na tribuna accusaçoes que não possa
immediatamente acompanhar com provas. Portanto, digo
sómente que essa acta é um documento imperfeito j e achan-
do-nos em estado de duvida julgo prudente que se espere
mais algum tempo, que se adie a discussão, e se demore a
decisão desta eleição emquanto vem um documento mais
valioso, q.ue não'seja nem imperfeito nem viciado.

O Sr. Dias Vieira : — Viciado !

O Sn. Vim «o :— Esta cópia at<5 apparece feita em meias

folhas de papel; em muitos lugares se ve que as folhas forão

cortadas e justamente nos pontos em que estavão notados

os nomes dos votantes que não , comparecerão.

O Sr. Fernandes da Cimiv :—V. Ex. não pôde mostrar

que a cópia foi feita em meias folhas de papel.

O Sr. Viriato:—Posso mostrar que foi escripta em
meias folhas. O nobre deputadc quer já examinar essa acta?

0 Sr. Fernandes da Cunha: — Examinei-a; está rota

pelo usp, e não porque fosse escripta em meias folhas.

O Sr. Viriato:—Innegavelmente o papel foi cortado,

porque apresenta o signal que deixa a tesoura ou outro
instrumento cortante. O nobre deputado não pôde contes-
tar isso.

O Sr. Fernandes da Cunha:—Não costumo defender
actas falsas; se esta é falsa, foi feita pela parcialidade que
V. Ex. defende.

O Sr. Viriato : — Se eu estivesse persuadido que V. Ex.
era capaz de defender actas falsas, não me dirigiria a V. Ex.,
não mo daria ao trabalho de o convencer. Vou mostrar a
acta para que V. Ex. diga se não apresenta signaes de ter
sido cortado o papel. [Mostra a acta ao Sr. Fernandes da
Cunha.)

O Sr. Fernandes da Cunha dá um aparte.

O Sr. Viriato : — Não ó procedente a base em que sa fir-
mou a commissão, não devemos julgar com precipitação;
meu intento é provar que este documento não deve levara
camara a dar diploma de deputado a quem quer que seja,
tirando ao.povo o direito que lhe compete da livre escolha
do seus representantes.

(Ha um aparte.)

Já procedi a esse exame, e por elle cheguei á conclusão

que já exptiz da tribuna.

O Sr. Fernandes da Cunha : — Demonstre com a leitura
da acta.

O Sn. Vikiato : —Não preciso de examinar mais esse do-
cumento, nem mesmo de lê-lo. Elle por si mesmo se des-
conceitua, se condemna.

Eu tenho vontade de dar o meu voto para a admissão do
Sr. Ararão, como supplente, ainda não sei se o darei, estou
em duvida...

Um Sr Deputado :—Deve da-lo.

O Sr. Viriato:—Por ora estou em duvida; vejo que a
nobre commissão se basêa sobre um principio que não é cer-
tamente seguro, que é viciado, que é fraco; concedão-me
ao menos que procure esclarecimentos para mim e para a
camara, que tem de decidir esta questão.

Notai ainda outro facto: a commissão, tendo em mão
esse documento tão imperfeito, foi examinar o numero das
cédulas recebidas, « dos votantes que não comparecerão,

para tirar a illação de que a qualificação não produzio o
numero de eleitores que apresentara a freguezia de S. João,
mas esqueceu-sç que na freguezia de Cabaceiras nem ao
menos se mencionou o numero dos votantes que não com-

parecerão. Ora, se a commissão quer annullar esse excesso
de eleitores que enxerga em uma das freguezias pelo único
facto desse exame ser feito sobre um documento imperfeito e
talvez falso, porque não annulla também a eleição dessa ou-
tra freguezia, onde nem ao menos 3e apresentou o nome de

um votante sequer, onde se calou essa circumstancia? Com-

prehendem acaso os nobres deputados o porque dessa con-
tradicção em que se deixou eahira honrada commissão de

poderes?..

Um Sr. Deputado Não ha nenhuma ; não ha reclama-

ção nenhuma contra essa eleição.

O Sr. Viriato:—E' o mesmo que digo da de S. João, Con-
tra ella não houve jámais reclamação.

O Sr. Crvz Machado :—Não ha só isso, eu explicarei o
facto.

O Sr. Viriato : — O facto de se dizer que o numero de elei-
tores da freguezia de Cabaceiras não foi o máximo não pro-
cede para defender u honrada commissão de poderes, porquo
esse mesmo numero que não chegou ao máximo podia não
se achar em harmonia com a qualificação, sobre a qual a
commissão não tem a menor duvida ; podia não estar em
harmonia com a qualificação por muitas circumtancias, e
até pelo facto apresentado pelo honrado deputado que
opina em favor do parecer. E' natural que em Caba-
ceiias o cholera-morbus diminuisse a população. Como pois
julgar valida a eleição desta freguezia sem saber-se da qua-
lilicação delia?

O numero de eleitores não chegou ao máximo, mas a hen-
rada commissão não teve um só documento, uma só prova
que demonstrasse que a qualificação estava em conformidade
com esse numero ; entretanto a sua eleição foi julgada va-
lida, não se eliminou um só eleitor dessa freguezia, contra
os principios creados pela commissão, e annulla-se a eleição
da freguezia de S. João, pela simples consideração de não
estarem notados n'uma acta imperfeita a viciada votantes em
numero que estivesse em harmonia com os 38 eleitores que
esta freguezia apresenta.

Senhores, eu estou inteiramente convencido que a cópia
da acta da freguezia de S. João passou por uma falsifica-
ção ; não sei quem foi o autor dessa falsificação, não accu-
so a ninguém ; o certo é que esse documento é imperfeito,
não é bastante para que a camara dos Sr3. deputados vá de-
cidir sobre uma eleição, quando a differença entre os dous
candidatos, entre os que disputão uma cadeira nesta casa,
éde2a3 votos. Desejo que se requeira ao governo uma
cópia authentica da qualificação da freguezia de S. João,
peço sómente que se adie, que se espace a decisão desta
eleição até que chegue um documento, para que não se de
o caso de julgarmos de questões desta ordem sem funda-
mento, sem base, com precipitação. Por ventura o fazer es-
'perar o canditado até* chegai o documento que peço é um
mal de tal gravidade que possa ser comparado a uma dcei-
são injusto proferida por esta camara ? Pôde este inconve-
mente, quando o seja, ser comparado uo nosso dcsconceito
na opinião publica ?

( Ha apartes a que o nobre orador responde. )
Assim, senhores, em completo estado de duvida roqueiro

á casa que adie a discussão e decisão sobre essas eleições até

que nos venha, por via do governo, cópia authentica da

qualificação dos votantes da freguezia que pertence á acta

que se apresenta viciada na casa. E peço isto, senhores, por-
que entendo que a camara se desconceituará se julgar pre-
cipitadamente sobre matéria desta ordem, convencido como
estou de ser a qualificação em harmonia com o numero dado
de eleitores. Se a differença de votos fosse grande entre os
dous candidatos, entre aquelles que disputão uma cadeira
nesta casa; se a nossa decisão não influísse tão grandemente
sobre qualquer delles, eu não apresentaria semelhante re-
querimento; mas a differença entre um e outro é apenas de
2 ou 3 votos, e o parecer da commissão, diminuindo o numero
de eleitores de S. João, baseando-se sobre uma cópia de acta
falsificada, imperfeita, vai fazer deputado aquém talvez não
o deva ser.

Que diremos quando se apresentar aqui depois desta
decisão uma cópia authentica por onde se demonstre com
tudo que ha de mais evidente que a qualificação de votantes
de S. João dava justamente o numero de 38 eleitores? Como
ficaremos, tendo decidido precipitadamente uma matéria
tão grave? Se estão tão seguros aquelles que opinão em
favor da eleição do Sr. Filinto, porque temer essa demora ?

porque temer a apresentação desse documento ú camara?
E' em verdade um facto inexplicável! Temem a luz da

prova, temem a verdade.
A própria commissão usa em seu parecer de palavras que

mostrão o estado de duvida que parece aconselhar i camara
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que espere, que não decida já esta questão. Isto quer dizer

muito!
Mando pois á me3a o meu requerimento.

Lê-se, apoia-se e entra em discussão, o seguinte requeri-

mento:

« Kequeiro o adiamento do parecer, e decisão desta elei-

ção, até que seja presente camara, por intermedio do go-
verno, cópia authentica da qualificarão dos votantes da pa-
roohia de S. João. — \ inato. »

O Sr. Cruz Machado pronuncia um discurso que se acha

no Appwdice,

O Sr. Pais Bar rito : — Sr. presidente, voto contra o

adiamento proposto pelo nobre deputado da província do

Maranhão. Entendo que esse adiamento não tem poi fim

senão, como disse, e com muito espirito, um outro nobre

deputado também pelo Maranhão, fazer com que—emquanto
o páo vai e vem folguem as costas.

O Sn. Vihiato : — E' uma injustiça que me faz. Ni?to

não tenlio — arrière pensée— ; quero somente esclarecer-me,

e a casa.

O Sr. Paes Barreto:—Perdoe-me o nobre deputado^ eu

não fiz mais do que repetir um dito que me pareceu espiri-

tuoso de um seu collega pelo Maranhão.

O Sr. Viriato:—Pois o meu aparte se refere tanto a

esse meu illustre collega que apresentou o dito, como a V.

Ex. que o reproduzio.

O Sr. Bezerra Cavalcanti : — Fallou do efleito e nao da

intenção do nobre deputado.

O Sr. Viriato : — Aceito este aparte.

O Sr. Paes Barreto: — Sr. presidente, o nobre depu-

tado aprensentou como fundamento para o seu requeri-

mento a seguinte observação: que a acta em que se baseou

a commissão para diminuir, por excedentes, 8 eleitores da

freguezia de S. João não pôde ser tomada como uma base

segura para esse íim. Em que, porém, tirmou-se o nobre de-

putado para asseverar que essa acta não è documento suf-
íiciente?

Suppôz que podia haver algum engano na transcripção
dos nomes, suppôz que ella estivesse viciada.

O Sr. Viriato: — Eu não àuppuz, provei-o com a própria
acta.

O Sr. Paks Barreto : — Mas o nobre deputado por Mi-
nas, membro da commissão de poderes, jt\ mostrou que
não era provável, nem mesmo possível, que houvesse en-

gano a respeito de 300 è tantos nomes Qual a prova que
deu o nobre autor do requerimento de adiamento, para
aventurar a proposição de que a acta podia estar viciada ?
Foi, senhores, porque essa acta está. escripta em meias fo-
lhas de papel ! E eu não poderei dizer ao nobre deputado

que alguém de proposto teria aberto esse papel, red«zin-

do-o a meias folhas, para se allegar essa duvida? [Apoiados.)

O Sr. Viriato:-—O que resultava dahi ? Que era sem-

pre um documento falsificado, que não podia ter vigor.

O Sr. Paes Barreto :— Senhores, basta examinar a acta

para se conhecer que não era possível essa falsificação.

(Apoiados.)
Os nomes dos votantes ausentes estão inscriptos porquar-

teiroes e alphabeticamente ; pela ordena dessas letras em re-
lação aos nomes que se achão em urna pngina vê-se que
os nomes da pagina immediata coincidem com o mes-
mo systema alphabetico sem que pudesse ter havido alguma
alteração , e também relativamente ao numero dos quar-
teirões. E basta, senhores, que se allegue sem provas uma
falsificação para que se prejudiquem os interresses doei-
dadão que tem direito a um assento .'icsta casa ?

Senhores, a lei manda que se declare na acta o numero
dos votantes que comparecem, e o numero daqnelles que
deixão de comparecer ; ambos estes números devem fazer o
total da qualificação. Sommados estes dous números vê-se

que a qualificação da freguezia de S João não podia com-

portar a eleição de 38 eleitores. lA/viados.)
Accresce, senhores, que esta freguezia nunca deu s^me-

lhante numere de eleitores, e de c ; to muito menos o podia
dar no anno emque o terrivel flagello do cholera-morbu3 fez
ali tantas victimas. [Apoiados.)

Sr. presidente, em uma das sessões passadas, quando ti-

vemos de tomar conhecimento da eleição do Sr. Dr. Rodri-

gues dos Santos por um districto da província de S. Paulo,

a camara, tendo em vista sômente o livro das actas, annul-

lou um eleitor da freguezia de Santa Barbara, por exceder

o múltiplo legal da qualilicação; como, pois, um documento

tidêntico não pôde servir para o mesmo fim?
Sr. presidente, o nobre deputado que combateu o parecer

da commissão foi injusto com a mesma comrmssão. Eu

entendo que, a eleição que a commissão aceita deve ainda
ser approvada por esta camara, porque a eleição da freguezia
deNatuba, presidida pelo juiz de paz do quatrienniopassado,
é legitima.

O Sr. ViniATO:—Isto è discutir o adiamento?

O Pai s lUiiin.ro:—O meu fim è mostrar a inutilidade

do adiamento, porquanto ainda quando se mandasse vira

qualificação de que falia o requerimento de adiamento, a

eleição deNatuba deve ser approvada, e sendo, cimo é, favo-

ravel ao Sr. Dr. Filinto, basta para que seja elle declarado

deputado. . .
Senhores, é preciso não ter ido á província da Parahyba

do Norte, é preciso não conhecer a força dos partidos da-

quella provincia, paia ignorar que nao ó possível que o par-
tido favoravel ao Sr. Aranha possa vencer a eleição na fre-

guezia de Natuba- (Apoiados
Na eleição de Setembro, senhores, o 1° juiz de paz tentou

empregar 03 mesmos meios que empregou na de eleitores ;
adiou a eleição, e apezar de ser a mesa toda contraria ao

partido liberal, este partido venceu a eleição. ,

• O Sr. Viriato : — E' um partido tão grande que teve ne-

cessidade de chamar um homem que não era juiz de paz

para presidir a mesa!

O Sn. Paes Barreto :—Isto prova que os homens influen-
tes daquella localidade achavão-se então fóra de combate,
não podião disputar a eleição.

Uma voz : — Apoiado, foi esta a razão.

O Sr. Paf.s Barreto : —Na eleição secundaria, na eleição
de eleitores, o juiz de paz apresentou-se no dia designado, e
vendo que não podia vencer a eleição retirou- s^e, e com elle o
único supplentc juramentado que exibia na freguezia.

Ora, pergunto eu à camara : poderá íicar a arbítrio de um

juiz de paz deixar uma freguezia sem representaçfo ? Quem
devia presidir a essa eleição, viste que não havia juiz de paz
nem supplente juramentado nn freguezia ?

O Sa. Viriato : — Era o Calafange que a devia pVesidir!

O Sn. Paes Barreto :—O Calafange «5 um homem* corno
outro qualquer. Quererá o nobre deputado descobrir um
argumento em favor de sua opinião 110 nome desse cidadão?

Senhores, alei manda que em falta de juiz ^.e paz se
chame o do districto vizinho no da matriz. Ku entendo que
o districto vizinho de que falia a lei é outro districto com-

prehendido na mesma freguezia. I)o contrario seria preciso
suppôr que a lei refere-se a juizes de paz. que nessa qualida-
de, ou como cidadãos, devem estar presidindo, ou pleitean-
do a eleição de sua localidade; seria preciso suppôr que u.
lei admitte que autoridades estranhas a uma freguezia ve-

nhão n<$la exercer funeções que só devem cabcr áquelles

que têm a confiança dos cidadãos do lugar.

Mas a freguezia de Natuba não tem 
"Outro 

districto, só

tem o da matriz ; por conseguinte não era possível chamar

o juiz de paz do districto mais vizinho de que falia a lei.

Veio então presidir á eleição o juiz de paz do quatriennio

passado.

O Sr. Viriato : — Fica como principio que nestes casos
se chame um homem qualquer para presidir a eleição !

O Sr. Paes IBarreto : — Mas diz-se : este juiz já tinha

findo o seu quatriennio, já não tinha jurisdicção.
Sr. presidente, eu vejo, em instrucções e avisos do gover-

no, casos em que permitte que presida a eleição o juiz do

quatriennio antecedente, como também casos em que man-

da fazer a eleição pela qualificação do anno anterior.

Nas instiucçòes de 19 de Agosto de 1846 está consignado

o seguinte principio. (Lê.)
Agora vejamos o que dispõe o aviso do governo de 13 de

Abril de 1849. (Lê.) , . - ,
Eis-aqui, Sr. presidente, casos em que por decisão do

governo imperial, sob consulta do conselho de estado, sç

admitte que juizes de paz do quatriennio findo presidão á

eleição. Dir-se-ha que neste caso não ha outro juiz na fre-

à
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guezia; respondo que é justamenteo que &e deu em Natub».
Porque não determinou o governo que não havendo juiz de

paz na freguezin se chamasse o da freguezia mais vizinha ?

Porque a lei o que pennitte é què se chame o juiz de paz do

districto, e nãç o Ha freguezia mais vizinha.
Portanto, Sr presidente, ainda quando o numero de elei-

tores dados pela freguezia de S. João fosse o regular, nem

por isso deveria passar o adiamento, porquanto ainda assim
o deputado é o Sr. Filinto. Voto contra o adiamento.

O Sr. Baptista Monteiro : —Sr. 
presidente, estava dis-

posto a nao tomar parte neste debate ; porque não tinha es-
tudado a matéria, e via que tomavão interesse na discu.-são
alguns nobres membros da casa, que julgo muito bem infor-
mados ; mas. apresentando se o requerimento de adiamen-
t.>, e attendendo eu á discussão, como convinha que atten-
desse, por ella vim a convencer-me de que é necessário que
esse requerimento passe. (Apoiados.)

Para salvar os escrupulos de minha consciência devo

motivar o voto que teuho de liar neste sentido.
Pela leitura do parecer convenci-me de que são nullas as

eleições, cujamullidade a nobre commissão propõe, e julguei

que ella tinha pensado bem propondo a deducção de 9 elei-

tores da freguezia de S. João. Mas o debate veio esclarecer
a matéria e colloca-la em outro terreno, mudando o con-
ceito que eu havia formado.

A nobre commissão obrou bem quando propôz a deducção
desses eleitores ; porque não tendo, como ponderou um de
seus illustres membros, outra base para calcular o numero
de eleitores da parochia senão a acta da eleição respectiva,

guiou-se por ella, e sommando os votos que se apresentárão
na urna com o numero de votantes que deixárão de compare-
cer, deparou com um numero de votantes que não corres •

ponde ao numero de eleitores dados. A nobre commissão,

pois, não podia proceder de outra maneira ; adaptou o nu-
mero de eleitores aos múltiplos de votantes.

ü\Ias, senhores, agora reconheço que a base adoptadapela
nob/e commissão para entrar na apreciação da legitimidade
do numero de eleitores dessa parochia é verdadeira appa-
rentemerite, e não na realidade. Questiona-se sobre isto,,
apparecendo a. reclamação de um dos interessados, que
appella para um documento existente na secretaria da pre-
sid- ncia respectiva. O documento é a qualificação authenti-
ca, pelo qual se conhece o numero de eleitores que a fregue-
zia deu, ou legitimamente podia dai. Esse documento é o
mais proprio para dissipar todas as duvidas que actuárão
no espirito da nobre commissão, e derramar nesta questão
a luz de que ella carece.

O Sr. Dias Vieira :—Mas o presidente da província de-
clara que na sua secretaria não havia conhecimento dessa

qualificação até á sua sahida da mesma província.
O Sr. Baptista Monteiro :—Não é procedente essa objec-

ção, porque não se segue que ainda hoje a secretaria não
tenha conhecimento do que ignorava ao tempo da sahida do
nobre presidente.

Por muitas vezes, senhores, temos visto o nobre relator da
commissão sustentar que deve ser admittido como certo e
verdadeiro o que não aoffre contestação dos interessados.

Permitta a nobre commissão que eu Kae prevaleça do
mesmo principio, e conclua delle que è legitimo o numero
de eleitores de que a acta reza, porque não foi contestado

pelo Sr. Filinto. Quem mais do que elle era interessado
em suscitar essa questão capital da sua pretenção? Nin-

guem. E porque a nobre commissão não fez agora como
costuma fazer? Porque não admittio desta vez o que não
tinha sido posto em duvida? Certamente porque teve es-
crupulos; pois bem, leve mais longe os escrupulos, e con-
sinta no adiamento para a investigação da verdade.

Mas não é este o meu único argumento uma conside-

ração moral de muito peso me determina a adoptar o adia-
mento. Ei-la: o parecer pronuncia uma decisão definitiva,

e a camara o approva. Supponha-se, porém, que a^ nobre

commissão foi induzida em erro pela má redacção e imper-

feição da acta que lhe servio de norma ; supponha-se que a

qualificação presta-se á nomeação do numero de 38 eleito-
res que a freguezia elegeu ; supponha-se ainda que a ver-
dade desse facto chega ao conhecimento do paiz ; o que dirá
este ? Não condemnará a camnia por ter dado uma destas
cadeiras a um homem que nenhum direito tem a ella?

O Sr. Vi ri ato : — Apoiado.

O Sr. Dias Vieira :—Não apoiado.

JU.NÍIO DE 1857.

O Sr. Baptista Monteiro : — Qual será a justificação da

camara perante o paiz?

O Sr. Dias Vieira :—A acta.

O Sr. Baptista Monteiro :—A acta não justificará quan-
do se disser que a parte interessada pedia que se investigas-

se o facto ; quando ella. appella para documentos ofiiciaes e
authenticos existentes na secretaria da presidencia, e diz

que esses documentos contrarião esse erro da acta. Accres-

ce que a parte é sorprendida por uma questão que não tinha

sido objecto de duvida.

O Sr. Vi ri ato : — Quando o presidente da proyincia foi
interpellado, e respondeu que não sabe se a qualificação é

essa ou não.

O Sr. Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro : — O nobre deputado que me
honra com o seu aparte poderá, ahi está a acta! mas isto
não será bastante para satisfazer ao paiz; elle dirá com

justa indignação — ahi está um individuo intruso ! E' este
o facto, são estas as condições a que a camara, contra suas
intenções, pôde ser levada se rejeitar o adiamento. E' uma

questão gravíssima, de muito alcance, merece a mais séria
attenção.

O Sr. Viriato: — Mandem ao menos buscar a acta no
senado.

O Sr.. Dias Vieira : — Porque não requer?

O Sr. Viriato : — Estou apenas lembrando.

O Sr. Baptista Monteiro:—Se a appellação da parte í
fonte tão pura de provas officiaes como é a secretaria da

presidencia, eu também admittiria a acta, porque essa ex~

pressão—a acta—justificaria a camara. Mas quando o inte-
ressado appella para documentos tão insuspeitos} cumpre

que se lhe dê lugar á prova do seu direito, cumpre mesmo
auxilia-lo.

O Sr. Dias Vieira -Onde está?

O Sr. Baptistv Monteiro:—Na secretaria da presidencia
da província.

O Sr. Dias Vieira ;—O presidente declarou que não exis-
tia lá qualificação.

O Sr. Viriato:—Declarou que não podia aífirmar cousa

alguma.

O Sr. Baptista Monteiro : — O nobre presidente decla-
rou que não podia affirmar nem negar. E daqui segue-se a
improcedencia do adiamento ? Já respondi a essa objecção
do nobre deputado.

(Cruzâo-se muitos apartes.)

O Sr. Presidente: — Attenção!

O Sr. Baptista Monteiro : — O nobre presidente da pro-
vinda não se limitou a dizer que não podia affirmar nem
negar, disse mais alguma cousa, que me leva ainda á con-

vicção mais profunda de que o adiamento deve passar.
Acaba de dizer-me o nobre presidente que rio anno proxi-
mo passado houve ali a eleição de um senador, e essa fre-

guezia deu 35 eleitores.

O Sn. Viriato:—Apoiado.

O Sr. Paes Barreto Já se disse isto aqui.

O Sr. Baptista Monteiro :—A qualificação devia prestar-
se; a presumpção disso é legal.

O Sr. Dias Vieira :—Mas para 35 e não para 38.

O Sr. Baptista Monteiro :—Ora, a eleição de deputado foi

também em 1856 como a do senador.

O Sr. Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiro:—Estou affirmando que essa
freguezia deu, ou devia dar, 35 ou 38 eleitores.

O Sr. Paes Barreto :—Isto prova contra o nobre deputado:

se a qualificação é a mesma e n'um caso deu 35 eleitores;

não podia dar 38 em outro.

O Sr. Viriato : —Pois mandem buscar a acta que está no
senado.

O Sr. Paes Barreto : — Requeira o nobre deputado se

precisa.

| [lia outros apartes.)
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O Sr. Baptista Monteiro Diz o nobre 1 o secretario

que o meu argumento 6 contraprodurcntem ; porque se a fre-

guezia deu então 35, não pôde dar agora 38 eleitores.

O Sr. Dias Vieira :—Com a mesma qualificação.

Um S». Deputado dá um aparte.

O Sr. Baptista Monteiho : — Respondo que o argumento

não é contraproducente, direi que elle é, em 1® lugar, con-

trario ú intenção do parecer da nobre commissão, porque

tendo dado esta freguezia 38 eleitores, o a nobre commissão

lhe deduzindo 9, fica por conseguinte com 29, que é numero

inferior a 35 que deu para a eleição de senador. Km 2» lugar,

direi que o facto de dar 35 eleitores para a eleição de sena-

dores estabelece a mais vehemente presumpção de que os

dados- fornecidos pela acta que regulou o juizo da nobre

comipissão não são cxactos, são devidos a algum erro.

O Sr. Dias Vieira dá um aparte.

O Sr. Baptista Mosteiro : — Peço ao nobre deputado que

não volte ao argumento de que já me occupei, para evitar

que nos colloquemot em circulo vicioso. Bepito que o argu-

mento ó contradictorio dos dados admittidos pelo parecer

que o nobre 1" secretario defende, porque então a freguezm

não fica com 29 eleitores, como quer a nobre commissão, mas

deve ter pelo menos 35 como aconteceu na eleição de se-

nador.

(Ha diversos apartes.)

Eu creio que nas palavras do nobre presidente da Para-

hvba que acabo de referir, e que supponho que elle terá a

bondade de confirmar, temos a prova de que aquella paro-

cilia deu 35 eleitores. Ora, gendo assim, qual é a razão

plausivol pela qual se lia de presumir que a parochiatinha

em 1856 menos votantes do quenoanno anterior? A pre-

sumpção ó que a população cresce....

Um Sr. Deputado : — E' boa ! Cresce com o eholera.

O Sr. Baptista Monteiro : — Mas, não <5 disto ainda que

me quero prevalecer ; havemos de concordar que, pelo me-

nos, todos estes factos induzem-nos a uma duvida.,..

O Sit. Paes Barreto : — Não tenho nenhuma.

O Sr. Baptista Monteiro : — E' mais feliz do que eu....

Um Sr. Deputado : — Porque é sceptico.

O Sr. Baptista Monteiro : —Nao creio que isto seja um

scepticismo, isto é desejo de investigar a verdade... Mas os

nobres deputados tiverão a bondade de ouvir a hVpotliese

que figurei , o nobre relator da commissão que não estava

na casa então far-me-ha o favor de consentir que j eu a re-

pita.

O Sr. Criz MaciiAdo :—Com muito gosto.

O Sr. Baptista Monteiro:—Supponha-se que posterior-
mente á approvação do parecer da commissão, e por conse-

quer»cia ao reconhecimento do Sr. Filinto, a presidência da

Parahyba ministra documentos pelos quaes se demonstre

que o numero de eleitores nao era esse que a nobre commis-

são, aliás em muito bons fundamentos, presumio, como íica

a camara perante a nação? Como íica esse deputado perante
o paiz?

O Sr. Criz Machado : — Desde já declaro que toda a re-

messa posterior á eleição para mim é suspeita.

O Sr. Paes Barreto : — Todo o mundo sabe como se

fazem as qualificações no interior do paiz.

O Sr. Baptista Monteiro : — Concordo com o nobre re-

lator da commissão, mas ó quando essa remessa vem, como

disse, da parochia, mas não quando o que se pede está na

secretaria da presidencia da provincia, está nos doeumen-

tos anteriores, documentos insuspeitos.

Não é negocio tão fácil de decidir, e decidir de um modo

que salve todas as hypotheses possíveis de desmoralisar o

acto da camara; peço aos nobres deputados que rcllictão

sobre isto. Se houvesse um d'entre vfis que se levantasse e

dissesse: «Eu asseguro qüe esta prova que se pode é impôs-

sivel, asseo-uro que a qualificaçao 
se nao presta a esse nu-

mero de eleitores; > então eu concorria já com o meu voto

a favor do parecer da commissão, porque quando o paiz ti-

vesse por ventura de conhecer que a decisão da camara fura

injusta, fora iniqua, quando 
o paiz tivesse de apontar

para um homem entre nós que nao tinha direito a occupar

nma cadeira nesta casa, a camara também teria o direito de

apontar para outro, e condemna-lo por tê-la illu,dido: neste
cn soell a teria desculpa. Mas porque não se levanta umi d entra
vós para assegurar-nos que a (qualifica c/ão está cin harmonia
com a acta, que a sua exkibição não adiantará o conheci-
mento da verdade?

Senhores, se lia algum perisco, tílguma exág^rnção d« es-
crupulo em suspender o nosso juizo sobre este neto. esse

perigo, essa exa geração, não podem trazer as conseqüências

graves a que por ventura possamos ser levados perante o
paiz se procedermos comjprecipitação.

Não é para desviar a camara de chegar- ao que o nobre
relator da oojmmissão chama, excesso de presumir falsidade
de uma acta a respeito da qual não se apresenta prova de
falsidade ; não 6 esta consideração, digo, que nos deve le-
var a saltar por cima dessa outra, que é muito mais gravo;
na hypothese que Íiguroí ficaremos sellados com o ferrete
de um acto que não tem justificação possível.

Mais de uma vez tenhq visto propôr-se, quer a requeri-
mento das commissões, quer a pedido dos nobres membros
da casa, o adiamento das decisões sobre eleições por falta de
documentos que esclareção esta ou aquella-questão; porque
motivo não procederemos agora do mesmo modo?

Um Sr. Deputado :-r-Porque agora não ha duvidas.

O Sr. Baptista Monteiro :—A validade da acta a que pa-
rcce querer soccorrer-se o nobre relator da commissão como
base segura, eu acho essencialmente muito duvidosa; mas
chamarei a attençâo do nobre relator para outra acta que
admittio.

Se a nobre commissão entendeu que podia fixar termi-
nantemente o numero de eleitores de uma das freguezias
pelo exame dos votos depositados na urna, o numero dos
votantes que faltárão, então, e por coherencia, deveria ter
decidido que o numero do eleitores da outra freguezia, onde
não se mencionárão os nomes dos que deixárão de votar,
não era o que a freguezia deu, devera ser menor, e corres-
ponder sómente ao numero dos votantes conhecidos pela
acta.

No primeiro caso deu-se menor inlraeção da lei, porque
foi mencionada uma parte dos votantes que deixarão de com-
parecer ; e no segundo caso deu-se completa infraçção do
preceito legal, porque não foi mencionado nenhum dos
votantes que deixárao de comparecer. Entretanto no pri-
meiro caso a nobre commissão aceita o erro, ou antes não
admitte que o houvesse, e reduz o numero dos eleitores fir-
mada nos dados que a acta fornece ; e no segundo caso não
só admitte generosamente que houve erro, mas até encarre-
ga-se de corrigi-lo sanccionando o numero dos eleitores no-
meados, e repellindo a reducção, que aliás é de rigorosa co-
liereneia, conformo os dados que a acta fornece. Será isto
digno da camara ?

Terminarei a explicação do meu voto com uma simples
observação, e 6 que, segundo me dizem, a differcnça de vo-
tos entre os dous contendores <5 mui pequena, e 6 preciso
que a camara note esta circumstaneia ponderosa e grave.
A commissão reduz uma freguezia a 29 eleitores ; mas se
ella fôr ao ¦ menos elevada a 35 como aconteceu 11a eleição
de senador... /

O Sr. Cruz Machado dá um aparto.

O Sr. Baptista Monteiro : — .... não ha ainda um de-
putado entre os dous contendores, elles ficaráõ empatados,
e será preciso decidir pela sorte. Isto, senhores, <S muito

grave ; saltar por cima desta consideração, despreza-la, é
aventurar a camara a um grande perigo.

E qual é o perigo de esperarmos algum t,empo ? Pois não
tem havido perigo de esperar por alguns documentos de
eleições, que aliás ninguém contestava; não tem havido pe-
rigo a respeito de outras ; não s-c tem receiado que se passe
a sessão sem que tomem assento os eleitos, só agora é que
se encontra perigo neste adiamento, quando corre em ver-
dade perigo imminente de se expor a camara a uma desmo-
ralisação terrível perante o paiz, se por ventura provar-se
posteriormente que a quali ti cação não é essa que a nobre
commissão presume ?

O Sr. Criz Machado 3 — A commissão não pôde ter uma
opinião livre, e sim a official, uma voz que não duvida da
acta.

O Sr. Baptista Monteiro: — Aproveito este aparte do
nobre deputado ; ó em apoio do que acabo de dizer. A nobre
commissão deve ter uma opinião official; mas desde que se
mostrão os perigos dessa opinião deve recuar. Justifico a



200 SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1857.

nobre commissão cio que faz; mas , á vista do que tem ap-

parecido subseqüentemente não poderei justifica-la, se

persistir na idéa de fazer passar seu parecer sem amodifi-

cação que ee propõe do adiamento.

Por conseguinte peço ao nobre relator da commissão que

preste seu voto a esse adiamento, que vem salvar a camara

de um perigo que não sei se é real, mas que o pôde ser, e,

se o for, nos lia de cobrir de muita desmoralisação.

A discussão ti ca adiada pela liora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Cessão em 8 ile ePunEno.

PRESIDÊNCIA SM) SR. VISCONDE DE BAEPENDY.

Sumhario. — Expediente. — Rectificiçües.— Ordem do dia.—

Elciçd.o da Parahyba. Discursos dos Srs. Costa Pinto, Dias

Viei-a.e Viriato. VotaçtLo. Eleição de Sergipe. Discurso do

Sr Baptista Monteiro. — Resposta d faliu do tlirono. Dis-

curto do Sr. Teixeira Júnior. «

A's 11 horas da manliãa, feita a cliainada, e acliando-se

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto,

J. Marcondes, Pereira Pinto, Villela Tavares, .Cunha
Mattos, Bulcão, Hermogenes, Cerqueira Pinto, Athaide,

Machado, Monteiro de Barros, Calheiros, André Bastos,

Pedreira, Augusto de Oliveira, César, Pinto do Campos,

Ferreira de Aguiar, Landulpho, F. Octaviano, Fernandes

Vieira, Paiva, Luiz Carlos, Serra Carneiro, Almeida Perei-

ra, Dolfino de Almeida, Peixoto de Azevedo, Mendes da

Costa, Baptista Monteiro, Gonçalves da Silva, Franco de

Almeida, Dias Vieira, Ai aujo Jorge, Teixeira Júnior, Dio-

go Velho, Toscano Barreto, Si e Albuquerque, Beijo. Fiu-
sa, AleantaraMachado, Silvino Cavalcanti, barão dePorto-
Alegre, Lima e Silva, Nebias, Augusto Cliaves, barão de

Camaragibe, Ilenriques, Flavio Clementino, Salles, Domin-

guesyFernandes da Cunha, Madurei™, Pinto Lima, Ferraz

da Luz, Gomes de Souza, Barros Pimentel, Rego Barros, e

Borges Fortes, abre-se a sessão.

Lê-se e approva-se a actá da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Sérgio, An-

tuues de Campos, Barbosa, Cruz Machado, Silva Miranda,

Pereira Franco, Pederneiras, Augiu-to Corrêa, Silveira Lo-

bo, Jaguaribe, Dantas, Costa Moreira, Viriato, Paulino

Soares, 15. da Cunha, Cyrillo, Salathiel, Pinto de Mendonça,

Eellort, Bretas, Torres-Homem, Araújo Lima, Souza Leão,

barão de Maná, Felippe de A rauj o, Pacheco, Paranhos, Sam-

paio Vianna, Bezerra Cavalcanti, Paranaguá, Coalho de

Castro, Brusque, Belisario, Monteiro de Barros, Santa Cruz,

Fausto <ie Aguiar, Brandão, Carrão, Tobias Leite, J. de

Mendonça, Cândido Mendes, Nabuco, Castello Branco, Be-

uevides, barão de S. Bento, e Cunha Figueiredo.

O Sn. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Representação da camara municipal da Villa Risonhade

S. Iiomão (província de Minas Geracs), pedindo a creação de

um collegio eleitoral na mesma villa.—A' commissão de

constituição.
RECT1FICAÇUES.

O Sr. Atiiaidf. : — Sr. presidente, o Jornal de hoje, pu-
blicando, entre outros trabalhos da sessão, os relativos á

sessão de sabbado, traz o discurso do nobre deputado por
Minas o Sr. Aleantara Machado, o qual, por occasião de

justificar uma indicação que mandou A mesa,» pareceu cen-

stirar a assembléa provincial daquella província por haver

modificado o imposto de 320 rs. sobre cada um barril de

aguardente que se consumisse no município da Diamantina,

e mesmo procurou fazer crer que aqueíla assembléa tinha

procedido inconstitucionalmente; prescindo, porém, da

questão de inconstitucionalidade, por não ser esta a oSeasião

opportnna ; reservo-me para a discussão do parecer, e então

procurarei convenc er o nobre deputado de que está inteira-

mente enganado a respeito.

O Sr. Crlz Machado : — Apoiado.

O Sr. Athaide : —Continuando o nobre deputado a dis-

correr sobre a matéria, appareee no seu discurso um aparte
a mim attribuido, aparte tão inepto, que eu não era capaz
de proferir. Dizendo isto não pretendo censurar nem de
fôrma alguma attribuir á intenção do nobre deputado, nem
a quem apanhou o discurso ; j ulgo apenas que ao escrever-
se o meu aparte não houve a desejável exactidão, que da
parte do nobre deputado deu-se algum descuido, não atten-
dendo ao que realmente eu tinha dito.

O Sr. Crlz Machado : — Não houve escrupulo.

O Sr. A r mim :—Digo descuido, porque naturalmente
teria de corrigir o seu discurso, e tendo eu proferido o apar-
t« estando mui proximo ao nobre deputado, parece-me que
devia ser ouvido e entendido.

O nobre deputado affirmou que sem precedencia de pro-
posta da camara municipal da Diamantina, e raesmq sem
que cila fosse ouvida, fora modificado o imposto. Eu lhe
tornei então que a assembléa provincial estava em seu di-
reito, visto como a respeito de impostos não era preciso
preceder proposta das câmaras niunicipaes. (Apoiados.) %
§4o do art. 10 do aeto addiciònal estabelece como regra
que para as assembléas provinciaes legislarem sobre eco-
nomia e policia municipal, preceda proposta das respecti-
yas camaras ; mas note-se-que isto diz respeito sômente á
economia e policia niunicipaes, e não á fixação dos im-
postos.

O § 5a do mesmo artigo, porém, autorisa as assembléas

provinciaes a fixarem a receita e despeza tanto da provin-
cia como dos municípios, independentemente de propostas ;
e pois não era necessaria proposta para semelhante fim.

(Apoiados.)
Por esta occasião V. Ex. ha de permittir que eu accres-

cen te duas palavras.'...

Uma voz : — Isto não é rectificação.

O Sr. Athaide : — .... para mostrar que não podia dar o
aparte inepto que se me attribue.

O nobre deputado, apresentando a sua indicação,
disse....

O Sr. Presidente : — O nobre deputado não pôde tratar
agora da matéria da indicação.

O Sr. Athaide: — Estou justificando o meu aparte.

O Sr. Presidente: — Não pôde continuar nesse sentido;

porque então iria discutir uma matéria que não está em
discussão.

O Sr. Atimide: — Pois bem. Fazendo simplesmente a
rectificação, declaro que a respeito da fixação da receita e
despeza municipal, augmento, suppressão ou modificação
de impostos municipaes, as assembléas provinciaes estão cm
seu direito prescindindo de propostas das respectivas ca-
maras.

O Sr. Alcantara Machado : — O caso é muito differente:
o imposto foi creado em uma lei especial sob a proposta da
respectiva camara, e a modificação foi feita annos depois

p;-la assembléa provincial sem preceder proposta da mesma
camara. >

O Sr. Athaide : — Nas disposições geraes podem ser in-
cluidas essas e outras providencias. Tenho concluído.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

EEE1ÇÀO DA PARAHYBA,

(4o districto.)

Oontinüa a discussão do requerimento de adiamento pro-
posto pelo Sr. Viriato ao parecer da commissão de consti-

tui^ão e poderes relativo ao Sr. Filinto Henrique de Al-
meula como deputado, e ao Sr. Antonio Manoel de Aragão

e Mello como supplente.

O Sr. Presidente : —Tem a palavra o Sr. Dias Vieira.

O Sr. Dias Vieira : — Cedo da palavra; fallarei depois

que ouvir o Sr. Costa Pinto.

O Sr. CosTt Pinto : — Peço a palavra unicamente para
dar uma explicação.

O Sr. Presidente : — Tem a palavra.

O Sr. Costa Pinto:—Sr. presidente , tem sido objecto

de questão, na discussão suscitada sobre a eleição do 4°
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districto da província da Parahyba v o numero de eleitores

que marquei numa portaria de 2 de Outubro do anuo pro-

ximo passado como devendo ser dados pela freguezia de

S. João. ...
Cumpre-me dizer que nessa portaria me referi única-

mente ao máximo numero de eleitores quejpodia dar cada

uma das parochiâs da província em relação aos que ha-

vião elegido em 1842 e 1814. .

Sempre e em todas as localidades assim se entendeu essa

portaria , e tanto que , tendo designado para uma freguezia

pertencente a esto mesmo 4o districto, a de Cabaceiras, o

numero de 30 eleitores , essa freguezia deu somente 26,

porque a sua qualificação não permittia mais. Da mesma

sorte marquei para a da Independencia 38 , e elegeu 36;

para as de Pombal, Catolé do Koclia e Patos 15 cada uma,

c áerão somente 14. Da própria leitura da portaria se vê que

tive simplesmente por fim indicar o máximo de eleitores que

era licito a cada freguezia dar em em face das eleições de

1842 e 1844, e nesta conformidade se procedeu.

O Sr. Viriato: — Ninguém duvida.

O Sn. Costa Pinto: — Jíi se tem posto em duvida este

facto. Para prova ainda da verdade do que deixo dito, aqui

está a folha que publica os actos officiaes da presidencia da

Parahyba; nella se le uma portaria minha pela qual pedia

aos diversos juízos de paz presidentes de juntas de qualifica-

ção que remettessem os trabalhos a^ que nesse caracter

tinhão procedido. Lerei o que diz a Época de 5 dc Novem-

bro. [Lê.) ...
E nesta mesma conformidade pedi a outros juizes de

paz.

O Sn. Cnrz Machado: — Pedio também a deS. João?

O Sn. Costa Pinto : — Não, senhor.

O Sn. Cruz Machado: — Existia na secretaria?

O Sr. Costa Pinto : — Creio que sim.

O Sn. Cruz Machado :-EV. Ex. tinha em vista essa

qualificação ?

O Sn. Costa Pinto:—Não, senhor. Quando organisei

essa estatistica quiz ter em vista a qualificação de cada fro-

guezia, mas não existindo na secretaria do governo as de

todas da provincia....

(Ha um aparte.)

Não pedi a qualificação da parochia de S. João, e por isso
è de presumir que estivesse na secretaria. Mas dizia eu que
por faltarem as qualificações de algumas freguezias quando
marquei o máximo não tive em vista a qualificação, e sim só-
menteas eleições de 1842 e 1844, e assim o fiz porque diver-
sas freguezia3 julgavão que era licito elegei o numero

do eleitores quoquizessem. Em virtude disto a freguezia de

Cabaceiras, por exemplo, para a ultima eleição de senadol-es

deu 21 eleitores, quando a sua qualificação se prestava para
26 eleitores ; Catolé exagerou c numero de eleitores, e da

mesma maneira muitas outras.

,Limito-me a esta explicação, único fim pelo qual pedi a

palavra, e creio que os nobres deputados não terão mais du-
vidas sobre,a intelligencia a dar ao numero de eleitores mar
cado na portaria do presidente da Parahyba em 2 de Outu-
bro de 1856.

O Sr. Dias''Vieira : — Sr. presidente, na sessão passada
prestei toda aattenção á discussão do adiamento de que se
trata, e entendi para logo que não podia deixar de tomar

parte no debate contra o mesmo adiamento.

A este proposito levãrão-me as razões expendidas, tanto

pelo nobre autor do requerimento, como pelo nobre deputa-
<ío pela provincia de Sergipe, que o sustentou.

Para mostrar a necessidade do adiamento allegárão que
devíamos ser escrupulosos em votar pelo parecer da com-
missão; porque, podendo a lista de qualificação do anno

passado da freguezia de S. João conter o numero sufficiente

cie votantes para justificar 
os 38 eleitores que deu essa

mesma freguezia, approvando agora a câmara o parecer
arriscava-se a conferir o titulo de deputado a quem não tinha
direito para isso; que era muito grave este negocio, e lhe
devíamos portanto dar todo o peso e consideração, afim de
evitarmos que pudesse alguém dizer a<j depois que tinha
assento 110 recinto da representação fltomal um deputado

TOMO II.

illegitimo, ao passo que do adiamento não resultaria pre-
juízo algum.

Antes de tudo cumpre-me ponderar aos nobres deputados

que fallárão a prol do adiamento, que não devem querer
passar por mais escrupulosos que os nobres membros da
conunissão. (Apoiados.) Estou persuadido de que se a acta

que serve de base ao j uízo da commissão estivesse por qual-
quer fôrma viciada, não encontraria apoio no seio da repre-
sentação nacional.

Entendo que o nimio escrupulo dos nobres deputados ten-
de a nada menos do que a prej udicar o conceito que merece
um cidadão que está proximo a tomar assento nesta casa,

O Sr. Viriato :—Não injuriamos a ninguém.

O Sr. Dias Vieira: — Os nobres deputados não podem
levar os seus escrúpulos ao ponto do prejudicarem por qual-
quer modo ao credito e probidade de ninguém, quanto mais
de um cidadão que tem todo o slireito a tomar ussonto nesta

casa.

O Sr. BaptisTa Mosteiro : — Não apoiado' quanto á in-

juria.

O Sn. Dias Vieira : — Essa injuria foi até certo ponto
irrogadapelo nobre deputado, autor do requerimento, quan-
do disse que a actâ estava escripta em meias folhas de

papel....

O Sr. Viriato: —Não me referi a pessoa alguma: só-
mente affirmei que as folhas tinhão sido cortadas.;

O Sr. Dívs Vieira:—¦....que apresentava indícios de
ter sido violada....

O Sr. Viriato: — Apoiado.

O Sn. Dias Vieira: e que tinha passado per di-
versas mão&.

Essa acta esteve cm minhas mãos. Eu sou porém o pri-
meiro a fazer-me a justiça de me persuadir cie que estou
acitna de qualquer suspeita a este respeito. (.Wtiiíos apoia-
do«.)

O Sr. Viriato : — É preciso que declare que não afarmei
cousa alguma contra V. Ex.

O Sr. Dias Vieira:—Sem duvida; mas o nobre depu-
tado, insistindo nesses e-crupulos, fez crer que alguém
tivesse abusado da minha boa fé, que, confiando-lhe eu este
documento, o houvesse alterado. Se o ter passado a a<ita por
varias mãos é bastante para suscitar suspeitas, então estas
devem recahir tanto sobre as pessoas que desejão a appro-
vação do parecer, como sobre as que querem a sua rejeição,
visto que é arma do que vantajosamente poderião lançar
mão.

0 Sr. Viriato t — Estamos todos superiores a essas sus-

peitas.

O Sr. Dias Vieira :— Se estamos, como diz o nobre deputa-
do,superiores a essas suspeitas, então para que os escrúpulo»
apresentados pelo nobre deputado ? Os escrúpulos do nobre
deputado impor tão nada menos que a censura de que al-

guem, prevalecendo-50 da occ-asião de lhe ter ido às mãos
a, aeta, a violasse.

Antes de provar a impossibilidade dessa violação, cumpre-
me fazei: uma declaração, que ó meu companheiro de casa,
e comigo mantém relações, um dos interessados na eleição

do 4o districto da Parahyba. O conhecimento porém do ra-
dividuo a quem me refiro, o Sr. Aragão, data de pouco tem-

po, e procede do facto de ter sido meu companheiro de via-

gem, e de vivermos hoje quasi cm commum. Na casa exis-
Tem os nobres deputados por essa provincia, pertencentes 1
credos diversos, liada menos que tres presidentes que admi-
nistráráo aquella provincia. Appelloj para nada um delles

para que digão o que pensão a respeito do Sr. Aragão, qual
ojuizo que dclle foriuão.

QSr. Villelv Tavares:—Tem precedentes muito liou-

rtsos, é incapaz de praticar actos dessa ordem. (Muitos
apoiados.)

O Sr. Dias Vieira : — Sc, portanto, o indivíduo de que se

ntaiiüo está no caso de merecer censuras de*ta ordem....

O Sr. Paes Barreto :—Tem precedentes muito honrisos.

(Apoiado.) 1

O Sr. Vii.t.ki.v Tavares:—E' cidadão muito distinetoe

bomr.do. (Apoiado.)
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O Sr. Dias Vihibi :—Se <5 cidadão muito honrado, essa
insinuação de ¦ violação da aeta não passa de uma tac~
tica....

O Sn. Baptista Mosteiro:—A quem se refere?

O Sr. Dias Vieira :—Refiro-me áquelles que apoião o
adiamento pelo receio de que a acta não represente o ver-
dadeiro numero de votantes de S. João.

O Sr. Viriato Se eu tivesse a certeza de que o Sr. Ara-

gão falsificasse a acta declarava-o: tenho bastante coragem
para isso.

O Sr. Dias Vieira Se não tem certeza, não devia trazer A
casa as suas suspeitas...

O Sr. Vi ri ato :—Oh ! senhor!

O Sr. Dias Vieira porque impcrtaráõ umaduvidaque
irá desvirtuar os actos da camara. [Apoiados.) Para que in-
sinuações desta,ordem, quando se não podem apresentar

provas, quando se não tem convicção dos fact03 ?

O Sr.. Viriato :—Para que está levantando castellos para
combatê-los ? Não é só o Sr. Aragão quem podia fazer isso ;
fóra daqui podião outras pessoas ter praticado, (i/a outros
apartes.)

O Sn. Dns Vieira : — Entendo quo, á vista da direcção

que se deu á discussão, essa insinuação poderia ser preju-
dicial ao credito do cidadão a quem me refiro...:

O Sr. Silveira Loro : — E' superior a insinuações dessa
ordem.

O Sr. Dias Vieira : — ... e ao conceito da camara ; por
Jsso quiz provocar uma discussão neste terreno, como com-

pçnsaçao ao mal feito.

O Sr. Viriato : — Não pôde dizer que eu accusei al-

guem.

O Sr. Cruz Machado :— A acta poderíi estar errada, vio-
ladanão.

O Sr.. Di as Vieira : — Esta discussão >5, repito, uma com-

pensação ao mal feito á probidade, ao credito desse cida-
dão.

Portanto, tendo feito ver que o indivíduo sobre quem po-
aerião recahir as suspeitas a respeito da violação da acta,

por seus precedentes não era capaz de um faeto dessa na-
tureza, e tendo levado os nobres sustentadores do adiameii-
to a confessar que não têm certeza dessa violação, e apenas
suspeitas, passo a provar que essas mesmas suspeitas exis-
tentes no espirito do nobre deputado se achão reforma-
das por considerações já tiradas da mesma acta, já de outras
circumstancias que passo a enumerar.

Primeiramente pondero quo constando da neta o numero
das li-tas dos votantes que comparecerão, e aehando-se no-
minalmente também deseriptos os nomes dos que não com-

parecerão, como estes dous números representão a totalida-
de dos qualificados, por estes dados se chega ao conhecimen-
to do numero de eleitores, os quaes não poderião ser 38, por-
que faltão mais de 300 votantes, que para semelhante nu-
mero sãò necessários. Não se pôde dizer que se tirarão (Juas
ou mais folhas cm que se achavão escriptos esses nomes ;
porque estão exarados em oídem alphabètica, a quaíé exac-
tamente observada na passagem de umas para outras folhas,
repetindo-se muitas vezes de uma para a outra o mesmo no-
me, notando-se somente que em uma se passa da letra L

para a letra M, escriptos todos polo mesmo punho. Que mo-
tivo, pois, ha' para duvidar-se da authenticidade da acta ?

Demais, leílicta-se que a lei determinando que sejão
remettidas para a camara dos Srs. deputados as acftis das
eleições parochiaes, e tendo declarado como condição espe-
ciai a designação" do numero de cédulas e dos votantes, teve
em vista nada menos que proporcionar ao corpo legislativo
um meio do conhecer o numero de eleitores que deve dar a

parochia.
O nobre presidente daprovincia daParahyba demonstrou-

nos que te,ve em vista o minimo dos eleitores nos annos de
1842 e 1844, quando designou o máximo de 38.

O Sr.. Viriato: — Declarou também que a qualilicação
deve estar na secretaria da presidência.

O Sr. Dias Vieira : — Mas não se regulou pela qualifica-
ção. Note-se que a freguezia de S. João nunca deu 38 elei-
tores: em 1842 deu 32, em 1844 deu 32, em 1847 deu 14

ou 16, em 1849 deu 14, em 1852 deu 32, em L85S, na eleição

para um senador, deu 35, regulando-se pela qualificação
de 1855.

Portanto, se em nenhum dos annos anteriores nunca deu
38, como sequer quedésse agora, quando pela qualificação
de 1855 não se apresenta numero de votantes cujo máximo
correspondesse a esse numero de eleitores ?

O Sr. Viriato: — Faltão sómente 120 votantes, que se
aão lançarão na acta.

O Sr. Dias Vieira : — Mas attenda o nobre deputado que
essa qualificação em 1855 se prestou para 35 eleitores só-
mente na eleição de senador: que em 1856 appareceu o clio-
lera na provincia, e que especialmente devastou o lugar Ala-

gôa de Mattos, que faz parte da freguezia de S. João.

O Sr. Viriato: — Tem a estatistiea do choleraemS"
João ?

O Sr. Dias Vieira : — Não é precisa ; mas esse facto, ten-
dendo a diminuir a população da parochia, serve para infir-
mar a supposição dos nobres deputados que querem que a

qualificação pudesse comportar 38 eleitores, quando pouco
antes sómente se adoptâra 35.

O Sr. Viriato : — Mas os senhores não querem admittir
35, reduzem a 29, só para que entre o Sr. Aragão.

O Sr. Dias Vieira : —Se me fora licito, aceitaria a base de
35 eleitores.

O Sr, Viriato : —Já seguida nesta casa.

O Sr. Dias Vieir\: — E nesta mesma hypothese vou pró-
var-lhe que o Sr. Filinto é o deputado.

Da freguezia de S. João faltárão 6 eleitores, e além destes
um dos presentes votou "m lista adversa ao Sr Aranha, com
a parcialidade do Sr. Filinto.

O S. Viriato : — Como sabe disto?

O Sr. Di vs Vieira :—Pelas actas da eleição secundaria.

O Sr. Viriato: —Pelas actas? Se não comparecerão?!

O Sr. Dias Vieira : — Ora, dando-se que fossem 35, ficá-
rão reduzidos a 28 os eleitores de S. João que votarão no Sr.
Aranha, e tendo tido este senhor sómente mais 13 votos de
eleitores da freguezia deCabaceiras, obteve apenas 41, quan-
do o Sr. Filinto reuaio 42, a saber : 28 de Campinas, 13 de
Cabaceiras e 1 de S. João, vindo^assim a ser o mais votado
dos candidatos.

O Sr Viriato : —V. Ex. quer que :i differença seja de
um voto só ? Não compreliendo a sua argumentação.

O Sn. Dias Vieira : — Digo que se fosse licito aceitar a
base que querem os nobres deputados de 35 eleitores para 

¦

S. João...

O Sr. Cruz Machado : —A 
questão é simples : a diffe-

rença é de 2 votos; tirando-se 3...

O Sr. Dias Vieira : — ... o legitimo deputado seria o Sr.
Filinto e nunca o Sr. Aranha.

Mas a nobre commissão, seja-mo permittido reflectir,
não podia aceitar semelhante base desprezando a verdadeira
da aeta pela qual se vê que a freguezia não podia dar mais
de 29 eleitores.

O Sr. Viriato :—A lei manda que a qualificação seja
provada pela acta da qualificação de votantes e não pela acta
da eleição.

(Jla outros apartes.)

O Sr. Pr ESIdente:—Attenção !

OSr. Dias Vieira:—Alei mandaque se remetta sómente
a acta da eleição primaria, porque esta acta deva conter o
numero dos votantes que comparecem e os nomes dos que
não comparecem, <S base legal para avaliar-se o total do
numero dos qualificados...

O Sr.. Viriato :— Não apoiado. Não é legal.

O Sr. Dias Vieira : — E no caso presente é uma1 prova de

que não se podia admittir numero maior de eleitores que o
do 29. Portanto, concluirei o meu discurso ponderando que
a lebre que se levantou, de violação da acta, não é mais do

que um desses recursos de que se lança mão para desvirtuar
uma decisão desfavorável. (Apoiados.)

(O oradorcontimia aprovara utilidade do adiamento,
e faz sobre e3sa matéria ainda algumas observações.)
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Vozes :—Votos ! Votos!

Não havendo mais quem peça a palavra, e p >--to o reque-

íimeiíto a votos, é rejeitado.

Continüa a discussão do parecer.

Cedendo da palavra alguns Srs. deputados, e dando-se a

matéria por discutida, é posto o parecer a votos e approvado

em todas as suas partes.

O Sr Presidente declara deputado pelo 4o distrieto da

província da Parahyba do N >rte o Sr. Filinto Henrique de

Almeida, e supplente o Sr. Antomo Manoel de Aragao e

Mello.

Achando-se na sala immediata o Sr. Aragão e Mello, è

introduzido com as formalidades do estylo, prr-sta j;ira-

mento e toma assento.

ELEIÇÃO DE SERGIPE.

(2° distrieto.)

1 Entra em discussão o parecer da commissão de constitui-
" 

ção e poderes relativo aos Srs. Barão de Maroim e Antonio

Freire de Mattos Barreto.

O Sr. Bamista Monteiro :—Sr. presidente, estou com-

promettido a oppòr-me ao parecer que vai entrar em djs-

cussilo, e compromettido igualmente a fazer observações

sobre o procedimento do nobre ex-presidente da província
de Sergipe; mas não estando elle na casa, e desejando eu

não occupar-me desta matéria em sua ausência, peço a V.

Ex. que tenha a bondade de esclarecer-me se eu posso pe-
dir o adiamento deáta questão para outra occasião em que
se ache na casa o nobre ex-presidente de Sergipe, sem per-
der o direito de tomar novamente a palavra....

O Sr. Presidente : — O nobre deputado pôde propor o

adiamento.

O Sr. Baptista Monteiro: —Mas ficarei prejudicado?

O Sr Presidente : — Perde uma das vezes que tem di-

reito de fallar.

O Sr. Baptista Monteiro: — Mas posso pedir de novo a

palavra sobre a matéria ?

O Sr. Presidente : — Sim, senhor.

O Sr. Baptista Monteiro : — Neste caso requeiro o adia-
mento da discussão deste parecer até que se apresente na
casa o nobre ex-presidente da provincia de Sergipe....

O Sr. Presidente :— E' necessário prefixar o tempo que
terá de durar o adiamento... 4

O Sr. Baptista Monteiro: — Não me consta que S. Ex.

esteja doente, é possível que amanliãa compareça...

O Sr. Presidente : — Mas (5 indispensável que o nobre

deputado declare por quantos dias propõe o adiamento ; de

outra maneira importaria um adiamento indefinido.

O Sr. Baptista Monteiro :—Pôde ser que se requeira ur-

gencia antes dos dias determinados, se houver opportnni-
dade; não é assim?

O Sr. Presidente:—Não posso aceitar o requerimento
de adiamento senão pela fôrma que tenho indicado; quan-
to á urgência, é fora de duvida que pôde ser proposta em

qualquer occasião. (Apoiados,)

O Sr. Baptista Monteiro:—Bem; eu requeiro o adia-
mento da discussão do parecer por dous dias.

Le-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte requeii-
mento:

« Requeiro o adiamento da discussão do parecer sobre a
eleição do 2° distrieto de Sergipe, por dous dias, afim de ser
discutido em presença do ex-presidente daquella província.
—Baptista Monteiro. >

O Sr. Cruz Machado faz algumas observações oppondo-
se ao adiamento.

O Sr. Baptista Monteiro : — Sr. presidente, eu não posso
deixar de manifestar alguma estranheza de que sou assaltado
ao ouvir aopposição que o nobre relator da commissão fez
ao requerimento que tive a honra de enviar á mesa...
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O Sr. Ciiiz Machado : — Não ha motivo para estranheza;
estou prompto para dar todas as explicações...

O Sr. Viriato:— Talvez não esteja.'

O Sr. Baptista Monteiro : — Está enganado o nobre re-
lator da commissão; ha pontos na eleição sobre os quaes o
nobre relator não pôde dar explicações. Nã<r> vendo que es-
tejão presentes nem o deputado eleito por aquelle circulo,
nem o supplente...

O Si». Cruz Machado : — O diploma foi remettído á com-
missão, assim como um ofticio do deputado renunciando este
circulo.

O Sn. Baptista Monteiro: — ....não pfide apressa ou
açodamento da discussão deste parecer sustentar-se na con-
sideração ou no receio dc privar algum de tomar o assento

que lhe compita : são indivíduos que se achão ausentes, e

podem tomar assento toda a vez que chegarem, daqui a 15,
20 dias, um mez ou|mais, porque a esse tempo terão

passado os dous dias pelos qnaes peço o adiamento.

E' esta uma das razoes pelas qnaes sou assaltado de es-

tranhe/.a em relação ao procedimento do nobre relator da

commissão. Outra mais actúa sobre o meu espirito, e ó que
eu estou convencido de que nisto não faço mais d »que se-

guir um principio que o nobre relator da commissão me

ensinou. Quando se tratou da verificação do diploma que tive
a honra de apresentar nesta casa, eu. como todos os outros

que estavão nas mesmas condições, me dirigi ao nobre rela-
tor da commissão actual, que era também o relator da com-
missão que funccionou nas sessões preparatórias, e pedi-lhe
urgência na apresentação do parecer sobre o meu diploma.
S. Ex. tendo já estudado a questão, teve a bondade de di-
zer-me que já tinha formado o seu juizo ; mas como sus-

peitava pela minha conversação, pelo meu impresso, as mi-
nhas tendências de envolver na discussão a administração
da provincia, e o nobre presidente delia não está presente,
não chegou ainda 4 côite, julgo que è generoso, queé con-
veniente que elle não seja aggredido, não seja censurado em
ausência....

Um S/t. Deputado O caso é differente.

O Sr. Cruz Machado:—Já vê que a razão era muito boa;
o nobre deputado accusava um homem que estava a chegar
no proximo vapor.

O Sr. Baptista Monteiro : — E este me pareceu tão gran-
dioso, tão nobre, que eu, interessado, eleito em duplicata ,
não tive uma palavra para replicar ao nobre relator; calei-
me em vista desse seu pensamento generoso, que me esma-

gou; louvei o.nobre relator da commissão.
Agora que tenho justificado a estranheza a que alludo,

devo responder aos apartes de alguns nobres deputados 9
que dizem qup o caso <3 diverso. Eu entendo que o não é,

porque trata-se da discussão deste parecer; eu tenho a pa-
lavra....

O Sr. Cruz Machado : — O caso è muito diverso, porque
na eleição deste circulo não ha a menor accusaçào ao presi-
dente.

O Sr. Baptista Monteiro : — .... e pretendo fazer re-
flexões sohre o procedimento do nobre ex-prosideiite de Ser-

gipe em relação muito especial ã eleição de que se vai tra-
tar....

Uma voz: — Já elle está presente.

O Sr. Baptista Monteiro : — liem , como o nobre ex-

presidente acaba de entrar no recinto, eu peço p^ra retirar

o meu icquerimento.

A camara consente que o nobre deputado retire o seu re-

querimento, e eontimla a discussão do parecer.

O Sb. Baptista Monteiro : —Sr. 
presidente, comquanto

eu tivesse feito guardar na secretaria desta camara os do-

cumentos em que pretendo basear-me para tratar desta

questão, todavia não contando com ella hoje, infelizmen-

te não trouxe os apontamentos que havia coordenado, e

pelos quaes desejava dirigir-me. Já vê pois a casa que eu

não poderei ser muito mcthodiço, e mesmo no correr da dis-

cussão nae hão de escapar muitos factos, que julgo de ira-

portancia apresentar; todavia devendo cumprir minha obri-

gação, acho-me na tribuna, enão tenho remédio senão, com

methodo ou sem elle, dizer alguma cousa. Vou faze-lo.

Sr. presidente, a eleição do 2° distrieto da provincia de

Sergipe é um caso ^Acepcional talvez no Brazil todo; era
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por isso que eu diz:a ao nobre relator da commissão de po-
deres que ahi liavia factos, havia circumstancias a que eu

podia alludir em que a nobre commissro não podia dar ex-

plicação satisfactoria. K urna eleição, senhores, em que se

apresenta um diploma liquido, em que se apresenta uma

votação quasi unanime, em que se apresenta a observância

de todas as formulas do processo eleitoral; entretanto &

uma eleição que não exprime nem de longe o voto, a opi-

nião, a confiança, o mandato desse circulo! Eis a razão por
cue digo que é uma eleição excepcional no Brazil todo.

Destas poucas palavras que acabo de proferir sobre a elei-

ção deste districto se deve concluir que eu mesmo, abs-

tracção feita do,conhecimento que tenho dos ne^ocios do

circulo, teria assignado esse parecer, que eu fora deste lu-

gar teria admirado que alguém tomasse a palavra contra

esta eleição.

O Sr. Cm;z Machado : — Isto é bem notável!

O Sr. Baptista Monteiro : — E' pois indispensável que
a camara tenha abondade de consentir que eu lhe apresen-

te um quadro resumido, que faça por este meio chegar ao

conhecimento do paiz de um modo solemne, que o diploma

que se apresenta não é. um diploma que confira mandato ao
indivíduo que tem de usar delle.

Senhores, havia um homem na província de Sergipe, na
época das eleições, que se dizia dominador da situação,

que se presumia o senhor da província, que julgava que a
sua vontade estava acima de todos os direitos dos cidadãos
daquella t:-rra. Esse homem entendeu que a distribuição
dos círculos e dos candidatos na província de Sergipe era
seu direito exclusivo e mau feri vel; e por consequencia não
teve duvida alguma em fazer essa distribuição; os nomes
dos eleitores, os nomes dos candidatos, a designação dos
círculos, tudo elle lançou, como entendeu, no mappa que
clle traçou para o seu plano eleitoral. Mas esse homem,
senhores, era forte sómente pelo braço do governo ; sua po-
sição ei*a falsa, era fraca ; elle desconhecia á falsidade e a
fraqueza dessa posição, e se não conhecia bem a fraqueza c
a falsidade da sua posição era porque confiava de mais no
apoio do governo ; julgava que este apoio seria sufficiente

para suffocar o voto da província em todas as freguezias, em

, todos os círculos, em toda a parte.
Traçou pois o mappa, dístribuio os círculos, distribuio os

candidatos. Mas era quando elle solemnemente n'uma reu-,
nião celebrada na capital fazia a partilha da província como
o conquistador do Egypto a distribuição das nações traçan-
do-lhes as raias; era nes.ca mesma occasião solemne, digo,

qúe a província comprehendendo e acompanhando o grande
pensamento da lei dos círculos manifestava a esse homem

que a sua posição não era a que suppunha, que o mesmo
epoio do governo da província não era sufficiente para ga-
rantir a realísação de seus planos.

A eleiçüo primaria estava feita em toda a província; o
circulo de Aracajú tinha sido sifbmettido, tinha sido con-

quistado ; eia o único que não pensava nesse candidato,

porque esse candidato devia-lhe ser imposto do alto da pre-
sidencia, de accordo com o potentado que tinha feito a con-

quista, apoiado na mesma pfèsidencia Era este o único
circulo que não pensava na sua independencia, na sualiber-
dade ; os outros todos, em numero de 3, declarftrão essa in-
dependencia, pugnárão por essa liberdade.

O circulo de Itabaianna foi o primeiro que manifestou o
seu desejo ardente, a sua disposição forte de garantir-se na
independência, na liberdade do seu voto ; foi esse circulo o(

primeiro que repellio o candidato que lhe era imposto, foi o

primeiro que desconheceu o mando absoluto que se impunha
á província. Nesse circulo ha uma influencia legitima maior
do que as outras ; essa influencia é o commandante supe-
rior Manoel Raymundo Telles de Menezes. Declarou esse
senhor que adoptava seu lilha para candidato daquelle cir-
culo , e foi ainda exercendo o âireito de independencia, que
adoptou depois o outro candidato , julgando talvez, e sem
duvida julgando bem , que os interesses do circulo serião
mais bem representados e defendidos pelo Sr. Barres Pi-
mentel do que por seu proprio filho, não porque este não
fosse digno , mas porque era um moço novo, teria ainda de
vencer um tirocinio para fazer uma bella figura nesta ca-
ciara, emquanto que o nobre deputado a quem me refiro j:'i
linha uma reputação feita.

O 2o circulo que declarou a sua independencia foi o de
Propriá ; aqui houve reluctancia muito maior, houve luta,

porquanto naquelle as cousas que acabo de referir correrão
suavemente....

O Sr. Cruz Mrchado : — Propriá é matéria velha já
julgada.

O Sn. Baptista Monteiro :—Estou contando a historia da
eleição. No circulo de Itabaianna as cousas correrão suave-
mente; o candidato ultimamente adoptado foi eleito sem dif-
ficuldade, porque de um lado era sustentado por essa influen-
cia legitima do circulo, e por outro lado a minoria do circu-
lo, minoria muito grande, que se approximára á metade dos
eleitores, o adoptava tarnbem porque era [com posta dos amigos
de seu tio, o chefe do partido liberal da província de Sergipe.
Propriá declarou também a sua independencia; o a camara,
bem que imperfeitamente, j á tem uma idéa da luta que ali
teve*lugar. \

Faltava um circulo, que era o da Estancia; este circulo foi
o que fez a declaração da sua independencia mais solemne-
mente.

Enviou uma commissão de seus influentes á capital da
província, e fez por essa commissão declarar a esse homem,
que se julgava senhor da situação, senhor da província, que
não admittia candidato algum senão um, e este era o Dr.
Manoel de Freitas César, juiz de direito da comarca do La-
garto; mas que esse sendo incompatível no circulo, porque
a comarca do Lagarto faz parte do mesmo círculo, era in-
dispensável, para faze-lo eleger, effectuar uma troca de dis-
tricto com alguém. Mandou propor essa tíoca a esse mesmo

potentado a 
"que 

me referi, e designou espeeificadamente o
circulo de Aracajú para ella. Não lhe servia o circulo de
Itabaiana, porque tinha um candidato que não se podia re-
mover nem derrotar. Não lhe servia o circulo de Propriá,

porque também se considerava que o candidato que foi eleito
estava ali muito apoiado. Só um circulo lhe podia servir, e
esse era o de Aracaju, porque era o único aonde esse man-
dão tinha um poder absoluto.

O Sr. Pahanagiá :—Não era mandão, era uma influencia
legitima na província.

O Sr. Baptista Monteiro :—Eu não declarei nome algum,
e admira que o nobre deputado repilla logo a expressão sem
saber a quem me refiro.

O Sr. Paranaguá :—Oh ! se sei!
O Sn. Cnuz Machado :—Km todo o caso a phrase mandão

não é bem cabida; será melhor dizer influencia.

O Sr. Baptista Monteiro :—Pois bem, direi essa influen-
cia; não faço questão de nomes.

Essa cominíssão foi mal recebida por essa influencia, a
idóa da troca foi repellida. Não houve uma sô conferen-
cia, houve 2, 3, ou talvez 4. Não foi só com es3a influen-
cia que se entendeu a commissão, a presidência da provin-
cia tomou uma parte muito positiva, muito franca, muito
ostensiva nessas conferências.

As negociações rompêrão-se, e a presidenrta da província
julgou-se despeitada, porque não podia garantir ali, como
desejava, a influencia de cuja continuação e engrandecimen-
to se tinha encarregado.

O candidato adoptado pela influencia a que me refiro para
o circulo da Estancia tinha sido o juiz de direito da comarca
de villa Nova, o Dr. Alexandre Pinto Lobão. Éu peço ao no-
bre ex-presidente da província que me soccorra na narração
destes factos, porque eu já declarei que infelizmente não
contando com a discussão hoje deixei em casa os meus
apontamentos.

Foi, como disse, o Dr. Lobão o candidato adoptado para
deputado do circulo da Estancia por aquella influencia em
17 de Novembro, em reunião solemne na sala das sessões da
camara da capital, em presença de mais de 30 ou de 40 pes-
soas. A presidência da província, despeitada com a declara-

Ção da independencia desse circulo, propôz-sc a sustentar a
eleição desje candidato através de quantas dificuldades en-
contrasse ; mas, como essa questão ainda se podia adiai por
alguns dias, occupou-se da questão do círculo de Propriá.
Foi para ahi que envidou todos os seus esforços, foi para ahi

que traçou os planos mais elevados.
Senhores, eu disso ha pouco, a camara já sabe, posto que

imperfeitamente, da historia, da interferência indébita da

presidência da província na eleiçã» de Propriá; mas agora
eu peço licença, visto como estou occupando-me de apre-
sentar a historia do 2» districto, que liga-se intimamente
com a do 4°, para dizer sobre este algumas palavras mais ;
e julgo que tanto mais direito tenho a isso, quanto forão
mais graves as sceusações e as arguições que soffri nesta
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casa no clia 27 de Abril. Estou pois na necessidade de pro-
duzir a minha defesa, visto ser a occasião opportuna^

O nobre ex-presidente da provincia de Sergipe não for-

neceu sómente esse documento que aqui foi lido nesse dia-,

essa carta de 17 de Novembro dirigida ao Sr.^ Thomaz Pi-

nlieiro de Souza Costa, de Pacatuba; forao diversos os do-

cumentos que elle forneceu da sua interferencia indébita na

eleição desse circulo. Essa interferencia não começou a 17

de Novembro e sim a 30 de Outubro. E' desta data uma

carta pela qual o nobre ex-presidente encarregou «o juiz

municipal e delegado da \ illa Nova, o Sr. Gonçalo \ ieira

de Carvalho e Mello, a interferencia illegal, e sese me per-

mitte a expressão, a conquista da eleição primaria das duas

freguezias de Villa Nova e Pacatuba/. Passo a ler á camara

esta carta. (£<>'¦)
Note a camara, a presidencia de Sergipe julgava necessa-

rio, recommendava. e ordenava mesmo que ai autoridades

procedessem com severa austeridade para neutralisar a acçào das

influencias novas, que iilo adquirindo força e prestigio entre os

povos, de cujo concurso carecem nas épocas eUitoracs; aquella

presidencia julgava uma irregularidade, ou mais alguma

cousa, um crime talvez', o facto das novas influencia* irem de

diaemdii ganhando mais importância, e tornando os poços de-

pendentes seus. Não será isto um anachronismo diíEcil de

explicar-se na actualidade, na época da conciliação, em que
se proclama o principio do voto livre como realisavel9 Po-

derá justificar-se uma presidencia que, na actualidade,

julga perigoso e funesto, e se propõe a embaraçar que haja

nos localidades quetn procure adquirir força moral e pres-
tio-io entre o povo? Na verdade era isso um crime ; mas, pe-
rante quem? Perante um presidente que não se mostrava

disposto a respeitar a doutrina do voto livre; perante um

presidente qu*e se esquecia dos princípios enunciado» no

programma do governo a quem _ servia; perante um presi-
dente que se esquecia do cumprimento exacto dos seus de-

veres, e tomava a peito os interesses exagerados de uma

influencia de cuja sustentação encarregou-se.

O nobre presidente de Sergipe julgava perigoso e funesto,

para o ~reguiar andamento dos negocios públicos, que as in-

fluencias localisadas em freguezias adquirão prestigio e

conceito entre o povo. Qual é, porém, o homem de bomsenso

que pôde ver ahi semelhantes perigos ? Mas se a presiden-
cia receiava que as influencias das freguezias de Villa Nova

e Pacatuba podião ser embaraçosas ao andamento dos nego-

cios públicos, não tem explicação razoável o seu procedi-
mento de sustentar e elevar tanto quanto pôde a influencia
de um homem que relueta constantemente para dominar
exclusivamente a província toda. Note-se esta palpitante
contradicção : as influencias pequenas localisadas em algu-
mas freguezias, e repartidas em cada uma dellas por dous
ou mais indivíduos, são consideradas perigosas e funestas ;
mas a dominação da província toda concentrada em um sA

homem não era funesta , a presidencia sustentava por to-

dos os meios ao seu alcance !

O Sr. Presidente : — Permitta o nobre deputado que lhe

obseive que o tempo destinado para esta discussão está con-

cluido. .
Não posso convida-lo a interromper o seu discurso,

porque é isto contra os estylos da casa ; mas peço ao liou-
rado membro que seja breve , porque estão presentes os Srs.
ministros, e temos de entrar na segunda parte da o/dem do
dia. (Apoiados.)

O Sr,. Baptista Monteiro: — Se V. Ex. quizer ter a bon-
dads de d. ar-Me outra vez a palavra , quando entrar de novo
esta matéria em discussão , eu estimaria muito, porque ain-
da tenho muito que dizer.

O Sr.. Presidente:—Não o posso fazer, porque o nobre

deputado já fallou duas vezes.

O Sr. Baptista Monteiro:—Uma foi para propor o adia-
mento.

O Su. Presidente O nobre deputado não podia propor
o adiamento sem que lhe tocasse a palavra, e agora está fal-
lando pela segunda vez.

Repito, não o convido a que interrompa o seu discurso ;
se quizer continuar até o iim da sessão póde-o fazer; lembro-
lhe apenas as circumstancias que se dão presentemente.

(Apoiados.)
O Sn. Baptista Monteiro : — Bçm. Se eu não tiver mais

occasião de defender-me das arguições que me forão feitas

lia casa, fique-se sabendo que isto não depende da minha

vontade ; pois não devo impedir que comece a discussão da
resposta á falia do throno : cedo da palavra.

.Esta discussão li ca adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

RESPOSTA .4 FALLA I>0 TIIROSO.

Entra em discussão g projecto de resposta á falia do
throno.

Acha-so presente o ministério todo.

Vedem a palavra :

Contra, os Srs. : Teixeira .Júnior, Nebias, Almeida Pe-
reira, Villela Tavares, Paulino, Cruz Machado, Bian-
dão, Coelho de Castro, Gomes de Souza, Salathiol, Yiriato,
Athaide, Silveira Lobo, André Bastos, Baptista Monteiro.

A favor, os Srs. : Madureira, Torres-Homem, Nabuco,
Paranhos, Barros Pimentel, Pedreira, Dantas, Sérgio de
Macedo, Fernandes da Cunha, Pacheco, Franco de Almeida,
Ferreira de Aguiar, Sá e Albuquerque, Carrão, Araújo Jor-

ge, Cunha Figueiredo, Finsa, Augusto de Olivoir.i, Bene-
vides, Silvino Cavalcanti, Bezerra Cavalcanti, Luiz Carlos,
Alcantara Machado, J. Marcondes, e Pereira Pinto.

Le-se, é apoiada'! e entra conj unetamente era discussão, a
seguinte emenda dacommjssão :

« A camara aprecia os effeitos que vão produzindo as re*
formas feitas ao ensino publico. —Madureira. — Torres-lio-
mem, — fíarros Pi mente!. >

(Movimento de attenção.)

O Sr. Teixeira Júnior : — Sr. presidente, os estylos con-
suetudinarios têm tornado a discussão do voto de graças a
occasião opportuna para apreciar-se a politica do governo.
Tem sido esta a pratica constantemente seguida nesta casa,
e é baseado nella que eu venho provocar algumas explica-

ções sobre esto importante assumpto, que de modo algum

pôde ser indiíFurente ao paiz. (Apoiados.)
Desconhecido ne.^te recinto pçlo pensamento e pela pala-

vra , eu deveria talvez abordar apresente discussão entiii-
ciando quaes os prinoipios políticos que têm de regular o
meu voto em todas as questões de idêntica natureza da*
quolla que actualmente se ventila; dispenso-mo, porém,
desta tarefa, não só porque o paiz, acostumado de ha inuit<>
a ouvir essas profissões de fé feitas algumas vezes ora um
dia para serem obliteradas no dia seguinte, parece preferir
a manifestação de princípios que se basca na própria con-
dueta dos seus representantes, como muito principalmente
porque,sob a perniciosa influencia da confusão, ou antes, da
descrença em que receio se pretenda lançar as crenças poli-
ticas , não é possível que eu me obrigue a seguir os sec-
tarios de uma politica qualquer, sem aventurar-me ú dura
necessidade de abandona-los ainanhua paru não partilhar a
sua mistificação.

Representante-do povo, eu não venho á tribuna fazer alar»
de de convicçíes poli ticos, endeosando uma para deprimir
outra. Inexperiente,e não adestrado ás lides parlamentares,
seria isso tarefa superior ás minha* forças ; conscio da ele-
vada e nobre missão que me fui òoufiada, eu faltaria nes
meus mais sagrados dewres se na actualidade assim proce-
desse. Se, porém, me é licito guardar essaposiçSo cxpectante.
outrotanto não pôde acontecer ao aetual gabinete, que, bom
como qualquer governo, tein por condição indeclinável da
sua própria existência o desenvolvimento e aceitação de uma

política, cuja adopção suppõe irn •licitamente a manifesta-

ção franca e leal dos princípios ern que ella se basGa, afim de
poder ser convenientemente apreciada pelo paiz.

Esta necessidade sobe de ponto desde que se attende á
Índole do systema representativo. Porquanto, senhores, o
estado permanente de todas as sociedrtdes políticas é a luta
dos princípios monarchico e democrático, ou elles se apre-
sentem era gua legitima e genuína expressão, ou modifica-
dos pela exageração ou moderação dos partidos. Pôde um
ou outro principio alcançar vantagens mais ou menos dura-
douras, mais ou menos importantes, porém nunca exter-
mixar os seus adversaries, cujas crenças são quando muito
modificadas, mas não destruídas.

Sob o systema representativo, poróm, esta luta. quando
adstricta aos meios legaes, é Uma condição neccssaria e
indeclinável para o bem-estar da sociedade (apoiado.*), por
isso que, constituindo um poderoso estimulo para osgover-
nos, faz dos sectários do principio cm opposição outros tan-
tos fiscaes dedicados pela prosperidade do paiz. (Apoiados.)
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A historia da velha Inglaterra, que é sempre invocada
em occasiões idênticas, nos ofíerece um grande exemplo
da luta destes princípios ; e posto que um longo periodo de-
corresse antes que eües se deslíndaesem e reconhecessem,
todavia isso não prova que elles se oonfundão, e muito menos

ue se" identifiquem. Em duas conclusões oppostas, a ver-
ade não pôde estar ejn ambas, mas unicamente em uma

dei Ias; e portanto é tuo impossível que estes princípios óp-
postos se confundão ou se identifiquem, como é impossível
confundir ou òarmonisar a verdade com o erro.

Esse principio absoluto, até hoje não contestado, é ainda
confirmado pelo exemplo constante que nos ofíerece a liis-
tona oe todas as nações cultas, por isso que ella nos de-
monstra que jamais o systema representativo pode íirmar-se
e prosperar por meio da confusão ou alienação dos princi-
pios políticos, e pelo contrario é sempre dos esforços pátrio-
t cos dos seus sectários que resulta o desenvolvimento e
prosperidade de todas as instituições sociaes, por isso que são
assim garantidas por meio da benefica fiscalisação e dopo-
deroso estimulo que se derivão dos esforços do principio
opposto ao representado no poder.

Desde, porém, que se concebe o systema representativo
sem partidos políticos, então apparece o chãos, quando muito
uma facção, mas não o legitimo systema actuando regu-
larmentesobre a prosperidade do paiz, porque para isso é
necessário que os princípios estejão claramente definidos,
porque só as^im pôde dar-se a luta protícua das idéas, da
qual resulta a centelha da verdade. O contrario, senhores,
dar-nos-ha cm resultado o pernicioso quadro que nos de-
monstra um dos mais celebres estadistas da França; tere-
mos o predomínio de indivíduos, em lugar do triumpho dos
princípios. [Apoiados.)

O Sr. Fernandes da Cunha:—Ea historia do passado. 
•

O Sr. Teixeira Júnior : — Daqui se concluo, Sr. presi-
dente, a necessidade q.ue. têm os governos de iniciarem uma
política e promoverem o seu desenvolvimento e adopção, pjrisso que sem ella faltar-lhe-hião as condições da sua pro-
pria vitalidade. Esta necessidade, porém, de todos os gover-nos, torníl-se rio systema represeutativo;condiçiioimpreserip-
tivel da sua própria c-xístencia, porque a política abraça
todo o complexo das causas que determinão a acçãodogo-
verno, as circum^tancias que a tornão mais ou menos per-
feita, e os effeitos que reeultão. É por isso que sob o regimen
representativo torna se indispensável que os governos nova-
mente organizados expliquem os princípios pelos quaes
pretendem dirigir a administração ; explicação esta que é
designada pela palavra consagrada—programma do governo.

o programma do governo, portanto, considerado em rela-
çao ao passado, é a explicação da preponderância ou prefe-
rencia de um systema, e em relação ao futuro, é a decla-
ração franca e leal dos princípios e lundamentos de uma
ordem nova.

O gabinete actual, pois, não podia declinar desta decla-
ração, e sem duvida foi esta a intenção do seu illustre or-
gamsador quando apresentou'a esta augusta camara o pro-
grnmrna da nova administração. Infelizmente, porém, Sr.
presidente, nada conclui que pudesse autorisar-me a reco-
nhecer a política do gabinete actual; e julgo que não só
nesta casa, como fora delia, muitas intelligencias partilhão
a minha iguoraneia.

Ma verdade , senhores , quer considere o gabinete actual
em relação aos illustres estadistas que o compoem, quer em
relação ao -gabinete 

passado , ou pelo seu programma , ou
pelas suas idéas, já pelo que disse no senado o seu illustre
organisador , já pelo que aqui se tem dito , eu não vejo se-
nao o chãos, onde não é possível concluir cousa alguma que
possa autorisar a classificação dos seus princípios políticos.
(Apoiados.)

Examinemos 
porém . Sr. presidente , o gabinete actual,

CQrmderado em cada uma destas relações.
O programma apresentado pelo nobre presidenta do con-

seiho parece indicar que a nova administração adopta a
mesma política que fora iniciada pelo gabinete de 7 de Se-
tembro de 1853 ; e foi isso confirmado pela sua declaração
feita no senado, de que o ministério professava essa política
então seguida, a que se referira o discurso da coroa ; ou
para melhor exprimir-me, e segundo as próprias expressões
do seu programma, essa política que uma vez proclamada do
alto do throno, e levada á execução, tem conseguido fazer
tender os espíritos para a concordia e moderação.

E pois incontestável que o nobre presidente do conselho
quiz referir-se ã política do gabinete passado; mas, sendo

isso fóra de questão, não é menos evidente a antinomia queresulta desde que se procede á confrontação entre uma e
outra política.

Antes porém de encetar esta apreciação devo declarar á
camara que, sem incorrer no fatídico prognostico que no se-
nado fez o nobre presidente, do conselho, declarando que— muito infeliz seria aquelle que quizesse levantar, por
pouco que fosse, o véo do passado,— eu não posso deixar cie
aventurar-me a essa infelicidade levantando o véo do passa-
do relativamente A política do gabinete de 7 de Setembro;
porquanto, pretendendo a actual administração que a sua
politiea é idêntica áquella, não me é possível proceder de
outro modo, ahm de que estabelecendo a confrontação possa
conseguir uma apreciação exacta

Releva ainda notar, Sr. presidente, que essa política inau-
gurada pelo gabinete de 7 de Setembro tendo a experiencia
dos factos, apresenta resultados práticos que nãojpodem dei-
xai de ser invocados todas as vezes que, como agora, se tratar
de matéria idêntica, por isso que as leis da razãolnão postergãonem desconhecem os beneficos fruetos da experiencia, e pelocontrario aconselhão que delia se aproveite. Assim, pois,
parccendo-me que todos aquelles que tiverem de tratar da
política ao gabinete incorrerão necessariamente no fatídico
prognostico do nobre presidente do conselho, eu me resigno
a partilhar as conseqüências do meu procedimento.

Estabelecida a comparação entre o actual gabinete e o
passado, é evidente, Sr. presidente, a antinomia que existe
entra uma e eutra política, amí íomia tão flagrante quanto
ella se revela não só no proprio programma do gabinete, nas
convicções do seu illustre orgvanisaaor proclamadas perante
o corpo legislativo, como muito principalmente na sua pro-
pria organisação, que indubitavelmente constituir um pro-
testo vivo contra a supposicão de identidade da política pro-fessada pelo ministério de 7 de Setembro.

O gabinete passadoímprimindo o caracter de moderação
tis suas opiniões, e aceitando o progresso reflectido, não se
destituio de suas crenças políticas , nem do seu passado,
nunca dgixou de ter uma política claramente definida e bem
pronunciada no paix ; não abandonou os seus princípios po-liticos, pois que do contrario não poderia adaptar-se âs con-
dições do systema representativo. (Apoiados.) Não quero
porém ser o arbitro da classificação daquella política, porisso que ahi está o seu proprio programma para determina-
la positivamente.

_ 
< Pelo que toca d politiea interna, dizia o presidente do ga-

binete de 7 de, Setembro apresentando o seu programma no
senado (/e"), não somos meros continuadores do'ministério
passado.

« Havemos de dirigir os negócios públicos segundo nossas
intelligencias. Pertencemos á opinião que se tem appellida-
do conservadora, porém essa opinião tal qual eu e meus còl-
legas a professamos não exclue o progresso. Pelo contrario,
entendemos que não ha boa conservação sem que haja tam-
bem progresso. >

A' vista portanto, Sr. presidente, desta terminante declara-
ção... A

(O orador é interrompido por diversos apartes.)

O Sr. Presidente j—Attenção!

Un\ voz:—Mas havia uma base, que era a politiea
conservadora.

O Sr Teixeira Júnior :— O simples enunciado deàte
período daquella programma revela altamente qual a poli-tica professada pelo gabinete de 7 de Setembro. (Apoiados.)

( Cruzão-se diversos apartes.)

Mas essa base ahi está claramente, definida, e não é pos-
sivel desconhecê-la.

Uma voz :—Mas o ministério actual é também mode-
rado.

OSit. Teixeir* Júnior ¦.—Moderado cm que? Será por ven-
tura na sua politiea ? Por certo que não ; por isso que até
a aciualidade ainda não sabemos qual ella seja ; e quando
essa declaração do nobre deputado servisse para o caso ver-
tente, ella ,só poderia ser invocada para demonétrar a ne-
cessidade em que se acha o gabinete de manifestar a sua
politiea.

A base pois, Sr. presidente, era essa opinião conhecida
no paiz como conservadora, embora adaptada ás suas cir-
cumstancias.

Bastaria, portanto, este topieo do proprio programma do

3
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gabinete de 7 de Setembro para demonstrar \ câmara 9 ao

paiz quo aquella administração partilhava as idéas do parti-
do conservador, e que portanto pertencia a um doa princi-

pios políticos extremados no pai/.; mas abi estão os discar-
sos de todos os seus membros, que constantemente apre-

sentarão-se perante o paiz como pertencentes a essa opinião,

embora adoptando a moderação e o progresso por elles ini-

ciados.
Em uma época ainda não remota, na sessão de 29 de Maio

de 1855, o seu presidente do conselho assim se exprimia

nesta casa: « Não poüso, Sr. presidente, admittir que te-

n liamos desacoroçoado os nossos naturaes alliados. O mi-

lústerio apresentando uma politica que continha algumas

modificações da politica anterior , modificações, senhores,

que partião do todo social, modificações que não alterão a
sincera adhesão que nós todos prestamos á politica adoptada
desde 1848 a 1853, entendeu que ellas ajustavão-se perfei-
tamente ao estado do paiz. »

O Sr. Pacheco : —E' 
que as cousas não marchão de vagar.

O Sr. Teixeira Júnior: — Logo veremos se convém a
marcha da &<-tualidade.

O Sr.. Pacheco ; — Então a sua questão ó quanto a pessoas.
(Não apoiados-; reclam çbts.)

Um Sr. Deputado: — Para que amcsquisihar a questão ?

O Sr. Cruz Machado : — Está emprestando ao orador
opiniões que elle ainda não emittio.

O Sr. Teixeira Júnior : — Como, $r. deputado? Por ven-

tura jil eu disse alguma cousa que possa autorisar seme-

lhanto conclusão ? Parece-me que em uma apreciação se-
vera e imparcial de princípios'políticos, tratando eu única-

mente de iaes princípios, não posso merecer a invectiva

que revela o aparte do nobre deputado. (Apoiados.)
Ha nada mais concludente e mais claro do que aquillo

que tenho dito até aqui? Tenho designado por ventura
algum indivíduo certo e determinado? O nobre deputado

pois não póie dar-meeste aparte senão com o fim de inter-
romper-me.

Continuando porém, Sr. presidente, o que ponderava á
casa, releva notar-se que não parão aqui as manifestações
do gabinete de 7 de Setembro ; e comquanto já alguém pre-
tendesse que esta declaração do prestar a sua adhesão á

politica adoptada de 1848 a 1853 era apenas uma opinião
individual, todavia semelhante interpretação é inadmissi-
vel desde que se attende ás expressões dessa declaração, pois
que positivamente se diz : « Politica a que todos prestamos ad-
hesão. » O presidente do conselho referia-se portanto, assim
como no seu programma, a todo o gabinete.

Mas se ainda aqni não estivesse clara, se ainda se pudesse
duvidar dessa completa declaração, haveiião muitas outras
e maisf explicitas para demonstrar essa verdade. Em uma
outra sessão, cuja época é bem recente, dizia o mesmo presi-
dente do conselho nesta casa: « Não me desdisse, Sr pre-
cfònte, porque mantive sempre essa opinião politica que se
inclina ás idéas de conservação, pois a minha politica é con-
servadora. »

Urn Sr. Deputado : — Não lia nada mais positivo do que
essa declaração. (Apoiados.)

O Sr. Teixeira Júnior:—Creio portanto, Sr. presidente,
que depois desta declaração que acabo de ler á camara, seria
ocioso insistir na demonstração de que o gabinete passado
apresentou-se sempre sob a influencia de uma politica cujos
princípios erão conhecidos no paiz. •

Todavia.aopas*) que o gabinetede7 de Setembro assim se
apresentava perante o paiz declarando e protestando perten-
cer a uma opinião política^ definida no paiz, acontece que
hoje seja isso desconhecido não só pelo gabinete actual,
como até mesmo por alguns dos denodados defensores da-

quella administração!...
Refiro-me, Sr. presidente, ao trecho do discurso pronun-

ciado recentemente por um illustre senador, o qual fazendo
sensível a maneira por que procedera p presidente do conse-
lho daquelle gabinete, não duvidou affirmar ao senado e ao
paiz que elle declarára logo ap6s a suaorganisação que não
pertencia nem a uma nem a outra parcialidade politica
Onde está essa declaração ?...

Uma voz :—No Jornal do Coinmercio.

O Sr. Teixeira Júnior : — Ahi eu vejo o contrario.

(Apoiados.)

¦ í^ta no programma.

!\o programma e-?tú o coa-

O Sn. Franco dj-: Almeida

O Sr. Teixeir.< Júnior :
trario.

O Sr. Pacheco : — V. Ex. não leu o programmn.
O Sn. Teixeir v Júnior : — Acabei de lê-lo perante a ca-

raiara; e se estas duas idéas oppostas áli,estão consagradas,
então admira que o espirito de opposição, que procurava
estigmatisar essa politica, não tivesse descoberto seme-
lhante contradicção. Mas, senhores, o programma nada diz
que possa contrariar essa declaração franca que acabei de
repetir á camara: € pelo que loca d política interna, dizia
elle, pertencemos d opinião 7ue se tem appellidado conserva-
dora. »Interrompa-me o nobre deputado todas as vezes que
qnizer, não poderá jamais desconhecer a evidencia dessa
declaração. (Apoiados.)

(Jía diversos apartes.)

Um Sr. Deputado : — Para que os extremos ?

O Sr. Teixeira Jimor : — Que extremos ? A camara vê

perfeitamente qual o pensamento que domina o meu discur-
so; estou demonstrando a politica do gabinete de 7 de Setem-
bro, afim de que, confrontando-a com :»s declarações da
actual administração, possa upreciaroa sei.s princípios ; pro-
vando a^aim a sua .mtinomni, demonstrar por meio dolhi
que a política actual nf.o íjidentica áquell».

Um Sr. Deputado :—Pelo menos apparentemente.

Outro Sr. Deputado : — E* o que ha de ser difficil.

(Cruzão-se diversos apartes.)

O Sr. Cruz Machado : — Elleexcluio as denominações.

O Sr. Teixeira Júnior ; — E' portanto inquestionável 
queo gabinete de 7 do Setembro não deixou de pertencer a uma

das opiniões políticas claramente definidas no paiz.

. O Sr. F. Octaviako:—Então se dizia que ò miniaturo não
tinha política nem principio ; ahi e»t5o e-ses discurse s u,.»
jornaes.

Ü>r. Tei\ehiv Júnior Oli ! seuhorei, puis onipresença
da demonstração que acabo de fazer, é possível auppôr-se
que o gabinete passado não tinha politica nem princípios ?
Quando mesmo uma ta! existência pudesse coexistir com o
regimen representativo, ella seria sempre inexplicável, por-
que semelhante proposição importa uma utopia. Não sou
eu que assim a classifico, são esses mesmos discursos para
que appella o nobre deputado que me honra (com o -eu
aparte; e a maior parte doa membros dista camara ainda
devem ter bem presente o seguinte periodo\do proprio pro-
gramma do gábinoto de 7 do Setembro, enunciado no senado
logo depois da sua organisação: «Sr. presidente, tem-se
algumas vezes dito nesta casa que nenhum ministro nóde
bem administrar o paiz sem que tenha no seu,programma a
conciliação. A palavra d boa, e nós não a condomnamos
absolutamente; porém, Sr. presidente, nòs não abandona-
mos nossos princípios políticos, porque entendemos que o
systema representativo não pôde existir sem que liai a par-
tidos politicos, ctc. »

Será isto, senhores, declarar que o ministério não tem
politica nem princípios? Seria absurdo suppó-lo. (Apoiados.)

Em presença pois de todas essas declarações, de todos
esses protestos que entre muitos outros acabo de referir á
camara, não é licito fazer-se á memória desse illustre varão
a injustiça de suppôr que elle houvesse cominettido tal
erro!... Erro, sim, Sr. presidente, porque, como muito bem
dizia'elle nesse mesmo programma aqiwjos nobres deputados
aiada ha pouco se rolei irão (lendo): < Nós não abandonamos
nossos princípios politicos, porque entendemos auc o svste-
ma representativo não pôde existir sem que haja partidos
políticos, e que se a conciliação consiste na extineção dos
partidos, promettê-la seria propormo-nos a conseguir uma
utopia, porquanto pnra_ quo o systema representativo exis-
tisse sem partidos politicos fora preciso que estivesse fal-
seado, e se désse unia verdadeira compressão, e a isso não
estamos resolvidos. » (Muitos apoiados.)

0 Sn. Cruz Machado: — Isso 6 a verdade.

_ O Sr. Teixeira Júnior : — A demonstração deste prin-
cipio absoluto a câmara acabou de ouvir no tosco deaenvol-
vimento que julguei dever vdar aô meiV discurso E' por isso
que o gabinete actual encontra a sua principal antinomia
cni relação áquelle gabinete na própria politica quo julga se-
guir ; ê por isso que eu. commetteria uma falta se neste lu-
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gar de honra não protestasse contra a injustiça airogada á
memória do-illustre varão cujo nome será sempre por mim
respeitado. (Muitos apoiados.)

Uma voz : — E por todos os Brazileiros.

O Sr. Tlixijra. Júnior : — E' ainda por isso que eu fal-
taria ao meu dever se não demonstrasse que havendo o gabi-
nete de 7 de Setembro apresentado-se sempre pertencente á
opinião conservadora, não é crivei que o gabinete actual pro-
lesse a mesma pulitiea, os mesmos princípios, quando a sua

própria organisação aUi está patente para protestar contra
semelhante supposição ; quando as opiniões dos seus rnem-
bros são conhecidas ; quando ainda lia alguns inezes o seu
lllustre organisador dizia ao paiz : « Não faço a injustiça de
suppGr que o ministério tenha renunciado ás suas crenças

políticas, nem a faço aos membros do,partido liberal, por-
que esses são íirmes. >

Ora, o nobre presidente do conselho, que renunciando a

sua descrença,de outr'ora não declarou todavia se cònsifcva

ainda hoje esse conceito sobre a persistência das opiniões

políticas, não pôde pretender que o nobre ministro da fa-

zenda, e o illustre ministro da guerra, tenlião renunciado as

suas crenças para esposar as do gabinete de 7 de Setembro!

Mas para que isso não se suppuzesse era indispensável que
S. Ex. não asseverasse que o gabinete actual adopta a po-
litica da administração passada, porque essa administra-

ção apresentou-se sempre pertencendo á opinião conserva-
ãora, embora adaptada ás exigencias e circumstancias do

paiz, embora propagando a concordia, iniciando o progresso
refiectido, e admittindo algumas idéas da política opposta....

O Sr. Cruz Machado k outros Srs. Deputados : —A base
da política era a opinião conservadora.

(Crttzõo-se diversos apartes.)

O Sn. Teixeira Jcniok s — E* portanto fóra de toda a
duvida que o gabinete passado se apresentou declarando

pertencer a essa opinião política, por isso que assim o ma-
nifesta o seu programma, assim protestou por , diversas ve-
zes o seu presidente do conselho, e assim o confirmarão os
seus collegas. (Apoiados.)

Ora, Sr. presidente, reconhecida esta conclusão, parece-
me qvrdente que a organisação, o programma e as idéas do

gabinete actual não podem exprimir os mesmos princípios
professados por aquella administração, pois quenãoépos-
eivei com el la adap tar-se. E se assim acontece, qual será a

politica do gabinete actual ? Os nobres ministros se encarre-

garáõ da resposta, definindo claramente a actualidade admi-
nistrativa, porque a elles pertence essa tarefa.

Eis-aqui pois, senhores, a notável antinomia em rela-

ção ao gal línete actual, cujo programma promette a cou-
tinuação daquella política, ao passo que a sua organisação

protesta a tal ponto contra ella, que o seu próprio orga-
nisaclor a julgou incrível e impossível no Brazil !...

Pretende-se porém, Sr. presidente, que a actualidade
apresento um aspecto político diverso do passado, por isso

que não existem divergências políticas que possão provocar
a separação de princípios; diz-se que os partidos estão con-

graçt.dos, e que se abração mutuamente, segundo a phrase
do nobre presidente do conselho Mas, senhòres, não é

possível eomprehender-se essa proposição depois do reco-
nhecimento das verdades implicitamente subentendida* no
syetema representativo. Se, porém, admittir se essa harmo•
nia de princípios, essa uniformidade de pensamento, então

parece-inc inútil e inexplicável a tarefa a que se propõe
o actual gabinete, declarando que se esforçará para con-
duzir as opiniões políticas a um pensamento comviun. Por-

quanto aebando-se jíi o paiz nesse estado, seria mais lógico
obrigar-se a mantê-lo, do que propOr-se a realisa-lo. Não
se realisa; o que já existe; não se conduz aquillo que já
attingio o seu tim. '

Ve portanto ». camara a uri pos^Sbi'idade da admissão de
tal doutrina., eontru a qual não só protesta a lógica da
razão r-oroo o própria ^abuieto ; •' se fosse preciso especiTT-
lisar as opiniões, tu pediria permissão aí» nobre ministro da
fazenda para invocar o seu testemunho sobre este ponto,
pois que o juízo de S. Ex. m ecte respeito não pôde ser re-

jeitado pelos sectários dessa áofutriua. Assim è que ainda
ha pouco, por occn^ir.o da discussão do voto de graças no
senado, o nobre ministro da fazenda reconheceu a existen-
cia de opintoes políticas pronunciadamente divergentes no

paiz. « Quando porém, disse S. Ex., se dão hypotheses
como actualmente, quando ha partidos pronunciadamente

divergentes, ha como uma combinação de idéas no pro-
niinciamento geral, etc. »

E' claro, portanto, Sr. presidente, que devem existir di-
vergcncias políticas, talvez não tão pronunciadas como pre-
tende o nobre miuistro da fazenda, mas quanto baste para
justificar a necessidade de uma administração cuja missão
é harmonisar os partidos e faze-los commungar um pensa-
mento commum.

Umk voz :—Mas desprezou a conclusão do principio enun-
ciado pelo Sr. ministro da fazenda.

O Sr. Tkixkira Júnior :—Pois se eu só queria o principio,
para que havia, de exigir também a conclusão ? Não neces-
sito delia; todavia não me dispenso do seu auxilio, se por
ventura delle necessitar.

Sinto-me na verdade embaraçado, Sr. presidente, quando
medito sobre tantas e tão assignaladas contradicçôes, e só
me lisongea a esperança de que sejão filhas da minha inex-
periencia ; o então, digo c unigo mesmo, talvez que se possa
demonstrar que, existindo cs partidos confundidos por
meio da harmonia e da concordia, não havendo divergencia
alguma que provoque a separação dos princípios, e até estan-
do congraçados os partidos, e abraçando-se mutuamente, no
dizer do nobre presidente do conselho, e não pronunciada-
mente divergentes , como pensa o nobre ministro da fazen-
da , todavia é preciso que se realise essa harmonia e essa
concordia, é necessário fazê-lob tender para um pensa-
mento commum! Não duvido, Sr. presidente, que isso possa
ser demonstrado pelo nobre presidente do conselho, porque
S. Ex. é muito competente para fazê-lo; e decidindo deste
8cepticismo , será juiz em causa própria, julgará do pro-
gresso de sua própria creação, acoroçoarà ou desani-
márá aquelles que , como eu, aspirão a honra de ser
seus discípulos. Mas é preciso observar que nesse caso deve

principiar por modificar as suas próprias opiniões sobre a
lirmeza das crenças políticas, e feito isso, convencer ao
nobre ministro da fazenda do engano em que labora a este
respeito, reconhecendo a existência de partidos pronuncia-
damente divergentes.

Concluindo, porém, o meu pensamento, parece-me liquido

que, propondo-se o actual gabinete a realisar a harmonia e
concordia das opiniõos políticas, é porque reconhece a exis-
tencia de opiniões divergentes ; e portanto é inadmissível a
hypothese contraria dj que não existem divergências que
caracterisem a separação dos princípios. Ao menos é op-

posta á opinião do actual gabinete, cuja missão ficaria pre-
judiçada por inútil.

Releva ainda notar-se que quanto á existencia de partidos
pronunciadamente divergentes, conforme a expressão do no-
bre ministro da fazenda, parece-me que o ministério tem
toda a razão, por isso que....

Ujiv voz : — Para que repisa tanto nessa expressão pro-
nunciadamente divergentes ?

O Sr. Teixeira Ju.mor :—Porque é dó uma autoridade
nestas matérias que o nobre cyjputado nua poderá deixar de
admittir, ainda que para isso fosse necessário desconhecer
o programma da actual administração.

(Cruzão-se diversos apartes.)

O Sn. Presi»f.nte : — Attcnção !

O Sr. Ti-ixf.irv Jcnioh : — Creio pois, Sr. presidente, que
não se deve duvidar da existencia dessas divergências, desde

ue os nobres deputados*se mostrão tão eivados di espirito
e partido, que julgão a cada instante deverem reclamar

contra essa opinião que se tem appellidado conservadora

(apoiados e uno apoiados), opinião, Sr. presidente, que eu
ainda não defendi, e na qual portanto os nobres deputados
não estão autorisados a classiticar-me.

Accrcsce porém que, segundo sei pelos jornaes, tem
havido reuniões políticas de alguns senadores e deputados,

que, estudando a marcha da administração, aguardão os seus
actos; e parece-me que se não houvessem divergências,
esses dignos representantes da nação devião antes congra-

çarem-se felicitando se mutuamente pelo estado prospero do

paiz, e tendendo unistínamente para esse pensamento com-
inum, que até hoje não me foi possível descortinar.

E' verdade, Sr. presidente, que esta minha iguorancia

talvez .provenha do simples facto de não haver-me alistado
ainda sob nenhum dos partidos pronunciadamente divergen-
tes, que pensa o Sr. ministro da fazenda existirem no paiz.
Tenho-me conservado inteiramente isento de toda a cor po-

.• litica, porque entendo, como ji disse, que devo guardar essa
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posição, e que assim satisfaço os desejos dos meus commit-

tentes que aqui mandárão-me advogar os interesses do paiz,
e não as conveniências desta ou daquella parcialidade po-
litica...

Um Sr. Deputado E também defender o saquaremismo

já fiado, já passado. • •

O Sr. Teixeira Junioj:—Onde vio isso o nobre deputado?

Só se foi no programma da actual administraçao, que se ^
refere á, política do gabinete ^ passado. l*ela minha parte
lisonjeio-me de não ter ainda dito uma só palawa em lavor

de nenhuma parcialidade ; e não duvido appellar para a ca-

mara, e para todos aqueiles que me têm honrado com a sua

i attenção. (Apoiados.)

O Sr. Cruz Machado :—Depois dizem que as crenças po-
liticas estão congraçadas. (Apoiados )

O Sr. Teixeira Júnior :—Creio, Sr. presidente, que tenho

fallado bem claramente para que se possa duvidar da posi-

ção que tomei....

Um Sr. Deputado Então o que pretende?

O Sr. Teixeira Júnior :—Não tenho culpa que o nobre de-

putado não me attendesse, pois sò assim posso explicar o

seu aparte. Desejo provocar o gabinete a uma explicação
franca e leal sobre a sua politica, para aprecia-la convenien-

temente, e definir-então qualquer posição que a minha con-

sciencia me imponlia.

O mesmo Sh. Deputado ¦ Se não quer definir a sua po-
sição para que ataca a do gabinete ?

O Sr. Teixeira Júnior .'—Mas qual ó a do gabinete? Não

queira o nobre deputado apreciar os deveres da administra-

ção politica do paiz comparando-os cora aqueiles que
são inherentes aos representantes da nação. O governo
tem por condição de sua existencia o desenvolvimento

. de uma politica; essa tarefa exige o concurso e cum -

primento de todos os deveres inherentes aos governos
representativos, entre 03 quaes está implicitamente com-

prehendida a declaração de sua politica. O mesmo po-
rém não pôde dar-se a respeito dos representantes da
nação, que sobre tal politica podem pronunciar-se quan-
<lo e como julgarem conveniente, sem estarem ad-
strictus ás mesmas condições cspeciaes daquella entidade.
Estes princípios já eu desenvolvi, e sinto que os nobres de-

putados me obriguem a incorrer em repetições estereis, que,
mfto grado a minha boa vontade, constrangem-me u abu-
sar da attenção da eamara.

UM Sr. Deputado : — O que o nobre deputado quer, que-
rem todos ; aqui não ha quem queira o contrario.

O Sr. Teixeira Júnior : — Bem ; o oue quero dizer á que
para pronunciar-me sobre a politica do gabinete não sou
obrigado a defender nenhuma parcialidade ou opinião po-
litica....

O mesmo Sr. Deputado -. — E condemna ao ministério por
Dão apresentar princípios.

O Sn. Teixeira Júnior : — Pois o nobre deputado quer
collocar-me nas mesmas condições do governo, que não

pôde declinar da declaração da sua politica?
O mesmo Sr. Deputado : — O ministério expoz os sous

princípios ; exponha os seus.

Outro Sr. Deputado: — Que princípios? A destruição
dos partidos!.

O Sr. Cruz Machado :—Se elle fosse governo seria en-
tão obrigado a apresentar programma.

(Cruzüo-se diversos apartes entre os Srs. Villela Tavares,
Franco de Almeida, Cruz Hlachado e outros Srs. deputados.)

O Sr. Presidente: — Attenção !

O Sr. Teixeira Júnior (depois de grande pausa) :—Não
sei se deva continuar, Sr. presidente, à vista das interrup-

ções injustificáveis com que me honrão alguns Srs. depu-
tados. (Dirigindo-se aos Srs. Franco de Almeida e Villela
Tavares.) Aprecio summamente os apartes, e especialmente
os dos nobres deputados, porque entendo que são o elemento
das discussões, auxilião muitas^ vezes o orador; e priiici-
palmente quando se tratar da discussão de factos.

Na actualidade porém, em que se trata da discussão da

princípios, e princípios do grande alcance para o paiz;
quando se ventila uma discussão tão importante como é a

TOMO II.

JUNHO I)E 1857. 209

do voto de graças, não é possivel que eu corte a cadains-
tante o lio do meu discurso para satisfazer ás intempesti-
va3 interrupções com que me têm auxiliado os nobres depu-
tados. Não « possível uma discussão calma por esse modo,

e nem pôde o orador ligar a exposição de suas. idéas (apoia-
dos); e quando mesfrio eu pudesse satisfazer aos nobres de-

putados, não. o poderia fazer a vinte apartas simultâneos,
rara que pois querem os nobre3 deputados fazer acreditar,
ou pelo menos suppôr.-se que assim procédem como um meio

para arredar-rae da tribuna, ou trunear o meu discurso?

[NHo apoiados reclamações.) Bem , mas para que ijsonSo
aconteça, ó preciso que se garanta ao orador a tranquilli-
dade e a calma que deve presidir a uma discussão de tão
alta importancia ....

Um Sn. Deputado : — Principio» não s; discutem em
diálogos....

O Sr. Teixeira Júnior:—Não se discutem em sabbatinas,

como muito bem disse o nobre ministro dos negocios cs-

trangeiros, quando no senado foi interpellado ; o portanto
agora invoco o auxilio de S. Ex., porque me parece que que-
rem também levar-me a uma sabbatina. [Riso.)

Voltando, porém, Sr. presidente, :i comparação que havia

estabelecido entre a politica do gabinete de 7 do betembro

e a do actual ministério, creio haver demonstrado qtie
aquella politica não pôde ser a do actual gabinete ; não só

porque a sua própria organisação, o seu programma, e .aa

suas idéas se achão em completa antinomia com as doga-
binotede7de Setembro, como muito principalmente porque
o nobre presidente do conselho ainda não explicou satisfacto-
riamente ao paiz a mudança súbita que se op.-row em suas
crenças políticas; porquanto,não basta que renunciasse o seu
scepticismo.de hontein, e se resignasse a reconhecer* como

primeira necessidade publica (expressão do sen programma)
essa mesma politica que então reputava incrível no Brazil,

porque o nobre presidente do conselho, um dos nossos princi-
paes estadistas e político abalisado (apoiados geraes), não teria

por certo plantado no paiz essa perniciosa descrença polkica
se não estivesse profundamente convencido da sua eviden-
cia; porque o nobre presidente do conselho, tun dos mais
distinetos caracteres da opinião conservadora (muitos nyoia-

dos), não levantaria esse brado de reprovação contra uma

politica inaugurada «apoiada pelos seus próprios correli-

gionarios,senão depois de um relleetido estudo sobre os ser.s
resultados.

Não basta portanto que S. Ex. declare, como fez perante
o senado, que assim procedera cm opposição ás suas próprias
idéas deoutr'ora, por isso que reconhecera que os espiritos
caminha vão agora paia a concórdia e moderação, e qae. as
lutas tinhão desappurecido. Isso não" basta, porque ó facto
incontestável q^e essa concordia e moderação existirão sem-

pro desde os primeiros actos daquella administração ; sô
depois que o gabinete licou privado do seu organisador, isto
<§, justamente durante o 

período decorrido desde Setembro,
a que o nobre presidente tio conselho se refere, é que a im-

prensa assignalou os symptomas do desanimo e da incredu-
lidado que poderião com razão autorisar o seu scepticismo

se por acaso não fosse elle anticipado: porque, senhores, era
isso inevitável em presença de uma administração que,
apezar da sua dedicaçãoe dos seus bons desejos, não ofTcreeia

mais as garantias politicaa necessarias, que sò podem ser

inspiradas pela certeza da sua estabilidade; e loi is-o.p»,

não se deu.
Porquanto, havendo aquelle gabinete declarado ao corpo

legislativo que havia reconhecido a necessidade de retirar-

se° da administração, mas que attentas as circumstancias

especiaes em que se achava aquella época, entendera que
isso seria um desserviço ao paiz, e por essa razão comi-

nuarião até que melhor opportunidade s» ofTereeesso ; paro-
cc evidente que desde então o gabinete não podia exigir a

mesma dedicação de que aliãs era merecedor ; não podia
dar-se a certeza da sua estabilidade, visto como ultima-

mente o confirmou no senado o Sr. ex-ministro da fazenda;

o gabinete de 7 de Setembro coiisiderára-sc provisorio desls

o falleeimcnto do sou presidente do conselho.

Além disso, porém, foi então quo as lutas dos partidos,
amortecidas pela influencia dessa politica, reapparecírão

em alguns pontos do império com notoria exaltação, apezar

dos esforço< o prudência dos illustres estadistas que com

punhão a administração. K por certo, senhores, é um deplo

ravel quadro o que se ofTerece &noss:i contemplação quando
. examinamos o processo eleitoral de alguns dist/ictos

£7
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nde infelizmente se derão facto luctuosos por occasião

das ultimas eleições. (Apoiados.)
E por ventura, quando justamente a administração não

offereeeu inais as garantias necessariaí, quando as lutas

políticas reapparecêrão, guando a imprensa unanimemente

aggredia o gabinete, quando os homens de todas as crenças

políticas lamentavão esse interregno, aliás forçado pelas
circuinstancias; quando o proprio governo que havia ini-
ciado essa politiea reconheceu não poder levar ávante
a sua missão; quando emüm tantas circumstancias contra-
riárão o desenvolvimento e continuação dessas idéas, é en-
tão que o nobre presidente do conselho reconheceu que os

prineipios políticos caminhavão para a concordia e para um

pensamento commum ?...

(Pausa.)
E'por certo, Sr. presidente, ura facto inçomprehensivel,

e se acaso eu pudesse duvidar alguma vez dk penetração de

uma intelligencia tão elevada como a do nobre presidente do

conselho, nunca o poderia fazer com mais razão do que á

vivta desta declaração feita por S. Ex. perante o senado;

por isso que, se durante a época gloriosa do gabinete de 7 de

Setembro , se nos seus dias de triumpho o nobre presidente
do conselho plantou a sua descrença politiea, ou pelo menos

duvidou de todos os profícuos resultados obtidos pelo gabi-
nete passado, resultados que a historia inexorável attestará
aos vindouros, como (5 possivel que nos seus dias de deeep-

ção e desanimo, em luta com a indifferença eaincreduli-
dade, pudesse então reconhecer a conoordia dos espíritos e a

tendencia para um pensamento commum?...
Não insistirei porém, Sr. presidente, sobre esta flagrante

contradicção; deixo-a Ti apreciação do paiz, e se a invoquei

foi unicamente para demonstrar que não bastão as declara-

ções feitas pelo nobre presidente do conselho para que a sua

política seja definida, assim como não bastárão as phrases
do seu programma para revela-la, pois que certamente o
nobre presidente do conselho não pretende que a concordia e
a moderação sejão princípios políticos. Se assim íora, eu
lembraria a S. Ex. que a concordia e a moderação ainda não
deixárão de ser as condições necessarias de todos os gover-
nos sensatos ; e que j Amais se liavião confundido os meios
com os fins, e as suas 'causas. Com eiTeito, desde quando a
desharmonia e o desregramento fizerão o apanagio dealgum

proíjramma de governo? Desde quando deixarão de ser os
attíibutos implicitamente subentendidos em todas as admi-
nistrações ?.... Para isso acontecer seria preciso falsear in-
teifamente as bases do governo representativo, estabelecer-
se a compressão, alluir-se os alicerces da sociedade !.... (Nu-
m^Tosos apoiados.)

No intuito de evitar os primeiros passos de qualquer de-

generação c que eu venho provocar uma declaração franca,
não do3 attributos do gabinete, pois que já elle declarou que
a concordia e a moderação serião os reguladores do desen-
volvimento da sua politiea; mas é necessário que o paiz saiba

qual é esta e quaes os princípios que nella predominão.
Declare-o portanto francamente o gabinete; não íeceie as

hostilidades, porque depois da gloriosa tarefa do gabinete de
7 de Setembro não é Imais possivel um ministério reactor.
O paiz está cansado das lutas vertiginosas que só produzirão
os fruetos da esterilidade, e á sombra dos quaes vegetârão

os odios e os rancores políticos, confundindo-se as idéas com
os seus desregramentos, visando-se os interesses do egoísmo
em lugar do triumpho dos prineipios. (Apoiados.) O anjo
tutellar dos nossos destinos desviará tal regresso ; e o bom
senso de nossos concidadãos opporá uma barreira incon-
cussa a semelhante retrogradação. (Muitos apoiados-, muito
bem.)

Entretanto, senhores, cumpre que saibamos qual a poli-
tica do governo, onde estamos, e para onde vamos, pois que
provado está que a mnderaçào e a concordia constituindo

apenas os attributos da politiea, jámais poderáõ ser consi-

deradoscomo principio». (Apoiados.) Pela minha parte invi-

daria os meus esforços para auxiliar a sua política, uma
vez que se destruão as duvidas que encontro em reconhecer
na organisação actual o mesmo pensamento político do gabi-
nete passado , e embora o nobre presidente do consfelho pro-
cure uma outra base, se ella adaptar-se aos prineipios do

gabinete de 7 de Setembro, eu não duvidarei prestar-lhe o
meu voto. Não posso, porém, prescindir da declaração dos

princípios....
O Sr. Ministro da Fazenda : — E quaes são os que quer ?

O Sr. Teixeira Jlkior : — Se eu fura governo responderia

a V. Ex. ; mas julgo que nao sou eu que devo apresentar o
programma do ministério.

Um S». Deputado : — Mas dê sempre uma idéa do que
| quer. 

(
O Sr. Teixeiiu Júnior : — O que quero? Quero a fiel

observancia das nossas instituiçõss ; quero a garantia dos
direitos individuaes ; quero a ordem, o progresso refleetido,
a moderação, e os outros attributos da politiea que o gabi-
nete julga representar.

Parece, portanto, fóra de duvida que nenhum motivo

j 
existe para que a política do governo se conserve como um
mytho, pois nada impede que explique o seu pensamento;
para que então apreciando-o devidamente eu possa pres-
tar-lhe, como desejo, o meu apoio. Não uma adhesão offi-
ciai, não um apoio sceptico, mas sim esse apoio enthusias-
tico e conscieneioso que só pôde resultar das convicções
(apoiado), e da legitimidade dos princípios.

Um Sn. Deputado dá um aparte.

O Sr. Teixeira Júnior :—Sim, senhor; se esse pensamen-
to commum é a confusão, eportanto a alienação dos prin-
cipios políticos, então não o poderei admittir, porque isso
importaria a destruição do systema representativo.

A' vista do que venho do dizer a camara compreliende

que no estado de duvida em que me acho sobre os princi-
pios políticos do actual gabinete, princípios de que nenhum

governo representativo pôde prescindir, e que quaesquer
j- que elles sejão é fóra de duvida que apparentemente não

j podem ser idênticos aos do gabinete passado, a que se tem
referido o nobre presidente do conselho, não me é possi-
vel concordar com aredacção do 2o per iodo do voto do gra-
ças, que assim se exprime :

« A concordia, senhor, que reina nos espiritos, e que
attesta a união de todos os Urazileiros, é a obra fecunda da ,
politiea moderada e conciliadora do governo de V. M. I.
Essa politiea generosa, que a camara dos deputados confia
será realisada com tino e íirmeza, garantindo o desenvolvi-
mento pacifico das idéas, deve concorrer efficazmente para
o progresso e felicidade do paiz. »

Examinando este periodo, vê-se que a sua primeira parte
refere-se incoutestavelmente aos benéficos resultados da po-
litica do gabinete de 7 de Setembro, ao passo que a segunda

parte não pôde referir-se senão ao gabinete actual. Ora,

J ignorando-se qual a politiea deste, como póde-se confiar que

j seja por elle realisaJa com Uno e firmeza a politiea. generosa do

gabinete passado? Como podemos confiar que garanta o
| desenvolvimento pacifico das idéas se ainda não se conhecem as

i suas próprias ?

j Além disso, Sr. presidente, referindo-se a expressão idéas
l aos princípios políticos, o que me parece ser aqui a sua le-

j gitima intelligencia, então ainda uma outra razão mais po-
i derosa se apresenta 

'para 
aconselhar a modificação desta

] redacção, porquanto eu julgo incontroverso que não é pos-
! sivel esperar-se a garantia der desenvolvimento de ta.es idéaS

J da parte do um gabinete que, olvidando os princípios politi
; cos, declara que, fundado na tendencia dos espiritos para a
I concordia, se esforçará afim de conduzir os partidos a um

pensamento commum ! Se o ministério quer, o occordo
de taes idéas, não pôde garantir o seu desenvolvimento, pois
que para conseguir aquelle resultado é preciso tolher todo
o desenvolvimento, por isso que é evidente que, emquanto
subsiste o desenvolvimento de dous princípios oppostos, não

| pôde existir accordo. (Apoiados.)

O Sn. Villela Tavares:—Quaes são os prineipios op-

j postos ?

(Cruzão-se outros apartes.)

O Sr. Teixeira Jlinior : — Eu desenvolvi as premissas da
minha argumentação, e parece-me que devo prescindir da
reproducção dos meus argumentos. Demonstrei que o es-
tado constante das sociedades políticas era a luta dos prin-
cipios monarchico e denftocratico, ou elles se apresentem

em sua legitima e genuína expressão, ou modificados pela
exageração ou moderação dos partidos....

'O 
Sr. Villela Tavares : — Estes prineipios estão corn

sagrados na nossa constituição.

O Sr. Teixeira Júnior : — Parece-me que o nobre de-

putado quer constranger-me a abusar da attenção da cauia-
ra tratando novamente. .

(Ila diversos apartes.)

\
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0 Sr. Teixeira Ji mou : — Basta serv;r-me da uma an-

toridade que não pude deixar de ser respeitada pelo nobre

deputado.
E' a opinião dojjpbre presidente do conselho que vou 111-

vocar pnra provar que não mereço semelhante contrnrieda-

de. Na sessão de 18 de Agosto do anno passado dizia S. Ex.

no senado : « As lutüij que nos primeiros tempos se pre-

senciavão nas camarns, em que se debati ão os princípios de

nossa organisação política (note o nobre deputado), em que

uns pugnavão pela preponderância do principio monarchico,

e outros pelo democrático, etc. >

Uma voz: Leia para diante, que ls o melhor.

O Sr. Teixeira Jimor : — Para o que? Apenas desejo

provar que também o nobre presidente do conselho reco-

nhece a legitimidade da luta destes princípios.

(iCruzão-se dioersot apartes.)

Se a política do gabinete se defende pelo modo por que

o fazem os nobres deputados, isto é, (" atestando a eviden-

cia destes princípios absolutos de toda a sociedade poli-

tica, então ai'. da actual administração, porque propondo-
se a destruir os princípios políticos, deixará de ser gover-
no representativo no dia <'m que realisar o seu dwderatum.

(Apoiados. Çontinuão os apartes.)

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr. Teixeira Jekior : — Eu faço justiça no paiz ; mas

não posso admittir que se negue esta verdade inconcussa,

reconhecida por todos, e da qual os nobres deputado» que-

rem exceptuar o systema representativo, isto é, justamente

nquelle onde ella mais se demonstra.

Mas, senhores, pretenderão os nobres deputados respon-

der ao meu discurso por meio do desconhecimento dos prin-

cipios absolutos do direito publico? E ainda mais, quererão

os nobres deputados responder-me pelo gabinete a quem ora

me tenho dirigido?...

O Sr. Cruz Machado : - Querem tomar procuração do

ministério.

(I/a vários apartes.)

O Sr. Teixeiha Júnior : — Nem a mim , o nem muito

menos á camara e ao paiz podem satisfazer esses apartes,

nos quaes se esgota um tempo precioso.

Um dos Srs. Ministros dá um aparte.

{Cruzao-se também, diversos apartes que se dirigem aos Srs.

Teixeira Júnior, Nebias e Cruz Machado.)

O Sh. Crcz Machado : — Apoiado. Receberemos com

go3to as explicações que nos der, principalmente as do Sr.

presidente do conselho.

(Çontinuão os apartes.) >

O Sr. Presidente:—Attenção! Peço aos Srs. deputados

que não interrompão o orador.

O Sr. Teixeira Jcnior Neste mesmo período do voto de

"raças diz-se que essa política serd realisada, note a camara

a significação deste termo realisar, porquanto, 
se por elle se

entende o que nos dizem Constancio e Moraes, isto ó, efpc-

tuar aqui lio que ainda não está feito > cumprir uma promessa, etc.,

então, senhores é uma manifesta injustiça que se faz ao ga-
bine te passado offáscando-lhe o mérito de haver realisado
a política por elle inaugarada ; injustiça tanto mais notoria

quanto í flagrante a eontradicção que apparece neste mes-
mo período desde que se observa que na primeira parte se
reconhecem os effeitos dessa politiea: « Ç' a obra fecunda da

politica moderada e conciliadora do governo de V. M. I. >
Uma outra observação de não menor gravidade éacon-

tradicção que resulta da compamção da primeira parte
deste período com o da falia do throno a que elle se refere.

Porquanto, ao passo que ali apeuas r-e assi^nala a geral
tendeneia dos espíritos para a concórdia, aqui vai se mais

longe, e não se duvida reconhecê-la já realisada, dizendo-

se : «'a concordia, senhores, que reina no» espiritos, etc.»

Haverá unicamente tendeneia para a concordia, ou já
existe ella de facto? Tal é a questão^ que naturalmente

deve despertar esta contradicção, cuja importancia sobe de

ponto desde que se attende que ella versa sobre a base do

programma do ministério, e que igualmente o contradiz. O

programma apresentado pelo nobre presidente do conselho,

e bem assim os seus discursos proferidos perante o senado,

ahi eBtão ainda bem recentes para solver a questão, por isso
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que reconhecem apenas a tendeneia dos espiritos para a
concordia, mas não a sua definitiva realidade.

(O orador lé os diverso* trechos dos discurs&s do S r. p
dente do conselho a que se re ferio, e ha vários apartes.)

E portanto fóra de duvida que o período da falia do
throno, assim como o programma do actiial gabinete, e as

I suas opiniõjs proclamadas na tribuna, contradizem esta

| proposição do projecto do voto de graças ; e creio que1 i\ vista desta evidente contradicção a camara não deve

j 
deixa-la passar desapercebida, porque ella poderia com

| 
razão ser apontada como um testemunho authentico da
descrença politica, que tanto se elevo receiar.

Sr. presidente, eu peço desculpa á illustre commissãode

| resposta á falia do throno; iespeito-a tanto quanto se pôde
! respeitar a expressão da maioria desta augusta camara,

tanto quanto o exigem as intelligencias superioras que a
compoem; mas não me é possível omittir estas observações

que actuão em meu espirito, de um modo tal, que eu falta-
ria ao meu dever so deixasse de submettMas á considera-

S çâo da casa.
Apreciancfc pois a illustração e ciiterio dos illuatres mm-

bros da commissão, eu devo experimentai grande repng-
nancia em contestar o seu trabalho ; mas espero que os
meus illuatres collegas, compreliendendo a minha legitima
intenção, far-me-hão a devida j ustiça.

: Estou portauto convencido de que estas contradicfÕes que
resultão daredacçào deste período serão porSS. EEx. cor-
rigidos como julgarem mais conveniente. Não apresento
emenda alguma a este respeito, louvo-me inteiranfente no

; critério da illustre commissão, na qual deposito a maior

| confiança.
Chamo ainda, Sr. presidente, a attenção da camara para

o terceiro período : < Em extremo agradável <5 á camara a
tranquillidade publica que reina em todo o império (note a
camara), tranquillidade devida â convicção profunda de todos
os Brazileiros, de que a nossa constituição politica resume
e resolve, etc. > O que diz o discurso da corôa ? A tran-
quillidade que reina'em todo o império <5 um dos resultados
da politica, etc.!

Reconhece-se portanto uma nova contradicção, e com
razão se poderia perguntar: essa tranquillidade 6 o resulta-
do da politica do gabinete de 7 de Setembro, como positiva-
mente declara o discurso da corôa ;'ou <5 o resultado, como so
diz no voto de graças, da convicção que'" tem todos os Bra-
zileiros, desde tempos immemoriaes, de que a nossa consti-
tuição politica resume o resolve tçdns. as necessidades se-
ciaes ? Por que razão quando a coroa iú>s assignala a poli-
tica do gabinete como a causa primoijdial e originaria dessa
tranquillidade gorai, a nobre commissão omitte-a para
apresentar uma outra causa incontestavelmentc mais re-
mota ? Não o posso saber.*

Accresce pox-(!m, Sr. presidente, que quando mesmo a
illustre commissão pretendesse desconhecer a causa assig-
nalada no discurso da coroa, qual 6 a politica do gabinete
passado, ainda assim parece-me que não devia attribuir esse
lisongeiro estado unicamente á convicção do que a nossa
constituição politica resume e resolve todos os problemas
sociaes, porque essa convicção, que faz honra aos nossos
concidadãos, elle* a tem desde o berço da nossa emancipa-

ção politica. (Apoiados.)
Outras ponderações me occorrcm, mas não desejando

abusar da attenção da camara, limitar-me-hei a demons-
trar as lacunas summa mente sensíveis que se notão 110 voto
de graças, e que de necessidade devem ser sanadas.

A camara sabe que a resposta da falia do throno, se-

gundo os estylos consagrados, ó uma resposta textual, re-

produzindo o mais possível a ordem da exposição da....

O Sr. M adóreira:—É uma paraphrase da falia do throno'

O Sr. Teixeira Júnior '.—Justamente.

Devendo, pois, ser assim redigido o voto de graças, com-

prehende-ee perfeitamente que nenhuma omissão dos seus

periodos pôde ser justificada senão quando o concurso de

circumstancias excepcionaes aconselhão e impõem uma ®u

outra reserva, como uma medida de prudência.
Ora, as lacunas que noto no projecto em discussão são

tão importantes que o seu simples enunciado bastará para
convencer a camara da nècessidade do seu restabelecimento.

Omittio-se, Sr. presidente, a recommendação expressa e
terminante que o discurso da coroa faz á assemblóa geral
sobre a reforma hypotliecaria
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O Sn. Mioureiiu:—Está no senado.

O Sr. Teixeira Júnior : — Bem, pias isso não pôde justi-
ficar a omissão desse importante período, porque devemos

corresponder ao pensamento nelle contido ; e porque sendo

o voto de graças uma paraphrase, como muito bem disse o
nobre deputado, é claro que deve ser uma interpretação
textunl.

Omittio-se também uma outra recommendação especial

pata o projecto de lei concernente á promoção dos oíBciaes
da aimada, cuja urgência ninguém por certo desconlie-
ceria.

Omittio-se ainda a necessidade positivamente assignalada
modificar-se do modo mais conveniente as disposições que

regulão o recrutamento.
Omittio-se finalmente a refórma da instrucção publica.' 

Quanto a esta, porém, a iliustre commissão já reconheceu
a necessidade do seu restabelecimento offereccndo a emenda

que foi lida, e que igualmente se aclia em discussão.

O Sr# Madureira : — Foi engano na cópia.

O Sn. Teixeira Júnior :—Mas a respeito das outras?

Creio, Sr, presidente, que se a iliustre commissão reconhe-

ceu a necessidade de especificar a reforma da instrucção

publica, devia também por idêntica razão tratar dos outros

períodos que acabo de referir....

Um Sr.Deputado : —Mas 
quasi todos já não dependem

da decisão da casa; estão no senado.

O Sr. Teixeira Jlinioji :—Então para que especificárão
a instrucção publica, cuja reforma não de. ende nem do
senado, 

çois que já está em execução? E sobre a necessidade
de modificar-se as disposições que regulão o recrumento?
Necessidade tanto mais urgente quanto ninguém por certo
desconhece os defeitos e inconvenientes da legislação vigen-
te que regula esta matéria. Ora, depG^endo ainda ella da
decisão desta camara, cessa a allegação, aliás improcedente,

que ha pouco me ponderou um dos illustres membros da
commis3ão. Isto me parece obvio.

Eu peço aos nobres deputados que attendão aos estylos e
exemplos constantes que a nossa historia parlamentar nos
offerece. O senado, ainda ha pouco, acompanhou na sua

' resposta o discurso da coroa em todos os pontos. Jl pois evi-
dente que não pôde servir de razão para tae3 omissões o
iac-to de estarem já no senado alguns dessès projectos; por
isso que a iliustre •commissão 

pareceria contradictoria no
seu procedimento. /

Ora, Sr. presidente, ninguém dirá que taes projectos não
merecem a mais sériatattenção dos altos poderes do Estado,

por isso que a reforma hypothecaria, por exemplo, in-
dubitavelmente é uma das nossas urgentes necessidades,

que, como muito bem disse a coroa, contribuirá para facili-
tar a fundação do credito territorial.

A camara sabe as dificuldades com que luta a nossa
lavoura, que, destituída dos auxílios energicos de que tanto
carece, vê-se paralysada pela dura necessidade de sujei-
tar-se aos caprichos da usura. (Apoiados.) Portanto, senho-
res, não vejo inconveniente algum em que, â imitação dessa
emenda que a nobre commissão apresentou sobre a ipstruc-

çuo publica , também se manifestasse a nossa dedicação a
esse projecto que ora pende da decisão do senado, porque
fiem duvida constitue um serviço relevante que se prestará' ao paiz, por isso que elle se refere immediatamente aos

grandes motores do progresso e do desenvolvimento mate-
rial, álavoura, ao eommercioc á industria. (Apoiados.)

Quanto á outra omissão sobre a promoção dos officiaes da
armada, a camara não ignora que esta rorporaç temão sido
muitas vezes olvidada por defeitos talvez intrínsecos da sua
organisação; e que portanto manifestando o nosso desejo
de concorrer quanto em nós couber para que se garanta
a essa briosa classe, dos servidores do - Estado a justa
aspiração a que elles tdm imprescriptivel direito, presta-
remos também um serviço de não menor transcendência,
evitando a preterição , que sô serve para aniquilar o
cnthusiasmo; faremos cessar os reproehes e censuras, que
infelizmente são o apanagio de quasi todas as promoções
que so têm dado nessa corporação ; cumpriremos emfim ò
nosso dever realisando a paraphrase.

Sobre o recrutamento, senhores, nenhuma allegação pôde
justificar a omissão assaz sensível que se nota no voto de

graças ; porquanto, dando o nobre deputado a respeito das

primeiras omissões a razão de não dependerem desta casa,
acontece que sobre este assumpto nem se dá esse facto, pois

j 
os projectos que existem a esto respeito pendem ainda das

| deliberações desta camara.
E' portanto uma omissão importante e inexplicável

que só poderia ser explicada ou como casual, ou in-
tencional. Casualmente era impossível, á vista das tres
altas intelligencias que compoem a commissão de res-

posta á falia do throno; intencionalmente só poderia ser

j 
se a nobre commissão não pudesse traduzir ojuizo da c^-
mara sobre esta matéria; mas eu creio que a sua necessi-

¦ dade é tão imperiosa, e são tão louváveis e meritorios os im-

pulsos que dictárão essa previdente recommendação, que
não é possível que a commissão fizesse á camara a injustiça
de desconhecer a sua opinião a este respeito. (Apoiados.)

À resposta á falia do throno, Sr. presidente, tem-se sem-

j pre entendido ser uma paraphrase. do discurso da coroa; o no-
bre relator da eomtnissão ainda ha pouco me deu o termo.
Mas essa paraphrase para ser completa deve acompanhar a
coroa em iodos os topicos. Ora, partindo deste principio,
ainda uma conclusão poderia deprehendcr-se do segundo
período do voto de graças, que por certo não exprimiria o
pensamento da maioria da camara: refiro-me a essa recom-
mendação inserida pela commissão nas palavras — será rea-
lisada com tino e firmeza.

Desde que se attende, Sr. presidente, a que esta recom-
mendação não se acha consignada no discurso da coroa :
desde que se reconhece, pelo eontrario, naquelle periodo a
maior confiança na política inaugurada e realisada pelo

j gabinete de 7 de Setembro, para que essa recommendação,

que talvez possa ser interpretada como uma allusão ao
modo por que procedera aquelle ministério ?

(Ha vários apartes.)

Faço justiça ás intenções da iliustre commissão, e já
isso declarei. Mas não posso eximir-me de communicar á
camara com toda a lealdade as observações que me susci-
ta o projecto em discussão.

Um Sr. Deputado : —E 
que são muito plausíveis.

O Sr. Teixeira Júnior :—Lembra-me, Sr. presidente,
que ainda na ultima legislatura se derão exemplos de pre-
tender a opposição exprimir os seus sentimentos pedindo
a inserção de alguma# recommendaçbes, como de economia, c
outras muitas que os nobres deputados melhor do que eu
devem ter presente á sua memória. Recordo-me de ter pre-

I senciad > muitas vezes essas discussões de que era então
mero espectador ; e são esses exemplos que me induzem a
chamar a attenção desta tmgusta camara para os corolla-

, ries que se podem autorisar quando se dá urna recommen-
dação semelhante a respeito de um gabinete, ao qual, com
razão ou sem ella. se tem exprobrado a falta da declaração
franca da sua politica.

Sr. presidente, é chegada a oecasião em que deveria tra-
. tar dos diversos topicos do voto de graças que se referem ás
i questões pendentes. Caber-me-hia actualmente a tarefa de

provocar também algumas explicações sobre algumas mate-
rias de notoria transcendência, como, por exemplo, sobre as
nossas relações exterlore^, sobre a çolonisação, que indubi-
tavelmente constitue hoje uma questão vital para o nosso

paiz, e principalmente sobre os soffrimentos das classes»
menos abastadas, cuja sorte se aggrava cada vez mais em
razão do nosso estado economico.

Deveria também tratar de _ diversas questões pendentes
com algumas nações estrangeiras ; deveria, oecupando-n.e
das finanças, convidar o nobre ministro da fazenda a emit-
tir o seu juizo sobre as questões palpitantes da actualidade...

O Sn. Souza Pjianco (ministro da fazenda): —Estou

prompto.
O Sr. Teixeira Jí ivíbn :— .... como, por exemplo, Jsão

as questões bancarias, afim de que S. Ex. sobre cilas se pro-
nunciasse com a franqueza que o caracterisa, para desse
modo libertar a nossa praça da expectativa indefinida em

! que se acha sobre este assumpto, e que dando lugar ás in-

j certezas de sua decisão'alimen tão especulações perniciosas
i aos legitimos interesses do Commercio e da «Musttia.

I Conheço que não depende do governo a cessação de taes
I abusos, a que estão sujeitas todas as grandes praças com-

merciaes ; mas também é certo que uma prompta decisão
do governo sobre os innúmeros projectos de estabelecimen-

i tos bancarios que ora lhe estão afíectos pôde, senão cortar,

I ao menos impossibilitar os perniciosos effeitos de tal estadq.

(Muitos apoiados.)
A minha frfinqúeza obriga-ine a declarar que icconheço
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110 nobre ministro da fazenda a dedicação necessária par

solver estas questões, íis quaes S. Ex. não pôde ser mdirrjj-

renta. Nesta crença apreciei devidamente a maniíestaçao

que já deu o nobre ministro, iniciando ultimamente 110 se-

nado um projecto autorisando o governo a depositar no

banco do Brazil as quantias que existem em aispomji 1-

dade no thesouro nacional, e nas tesourarias provmeiaes;

ecomquanto essa medida fosse reclamada pela própria

du-ecçao daquelle estabelecimento, segundo me consta, to-

davia a piompta iniciativa que lhe foi dada pelo nobre mi-

nistro prova certamente a boa vontade com que sem duvj-

da, pretende dedicar-se á solução das difficuldadcs com que

luta o nosso commereie, e mmto especialmente a praça do

Rio de Janeiro. [Apoiados.) Dificuldades, br. 
presidente,

que certamente retardão os melhoramentos matonaes de que

o paiz tanto precisa, e paratis quaes infelizmente não po-

demos contar com os capitães nacionaes. (Apoiados.)

A medida portanto iniciada pelo nobre ministro da fazen-

da, habilitando o banco do Brazil a attenuar a pressão que

pesa sobre a nossa praça, prestará um relevante serviço na

actualidade. _
Vê pois a camara que em muitas questões importantes

necessita-se saber qual o pensamento, e quaes os princípios
administrativos e economicos que têm de presidir á sua

decisão. Dispenso-me porém actualmente dessa analyse,

porque o gabinete já declarou perante o senado que ainda

não tinha podido accordar as suas opiniões sobre as diversas

questões administrativas, e que por isso se reservava para

em devido tempo emittir o seu juízo.
Oro, Sr. presidente, entendendo eu que em toda equai-

quer época nenhuma decisão sobre objectos tão impojrtan-

tes pó ie ser tomada senão depois de grande meditação entie

os membros do gabinete , por mais 1'orte razão assim se deve

proceder na actualidade, em quo os brs ministros havião

sustentado' perante o paiz opiniões oppostas ; concebo pois

a necessidade de se harmonisarem e concordarem naquillo

que julgarem m«is conveniente ao paiz.
Não desejo, Sr. presidente, difficultar a 

jposiçao 
do minis-

terio • não lhe dirijo nenhuma interpellação a este respeito,

aguardo os factos. Outrotanto xporórn não acontece a res-

peito da politica, pois que para essa nao pôde haver nenliu-

ma razão que possa justificar qualquer indecisão.

Voltando porém á parte administrativa, devo declarar que
muitas outras questões se offerecem qiíe necessitão de largo

desenvolvimento. Todavia, exigindo a sua apreciação um

maior espaço do que aquellea que me devo restringir actual-

mente, visto achar-se tindaa hora, e accrescendo além disso

que o meu estado de saúde não me permitte demorar por
mais tempo na tribuna, eu me abstenho por agora desta tu-
refa, e tanto mais, Sr. presidente, quanto estou convencido

que os illustres oradores que têm de succeder-me \entila-

ráõ todas essas questões com mais critério (nOo apoiados),

e com mais habilitações do que eu o poderia fazer. (Níio
apoiados.)

Aqui portanto concluirei, aguardando uma outra oppor-

tunidade em que, guiado pela luz que deve produzir a pre-

sente discussão, eu possa então manifestar-me mais come-

nientemente ; e ílindado na lógica da razao, e nos impulsos

da minha consciência, declaro á camara e ao píiiz que eousa

algemado que venho de dizer deve ser traduzida pela pre-
tenção de causar o minimo embaraço á actual administra-

. Cão...

I.h Sn. Deputado : — Não entendo então o nobre depu-

tado.

O Sr. Cri/ Machado: — Só não o entende quem não

quer. (Apoiados )

OuTito Sn. Deputado : — Ou quem não deve querer.

0 Sb. Teixeira Jlmor : — Entenderá o paiz, e é o que
me basta. ,

Nenhuma razão tenlio actualmente para liostilisar a

administração. Seria isso uma prevenção inexplicável da

minha parte, quando 
ignoro ainda quaes os princípios que

ella exprime'; c quando pelo contrario desejo prestar-lhe
o meu fraco, porém sincero apoio, uma - vez que a sua poli-
tica se manifeste clara e lealmente como se declarou ou-

tr'ora a politica do gabinete de 7 de Setembro, que os nobres

ministros julgão exprimir. , . , , .
Sinto profundamente ver-me obrigado a duvidar da pos-

sibilidade das promessas feitas pelo nobre presidente do con-

sellio, mas <5 isso indeclinável, afim de que os nobres minis-

tros possão convencer-me dos erros em que tiver incorrido
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a minha intelligencia. Será isso para mim um motivo de

satisfação, porque, como já disse, desejo mudar cm smce-

ro e enthusiastico apoio a consideração que me merecem

os illustres Estadistas que compoem o gabinete-, porque á sua

frente fulgura sem duvida uma das nossas reputações poli-
ticas mais distinetas (muitos apoiados), porque o nome e o

passado do nobre presidente do conselho constituindo uma

das paginas mais importantes da historia patria, não pôde
deixar do ofTerecer garantias aos seus concidadãos. {Muitos
apoiados.)

Oxalá S. Ex. possa explicar a sua difTicil posição tão satis-

factoriamente quanto o exige a actualidade.

Eis, senhores, a expressão do meu pensamento sobre a

matéria cm discussão. Revelei francamente o meu propo-
sito ; e tenho a convicção de haver cumprido o meu dever.

Se errei, o futuro decidirá.

Tenho concluído.

Vozes : — Muito bem ! muito bem!

(0 orador ê comprimentado por muitos Srs. deputados.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

V tòessfto cm O (Ic •íuulio.

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE. 11AEPKINDY.

A's 11 horas da manhãa, feita a chamada, a chão-sempre sen-

tes os Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Nebias, Cu-

nha Mattos. Baptista Monteiro, Paranaguá, Salles, César,

Alcantaia Machado, Barbosa da Cunha, Pedreira, Cerquei-

ia Leite, Iiego Barros, barão de Camarigibe, Sérgio de Ma-

cedo, Barros Pimentel, Tobias Leite, Pinto de Campos, Cu-

nha Figueiredo, Souza Leão, Pinto Lima, Dantas, Madureira,

Pereira Franco, Silva Miranda, PeixotojJe Azevedo, Delíino

dc Almeida, Benevidôs, Fiusa, Villela Tavares, Salathiel,

Landulplio, Caldeiros, Bulcão, Ferraz da Luz, Machado,

ffermogenes, Santa Cruz, Augusto de Oliveira, Fernandes

Vieira, barão de Porto-Alegre, André Bastos, Augusto ("lia-

ves, Pereira Pinto, Ferreira do Aguiar, Cândido Mendes,

Antunes deCamp s, Gonçalves da Silva, Paiva, Costa Mo-

reira, Costa Pinto, Jaguaribe, Borges Fortes, e Domirigues

da Silva.

0 Sn. Pkusidexte declara não haver sessão pôr falta fie

numero.

J
Wcssão cm 8 O «Io Alinho.

PRESIDI !N'CIA l>0 SR. VIM:OM>K DE DAI'.I'I!\l>\ .

SuaoiARio. — Ecpediente. — Parecerei de coramittxbe.s. V.';-

ção. — Ordem do dia. Eleição de Sergipe. Votaç o. —

Dispensa das leis de amortização. Votação. — Censo dos habí~

tantesdo império. Votação.—Impressas. Votardo.— Divis'

de pov.oaçhes. Votação. —Troca, de votas do e rtineto banco

do Èrasil. Adopçtio —Colonia do ltnjaht/. Adopçito.—AV

vegaçilo na lago a dos Pastos. Adiamento. —Bens da capclli

dc Ilambe. Discursos dos Srs. Toscano Barreto, Augusto de

Oliveira, Silveira Lobo, Paranltos, Ferreira de Aguiar.—
' 

Respost* d falia do throno. Discursot dos Srs. Madureira,

presidente do conselho, e Nebias.

A's 10 horas da manliãa, feita a chamada e achando-

se presentes os Srs. visconde de Baepondy, Paes Barreto,

J. Marcondes, Pereira Pinto, Salathiel, Bezerra Cavalcanti,

Torres-Homem, Villela Tavarus, Cerqueira licite, Bulcão,

Ferraz da Luz, Cunha Mattos, Gonçalves da Silva,

Salles, Biusquc, Barbosa da Cunha, Pedreira, Baptista

Monteiro, Hermogencs, Athaide, Mendes da Costa, Ma-

chado, Cesta Pinto, Ferreira de Aguiar, Cyrillo, Sil-

veira Lobo, Fernandes Vieira, César, Paiva, Luiz Carlos, >á

o Albuquerque. Sérgio deMacedo, Aleantara Machado, (.a

lheiros, Souza Leão, Dantas, Franco de Almeida, Landul-

pho, Madureira, Pinto Lima, Bencvides, Almeida Pereira,

Silvino Cavalcanti, Lim^i e Silva, barão^ de Porto-Alegre,

Fiusa, André Bastos, Gomes de Souza, Pinto de Mendonça.

Pinto de Campos, Bretàs, Augusto Chaves, Costa Moreira,
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J. de Mendonça, F. Octavianno, Nebias, M. Castello Branco,

Bello, e Tobias Leite, abre-se a sesão.

Lêm se e approvão-se as actas de 8 e 9.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs Fernandes
da Cunha, Sampaio Vianna, Serra Carneiro, Diogo Velho,
barão deMauá, Antunes de Campos, Barros Pimentel, Tei-
ieira Júnior, Felippe de Araújo, Dias Vieira, Peixoto do
Azevedo, Delíir.o de Almeida, Borges Fortes, Pereira Fraw
òo, Aragão e Mello, Monteiro de Barros. Silva Miranda, Cu-
nha Figueiredo, Flavio Cleraentino, Belfort, Pacheco, Para-
nhos, Pederneiras, Toscano Barreto, barão de Camaiagibe,
RegÔ parros, Paulino, Nabuco, Fausto de Aguiar, Augusto
Corrêa, Araújo Lima, Carrão, Augusto de Oliveira, Viriato,
Belisario, Paranaguá, Coelho de Castro, Santa Cruz, Can-
dido Mendes, Brandão, barão de S. Bento, Barbosa, Ilenri-
quês, eJaguatibe.

0 Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.
•

Dous oílicios do Sr. ministro do império, communicando
ücar o governo inteirado da decisão tomada pela camara dos
Srs. deputados Acerca das eleições do 8° districto de S.
Paulo, e 2° districto de Goyaz. — Inteirada.

Tres do mesmo Sr. ministro, remettendo as actas paro-
chiaes do 8odistricto de Minas-Geraes, e a oacta secundaria
da e&ição dol° districto deMatto-Grosso, e das eleições pa-
jochiaes de Itamaracá, Páo d'AIho, Goyana, e Itambé, de
Pernambuco. — A' comraissão de poderes.

Outro do mesmo Sr. ministro, communicando ter recebido
cópia do contracto qae a camara dos Srs. deputados innovou
para publicação dos seus trabalhos com J. Villeneuve e C ,
proprietários do Jornal do Commercio.—Inteirado.

Outro domesmo Sr. ministro, remettendo o officiodo presi-
dente de Minas Geraes, que acompanha a representação da
camara da cidade do Serro, pedindo a reforma da lei do 1"
de Outubro de 1828. — A' commissão de camaras inunici-
paes.

Outro do mesmo Sr. ministro, enviando outro officio do
presidente de Minas, que acompanha a representação da ca~
mara municipal deArajá, pedindo que o 10" districto eleito-
ral da^ dita província seja dividido em dous collegios,—A'
commissão de poderes.

Outro do mesmo Sr, ministro, enviando duas leis provin-
ciaes do Rio Grande do Norte, sobreasquaesa secção dos ne-
gocios do império do conselho de estado deu parecer contrario
a ellas, por entender tejem sido excedidas as faculdades da
assembléa provincial, e competir agora ao poder legislativo
resolver sobre este objecto como julgar acertado.—À' com-
missão de assembléas provinciaes.

Requerimento ae Antonio Simões de Faria, pedindo ser
admittido a fazer exame das matérias do 2o e 3°annos da
academia de medicina da côrtç, e a ser matriculado no 4°
atino. — A* commissão de instrucção publica.

Outro do tenente do 1° batalhão de infantaria Fraiicieco
üe Paula, Pimentel, pedindo que lhe seja contado o tempo
qn<j 3ervio no corpo municipal permanente desta cSrte. — A'
commissão de marinha e guerra.

Representação da camara municipal da villa de Cliristina
(provincia de Minas Geraes), congratulando-se com, a cama-
•ra pela reunião da presente sessão legislativa, e pedindo re-
forma, da lei de 1° de Outubro de 1828. -- Recebida com
especial agrado, e rcmettida á commissão de camaras mu-
njcipaes.

PARECEREK DE CO.M MISSÕES.

Lem-se, entrão em discussão, e são approv^dos sem de-
bale, os seguintes pareceres :

« Foi presente á commissão de instrucção publica o re-
qnerimento do Dr. José Maria Lopes da Costa, secretario da
faculdade de medicina desta corte , pedindo quelhesejão
concedidos mais 400$ annuaes, differença que existe entre
os 3eus vencimentos e os dos substitutos daquella faculdade.

« A commissão entende que não é competente para dar o
seu parecer sobre este assumpto, e sim a commissão de pen-
sões e ordenados , a quem requer que seja remettido o re-
ferimento do supplicante.

Paço da camara dos deputados, 10 de Junlio 'le 1857.
Villela Tavares. —Pedreira. — liarão de Camararjibc. >

José Maria Amador, ex-2°-sargento graduado do lo
batalhão de artilharia a pé, no requerimento junto, pede a
esta augusta camara que lhe conceda uma pensão animal
de 400$, ou da quantia que parecer razoável, em attenção :l
indigeucia em que vive, e á impossibilidade de procurar os
níeios de subsistência no estado de completa cegueira, que
diz ter proveniente de um tiro que levára nesta corte.no cm-
no de 1833, em uma diligencia policial, como guarda do
corpo municipal permanente, que então era.

A commissão de pensões e ordenados, além de pensar
que o supplicante devera antes ter-se dirigido ao governo
imperial, que pela constituição é o competente para apreciar
as circumstancias dos individuos que impetrão mercês pe-
cuniarias, e em solução concedê-las ou denega-las, entende

que o supplicante não se mostra digno do favor que solicita,

porquanto com os dous documentos que offerece, em vez de
provar a inteira >eracidade de suas allegações, pelo contra-
rio fornece elementos para acreditar-se que o sinistro que
soffrêra em 1833 não poderia tanto tempo depois vir a pro-
duzir o deplorável resultado que se lhe attribue, quando não
o impossibilitara de continuar a dar-se a pesado e activo
serviço, assentando praça na Ia linha do exercito em 27 de
Dezembro de 1837, e estando na campanha do Rio Grande
do Sul, onde só em 13 de Março de 1843 foi escuso, por ter
sido julgado incapaz do serviço em inspecção de saúde, sem

que entretanto conste qual fos^e o verdadeiro soffrimento

que fez objecto do exame dos médicas, e muito menos que
durante sua vida militar praticasse actos extraordinários,
merecedores de remuneração especial; em consequencia do

que é a mes.na commissão de parecerque não seja attendido
o peticionario.

« Sala das commissões da camara dos daputados, 6 de
Junho de 1857.— f.. A. Pereira Franco.—Fronoisoo da Serra
Carneiro.—J. de Barros Pimentel. »

Jeronymo Corrêa, imperial marinheiro da Ia classe da
armada, solicita na petição junta que o corpo legislativo
lhe arbitre uma pensão em j-ecompeusa dos serviços que
prestára, até que perdera uni braço no exercício de suas
obrigações, quando no dia 2 de Dezembro de 1852 salvava a
corveta Imperial Marinheira, a cuja tripulação pertencia.

A commissão de pensões e ordenados, notando da pro-
pria exposição do peticionario, que o governo imperial pre^-
valecendo-se da autorisação que lhe fora outorgada por
varias leis, desde a de 30 de Agosto de 1841, mandou abonar
ao supplicante os respectivos vencimentos, por se ter elle
inutilisado 110 serviço publico ; e reconhecendo mais* que,
quando além do infortúnio de que fòra victima, outros ti-
tulos mais valiosos tivesse o supplicante para pretender a
remuneração que requer, devê-lo-hia exuberantemente pro-
var ante o poder executivo, que é o competente para tomar
conhecimento do objecto, e dar-lhe a devida solução, é de

parecer quese indefira ao supplicante.
« Sala das commissões da camara dos deputados, 0 de

Junho de 1857. — L. A. Peréira Franco. —Francisco di
Sena Canteiro. —José de Barrou Pimentel. >

E'julgado objecto de deliberação, e vai a imprimir, para
entrar na ordem dos trabalhos, o projecto com que termina
o seguinte parecer de commissão:

Foi presente á commissão de instrucção publica o re-
querimento do Dr. Elias José Pedrosa, lente da faculdade
de medicina da Bahia, em que alléga e prova c»m attestados
do director interino daquella faculdade, e de alguns de seus
membros, que o supplicante padecendo de cataratas e outras
moléstias graves, necessita de estar na Europa, para onde já
partio com licença do governo imperial, afim de curar-se,
para o que pede ao corpo legislativo um anno de licença com
todos os seus vencimentos.

« A commissão, confiando, como deva, nos documentos
apresentados pelo supplicante, e crendo que se não deve
negar a um antigo servidor do Estado em occasião tão op-

portuna, e para fim tão justo, o favor que pede, é de parecer
que se lhe conceda a licença nos termos requeridos, pelo que
apresenta a seguinte resolução :

« A assembléa geral resolve:
i Artigo único. O governo fica autorUado a conceder ao

Dr. Elias José Pedrosa, lente da faculdade de medicina da
Bahia, um anno de licença com todos os seus vencimentos

para continuar na Europa a tratar da sua saúde; revogadas
as disposições em contrario.
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« Paço da camara dos deputados, em 
^

1857. _ T-ateia Taoares. - í- Pedira. - toilo de Cama

ragibe. >

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

EIEIÇÍO »E SEW5IPE.

(20 districto.)

,, . . ,i:0-,„sao adiada do parecer da commissão de

jasBfísars-*. 
»• s"-b-° d*M™m

e Antonio Freire de Mattos Larreto.

O Sr. Presidente : —Tem a palavra o Sr. Benevides.

O Si;. Benevides : — Cedo da palavra.

Vozes : — Votos ! Votos !

Julga-se a matéria discutida, e posto o parecer a votos i

approvado.

. O Sn. Peesibewte declara deputado pelo 2® districto de

Sergipe o Sr. Antonio Freire de Mattos Barreto.

DISÍENSl ÜAS LEIS BE AMORTIZAÇÃO.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n. 81 de 1856 :

» Art. 1.° Fica autorisada a irmandade <Ja Santa Casa da

Misericórdia da cidade de Ceritiba, na pi'

para possuir em bens de raiz até a quantia de 40:000»,

dispensadas para esse íim as leis de amortização.

« Art. 2.0 Esta concessão é feita com a clausula da con-

versão de taes bens em apólices da divida publica inaliena-

veis, realisada no prazo marcado pelo competente juiz de

capellas, reservado» somente* osPterrenos e prédios que lo

rem precisos para serviço proprio do respectivo estabeleci-

HieEtO, _ .
Art. 3.° Ficão sem effeito as leis e disposiçoes em con-

Paço dacamara, 7 de Agosto de 1856.—A. J. fícnri-

ques.—C. Carneiro de Campou.—Francisco dt Paula Santos. >

Não havendo quem peça a palavra, é posto a votos e ap-

provado para passar á 2a discussão.

O St. J. Maucohdes pede a dispensa do interstício e_a

urgência para entrar immediatamente em 2a discussão

este projecto.
A camara íesolve pola affirmativa.

O projecto é approvado sem debate em 2U para passar
á 3a discussão.

CENSO DOS HABITANTES DO IMPÉRIO*

Entra cm Ia discussão o seguinte projecto n. 60 de 1850 :

« Art. l.o 0 governo mandará fazer o censo dos habitan-

tes de todo o império.
« Art. 2.o Os presidentes das províncias nomearáõ, em

cada um município, um indivíduo que se encarregará de

fazer o censo respectivo ; vencendo por este trabalho cada

um dos encarregados uma gratificação de 200$ a 600$. Es-

tas gratificações serão marcadas pelo governo, attendendo á

população e extensão dos municípios.
Art. 3.o Concluído em cada município o censo, reunir-

&e-ha,a em o dia que pelos presidentes for designado, uma
conimias&o composta do parocho ou paroclios que tiver o
município,«dos juizes de paz, delegados e subdelegados,
commandantes da guarda nacional, collectores, presidente
da camara e juiz municipal, para o fim de verificar a exac-
tidão do censo ; dando a commissão o seu parecer ao presi-
deutc'da provincia.

« Art. 4.o Só depois de concluídos os censos, e verifica-

da a sua exactidão, serão os encarregados pagos de suas gra-
tificações, deixando de ter direito a ellas no caso de não
serem julgados exactos pelas commissües os mesmos censos.

c Art. 5.o Os membros das coramissões, que sem legiti-
mo impedimento deixarem de comparecer á reunião de que
trata o art. 3o, no dia em que for designado pelos presiden-
tes das províncias, serão por estos multados em 20& a 50Jj>.
Os que porém se acharem legitimamente impedidos partiei-
paráõ a seus supplentes, ou immediatos, que comparecerão
em seu lugar.

« Art. 6.o No municipio da corte o governodará as provi-
dencias que julgar mais convenientes para se effectuar o cen-
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o dos habitantes, podendognstar, para este fim, ató a quau-
tia de 1:600$.

Ficão revogadas to-las as disposições em contrario.
Paço da camara dos deputados, 8 de Março de 18.30. —

S. II. — Frederico de A Imcida e Albuquerque. »

Não havendo quem peça a palavra, è posto a votos c ap-

provado para passar á discussão.

impressões.

Entra em ladiscussão o seguinte projecto n. 181 de 1850 .

« Art. l.o O governo mandará imprimir na typographia.
nacional:

«,l.o Os pareceres do conselho de estado, com as reso-

luções que houverem tido, e os documentos e eselarccimeii-

tos convenientes.
2.0 Os documentos e extractos do documentos relativos

a assumptos economico3, estatísticos e de administração de

geral interesse.
Art. 2°. Estes impressos serão distribuídos pelas ca-

maras legislativas e pelas repartições que convier.

« Art. 3.0 0 governo iegulari a publicação, impressão,

distribuição e venda destes impressos, a que .será appliea-

vel o privilegio do art. 35 da lein. 369 «le 18 de Setembro

de 1845.
« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto de 1850.—

B. A. de M. Taqucs. >

Não havendo quem peça a palavra, i posto a votos c ap-

provado para passar A 2» discussão.

DIVISÃO DE POYOAÇÕES.

Entra em Ia discussão o seguinte projecto n.l82del8 >0:

c Art. l.o As povoaçõe3 onjo território fôr dividido eu-
treduas ou diversas provincins, ficão exclusivamente pet-
tencendo o uma das mesmas províncias que fôr designada

pelo governo, o qu tl é para isso autorisado.
Art 2.o A designação, segando o artigo precedente,

será logo posta em execução, e participada ao corpo lejgis-
lativo para sua ultima approvação ; ficando revogadas as
disposições em contrario.

Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto de 1850*
— Francisco de Assis Pereira Rocha Júnior. »

Não havendo quem peça a palavra, 6 posto a votos e ap-
rovado para passar á 2U discussão.

TROCA DE NOTAS DO EXTINCTO BANCO DO »RAZIL.

Entra em 3» discussão, e po?»to a votos ó adoptado e
enviado ú commissão de redacção, o projecto n. 60 de 1856,

que autorisa o governo para trocar as notas do extincfco
banco do Brazil no valor de 364$, e cédulas do tliesouro no
de 762IJ, de que 6 possujdor o conego arcediago da S<5de
S. Paulo Fidelis José de Moraes.

C0L0MA DO 1TAJAUY.

Entra em 3a discussão, e posto a votos é adoptado e
enviado á commissão de redacção, o projecto n. 73 de 1856,

que approva o contiacto celebrado eni 1855 com o Dr. Her-
mann líiumenau para que possa levar a effeito a fundação

de uma colonia no Itajahy. província de Santa Catharina.

NAVEGAÇÃO NA LAIÍÔA DOS 1'ATOH.

Entra em 2a discussão o seguinte projecto n. 51 do 185Í :

« Art. l.o O governo è autorisado a promover a organi-
sação de uma companhia que emprehenda a navegação por
vapor em barcoâ proprios para o transporte de passageiros
e mercadorias na Lagoa dos Patos, entre os p .rtos das cida-
des do Rio Grande e Porto-Alegre. »

O Sr. Jacintiio de Mendonça : — Sr. presidente, erão

muito diversas das de hoje as circumstanoias em que foi

apresentado este projecto ; então não havia certeza e regu-

laridadc da navegação entre a cidade de Porto-Alegre e a

do Rio Grande; hoje pelo contracto celebrado com a compa-

nhia de paquetes, esta tem o dever de ter um vapor que faça

esta communicação.
Ora, posto que eu entenda que no projecto ha alguma

cousa a aproveitar , porque a companhia de paquetes não faz
navegar o seu vapor senão quando chega o que vai desta
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corte, isto é, duas vezes por raez, entretanto, que ente

Porto-Alegre c Iíio Grande podem haver cominunieaçoes

mais breves, todavia, como julga que, depois de ser ouudo o

governo a este respeito, se pfide pôr era harmonia o que é

hoje um direito da companhia de paquetes com as conve-

nieneias da provincia a respeito dessa navegação , vou ter

a lionra de pédtr a V. Ex. um adiamento, para que
este projeeto só entre em discussão depois da do orçamento

do império, em que talvez terei de cliamar a attenção do

governo sobre este objecto.

Le-se, apoia-se e entra em discussão, o seguinte reque-
rimento :

« Requeiro o adiamento do projeeto para depois da dis-
cassão do orçamento do império'. —Jacintho de Mendonça. >

Não havendo quem peça a palavra, ó posto a votos e ap-

provado.

O Sn. PifeKBENttS declara que seachão esgotadas as ma-

ferias dadas para Ia parte da urdem do dia.

BENS D.V CAPELLA DE 1TAMRÉ.

O Sn. Augusto ue OuvEir,A(pela ordem) diz que não se
achando presentes na casa os Srs. ministros, e por isso não

poder entrar já em discussão o voto de graças, pede que se-
discuta o projeeto relativo aos bens pertencentes ao vinculo
de Itambé. Observa que é de urgência tomar-se uma medida
Acerca deste negocio, pois quw ha mais de 4 annos não se
tem podido proceder á arrematàção desses bens.

Consultada a camara, approva a urgência.

Entra em 3íl discussão, o seguinte projeeto n. XI de
1857 :

Art. 1.° O produeto dos bens da capella do Itambé,

que fôr realisado na fôrma das leis n. 586 de 6 de Setembro
de 1850, e n. 778 de 6 de Setembro de 1854, será convertido
em apólices da divida publica; ficando pertencente aos es-
tabelecimentos de caridade de cada uma das províncias
de Pernambuco e Parahyba a parte desse produeto corres-

pondente aos bens situàdos ern seus respectivos territorios.
« Art. 2° As apólices de que trata o artigo antecedente

serão inalienáveis, e o seu rendimento applicado: t°, ao cum-

primento da vontade do institui dor expressa nas respectivas
escripturas de doação e instituição; 2o, ás obras e fins pios
que o governo em seu regulamento marcar.

Art. 3 0 O governo iiscalhará o exacto emprego do
referido rendimento, e no caso de sua má administração ou
emprego, poderá tira-lo de um para outro estabelecimento

pio dos actuaes, ou dos que para o futuro se crearem.
« Art. 4.» Ficão revogadas as leis em contrario.
« Paço da cam«ra dos deputados, 23 de Maio de 1857.—

L. A. de Sampaio Vianna. — Francisco de Salles Torres
Homem. >

Lê-se, apoia-se e entra conjunctamente em discussão, a
seguinte emenda:

« Supprima-se o art. 3,® — Augusto de Olheira.— Sá e
Albuquerque.— Virialo. >

O Sr. Toscano Barreto:—Sr. presidente, não mo opponho
ao projeeto que ora se discute, lias não tendo sido elle dado
para ordem do dia, e restando-me alguma duvida ácerca
do modo pratico por que se fará a liquidação desfes bens de
Itambé, pedi a palavra, com o lim unicamente de obter do
autor ou autores do projeeto uma explicação a respeito da
maneira de effeciuar a liquidação.

Não sei se ella se praticará pelos rendimentos desses bens
ou se pelo produeto da venda, ou arrematarão, porque o pro-
jecto nada nos assegura neste ponto.

Quer íumi quer noutro caso parecia-me conveniente que
se determinasse que a HquMação seria feita por aqudla

província, que maior numero de bens tivesse em seu ter-
ritorio ; porque. Sr. presidente, talvez não convenha á pro-
vincia entrar em uniu questão, que por sem duvida deve ser i
dispendiosissima, para lucrar menos do que aquillo que
tenha de gastar, ou então abrir de mão, e deixar que um
terceiro delles se utilise; portanto seria conveniente tra-
tar-se logo a qual das duus provincias toca a liquidação.

O Sr. Alccsto de Oliveira : —A liquidação é feita pelo
governo; o nobre deputado leia o projeeto.

O Sr. Tosca:so Barreto:— 0 projeeto nada diz a respei-

í to, trata unicamente de applicar o produeto dos bsns, dan-
do-os como já liquidados.

O Sr. Paes Barreto : — Veja as leis n. 586 de 6 de fco-
tembro de 1850 e n. 778 de 6 de Setembro de 1854,

O Sr. Toscaxo Barreto: — E' p..rque não examinei
estas leis que cita o nobre deputado, as qnaes vêm também
citadas no projeeto, que, como disse, não tinha sido dado
para ordem do dia, e que por isto não pude lê-las o exami-
na-las, que pedi a explicação relativamente á liquidação, da

qual hei fallado. Agora sei que ao governo toca prefazêda
á custa dos cofres públicos, dando a cada uma das duas

' províncias o que lhes pertencer a final, carregando igual-
mente com as despezas proporcionaes, com o que não se
prejudicará por certo a minha província; estou satisfeito, e
voto pelo proj ecto

O Sn. Augusto de Oliveira •. — Sr. presidente, direi
apenas duas palavras para solver as duvidas em que se
acha o nobre deputado relativamente á liquidação dos bens
pertencentes r.o circulo de que trata o projeeto. Eu suppu-
nha que o nobre deputado, natural e particularmente inte-
ressado^ neste projeeto, ,que trata de interesses directos da
província de que é representante, deveria eximir-me desta
tarefa nesta occasião ; mas vejo que o nobre deputado não .se
deu mesmo ao trabalho de ler com attenção o primeiro
artigo do projeeto.

Se fosse matéria nova, Sr. presidente, a de que agora tra-
tamos, se fosse esta a primeira vez que a camara a discu-
tisse, não me admiraria de que o nobre deputado não esti-
vesse ao facto deste assumpto; mas este projeeto passou já
em segunda discussão, tendo soffrido algum reparo da parte
do nobre deputado; e con&éguintemente me parece que o
nobre deputado não se pôde apresentar como ignorando
circumstancias importantes-e essenciaes relativas a esse
assumpto.

Senhores, a duvida em que está o nobre deputado acha-
se resolvida pelas leis a que se refere o Io artigo do pro-
jecto.

O Sr. Toscano Barreto :-t-A minha duvida é só quanto
á liquidação.

O Sr. Augusto de Oliveira :—A liquidação ha de ser feita
pelo governo geral, que é o mesmo para todas as provincias.

Uma voz : — Se a liquidação tem de ser feita pelo governo
geral, a applicação também deve ser geral.

O Sr. Augusto de Oliveira : — Nem por se referir a esta
ou áquella provincia deixa de ser geral essa applicação.

Senhores, esses bens têm de ser arrematados em hasta

publica pelo juizo dos feitos da fazenda, tendo o governo de
mandar proceder a um,novo inventario de todos elles, e
sendo o thesouro nacional que tem de encarregar-se de
toda a liquidação, e não este ou aquellc estabelecimento.

Depois de liquidados e convertidos estes bens em apólices,
i que o governo os ha de distribuir segundo determina o

projeeto, se for approvado. a
Desfeita assim a duvida do nobre deputado, Sr. presidente,

supponho que elle não deixará de prestar o seu valioso apoio
a este projeeto, que contém uma medida de algum interesse

para a provincia de que é representante.

O Sn. Silveira Lobo: —Sr. 
presidente, votei pela urgen-

cia para que este projeeto entrasse em discussão, esperan-
çíido de ser esclarecido por essa mesma discussão ; mas até
agora ainda laboro em duvidas. Eu carecia pois de examinar
essas leis a que se refere o projeeto» de saber qual o modo
da liquidação.

O Sr. Damas —Apoiado.

0 Sr. Silveira Lobo : — Quizera também saber de quem
deve ficar dependente exclusivamente a conversão do pro -
dueto desses bens em apólices, c igualmente .ser esclare-
cido a respeito da importaucia pecuniaria que deve ser
absorvida pelo cumprimento da vontade do instituidor desse
vinculo.

Estou portanto colloc-ado na necessidade de informações
acerca de tudo isto; e assim, «isto que nada adiantou a
discussão, achava bom que meditássemos mais sobre a ma-
teria, que examinássemos com mais profundeza o negocio,

para então com pleno conhecimento de causa darmos a nos-
sa decisão, e isto só podia ter lugar approvando-se um adia-
mento.

0 Sr. Paramios Sr. presidente, não me opponho deci-



SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1857. 217

didamente ao projccto, mas a sua matéria me parece impor-

tante, e soffreu uma modificação^ notável na segunda dis-

cussão ; por isso julguei que devia chamar a attenção da

camara para o mesmo projecto, e solicitar alguns esclareci-

mentos dos nobres deputados que defendem a medida tal

qual se acha presentemente em discussão.

O projecto primitivo mandava converter os bens que ou-

trora pertencerão á capella de Nossa Senhora do Itambé, na

província de Pernambuco, em apólices da divida publica, e

applicava dous terços do seu rendimento aos estabelecimen-

tos pios da província de Pernambuco, e o terço restante ao

liospieio dc redro II e ao instituto dos Meninos Ci5gos.

Uma emeiula iniciada e approvada na 2" discussão alterou

a distribuição feita.pelo projecto primitivo, determinando

que o rendimento desses bens seja doado aos estabeleci-

mentos de caridade das provincias de Pernambuco e Para-

livba. _
Não vi que esta emenda fosse justificada ; mio sei quaes

as razões que levârão os seus autores a excluir dessa doação

o liospieio do Pedro II e o Instituto dos Meninos Cégos; estes

e dous estabelecimentos não se pôde dizer que são proviaciaes
ou da côrte, sua utilidade é geral (apoiados) ; a exclusão

pois me parece injusta, e eu, deputado pelo Rio de Janeiro,

não podia deixar que passasse sem as explicações que peço
aos nobres deputados defensores do projecto.

Os bens de que se trata, senhores, pertencem hoje ao do-

minio do Estado. (Apoiados.) Se pois queremos dar-lhes uma

applieação especial, é necessário que a conveniência dessa

applicação seja bem demonstrada, e esta demonstração am-

da não vi que fosse feita.

O Sn. Cl! mi a Fiuueiredo : — A applicação é dos institui-

dores do vinculo.

O Sn. Paraniios : — Então todos os bens de origem senie-

lhante cahidos em commisso, e que hoje pertencem ao Es-

tado, devião ser doados ás províncias onde estivessem si-

tuados.

O Sn. Augusto de Oliveira: — Assim tem acontecido.

O Sr. Pu. imios : —Deve haver uma razão muito ponderosa

que justifique essa applicação especial de bens que hoje per-
tencetn ao domínio do Estado. i

Depois, senhores, tenho ainda contra a doutrina do pro-

jecto uma consideração que merece ser attendida pelos
nobres deputados. Qual ó a base adoptada para a distribuição

dos rendimentos desses bens pelos estabelecimentos de ca-

ridade das provincias de Pernambuco e Parahyba? Se diz

no projecto : < Aos estabelecimeMtos de Pernambuco o pro-
dueto dos bens que estiverem situados no territorio dessa

província; e do mesmo modo se procedera cm favor dos esta-
belecimentos de caridade da Parahyba. »

Pois, senhores, esta base é justa? Se os estabelecimentos

de caridade do Pernambuco o da Parahyba carecem de um

favor especial, esse favor não devo ser concedido segundo a

utilidade que elles prestão, e segundo a maior ou menor

exiguidade de seus recursos ? Devemos dizer.: a Pernam-

buco o que estiver em Pernambuco, á Parahyba o que estiver

na Parahyba? Semelhante distribuição não me parece ra-

zoavel. _ _
Emquanto estas minha» duvidas c observações nao forem

respondidas pelos nobres deputados que sustentão o pro-

jecto não poderei dar ao mesmo projccto um voto con-
scien cioso.

O Sr. Fhrreir v df. A<;i;i\r :—Creio que o meu nobre ami-

go c collega que acaba de sentar-se não teve esclarecimento
ás duvidas que acaba de oflereeer á consideração da casa

porque certamente nãoassistio á 2" discussão deste projecto.
Era nessa oceasião, quando a emenda foi apresentada, que
devia ser combatida, e não nos corria enfio a obrigação de

defender uma medida que nenhuma voz se levantou para
combate-la. Mas, entretanto, como S. Ex; entende que a ma-

teria do projecto não é razoavel,cumpre-me justificar o voto

que tenciono dar para que o projecto passe em 3" discussão.

Sr. presidente, tendo cabido cm commisso os bens perten-
centes ao vinculo de Itambé, e entendendo os podere* ge-
raes que devem fazer applicação do produeto desses bens a
estabelecimentos de caridade, nada mais razoavel do que
caber esse favor sómente ás provincias onde os mesmos

bens se acllão situados. [Apoiados.)_ Creio «ue um simelhnn-

te pensamento não importa prejuízo ou injustiça, nem ao

principio geral da caridade, nem especialmente a nenhuma
das outras provincias. (.1 poiaios.)

TO.UO II.

Injustiça haveria sem duvida alguma se porventura as

províncias/ de Pernambuco e da Parahyba, onde aquclles
bens forão adquiridos, e onde sempre existirão e actual-
mente existem, fossem obrigadas a piivar-«e de uma parte
dellesem favor de outra provinciaque nenhum titulo valioso

pôde alienar cm prol de semelhante 
^retenção. (Apoiados.)

Além uisso, me parece que o projecto, anplicando o pro-
dueto desses bens aos estabelecimentos de caridade das

provincias de Pernambuco e Parahyba, como o faz. teve em
vistas respeitar o pensamci>to do instituidor, que por certo
não deve ser por nós desprezado. A cainara deve lembrar-se,
antes de tudo, que primordialmente aquelles bens lorão
vinculados em proveito da caridade que devia ser exercida
nos lugares' onde os mesmos bens se achavão, e por isso jà
vê. que arreda-los do preenchimento desse fim seria, sem
duvida alguma, falsear o pensamento da instituivão, e uma
vez que os poderes supremos entendem que as necessidades

do paiz podem dispensar o produeto desses bens em proveito
da caridade publica, cumpre que seja respeitado o pensa-
mento do instituidor.

Mas, qual seria aqui o pensamento do instituidor? Seria

que os hospitaes do caridado das outras provincias, do Rio
dc Janeiro, por exemplo, tivessem parto nos benefícios da
instituição? Certo que não. Se os bens vinculados pelo
instituidoi se achão em Pernambuco e na Parahyba; se foi
ali que elle os adquirio, é claro que, instituinao elle a ca-

pella e fazendo applicação de seus haveres á caridade pu-
blica, quiz manifestamente que essa applicação se eflec-
tuasse nas localidades onde esses bens estavão.

Portanto, já se vê que não ha razão alguma para que o
meu honrado amigo entenda que, como a caridade é de
todo o mundo, todo o mundo deve ter sua parte nesses bens»

Açora, Sr. presidente, fallarei especialmente ácerca do
hospício de Pedro II.

Disso o honrado membro que, como deputado pelo Rio de
Janeiro, <! sua obrigação lembrar que na 2" discussão este
projccto havia sido approvado adjudicando ura terço dos
bens do vinculo de Itambé ao hospício de Pedro II. Mas eu
quizera que o honrado membro me dissesse quaes as razões

que poderião autorisar a permanencia dessa medida ? Como
a justifica o nobre deputado'! Em que direito se firma para
pretender que ao hospício de Pedro II devo razoavelmente 

per-
tencer o terço desses bens i Sómente porque se acha aqui na
corte ? Isto não me parece razão.

O honrado membro sabe que quando das provincias são
mandados alienados, i sempre á cu3ta do dinheiro de suas
familias 

'que 
elles são recebidos nesse liospieio; e se elles

pagão o asylo e os cuidados que recebem, é claro que as
províncias não têm obrigação alguma de concorrer para esse
estabelecimento.

O Sr. F. Octaviano: —Quantos são os alienados que
pagão? Uns tres ou quatro.

O Sr. Paes Barreto : — Daqui manda-se dizer para as
províncias que no ediíicio não ha lugar para mais alienados
das provincias. Quando estive na Parahyba quiz remetter

para a côrte um pobre alienado, um soldadc que acabava de

prestar serviços ao paiz, e a resposta que tive foi pela ne-

gativa.

O Sr. Fkrieira de Aguiar:—O factoé esse, c prova que
não existe razão alguma para que as províncias concorrão

para a manutenção daquelle estabelecimento, e especial-
mente para que Pernambuco c a Parahyba sejão privados do
um terço daquillo que a ellas sómente cabe.

Ò Sr. Paes Barreto :— Ha uma circular do ministério
dizendo aos presidentes que não mandem alienados para cá,

O Sr. Ferreira de Aguiar :—Assim, Sr. presidente, me

parece que o projwcto deve passar tal qual está, porque os
interesses particulares do liospieio de Pedro II, por si sós,
não podem, nem devem constituir cm seu favor um direito

que a razão c a justiça lhe negão formalmente.
Por estas considerações pois estou persuadido que o no-

bre deputado que acaba de sentar-se, reflectindo melhor,
achará que o projecto, conforme foi apresentado em 2a dis-

cussão, era sem duvida alguma inadmissível...

O Sr. Paes Barreto :—Iniquo.

O Sn. Fí:rri.hu de Aci iar :— ... porque legava os díiei-

tos da provincia de Pernambuco c da Parahyba.
Agora, como tenho a palavra, direi alguma cousa ácerca

da emenda suppressiva que se acha ?obrc a mesa.

28
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Vozes :— Está Jada a hora.

O Sn. Ferreira n>: Auuiar :—Bem, não quero ser cassa
de não entrar logo cm discussão o voto de graças, e por isso

abster-me-hei de fazer algumas observações acerca da emen-
da suppressiva que se acha sobre a mesa.

O Sr. Presidente : — Esta discussão fica adiada pola
hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

RESPOSTA Á FALLA DO TÜROINO.

Contiuúa a discussão do projecto da resposta á falia do

throno, com a emenda apoiada.

Acha-se presente o ministério todo.

O Sr. Madureira : — Sr. presidente, a posição honrosa

em que me collocou esta augusta camara, nomeando-me

quasi unanimemente para membro relator da commissão de

resposta ao discurso da corôa, honra e posição, senhores,

que agradeço á vossa beuevoleucia e geneiosidada pata co-

miffo me oblrigão hoje a tomar parte neste solerane debate

para expôr o pensamento que dirigio a commissão na con-

iecção da resposta ao voto da graças, e ao mesmo tempo

para responder ao illustre orador que encetou esta dis-

cussão. ... , ,
Senhores, sc não fôra a convicção intima que tenho da

vossa benevolencia para comigo, e me fosse possivel,_ sem

dezar para mim, declinar da honrosa posição a que fui ele-

vado, acredito a camara que eu me teria eximido desse

dever ; porque, além do não ter o prestigio de um nome,

faltão-me as luzes e o preciso conhecimento dos negoeios

públicos («ao apoiados) para poder corresponder ú generosa
expectativa 

'desta 
camara, o discutir com vantagem noste

importante debate. Homem novo, homem da magistratura,

obrigado ao trabalho modesto de folhear autos, de ler e re-

.ler praxistas c crimin alistas, tenlio o pensamento preso, en-

cadeado íis duducções jurídicas da jurisprudência, enão

posso apreciar talvez com vantagem a verdadeira situação

do paiz, para emittir sobre ella um juizo seguro e escla-

recido. . . n
Não penseis, senhores, que eu, assim oxprimmdo-me,

queira fazer valer minhas humildes observações e idéas

procurando cobri-las com o manto da modéstia; pois sei que

essa grande virtude só cabe e assenta nos homens de mereci-

mento real, pois sei também que um dos primeiros doveres

do homem <3 a sinceridade para comsigo.

Kelevará portanto a camara se eu não attingir, como creio

não attingirei, (i altiua da discussão, podendo entretanto

acreditar que, post^me faltem as galas com que o pensa-
inento humano se traja para a manifestação das grandes
idéas, todavia não me falta o ardor preciso, o vivo interesse,

o desejo ardente de contribuir com os fracos recursos de

minha débil voz, c da minha limitada intelligencia, para o

progresso e felicidade do men paiz. (Apoiados.)
Antes de entrar propriamente na matéria exporei A ca-

mara, com a lealdade e franqueza de que sou capaz, o pen-
samento geral que dominou a commissão na confecção da

resposta ao discurso da coroa.

Senhores, a commissão accorde sinceramente combinou

que eu redigisse o yoto de graças em um sentido franco e

decidido em apoio da actual política ministerial, franqueza

e lealdade estas que, sobre estarem patentes nessa peça, têm

ainda em seu favor as opiniões individuaes e insuspeitas dos

membros que compoem a commissão, da qual tenho a lionra

do ser relator c orgão neste debate.

Senhores, a commissão nao se fundou em meras conjcc-

turas para assim pensar; ella vê e^ còmpreliende que esta

augusta camara, eleita sob as inspirações generosas^ da po-

litioa de concordia e de moderação, não quererá traliir a sna

bella origem, não quererá retrogradar para apparccerem

de novo essas lutas odiosas, esse antagonismo político que

tinha dividido o Brazil em dous campos inimigos, em dous

exércitos combatentes.
Outra razão, senhores, ponderosa e de grande valor e

alcance, teve a commissão para assim pensar;—aorgani-
sação do actual gabinete—, gabinete tirado do seio das ca-

maras, gabinete representante legitimo dos dous partidos

que outrora se debatião, e que hoje se harmonisão e pro-

citrão fundir-se no interesso do paiz. Essa feliz combina-

ção, senhores, de homens tão distinetos, revela, dc uma ma-

neiía clara c inconcussa, que o pensamento da conciliação

passou a ser uma realidade ; porquanto esses homens dis-
tinetos que ahi vêdes não aspirão o poder por amor do po-
der (apoiados), e sim por amor o no interesse do paiz. tiiui'
tos apoiados.)

O Sr. Teixeira Júnior : — Ninguém disse o contrario.

O Sr. Madureira : — Senhores, deixemos ao passado, o
sómente ao passado, essas lutas estereis, essas dissertações
acadêmicas que o povo nãoattende c não acredita, porque o
povo só quer ver o seu progresso, só quer ver o Brazil pros-
perar, e não lhe importará saber se os benefícios e progres-
sos do paiz partirão dos homens chamados Baquaremas
ou dos chamados luzias (apoiados), porque estas palavras,
que tinhão outr'ora uma significação política do grande al-
cance, hoje em dia são ermas de idéas, c devem poi isso ser
riscadas do nosso vocabulario político. (Apoiados.) A' luta
odienta e tenaz dos partidos succedeu a calma, porque a ac-
tualidade_ exige novas idéas, sem a exageração que deu ori-
gem á existencia, e vida a esses partidos. (Apoiados.)

Esses homens (apontando para os ministros) comprelien-
dêrão, e comprehenderáõ todos os homens políticos que não '

qnizerem encadear o paiz ás suas conveniências, ou á sua
fatuidade, que a verdadeira concordia e moderação só podia
ser sincera e efficaz em seus resultados unindo-se os repre-
sentantes legitimos, osorgão3 dos partidos, para promoverem
a felicidade e O' progresso gradua) do paiz no interesse de
todas as opiniões, e para provarem ao mesmo tempo que a
política da concordia e da moderação encarnada na opinião

publica passa das concepções abstractas á sua realisação
effectiva e sincera. (Muitos apoiados )

Estudai o passado, comprehendci o presente, encarai o
futuro do paiz, e vereis que essa política, que esse gabinete,
6 o intorprete, o genuino representante das idéas que estão
infiltradas na consciência publica', e que ti verão seu começo
de execução 110 passado ministério. (Apoiados.)

Não procureis a vida passada dos ministros, não tenhais
c trabalho inglorio de revolverdes os archivos da camara,
para recordar a elles suas antigas opiniões, suas antigas
bandeiras....

O Sr. Tckceira Jcnior díi um aparto.

O Sr. Madurei ha :—Espere, que não posso precipitar as-
idéas... porque elles nãò podem ser responsáveis pelas idéas

que morrerão; porque clles não podem commetter o ana-
chronismo imprudente erevoltante de se conservarem esta-
cionarios no meio da sociedade que progride, e que neces-
sita de novas idéas (apoiados); porque elles, verdadeiros es-
tadistas, homens de crenças, não têm a louca pretenção do
fatuo político, que quer conservar as idéas com que nasceu,
a historia do seu passado (apoiados); porque as idéas, os
princípios do passado não podem resolver o presente, e me-
nos modelar o futuro da sociedade. (Muitos apoiados.) A so-
ciedade que progride não pôde modelar-se pelas idéas de
outra época ; novas necessidades^ exigem novos princípios.
(Muito bem /)

O estadista, senhores, não è 6 politico estacionario c roti-
neiro (muitos apoiados); o estacionario, o rotineiro, pôde
ser um monumento, um ornamento, ou, sc o quizerdes, uma
estatua viva do passado. (Apoiados.)

O Sr. Teixeira Júnior dá um aparte.

O Sr. Madureira : — O estadista, senhores, o verda-
deiro estadista, é aquelle que còmpreliende a situação poli-
tica do paiz, que se põe á frente das idéas que vogão, paia
dirigir o paiz 110 interesse da sociedade (apoiados), enão
aquelles que se prendem a um principio immovel, como o
condemnado proso ao posto do martyrio.

O Sr. Teixeira Júnior •• —Eu não disse que....
O Sr. Madureira:—Senhores, o grande homem que

teve a feliz idéa de pôr cm pratica a politica da concordia,
e que teve (apontando para o Sr. Nabuco) um orgão tão bri-
lhante no ex-ministro da justiça, so hoje vivesse applaudiria
a sua obra, que caminha para sua realisação effectiva, e
apoiaria com toda a energia poderosa de sua palavra presti-
"iosa o gabinete actual, que além de offerecer todas as con-
uições do systema representativo, está accorde no pensamen-
to da coroa e do paiz 

— concordia, harmonia, moderação.—

(Muitos apoiados.) Aquelle homem notável que erigio um

principio ã concordia e ii moderação, não sc importou com
os estacionarios, porque conheceu as necessidades da nova
situação. Imitai-o, Srs. ministros, íegui-o, que o paiz
vos applaudirS, que a camara, filha dessa politica, vos
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dará todo o seu apoio. [Apoiados.) Não temais a expectativa,

porque vós, homens de energia o de princípios, não podeis
ter medo de caretas. (Apoiados e riso.)

Exporei agora,. Sr. presidente, outro ponto, para que os
oradores que me precederão saibão de todo o pensamento da
eommissão em relação ao voto de graças.

Duas opiniões distinetas e pronunciadas ha muito se de-
batem sobre a verdadeira intelligencia que cumpre dar ás

respostas aos discursos da coroa. Uns entendem que a res-

posta ao discurso da cerôa deve ser uma parapfirase, uma

peça de mero cumprimento e cortczia, e que nuo <5 dado A

eommissão nem ao corpo legislativo inserir nella uma pa-
lavra de mais. um pensamento qualquer, que vá além do

pensamento da corôa. Outros, poróm, entendem que o voto
de graças é uma peça ministerial, e ao mesmo tempo uma

peça de cortczia, eque portanto, nesta dupla accepção, pôde
a eommissão inserir na resposta que a ellu der o pensamento
que acredite dominar na maioria da camara, da qual é or-

gão a eommissão.
Os primeiros, colierentes com as regras da cortezia e cti-

queta, e com os princípios da civilidade, repcllcm da respos-
ta ao voto de graças toda o qualquer palavra, todo e qual-
quer pensamento que possa 

infringir aquelles proceitos ur-
banos, c ir além, ou ficar áquem do pensamento da corôa.
Os outros, pelo contrario, entendem que a camara, tendo o

dever de examinar a politica do gabinete, para dar-lhe^ ou

negar-lhe ^seu apoio nas condições do systema. deve im-

primir nessa peça aB palavras precisas que revelem clara-

mente seu pensamento.
Não tenho necessidade de dizer, senhores, que a commis-

são pensa do segundo modo; e sem querer eu agora fazer os-

tentação de conhecimentos e entrar na indolc do nosso sys-

tema, pois que isto me levaria longe, basta, para justificar
a opinião que sigo, lembrar-vos que o discurso da corôa não

contdm pura e simplesmente uma saudação de etiqueta ao

coroo legislativo por oecasião da abertura do parlamento,
contém também, posto de um modo succinto»? lúcido, o pen-
samento que dirige o gabinete, e as medidas de interesse

que a corôa julga dever recommendar á attençãodo corpo
legislativo. Ora, se assim é, torna-se claro que a camara

terá de ser embaraçada e contradjctoria se [responder por
mera etiqueta no mesmo sentido, pensando de modo con-
trario cm alguns tópicos.

Accresce, senhores, c vós melhor do que eu o Babeis,

pois sois parlamentares distinetos. econheceÍ3 a historiado
nosso parlamento, qu3 a3 camaras têm estado na posse,
no direito.de apreciar a politica do gabinete na discussão do
voto de graças. (Apoiados.) Essa apreciação, essa discussão,
sem approvayão ou condemnação da politica seguida pelo
gabinete, seria improficua e banal. (Apoiados.)

Entiarei agora, senhores, na apreciação do discurso do
nobre deputado que rompeu o dobate, e verei se o posso
acompanhar. Senti, Sr. presidente, e senti profundamente,
não poder responder immediatamente ao nobre deputado,

porque a impressão que me causou o seu longo discurso tal-
vez não possa ser agora fielmente traduzida, mesmo porque
não tomei apontamentos. A demora tira o valor da resposta.

Creio 
que não commetterei um erro dividindo o discurso

do honrado membro em tres períodos distinetos. No primeiro
o nobre deputado combateu a politica do gabinete ; dis?»e

que não acreditava na politica da concordia e da moderação
apregoada nesta camara e no senado pelo honrado e distineto
estadista qire hoje preside o gabinete....

O Sr. Peixeira Júnior : — Está enganado; disse que a
concórdia e moderação erão attributos de politica, e o que eu
queria era saber a politica do gabinete.

O Sr. Madureira :— Bem ; V. Ex. diz que a concordia
e moderayão não são principios politicos, esquecido de que
o que devia ser nem sempre é em polit,ica. Reconheço, como
o honrado deputado, que moderação, concordia, justiça e
tolerância de opirtiões ede jdéas, são elementos, attributos
de uma politica justa e digna desse nomo, qualquer que
seja o principio directoi de3sa politica; mas perguntarei
ao nobre deputado se essa era a tendência dos antigos gabi-
netes, se elles se regulavão por taes idéas ? Não, senhores

(apoiados), porque ® antagonismo político, a intolerância, o
odio ús pessoas, era tal, que os gabinetes, por amor das
idéas extremas que reinavão, por amor do partido que diri-
gia os negocios públicos, prescindia,no interesse dos prin-
cipios exagerados que representava, desses elementos cotis-
titutivos de uma sãa politica. (Apoiados.)

Desgraçadamente, senhores, c ahi está a historia dos
go\ernos representativos para o provar, nessas épocas
criticas os partidos qué com ellas nascem necessitão de uma
luta viva e tenaz para viverem. Passada a effcrvescencia, á
luta das paixões succede a calma e o repouso. Antes de
conseguir-se esto resultado, ou antes para consegui-lo, ó
preciso que ti concordia e moderação sejão elevadas á cate-
gorja de principios para qíie os partidos se fundão, e appa-
reçao depois calmos e tranquillos na scena com os nomes que
as novas necessidades publicas lhes der. .Quando a sociedade
quer descansar das lutas extremas, a concordia, a modera-
ção são os meios lembrado3 c executados. (Apoiados.) Ahi
está a Inglaterra, com um governo de transição, e também
Portugal, que aliás nilo pôde servir de norma. Ás circum-
stancias, e só as circumstancias do paiz, podem fazer variar
essa 

politica. Já teicmos conseguido o fim a que sepropôz
a política de moderação? ! Ninguém o dirá.

O nobre deputado ha de concordar comigo que a situa-

ção do paiz não pôde prescindir dessa politica, que é, como
todas as outras, um meio para a felicidade da communhão.
Os partidos, senhores, nascem, vivem e morrem com suas
idéas e crenças; etodos têm suaépoca de dominio, seu tempo
de duração, mais ou menos longo, segundo as conveniências

publicas <jue querião attingir, o que lhes derão origem.
Louco seria o político que se conservasse immutavel como
uma estatua sem movimento, e que pretendesse hoje diri-

gir o paiz com os princípios de outr'ora, já confundidos
com idéas que morrerão. (Apoiados.) '

O Sr. Teixeira Júnior : — Quem quer isto? Eu!

O Sr. Madureira : — Senhores, o Brazil caminha o quer
prosperar. Infeliz daquelle que quizer deter o carro do ver-
dadeiro progresso, porque talvez fique esmagado debaixo de
seus eixos. Não é uma ameaça que íaço, gosto de ser franco#
Seria impossível lioje uma política saquarema, ou uma po-
litica luzia.

O Sr. Teixeira Júnior dá um aparte que não ouvimos.

O Sr. Madureira :—O qne quereis vós então ? Quaos são
vossos principios políticos ? Sois conservador-ultra ? Sois
conservador-progressista ? Não sei, nem vós o dissestes ;
porque começastes o vosso discurso dizendo que não tinheis
confiança 110 actual gabinete.

O Sr. Teixeira Jumor :—Não tenho obrigação do apre-
sentar um programma, o governo 6 que deve dizer qual 6
o seu.

O Sr. Madureira : — Responderei que o governo jádiâ-
se qual era sua politica ; responderei ao nobre deputado
que o paiz, tendo confiança 110 actual gabinete, não quer
progrommaa, o paiz quer obras c factos, e não palavras.
(Muitos apoiados.) O paiz está cansado e enfastiado de ou-
vir palestras (apoiados) e discussões estereis do partidistas
apaixonados. (Apoiados.)

Uma voz: — Isto é que 6 verdade.

O Sr. Madureira : — Eu vo3 direi o que o paiz quer : o
paiz quer estradas (apoiados); quer pontes, quer canacs,

quedSm fácil entrada, e sahida segura e fácil a seus pro-
duetos (apoiados) ; quer colonisação (apoiados), porque a la-
voura necessita de braços para prosperar ; o paiz quer uni
systema do credito que anime a lavoura e a agricultura,
dando-lhe todo o desenvolvimento e valor a seu solo. (Apoia-
dos.)

O Sr. Teixeiri Jcmior dá um aparte.

OSr. Madureira : —Para que querejs invocar essepas-
sado ? Para que quereÍ3 lembrar as opiniões antigas dos
ministros ?...

O Sr. Teixeiri Júnior : — Pôde o nobre deputado con-
testar-me o direito do devassar a vida dos homens públicos?

O Sr. M aderkira : — Ouça-me o nobro deputado. Quererá
o honrado membro recordar as antigas opiniões dos nobres
ministros para lançar-lhes em face o seu passado ?

O Sr. Teixeir v Ji.moh dá um aparte.

O Sr. Madureira: —Já disse que jiSo tomo aponta-

mentos. Eu não sei, senhores, o que quer o nobre deputado,

que envolveu-se em um mysticismo político do qual não sei
como se saliiiá. O nobre deputado começou dizendo que
não acreditava no gabinete, porque era formado de idéas
hecerogeneas, que o gabinete quer o scepticismo, porque a
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política de concórdia e moderação. niio é politica. Procuro
responder a isso, o nobre deputado nega. Senhores, a poli-
tica da concordia niío é o scepticismo, o qual se funda na
descrença. (Apoiados.) Essa politica não trará o enfraqueci-
mento do systema representativo, trará apenas a morte dos
dous partidos extremados. Terminada essa fusão reappare-
ceráõ novos partidos, e o systema representativo readquirirá
novo brilho, porque cs partidos actuaes não podem conti-
nuar com o seu predomínio.

Os nobres mióistros, por amor de suas idéas passada3,
não têm a louca pretenção de quererem sustentar idéas que
já vingárão, e dizer á sociedade : « vós não tendes o direito
de marchar no caminho do progresso, porque nós queremos
ser sempre coherentes com as nossas antigas crenças! >

(Riso.)

O Sn.' Teixeira .Júnior : — Oh ! pelo amor de Deos, quem
disse semelhante cousa.

O Sn. Madureira : — Não sei se comprehendi todo o pen-
samento do nobre deputado.

O Sr. Teixeira Júnior : — Não comprehendcu.

O Sr. Madureira: —Comprehendi: mas ficarei aqui
neste ponto, e irei aos outros, começando pelo ultimo.

O nobre deputado, depois do que expuz, elogiou o ministro
da fazenda pela medida que apresentou no senado, disseque

queria saber qual a político, e iinalisou declarando-se ex-

pectante! Expectante o nobre deputado ! O expectante ob-
serva e estuda, aprecia as cousas antes de resolver-se; mas
o que se declara tão francamente ainda é expectante?! Essa
vossa posição, não tem, não pôde ter o nome que lhe quereis
dar abusando da linguagem e do botn senso. Quereis guer-
Tear o ministério, e como não achafis base segura....

O Sr. Brandão Diz bem, é uma ameaça permanente
que querem fazer ao ministeiio.

Uma voz :—Ou quer metter medo.

ó Sr. Madureira:—Não direi tanto, porque os Srs. mi-
nistros têm bastahto consciência de sua missão, e estão
unidos no pensamento fecundo de realisar a concordia, e
conter os excessos dos partidos. Nada mais direi sobre este
¦ponto.

O Sr. Teixeira Júnior :— Já contestei algumas propo-
sições que me attribuio o nobre deputado, resta-me appellar
para o juizo da camara.

O Sr. Madureira : — O que se segue disso é que fui in-
feliz, e a camara, por não ter comprehendido bem o pensa-
mento do nobre deputado, que pôde ficar certo de que não
tive intenção de lhe emprestar pensamentos. A camara
toda que o ouvio dirá comigo que o nobre deputado deu
prova de talento, mas não de homem político, pois não disse
o que era, nem o que queria, e depois de accusar, conserva-
se na expectativa, que chamarei armada.

O Sr. Teixeira Júnior: — Quando o governo não arvora
bandeira alguma. \

O Sr. Madureira: — Aqui e no senado já o gabinete,
por seu orgão, declarou sua politica.

O Sr. Teixeira Jcnior : — O nobre deputado ainda não
declarou sua bandeira.

O Sr. Madureira ;—Já todos sabem que sou conserva-
dor-progressista, e meus pensamentos são tão francos como
minha alma. Quero a politica da concordia e da moderação,
e presto ao gabinete um apoio franco e decidido, porque
confio nelle e na politica que adoptou ; só não podem acredi-
tnr no gabinete aquelles que só querem conciliação para si,
aquelles que pensão que forão predestinados para dirigir os
negocios pubKcos, aquelles que entendem que o horizonte
do^ Brazil se obscurece quando não vêm certos nomes no
ministério.

_ O Brazil, senhores, é um paiz constitucional qne deve ser
dirigido segundo as condições do systema representativo,
e o político que, atravessando uma época, conservar suas
convicções de idéas que o tempo amorteceu, ficará no repôs-
teiro da scena politica. (Apoiados.)

Passo agora ás accusações e objecções que o honrado de-

putado fez á commissão, e mostrarei que elle foi ainda in-
feliz na opposição que fez ao projccto de resposta á falia do
tlirono, que foi combatido pelo nobre deputado de uma ma-
neirá que me sorprendeu. Disse o nobre deputado": « a com-
missão parece querer iniciar uma nova politica, porque in-

serio na resposta á falia do throno duas palavras notáveis —
tino e firmeza. >

Senhores, já vos disse qual era o pensamento da com-
missão. A commissão muito calculada e reílectidamente
inserio no voto de graça essas palavras, porque a com-
missão dá a ellas a significação que o diccionario lhes con-
signa. Queremos, senhores, tino e íirmeza, para que o go-
verno prosiga na sua obra de concordia e moderação, para
que o govorno prosiga em sua obra com prudência, com
reflexão, com energia de acção e vontade que caracterisão
todos os illustres estadistas que compoem o actual gabinete,
afim de que a politica de conciliação e concordia seja uma
realidade e não uma logração. (Apoiados.)

Queremos tino, senhores, pára qué a politica generosa
da conciliação e da concordia extinga os odios políticos, e
mate esse antagonismo político que ainda existe em algu-,
mas províncias, e que faz com que a luta das idóas, que
deve ser calma e tranquilla, não se converta em odio ás
pessoas. Queremos, finalmente, tino e firmeza, para que o
governo chame íi si todas as forças vivas e intelligentes do
paiz, como o exige a nossa constituição politica, que só dis-
tingue os Brazileiros pelos seus talentos e virtudes, única
medida que deu para aferir os homens. (Apoiados.)

Mas, disse o nobre deputado a quem respondo, não vedes
que a politica de concordia, procurando fundir os partidos,
mata o systema representativo, que vive da luta das idéasj
do choque das opiniões? Senhores, o nobre deputado se
engana na apreciação que faz do systema, porque pensa que
a concordia trará este resultado. Não, senhores, não que-
remos a morte das idéas, o choque das opiniões; queremos
sómento extinguir os dias, o antagonismo político.

Os partidos nunca morrerão no systema representativo.

(Apoiados.) Queremos sim não retrogradar, porque a mis-
são dos partidos extremos que dividião o paiz em dous
exercitos inimigos desappareceu. Novos partidos surgirão
com bandeiras novas, nas quaes se leino as suas novas dou-
trinas. Já fiz vôr que os partidos nascendo e vivendo, tam-
bem morrem, apenas preenchem, cumprem ou realisão suas
idéas. Eternisar um partido que já conscguio o seu fim,
seria o mesmo que querer que as sociedades permaneces-
sem estacionarias. (Apoiados.)

Entende o nobtc deputado queoperiodo da resposta re-
lativo á concordia contam, ou uma censura ao passado, ou
uma desconliança ao presente. Esta objecção do nobre de-

putado produzio-me uma impressão incommoda. Dir-se-liia

que o nobre deputado, como o acadêmico que quer brilhar

pela argúcia nas sabatinas escolasticas, andou em busca de
argumentos para combater a resposta ae discurso da coiôa,
e não achando-os soccorreu-se a um trocadilho do palavras.

Provarei isto. Notai o que diz o ppriodo relativo a este
objecto, e que aqui tenho; « A concordia, diz a commissão,

que reina nos espíritos, e que attesta a união de todos os •
Brazileiros (notai bem), é a obra fecunda d*a politica mode-
radaeconciliadora do governo de V. M. Imperial. » Logo,
vê o nobre deputado que a conynissâo reconheceu, nem

podia deixar de ieconheccr, que essa politica inaugurada
em 1853 era conveniente , erautil. Não fez pois uma cen-
sura ao passado, e nem pôde isso deduzir-se , considerando-
se fecunda essa politica.

Continúa o periodo da resposta : « A camara confia que
essa politica generosa será realisada com tino e firmeza. >
E o nobre deputado diz : c Aqui a commissão desconfia da
actualidade. » Senhores, é abusar do bom senso, é abusar
da significação das palavras, porque a palavra confia, que
a commissão empregou, repelle...

O Sr. Teixeira Júnior : — Também se pôde dizer que o
nobre deputado abusa da tribuna.

O Sr. Madureira -.—Se estou offendendo ao nobre de-

putado, declaro que vou sentar-me; não é esta a minha
intenção; posso argumentar com mais ou menos vehemen-

cia, com mais ou menos calor; mas esteja certo que não
tenho em mente offendé-lo (apoiados); pelo contrario, sei

prezar o seu caracter, a sua illustração, considero-me muito

abaixo do nobre deputado em intelligencia. Se o nobre de-

putado entende que tenho empregado alguma palavra me-

nos conveniente que possa ferir o seu amor-proprio, eu a

retiro....

O Sr. Teixeira Júnior : — Não, senhor ; o que notei foi
esse abuso do bem senso, quando me fundei 11a própria com-
missão ; a camara vio a lealdade com que procedi; não ofle-
reci emenda, fiz apenas reflexões sobre alguns topicos....
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O Sn. Villeia Tavares ; — Sobre 03 quaes já estão dadas

as explicações.

O Sr. Mudereira : — Aindá rcstão outras explicações.

O nobre deputado achou que a resposta á falia do tlirono

era incompleta, porque não se consignou nella um período
relativo á promoção do exercito, e à lei sobre hypothecas.

Sr. presidente, eu fiz os topieos relativos a estas duas mato-

rias consignadas na falia do tlirono, mas aqui soube que os

projeetos respectivos estaviio no senado ; procurei'examinar
a questão, e conheci que não era do estylo da casa fallar em

projeetos que já não dependião da sua approvação....

0 Sr. Teixeira Jcsior : — E porque falia sobro a ins-

trueção publica?

O Sr. Mamreira : — Perdôe-me; sobre a instrucção pu-
blica não ha projecto ; as palavras de que a corôa se ser-

vio a este respeito fórão em relação aos elleitos que vai pro-

duzindo a reforma....

O Sr. Teixeira Jumor: — E porque então não fallou so-

bre o recrutamento?

O Sr. WAntREir.A :-liem o nobre deputado que não

posso dizer tudo de um momento, não é isto possível. Mas

dizia eu que a commissão examinou esta questão, e coube-

ceu que não era costume fallar-se na resposta em projeetos

que já não dependião da approvação da câmara.

Aqui está o honrado parlamentar o Sr. Paranaguá, a

quem mostrei esse periodo, e que rne disse que o projecto

relativo a promoções já estava no senado, e qu<4 não era es-

tylo referir-se na resposta a esses projeetos. lenlioaquie

vou ler o autographo da resposta em que vem t^se perio-

do : i A camara tomará em consideração o projecto que

tende a regular a promoção dos olüciaes da armada, não

esquecendo^ da necessidade de modificar, segundo as

conveniências publicas, as disposições que rcgulão o reeru-

tamento. . _ f ,
Mas pergunta-me agora o nobre deputado porque nao tal-

lámos sobre o recrutamento. Já expliquei ao nobre deputa-

do: porque o periodo em que a corôa reoommendava á camara

essa matéria eâtáligado ao periodo sobreas pr moções do exer-

cito e armada. Ora, não estando este projecto 
na camara, não

podíamos referir-nos a elle sem infringir os cstylos da casa.

be o nobre deputado, porém, entende que <5 uma falta que se

dá, pôde suppri-la, certo de que não lhe prestarei meu voto,

porque tenho declarado á camara com toda a lealdade, com

toda a franqueza, que não tenho em vista, nem a commissão

podia ter,omittir qualquer pensamento que a coroa julgasse
necessário em beneficio dopaiz.

A reforma hypothecaüia é uma necessidade que todos re-

conhecem; presto a minha adhesão ao projecto que foi oííe-

4ecido 

a este respeito; se estivesse na camara havia de

restar-lhe o meu voto: é um projecto que honra ao Sr. ex-

ministro da justiça, que aliás já tem outros títulos à estima

publica (apoiados), e que merece todo o assentimento do

poder legislativo.
Sr. presidente, creio ter satisfeito ao nobre deputado,

creio ter correspondido ao pensamento da maioria da ca-

vnara, quando ma honrou nomeando-me para esta comlnis-

são; mas não me sentarei sem lembrar ao nobre deputado

uma falta que commetteu a commissão, e pela qúal o nobre

deputado não deu. O nobre deputado, que entende que a

resposta ao discurso do tlirono deve ser uma paraphrase....

O Sr. Teixeira Júnior :—Não fui eu que assim entendi,
foi o nobre deputado que me deu um aparte neste sentido.

O Sr. Madereiiía : —Quando o nobre deputado discutia,
.não achando uma palavra que interpretasse o seu pensa-
mento, eu do meu banco disse : isto não ó uma declaração,

é uma paraphrase ;,e o nobre deputado dalii tirou a conclu-

sSo aue eu entendia que a resposta á falia do throno era

uma paraphrase, quando o projecto está tão claro, consigna

taes idéas que não pôde (lar a ninguém o direito de inttrpre -

ta-lo assim.
Mas o nobre deputado, que censurou as palavras que en-

tendeu que o projecto contém de mais, esqueceu-se que devia

censurar a commissão pelo periodo relativo as nossas rela-

ções com a Inglaterra ácerca do trafico. A commissão enten-

deu, e creio que a camara a acompanhará neste sentimento,

que a Inglaterra deve convencer-se de que se aceitamos o
seu concurso para a repressão dó trafico de Africanos, nao

lhe damos o direito de intervir em nossos negoeios((i/»m-

dos), não lhe demos, nem podiamos dar-lhe, o direito
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de querer tomar contas.ao nosso governo: e por isso, e 
pelo

ultrage que nos fez cora a nota de 7 de Março, de odiosa
memória (apoiados), inserimos nesta peça solemne (mo.*-
liando a resposta ao discurso da c*róà) ns palavras precisas
para repellirmos, com toda a dignidade ae uma nação in-
dependente, aquelle insulto leito á nossa soberania ; por-
quanto o Brasil, para conhecer seu$ interesses e cumprir
seusdeveres, não necessita de estímulos, nlórn do seus brios
e de sua honra, (muitos apoiados.) Tenho concluído.

Vozes : — Muito bem ! muito bem !

O Sr. Presidente do Conselho (Movimento de attenç!)o\

profundo silencio):—Sr. presidente, já em outra occasião
tive a honra de expôr nesta camara os princípios que li a vi 3o

presidido á organisação do actual ministério. Agora ac-
crescentarei novas ponderações, as quaes espero farão des-
apparecer no animo do nobre deputado pelo llio do Janeiro,

que abrio esta discussão, algumas duvidas que elle pareço
ainda nutrir.

Nada mais natural, senhoies, do que alguma inquieta-

Ção, alguns receios nos ânimos depois de lutas porliadas ;
do mesmo modo que nada mais natural do que alguma agi-
tação nas águas depois de ventos rijos e tempestuosos.

(Apoiados.) Â tranquillidadô publica, a confiança não são
obra do um dia ; mas a trauquill idade e a confiança se res-
tabelecem com a perseverança e firmeza em remover as
causas que as alterárão. (Apoiados. Muito bem.)

Para consolidar essa tranquillidade, para inspirar essa
contiança, o governo firma-se na política da conciliação. A

política da conciliação, senhores, é o grande programma do
actual governo.

« Mas que significação tem essa politica? » disse o nobre
deputado. «Essa politica é mais um meio do que ,um fim; essa

politica não pôde ser observada pelo actual ministério, cujo

presidente tem idéas oppostas áquellas que até aqui a tem
regido ; essa politica não pôde ser desempenhada pelo actual
ministério, composto de elementos differentes e princípios
diversos. >

Vamos por partes, senhores.
Senhores, a politica da conciliação não terá hoje uma

significação positiva? Uma politica que, segundo aflirma o
Jornal de hoje mesmo, data de oito annos, ainda se per-
gunta o que cila significa? Quando es*a politica foi procla-
mada pelo ministério passado, ainda debaixo da presidencia
do nobre marquez de Paraná, por ventura duvidou-se o que
ella fosse, por ventura perguntou-se óque isso era? Acaso
não foi entendida por todos, não mereceu acquiescencia, de
todos 03 votos?. (Apoiados. Muito bem.)

Pois, senhores, 6 essa mesma politica que o actual mi-
nislerio vai continuar. So então ella estava definida, per-
mitta o nobre deputado que eu diga que está definida hoje.

O Sr. Teixeira Júnior :--Aceito a declaração, satisfa^'
me completamente.

O Sr. Presidente do Copoi i.ho : — Essa política foi pro-
clamada por um ministro conservador, eminentemente con-
servador; c proclamada hoje :i sua continuação por um mi-
nistro também conservador. (Muito.» apoiados.) Se um con-
servador pôde proclamar essa politica , porquo não poderá
um conservador proclamar a sua continuação? (Apoiado?.
Muito bem.)

O Sr. Teixeira Jesior : — Perfeitamente bem !

O Sr. Presidente do Conselho:—Foi proclamada e en-
' 

tendida antes dos factos; não se esperou que o ministério
! obrasse, note-se bem. (Apoiados.) Senhores, a mesma

j acquiescencia que mereceu então essa politica éaquella que
espero que o nobre deputado prestará ás palavras do actual

presidente do conselho o dos ministros que lhe fazem a
honra de o acompanhar.

« Esta politica, também se disse, não é mais do que urn
meio, exprime um dever commum de todos os governos. »

! E* verdade; mas, senhores, os princípios os mais sãos, os
1 direitos os mais sagrados, os deveres os mais religioso,* têm

sido escjuecidoB.como desgraçadamente mostra a historiai da

: humanidade, e não só t5m sido postos em olvido, como até

desprezados e calcados aos pós ; é o que consta da historia;

e em taes circumstancias recordar esses princípios que se

I achavão esquecidos, recordar esses deveres, esses principios,' 
não é um trabalho ordinário, não é o cumprimento de um

í dever commumj Pois umgoveriío que levanta sua voz para
! recordar esses deveres postos em esquecimento não proclama

| alguma cousa de novo na sociedade? (Apoiados. Muito bem.)
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E de facto, senhores, o ministério passadoquando procla-
Tnou o principio da conciliação fez ilfn verdadeiro program-
ma ; Ee isso foi então um programma. creio que ú nm pro-
spramma ainda hoje, Que è um dever cie todos os governos
manter a conciliação* quando ella existe, não se pôde pôr em
duvida; mas restaurar, consolidar a conciliação é alguma
consa mais. O ministério pois ufana-se de continuar com essa
política de seus antecessores.

Referio-sc o nobre deputado ao que eu havia dito no se-
nado em relação ao passado. Eu disse que desgraçado
daquelle que levantasse o véo do passado para o reproduzir
no futuro; e o nobre deputado não duvidou expor-se ao
anathema que eu havia lançado , porque le\antou. um
pouco a ponta do véo; mas felizmente elle conteve-se em uma
mera exposição de factos, e de certo não era de esperai, nem
de sua illustração nem de seu patriotismo, que elle se pro-
puzesse a levantar todo o véo do passado para reproduzir
no futuro, que é o que estigmatisei, e que seria necessário
ter enunciado para completar meu pensamento.

Senhores, uma breve, muito breve exposição do nosso
estado passado, donde resultou o estado presente em que nos
achamos, faz-se necessaria.

T~*~" A nossa constituição consagra dous princípios que são a"base 
de toda a nossa organisaçSo social; o principio mo-

narchicoe o principio democrático. (Muito bem.) Houve um
tempo em que esses princípios estiverão em luta ; a luta
começou na. imprensa, reproduzio-se na tribuna, e dahi pas-
sou para os acampamentos. Senhores, não quero moralisar
os factos. entenda-se bem; não inquiro se as exagerações do
partido conservador (as denominações tem variado, mas
essas expressões mánifestão meu pensamento), não inquiro
se as exagerações do partido conservador forão as vque
mettèrão as armas nas mãos do partido democrático ; ou se
os excessos do partido democrático ftsi que derão occasião
á3 exagerações conservadoras (apoiados; inuilo bem); mas
o facto é que houve luta ; dessa luta resultou que ora domi-
nava um elemento, ora outro ; e isto> além de estar fóra da
constituição, porque ella consagra ambos esses elementos,
trazia a inquietação em todos os ânimos.

Socegadas as lutas, alguns ministérios, honra lhes 3eja
feita, entenderão que devião reconhecer a necessidade de
modificar-se o estado das cousas; e lentamente, pouco a
pouco forão apresentando, mas sem o dizer , a política da
moderação, até que, dispostos os ânimos, chegou uma época
em que um estadista assentou c^ue devia proclamar aber-
tamente a política da conciliação. Essa politica foi então

| uma necessidade, constituio um verdadeiro programma; e
jj eis-aqui como, sendo a conciliação um facto commum, um
3 dever ordinário rle todos os governos, tornou-se um verda-

Lj?_eir° programma naquella época. (Apoiado.i.)
Senhores, já que toquei nesse ministério, e particular-

mente no seu presidente que proclamou essa politica, seja-
me permittido aproveitar esta occasião para render todos os
elogios a esse ministério e ao seu muito dign^ presidente.
(Apoiados.) Ninguém mais do que eu venera a memória do Sr.
marques: de Paraná ; tratei-o muito de perto, sei quaes erão
suas boas qualidades. Fez um importante sei viço ao paiz
abrindo as portas, e deixando ver a luz nessa escuridão que
ainda havia. (Apoiados.)

^ Fazendo eu este elogio a esse ministério debaixo da pre-
sldencia do Sr. raarquez de Paraná, faltaria á verdade se
também não lizesse elogios ao mesmo ministério que con-
tinuou, mas debaixo da presidencia do illustre general
ministro da guerra. (Apoiados.) Esse ministério fez então
Tim importante serviço continuando na administração do
Estado; foi o continuador leal da politica inaugurada pelo
Sr. marquez de Paraná (apoiados); esse ministério na poli-
tica interna promoveu o desenvolvimento da riqueza nacio-
nal. (Apoiados.) Aproveito pois a occasião para lhe render
os meus elogios.

Continuarei agora. Sr. presidente.
Estabelecida a necessidade da politica de conciliação nos

termos que acabo de dizer, reconhecida essa necessidade
por aquelle ministério, estarão hoje as cousas já em estado
qite p ssamos prescindir dessa politica? Estão os ânimos
tão penetrados dessa verdade que a possamos considerar
como Hm dever ordinário? Creio que não.

E a este respeito o nobre deputado forneceu-me a prova
mais valente que eu podia apresentar; os factos que elle
referio relativamente ás eleições. Esses factos forão pou-
cos, mas provão que ainda ha restos desses odios antigos
que é necessário fazer cessar. Essa idéa está no animo de
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todos; todavia ainda resta quem a não tenha abraçado. Para
acabar este estado é que o ministério julga que deve conti-
nuar a politica de conciliação.

E' pois, Sr. presidente, o programma da conciliação uma
d^s primeiras necessidades do momento. O trabalho do go-vemo não é hoje o mesmo que havia a principio; os ânimos
estão já inclinados, pouco falta ; mas é preciso consolidar
e não é em pouco tempo que se ha de conseguir esse resul-
tado. Espero que tempo viiá, e não mui remoto, em que isso
será uma banalidade que não se possa referir; mas hoje não.

O ministério está tirme em manter a conciliação, está
firme em manter 03 elementos que a constituição consagra,
está firme em reunir todos os Brazileiros, em chama-los
aos gozos que a constituição outorga a todos, e em dar ao
paiz todo o desenvolvimento que a mesma constituição per-
initte. (Apoiados. Muito bem.)

Já se vê pois que esse programma é um fim.
lem-se manifestado o desejo de que o ministério se apre-

sente cm uma posição franca. Senhores, o ministério toma
uma linguagem franca: se essa linguagem, se essa politicanão agrada, manifeste-se uma opposição franca e leal; o
ministério queriima posição clara e benl definida; o mi-
nisterio não duvida fazer patente todo o seu pensamento ;
espera por isso toda a. franqueza da parte daquelles que não
abraçarem a sua politica. (A jioiados.)

Disse o nobre deputado que o presidente do conselho era
um conservador puro.

O nobre deputado enganou-se quando leu o meu discurso.
Conservador puro entendo ser conservador exclusivo. Re-
cordem-se os meus discursos, e se verá se nunca partilhei
uma politica exclusiva.

O Sn. Teixeira -Júnior : Perdôc-mc, eu disse que V.
Lx. era um dos caracteres mais distinctos da opinião co
nhecida no paiz como conservadora.

O Sr. Presidente do Conselho : —Se se faz referencia á
lei das eleições, alguns conservadores resistirão, oppuzerão-
se á passagem dessa lei; mas também membros muito dis«»
tinetos da opinião liberal igualmente se oppuzerão a ella
qunndo se discutio nesta casa. (Apoiados.)

Não se diga, pois, que só os conservadores se oppuzerão
á adopção da lei, não ; tiverão companheiros nos bancos do
partido liberal, e portanto esta circumstancianão pôde servir
de argumento.

Quanto ao meu discurso do annopassado.... Oh ! senho-
res, pois o nobre deputado procura esse meu discurso paro.
msstrar que eu quero as lutas armadas, cuque tinha dito
queessaB lut' s ti»hão cessado, e que me congratulava por
ver que os partidos se abraçavão ! Senhores, o que eu notei
nessa occasião foi uma certa indifferença que não eranatu-
ral depois das lutas que tinhão havido-; sobre isto é que cha-
mei aattenção do governo ; mas que eu quero as lutas ar^
madas! Não, não disse isto (apoiados); ao contrario, eu sem-
pre as reprovei. (Apoiados.)

Quero a discussão, senhores ; sei que este systema de

governo vive da discussão dos princípios. Na Inglaterra,
como entre nós, é a discussão que dá vida ao governo, que
fortifica as decisões da assembléa geral, e o resultado da
discussão é que fica convertido em lei. Esta luta eu a quero;
mas as outras do nenhum modo. (Apoiados.)

O ministério não se pôde conciliar, disse o nobre depu-
tado ; e apontava particularmente para dous membros do
gabinete. Senhores, não fallo da época em que eu fui íh.i-
nistro, e em que já achei nomeado presidente de uma pro-
vmcia o nobre general que é actualmente ministro da
guerra ; mas eu o conservei nessa qualidade, e elle confor-
mou-se com a politica que então se seguia ; não se demittio,
nem eu tive nunca de reprovar os seus actos, como também
elle não teve occasião de desgostar-se. (Apoiados.)

Mas vejo que o nobre ministro recebeu uma missão do
ministério passado, aceitou ser presidente de uma provin-
cia, e esse ministério tinha proclamado a conciliação. Pois
então hoje o nobre ministro que já então tinha abraçado
essa politica, visto como não podia ser delegado desse ga-
binete sem que partilhasse aquella politica (apoiados), é
que ha de estar em opposição comsigo mesmo, ou que deve
renegar as suas crenças 1 O nobre ministro da guerra, que
por factos tem provado que se tem casado com esta nova
ordem de cousas, pertencendo sim a um partido, mas abra-
çando as reformas do outro e combinando as, que isto é

que é conciliação, será preciso que renegue suas crenças

para estar de accordo comigo? (Apoiados.)
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O mesmo, senhores, dico a respeito do nobre ministro da

fazenda. Pois o nobre ministro da fazenda <•> unno passado

hão abraçou a politica da conciliação, não apoiou o governo

quando elle &e declarou tão abertamente como fez . Hoje

lia de ser obrigado a renegar suas crenças,_ olle que sendo

membro proeminente de um partido político reconheceu

que as necessidades publicas exiglão o fiel cumprimento da

constituição, e é para o fiel cumprimento da constituição

que todos n6s trabalhamos {apoiados), ti de hoje que abiaça

a politica da conciliação? . . L . ,
Senhores, olhemos para todos os mimsteyos que tem ha-

vido entre nós ; não se encontrão nelles indivíduo? que em

outras épocas professarão opiniões oppostas ás dos gabine-

tés de que fazem parte? [Apoiados.)
Não é preciso irmos muito longe para descobrirmos o

que acabo de dizer. Mesmo nos paizes estrangeiros, quantas

vezes temos visto membros muito distinetos de um partido,

passados tempos, ligarem-se com outros, e combinarem-se

para cuidarem dos interesses do paiz ? [Apoiados.)
Senhores, o que eu posso dizer agora 6 que ha o mais

perfeito accordo entre todos os membros do ministério 11a

observancia fiel da constituição, e nas reformas que as ne-

cessidades publicas reclamarem, dentro da mesma consti-

tuição, e attendendo aos differentes elementos que ella con-

sagra. (Apoiados.)
As reformas não devem ser precipitadas; a nação quer

boas reformas, porém meditadas. [Muitos apoiados.) Já nao

são hoje essas theorias que occupa a attenção do nosso

povo. A primeira necessidade do paiz é consolidar a grande

lei do Estado, a estabilidade das instituições. [Apotadoi.

Muito bem, muito bem.) Uma vez penetrada esta veidade no

animo de todos, uma vez conciliados os espíritos pelos meios

que acabei de expor, espero que o governo faça alguma

cousa, e que mereça a coadjuvaçao da assembléa geral.

(Apoiados. Muito bem.)

E'preciso , senhores, definir a no3sa situação ; o governo
não conhece distineção de indiyidnos, nem de principios,

quando contidos dentro da constituição.

(Ouvem-se apoiados i/eraes, e muito bem, de todas as bancadas

da camara , e o orador é comprimeMado tio fim da sessão por
rnuitosSrs. deputados.)

O Sn. Tkixf.it.\ Júnior: — Sempre fiz justiça aV.Ex.

quando declarei á camara que confiava em que não havia

de renunciar o seu passado. [Muitos apoiados.)

O Sr. Presidente Tem a palavra o Sr. Nebias.

(Movimento de attenção.)

O Sr. Nkoi is ;—Desculpe V. Ex. minha ousadia, tomando

a$Oíà^ã""pa!avra. Sr. presidente, inscrevendo-me contra na

discussão do voto de graças, não pretendia fazer opposição

ao ministério, e sobretudo não pretendo agora, depois da

exposição leal, verdadeira o completa que o honrado Sr. pre-
sidente do conselho acabou de fazer em certos pontos.

Um ministério novo não provoca mesmo opposição, por-

que não tem produzido males.

Esta razão só é bastante para não soffrer hostilidades o

ministério actual, que tem á sua frente um anciao veneran-

do, oBrazileiro distineto, o consummado estadista, que oíre-

rcce no seu passado, na sua experiencia e sabedoria tantas

garantias ao paiz.
O ministério pois não podia ser de repente atacado, pela

camara dos Srs. deputados. Seria mister para isso que fal-

tassem desde já todas as esperanças, e um ministério novo,

além de não ter feito males, inspira sempre essas esperan-

ças. Creio que não ha em toda camara odio pessoal contra

a pessoa de qualquer dos honrados membros do gabinete.
(Apoiados.) ,.

Assim não pôde npparecer de repente opposição ao gabi-
nete, que não tendo ainda seguido a carreira de sua vida,

não tem por conseguinte apresentado ao paiz erros e abusos

que despertem dcsconlíanças e censura.

Explicando-me assim, declaro igualmente que, se não

estou disposto a fazer opposição ao, ministério, também não

nosso desde já prestar-lhe 
o apoio de meu fraeo contingente.

" "A 
concordia e a harmonia constituem a principal ban-

deira do actual governo, e ninguém por certo quererá le

vantar a discórdia como principio poli tico. Mas o nobre

presidente do conselho, e todo o ministério, que conhecem

tão bem a historia do nosso paiz e das nações cultas que nos
' 

servem de exemplo na pratica 
do systema representativo,

bem sabem que a concordia é uma palavra superficial, e

c imo tal não pôde constituir o programma de um go-'
verno.

Se queremos dormir sob a bella impressão do uma con-
cordia aitificial , o nobre presidente do conselho, todo o
ministério e o paiz, não podem íicur satisfeitos ; terão fodos
um dia de arrependimento c decepção.

Não devemos pois contentar-nos com essa falsa divinda- f
de, devemos querer mais alguma cousa. A idolatria c as í
revoluções as mais freneticas também têm adorado a con- \
cordia. - '

V. Ex. sabe que a revolução franceza, nos mais extremos
e sanguinolentos horrores da anarchia, rendia cultos ácon-
cordia. V. Ex. sabe que nos paizes antigos e modernos,
cm ltoma, por exemplo, tomava-so por concordia uma re-
conciliação passageira e illusoria, o resultado da perversi-
dade e do crime. Assim denominava-se concordia a recon-
ciliação ephemera do* patiicios e plebêos; assim, pela morte
dos tíracchos, crigio-se um templo á Concordia ; e o pro-

prio Tiberio, depois de ter completamente aniquilado a ul-

tima dignidade ao povo romano, também levantou seu tem-

pio A Concordia.
Cumpre-nos portanto não descansar nessa concordia ap ¦

parente, que nada de real e benefico tem para o paiz e para
as opiniões divergentes. Sou sectário da paz, quero a paz
com seu cortejo de beneíicio3, com os seus trabalhos fecun-
dos, com sua influencia salutar e civilisadora.

Quem poderá oppôr-se a tão bello programma? Porém ha
uma grande distancia entre essa concordia, entre essa paz,
e a verdadeira conciliação dos partidos.

O nobre presidente do conselho, 11a exposição que ha pou-
co teve a bondade de dirigir á camara, tratou de tranquil-
lisar-nos a todos nós indistinetamente, dissipando quaes-
quer duvidas no espirito de todos.

Declarou S. Ex. que estamos todos em liarmonia, que o
ministério marcha para um pensamento commum e sys-
temático,e que as differentes pessoas que compoem o minis-
terio, se por ventura algum cila tinhão partilhado opiniões
contrarias, se achão em perfeito accordo. Em vista desta
declaração, eu devia desde já aceitar a esperança ea cer-
teza que o nobre pr-esidente do conselho nos dá, que d'ora
em diante haverá uma só opinião no paiz. Devia mesmo
aproveitar-me da occasião para declarar a S. Ex. e á camara

que essa certeza ha sido o resultado do lutas passadas,
cruentas, desastrosas, de calamidades funestas, pelas quaes
passou o paiz durante tantos annos, que devem ser lamen-
tadas, mas que não forão perdidas.

S. Ex. o nobre presidente do conselho declarou termi-
nantemente que todos os partidos representados no minis-
terio estão de accordo, que tudo no paiz caminha para o
mesmo tim, e que na administração reina perfeita unidade
de pensamento. S. Ex. teve força bastante para garantir*?
nos essa unidado do pensamento.

Será assim ? Se o ó, senhoresvfoi uma lição bem apro-
veitada. Lamentando os desastres de nossas lutas passadas,
devemos dar graças a Deos por nos ter concedido esse resul-
tado tão grande, tão magestoso para o paiz.

Se olho para o voto de graças, vejo nelle a confissão dessa

grande conquista, o aproveitamento dessa importantíssima

lição. Se olho para o discurso da corOa, deparo com essames-
ma manifestação.

Diz a coroa com toda a sabedoria e paternnl bondade

que liberalisa sempre ao seu povo : < A tranquillidade 
que

rema em todo o iinpcrio éum dos resultados da politica que
tem feito calar nos ânimos dos Brazileiros a convicção do

que á sombra de nossas instituições fielmente observadas
adiantar-nos-hemos com segurança e gloria na carreira do

progresso e da civiiisação. »

Consoa11te.com este período se acha o voto da illustrccom-
missão.

Obtivemos, pois, uma bella conquista, chegámos a um

precioso resultado. A quem se deve ?.... Não tratemos de
revolver o passado.

Sr. presidente, confiando muito na sabedoria do distineto

presidente do conselho, cuja palavra, que acabamos doou-
vir, é para nós uma garantia sokmne, eu no entanto peço
licença a V. Ex. e á casa para expôr algumas considera-

çGes.
Está com eíleito harmonisado o ministério ; os partidos

que tem tendido para uma conciliação achão-se agora numa

fusão completa ; não ha mais essas altas questões e princi

pios oppostos que têm sido tão fataes ao nosso paiz ? S. Ex.
o Sr. presidente do conselho, talvez o decano do partido con-
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servador , cheio dé tão generosas tradições, dotado de
um eoia<;-ão recto, de uma sabedoria consummada, tem
sustentado 'debaixo de tão firmes precedentes uma só

política em toda a sua vida. O nol re ministro da fa-
zenda, pessoa tão , distineta no paiz, e igualmente dis-
tineta lio partido a que tem pertencido, também tem sus-
tentado princípios bem pronunciados. Acaso desprezárão de

parte a parte os seus princípios para haver essa concordia?
Julga V. Ex que é possível haver essa fusão esquecendo

princípios ?
Faço esta observação com o devido respeito ao nobre 

"$>re-

si dente do conselho e ao ministério, para tranquülisar-me e
a todos que se achão na mesma duvida,alim de que possamos
dar um voto de apoio franco ao governo.

Acha V. Ex. que tem desapparecido todas essas dissidon-
cias políticas em pontos capitaes ? Dir-me-ha o nobre presi-
dente do conselho, dir-me-na o nobre ministro da fazenda,

quaes são os princípios que se não podem conciliai entre
nós ? (Apoiados.)

n*^ As questões sobre as quaes, lia tantos annos, tem estado

I em séria divcrgencia nossos consummados estadistas, creio

, que não constituião entre elles uma separação faijtastica. En-

tretanto o Sr. presidente do conselho disse no senadoque não

pôde haver dissidência entre os diversos membros do minis-

terio, porque não ha divergencia entre as opiniões, visto que
os conservadores não querem cousa diversa do que querem
os liberaes (apoiados) ; os conservadores não se oppoem ao

progresso material e moral do paiz, e os liberaes não querem
mais reformas precipitadas. Creio que assim disse o nobre

presidente do conselho no senado para mostrar que era pos
sivel a concordia entre os dous partidos, para mostrar que
era segura a harmonia entre elle e o nobre ministro da fa-
zenda. Iloje S. Ex. foi mais longe , disse que o nobre mi-
nistro da fazenda tem entendido que a liei observancia da
constituição é o meio seguro de encaminharmo-nos á pros-

Lperidade 

nacional, e não quer mais as reformas pelas quaes
propugnava.

O Sr. Ministro dv Fazenda: — Disse eu alguma vez que
queria reformas?

O Sr. Nebias : —Se não disse V. Ex., disse um grande
partido, do qual V. Ex. fazia parte.

O Sr. Silveira Loro : — O partido a que se refere o no-
bre deputado não renunciou os seus princípios.

O Sr. Nebias : — Aceito o aparte do nobre deputado e

peço que se tome nota.
Mas pelo modo.porque S. Ex. acabou de expressar-se,

eu e meus amigos conservadores temos motivo para estra-
nharojuizo que a nosso respeito formou o nobre deputado

que agora se acha perto do relogio.... (O Sr. Pinto de Cam-

pos, que cs lã provimo ao relogio da camara, se retira dali apres-
sadamente. Riso prolongado.)

Não sei com que direito esse nobre deputado qualilieou de
exagerados os nossos princípios.

O Sr. F. Octavi\>o dá um aparte. *

O S». Nem as: — Que fundamento pôde ter V. Ex. para
formar semelhante juizo a respeito dos conservadores?

O Sr. F. OerAYiAV) dá outro aparte.

O Sr. Nem as : — E porque nos separámos? Será porque
apresentámos duvidas...

O Sr. F. Octavi vno : — Quem estava em erro? A grande
parte do~meu partido ou V. Ex.?

O Sr. Ni:kias : — Não sei ; é o que havemos de conhecer

pela discussão.

O Sr. Barros Pimeytel : — O que desejo saber é se o
nobre deputado é orgão da maioria do seu partido.

O Sr. Dvntas: — Mas é um membro muito distineto do

partido. (Muitos apoiado*.)

O Sr. Nem as : — Estou fali ando por mim somente; o que
digo aqui é sómente inspirado pela minha consciência :
fallo só por minhas inspirações próprias...

O Sr. IUrros Pwentel :—Reconheço o merecimento pes-
soai do nobre deputado.

O Sr. Nerias : — Deixandq de parte este episodio, per-
gunto ao nobrô presidente do conselho se a observancia fiel
da constituição não é um dos grandes principios do partido
conservador (apoiados), aquelle pelo qual o partido conser-
vador esforçou-se por tanto tempo.

O Sn. Carrío dá um aparte.

O Sr. Nebias :—Não ouvi bem o aparte do nobre depu-
tado.

O Sr. Carrão E' principio que, quando foi apresen-
tado por esse partido, produzio profundo fraccionamento
nellc.

O Sr. Nerias Portanto, não é possível prescindir dos

princípios capitaes; digo isto fazendo justiça a todos 
*os

partidos do paiz.
O Sr. VillelaTavares dá um aparte.

O Pr. Nebias :—Todos os partidos têm a sua.dignidade, as
suas condições próprias de existencia social.

Aproseito o aparte do nobre deputado, um dos chefe3

proeminentes do partido praieiro de Pernambuco, que disse
nesta casa—que a politica é uma religião, quo uma vez abra-
çada não pôde ser abandonada por ninguém.

O Sr. Pinto de Campos ;—Mulatis mutandis.

O Sr. Nerias Nós que temos uma religião politica, que
seguimos principios mediante os quaes julgamos poder fa-
zei a felicidade do paiz, não vemos por ora urgência e obri-
gaçfio para nos apartarmos desses principios e renuncia-los.

O Sr. ^ illela Tavares Mas isto excluc a conciliação.

O Sr. NebIas :—Já disse que snu partidista da concilia-

ção ; não desejo que os Brasileiros estejão discordes ; mas
já disse que entre essa concordia dos ânimos e a concordia
dos principios ha uma distancia immensa ; creio que fui
bem entendido.

O Sr. Vii.if.la Tavares :—Se tiver a honra de fallar, hei
de explicar-me convenientemente.

O Sr. Nerias :—Perguntou um nobre deputado que está
á minha direita quaes erão, quaes são actualmente os nos-
sos princípios ; n resposta é muito simples, \ow satisfazer-
lhe pela minha parte, porque não estou foliando em nome
da maioria do meu partido, nem sou capaz de apresentar-
ine como orgão delle, quando em seu seio existem campeões
distinetos, a cujas ordens teria muita lionia de servir como
soldado ; todos me conhecem, e não sou capaz de apresentar-
me com bulas falsas.

Dous principios capitaes segue o partido conservador
(digo-o por minha parte, e até o presente não tenho pres-
cindindo dellesj, autoridade fortificada, e moderação nas
reformas.

O Sr. Franco de Almeida Então estamos conformes.

(Apoiados.)

O Sr. Nerias Diz o nobre deputado pelo Pará que es-
tamos conformes ; então abracemo-nos uns aos outros ; en-
tão posso dizer que temos feito grandes conquistas nós ou-
tros conservadores.

(Ha um apai te.)

Autoridade fortificada é ur»a necessidade para o paiz.
Appello para o nobre ex-ministro da justiça, em cujo rela-
torio vejo indicada uma nova especie de crime — attentados
contra a autoridade.

O Sn. Naruco dá umaparte.

O Sr. Nebias :— E' preciso que seja fortificada a autori-
dade, não paru vexame do paiz, mas como elemento ne-
cessario á defensa dos direitos individuaes e da sociedade.
Os nobres deputados laborão em um erro quando considcrão
a autoridade como hostil ou perigosa em sua intervenção....

(Niio apoiados e reclamafties.) Nós não compartimos o receio

que mostrão, consideramos a autoridade com a maior con-
hança.

O Sr. Vii.lela Tavares: — Ainda quando excede a es-

pliera de suas attribuições ?

O Sr. Nerias : —Tenho sido autoridade, e tenho dado

provas de que sei dar exemplos de respeito á lei. (Apoiados )

O Sr. Sii.veira Lobo : —Falia em principio geral.

O Sr. Nebias: — O outro principio é — moderação ou

parcimônia em matéria de reformas para estabilidade de
nossas bellas instituições. —Podemos prescindir delia? Po-
demos querer _mais do que quer a constituição ? Podemos
desejar mais garantias do que ella nos assegura actual-
mente, e nos promette para o futuro do paiz ? Creio que
não.
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Pergunto : estão perfeitamente de accorilo nestes pontos

o nobre presidente do conselho e o nobre ministro da la-

zenda, ou cada ura conserva a sua religião política .

O Sn. Ministro da Mawniu: — Queremos a autoridade

fortificada por uma acção desapaixonada, forte pela lei, e

não pela violência. (Apoiados.)

O Sn. Nebi vs : — Sr. presidente, 
tenho medo de refor-

mas precipitadas no meu paiz , por lsso tenho =°^nte-

mente adherido ao partido conservador, sem repeliu nunca

os melhoramentos que autor,sem a experieneia, o estudo

dos negocios públicos, da estado do paiz, e das condições

sociaes da nossa populaçao. [Apoiados.)

Mas emlim, Sr. presidente, tico tranquillo porque veio que

é geral a ndhesão a esses bellos princípios. Estou vendo que

se verifieSó aqui duas conversões notáveis...

O Sn. Ministro iiv Marinha Não seremos nós que lia-

vemos de suffocar os elementos necessários para que o go-

verno faça a felicidade do paiz.' Para este fim estamos com-

pletamente 
concordes.

O Sn. Nebias:—Então V. Es. falia em nome do antigo

partido liberal?

O Sr. Ministro daMariniia :—Digo que o ministério actna

não ha de suffocar os princípios necessários á acção benehca

e forte do governo. (Apoiados.)

O Sn. Nebias Então o ministério ha de encontrar muitas

repugnane>as aqui.... (Ni) o apoiados e reclamações.) Ouço re-

elamações de todos os lados,'e então reconheço que c gc«.a

a concordia que vejo...

Lamento entretanto que os nobres deputados, que sempre

tiverão este3 bellos princípios e estavão de accordo com-

nosco, se achassem separados de nós por tantos annos.

O Sn. Vii.i.ela Tavares:—A conquista éreciproca.

O Sr. Nebi is : — Se por tanto tempo nos debatemos em

luta estéril e desnecessária, melhor seria que voltássemos

a esses dias em que começíirão taes dissensões.

Uma voz : —Pelos excessos da autoridade.

O Sr. Nebias : — Não teríamos de dizer hojecomo o ge-
neral francez ao Io cônsul Napoleão, quando inaugurou o

seu poder debaixo das antigas tradições aristocraticas, não

teríamos de dizer com esse general: « Está muito bella a

ceremonia, falta sómente o milhão de Francezes que mor-

rêrão na guerra civil....

O Sn. Vn.i.Ei.A Tavares :—Ahi vem uma recordação triste

do passado. ^
Vozes : — Tem todo o cabimento.

O Sr. Nerias : — Nem ao menos permittem uma citação

histórica? Creio que posso fazê-la. [Apoiado».)
Eu contava com estas interrupções, porque sabia que

não havia de agradar aos ouvidos de todos; mas ao menos n

consciência politioa de cada um ha de approvar-me.

Emfim, senhores, congratulo-me com esta conversão....

O Franco de Almeida : —Reciproca.

(i/a mais um aparte.)

O Sr. Nerias : —• Reciproca ? Talvez não me queirao
abraçar. (Não apoiados.)

Vozes : — Teremos muito prazer em abraça-lo.

O Sr. Nerias {com ironia) — Sou tão sanguinario. (Não
apoiados.)

Seja como for, reconheço uma conversão geral. Está me

parecendo que o nobre presidente do conselho possue a vir-

tude que teve o apostolo S. Pedro (e S. Ex. também se cha-

ma Pedro), que na prisão Mamertiua teve o poder de con-

verter, além de outros, ao seu proprio carcereiro (rwo), o

qwal se chamava Progrestw, dahi deriva-se a palavra po-
litica. (Riso.)

O Sr. Franco de Almeida : —Não subia desta.

O Sn. Pinto i>e Campos : — Quando querem brilhar, re-

correm á Bibliá.

O Sr. Barros Pimentel : — Também ha carcereiros que
nuD se convertem.

O Sn. Nebias : — Não comprelicr.do o alcance do aparte.
Não ha nada de injurioso nem de arrih e-pensà' na mini^i

citação; citei o lacto sagrado unicamente.
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O Sr. Pinto de Campos :— E citou muito bem.

O Sr. Nebias: —Mas se não é assim, se as promessas
do Sr. presidente do conselho, se a sua probidade política,

podem ser illudidas, se outro é o programma interno da

concoidia, então permitta V. Ex. que eu faça algumas ob-

servações.
Respeito muito ao honrado Sr. presidente do conselho,

nunca tive a honra do trocar duas palavras com S. Ex.,

mas aqui deste mesmo lugar tenho rendido homenagem aos

eminentes serviços, ao caracter distineto o nobre de S. Ex.,

e isso quando o Sr. presidente do conselho não estava no

poder, quando estava em uma posição muito longo do poder;
talvez meus illustres collegas se recordem da ópoca a que
me refiro ; era na sessão do anno de 1853.

Permitta pois V. Ex. que eu exponha ainda algumas con-

siderações deduzidas do nosso systema, e considerações a

que sou forçado pelas reclamações que ouço de tod<0s os

bancos; porque parece que ninguém quer ceder, cada um

está lirme em seu posto, e portanto devemos ficar firmes 110

nosso, ao menos pela minlui parte devo íicar no meu.

Se para realisar a concordia ó preciso acabar com todo o

espirito de partido, com todas as divergências políticas,
então declaro desde já a V. Ex. que estou em opposiçao vie-

cidida.

O Sr. Ministro d.v Marinhai— E' impossível; a razão

humana não pôde ser dominada.

O Sn. Nerias : —Se a harmonia se entende dessa maneira,
: então declaro desde já, quo estou 110 campo opposto.

O Sn. Ministro im Marinha O quesa quer é muOar o

terreno da luta ; que a luta seja desapaixonada.

O Sn Nebias-.—Reporto-me a uma época muito notável

que tem servido de base aos nobres deputados; retiro-me á

época em que se tratou da reforma eleitoral; foi ainda o

anno passado; é historia muito recente do nosso parlamento.
; O que se dizia então, no dominio desse governo de conci-

I liação, desse governo que pela primeira vez hasteou a btm-

deira da concordia? < E' preciso a reforma eleitoral »ara_ ga-
rantir a manifestação da maioria, assim como da minoria. >

Como pois se quer acaíiar com os partidos á sombra da con-

i ciliação que não pôde ter esse alcance? Então quando se

trata de garantir aos Sts. liberaes que se suppoem em mi-
' 

noria, existe' divergencia de partidos, e quando se trata de

| supplantar o partido que se suppõe em maioria 110 paiz, 6

j preciso acabar com os partidos'!

O Sr. Ministro da Marinha: —Não nos pôde suppOr o

I desejo de supplantar o partido donde sahimos.

O Sr. Nerias: — O nobre ministro da marinha deve ver

j que apenas estou expondo algumas considerações para se-
i rem attendidas , çerião pelo nobre ministro, pelos seus com-
! panheiros, epelo honrado Sr. presidente do conselho.

Essa época pois denota a reconhecida e neccssaria exiâ-

j tencia dos partidos.

| Mas disse o nobre ministro : < E' preciso que os partidos
: sed ebatão era terreno desapaixonado ; 6 isto o que o minis-

teriojquer. » Senhores, declaro francamente que a paixão

j política ha de existir sempre. A paixão que não épolitica,

; quo se funda em um despeito momentâneo , pôde desappa-

recer, assim como as revoluções que são provocadas por es-a

paixão.

Um ^ voz: — O nobre deputado está apaixonado.

O Sr. Nebias:—Não comproliendo o aparte do nobre de-

putado; e para que me interrompe se não vio ainda o :1o

de minhas idéas'.'
As ambições podem ser satisfeitas, os interesses mesqui-

nhos podem desàpparecer^ desde que tenhãç sua compen-

sação; mas a paixão política é superior a tude isso, não se

acaba, não se extingue, não morre.

0 Sr. Silveira Lobo: —Se a toma por esse alfecto aos

princípios políticos. *•

O,Sr. Nebias : —A 
paixão política, o sentimento jolitico,

è superior a todos os sentimentos. Os paizes onde ee tem

adoptado com mais força o systema dos progressos mate -

riaes, como os Estados-Unidos da America, são o exemplo

da supremacia dos sentimentos políticos. A historia recente

das eleições nos Estados-Unidos nos mostra a verdade do quo
acabo de dizer. Abandonão-se todas as protissões indus-

triaes, todos o# cuidadas, tudo se abandona afim de -ia).ir

2!)
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para o campo da luta. E' pois uma verdade o que estou di-

zeftdo; não í pos6Ível que o sentimento político desappa-

reca, para dar lugar a um pensamento unanime, como tal-

vez deseje o distincto Sr. presidente do conselho.

Se fossa necessário isso para dar-se a concordia entre

todos os Brazileiros, seria preciso acabar com a constituição.

Em tal caso para que, por exemplo, a renovação periódica
do parlamento, consagrada om uosso pacto fundamental ?

Para que a responsabilidade dos ministros e de todos os

funccionarios públicos ? Se os ânimos estão congraçados,

se já não ha lutas, não i preciso a renovação do parlamento,
não é preciso responsabilidade dos ministros e dos funccio-

narios públicos, não é preciso garantia nenliunm social,

porque declaro a V. Ex. que só assim è que sepòde dar

a tal concordia plena. Era preciso abafar-se a tribuna e a

imprensa, eta preciso que não houvesse mais discussão sobre

instituições políticas, sobre a marcha politlca do gabinete,
sobre as tendencias politicas do paiz; tudo isso se devia

cbafar para que prevalecesse a concordia ; e 6 este o resul-

tado que V. Ex. deseja?

O Sr. Ministro da Marinha : — Não.

O Sn. Nebias : — Não, por certo ; nem V. Ex. nem al-

gum dos membros do ministério.

Aqui mesmo nesta camara, que, como se tem recouhe-

ciclo, é composta de deputados feitos debaixo de uma elei-

cão mais tranquilla, porque reinou mais serenidade e ordem

em quasi todas as províncias do império; aqui mesmo V.Ex.

vê manifestarem-se dous pensamentos políticos differentes

que não se podem occultar.

Uma voz : — E' próprio do systema.

O Sn. Nebias : — Pois então o systema contraria a poli-
tica do gabinete. (Apoiados e nilo apoiados.) Realmente os_

senhores não têm vantagem nenhuma, não podem contestar'

seriamente os princípios que estou sustentando ; hão de

chegar-se.
Mesmo nas provincias onde se diz que houve mais calma

nas eleições, por ventura tem desapparecido o espirito de

partido'? As deputaçóesdas differentes provincias sustentão

um pensamento unanime'? Não, mil vêzes não. .

O Sr. Carrão :—O não ser a camara unanime como ató

aaui, é já um grande passo, uma grande vantagem.

O Sn. Niíuias -.—As camaras unanimes íbrão por muitos

ramos um resultado nosso e vosso. (Apoiados.) E, aproveitan-

do afora o aparte do nobre deputado, direi que, se se

quizer a concordia e harmonia como querem muitos, eco-

mo entendem aquelles que aceitão, era qualquer effeito, o

svstema exposto pelo honrado presidente do conselho, o

resultado será esse; teremos camaras unanimes (apoiados
e >iHo apoiados); porque declaro a V. Ex. que só assim se po-
deráõ dai por satisfeitos os partidistas da concordia; desde

que a camara não for unanime ha de haver divergência e

discussão.

O Sr..' Barbos Piwe.ntel : — E' uma aspersão á maioria da

camara.

O Sr. Ni:iii :—Para que dá como um facto consummado

ao^uillo que ó objeeto desta discussão, aquillo que incom-

rr.oda tanto a alguns?

O Sr. Pacheco :— V. Ex. é quem se incommoda mais

O Sr. Barros Fimek ria.: — Nos achamos tão satisfeitos

que julgamos estar em maioria na camara.

O Sn. Nebias -. — Certamente o programma annuncíado

e sustentado pelo Sr. marquez, pelo illustre visconde, e seus

distinetos companheiros, ha de dar maioria na camara.

O Sn. Barbos Pimemei. : — Que (5 a expressão da maioria

do paiz.

O Sn. Nebias •. — Confio muito nas tradições e probidade

politica do venerando presidente do conselho em suas vistas

conciliadoras (apoiados); confio muito nas conversões ope-

radas pelo poder de sua palavra e pelo prestigio da sãa

doutrina.

O Sr. Silveira Lodo : — Conversões reciprocas.

O Sr. Nebias : — Sr. presidente, a hora está muito adian-

tada, não quero abusar mais da paciência da camara

não apoiados); não posso porém deixar de fazer ainda algn-

mas considerações a respeito de outros pontos que são mais

positivos para as condições economicas ou vitalidade do paiz.

O discurso da eorôa menciona differentes pontos essenj
eiaes para a prosperidade publica; trata da colonisação,
trata das subsistencias ou do estado desgraçado das classes

pobres e soffredoras; trata do credito publico.
A colonisação está em seu andamento; c em geral eu po-

dia dizer que sobre este ponto, de interesse crescente e ma-
terial para o paiz, estou na expectativa. Ha uma especie de
confiança que espera pelas medidas administrativas , e

por ora eu tenho confiança nas medidas que conto 3erão
adoptadas.

O Sr. presidente do conselho annunciou que o ministério
adoptava alguns projectos existentes em ambas as casas,
com as modificações que a experiencia e a discussão acon-
selharem; estou pois na confiança das medidas, espero por
ellas, e estou certo que hão de concorrer para a felicidade
do paiz.

Portanto nada direi a respeito da colonisação e da sua
marcha, dos contraetos a respeito delia, da necessidade ur-
gente que sentem a minha e as outras provincias, dos esfor-
ç<5s que a minha provincia tem feito e nos quaes cumpre
que seja^auxiliada em commum com as outras.'

Nao direi também nada sobre o estado calamitoso das
subsistencias. V. Ex. sabe que o povo soffre, que as classes
menos abastadas sofFrem em todas as provincias assisti-
mosaesse desgraçado phenomeno. (Apoiados.) A questão
das subsistencias é sempre uma grande questão, porque o

povo tem o direito do não morrer de fome. (Apoiados.) As
cousas marchão a tal ponto, a falta vai-se tornando tão sen-
sivel, que, se o ministério com sua humanidade e sabedoria
não occorrer com medidas promptas, pôde haver uma
miséria e calamidade geral. (Apoiados.)

Vamos ao credito publico. V. Ex. sabe que 6 esta a ques-
tão mais palpitante na praça do Rio de Janeiro com relação
ás provincias do império. O nobre ministro da fazenda não
disse nada no senado a este respeito.

O Sr. Ministro da Fazenda : —Disse 
que havia de pro-

curar desenvolver o credito.

O Sr. Nerias: — Disse sómente isso quando apresentou
aquelles projectos.

Apresentou o nobre ministro dous projectos ou decretos
que parece facilitarem, ao menos momentaneamente, o ma-
nejo do credito publico, as molas desse grande recurso para
a^riqueza publica. Um desses projectos tem por fim auto-
risar o deposito dps saldos no banco do Rio do Janeiro e nas
caixas filiaes ; e o outro é relativo ás firmas commerciaes.

Não direi por ora nada a respeito destas medidas, a seu
tompo teremos de discuti-las ; quem sabe se teremos de fa-
zer observações relativas ao futuro agricola do paiz? Mas o
nobre ministro limitou-se a apresentar esta medida, não
expendeu a sua opinião, que deve ser muito importante,

que deve influir muito sobre o estado monetário ; não se
explicou acerca do modo por que entende o credito Dublico.
Parece pois que é a occasião do nobre ministro satisfazer a
esta anxiejlade publica da praça do Rio de Janeiro, e das
provincias que para ella recorrem.

Senhores, eu não quero fazer aqui uma exposição sobre
os bancos, até porque não sou profissional, não estou habi-
litado para isso; mas o nobre ministro sabe que as provin-
çiaslutão com uma falta considerável de braços e decapi-
taes (apoiados), qu« a nossa agricultura não tem tido auxi-
lio algum, que o banco da capital e as caixas filiaes não
servem de recurso algum á agricultura das nossas provin-
cias, nem o podiao servir por sua organisação e natureza
muito diversa das necessidades agrícolas. [Apoiados.)

(lia um aparte.)

Agora não estamos tratando da grande questão de saber
até onde deve ir a liberdade das instituições bancarias; não,
eu quero sómente que o nobre rainistro apresente a sua
opinião para tranquillisar ao paiz.

Quem não sabe, senhores, que o credito é uma nova fonte
de riquezas no nosso paiz, e em todos os paizes aonde ha
confiança, aonde ha progresso?

Desejo muito ver bancos de circulação e de emissão,
bem constituídos, no meu paiz, para o commercio, assim
como desejo ver incorporados bancos protectores da agri-
cultura; esta é sem duvida uma necessidade vital, que se
complica com o estado actual da praça do Rio de Janeiro, e
cm tempo proprio discutiremos esta matéria.

Os banqueiros são os agentes encarregados de estabelecer
as condições da alliança entre o capital, e o trabalho ; elles
têm á sua disposição os fundos mo veis, elles podem em um
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momento suscitar diflSculdades e embaraços, ou apresentar

grandes recursos ; podem cm um momento concorrer para
fortificar e desenvolver as fortunas publicas c particulares,
ou podem causar um abalo fatal.

Conseguintemcnte vê V. Ex. que não nos ©ppondo átlieo-
ria livre do3 bancos, nem por isso devemos prescindir das
cautelas e restric-ções necessarias. Os ministros antecesso-

rea de V. Ex. têm tido muito cuidado sobre este assumpto,

nenhum delles facilitou esta matéria, todos jolgárüo que era

preciso muito estudo para saber-se no que deve ficar o pniz
relativamente a esse ponto importante e melindroso. Assim,

pois, não me digão que as restricções são a causa do mal que
soffremos.

O Sr. SiiAEiitv Loiso : —Então donde procede o mal ?

Sr. Nebias : — A opinião publica, senhores, vai mar-
cliando para um terreno, áccrca deste assumpto, que não é
muito segure.

Uji v voz : Porque não a aconselha melhor ?

01 rr.v voz : — Vai em erro, porque não pensa como o no-
bre deputado pensa!

O Sr. Nrbias : — A opinião publica, dominada por inte-
resses contrariados na praça, neste ramo de especulações
bancarias, talvez seja um pouco suspeita. Erão estas as re-
flexõesque eu tinha de apresentar ao nobre ministro da fa-
zenda.

Espero que S. Ex. seja, como costuma ser, e como <5 pro-
prio do seu caracter, explicito a esto respeito; espero que
diga com franqueza: c o ministério de que faço parte entende

que se pôde livremente multiplicar os bancos na capital do
império, e nas differentes prov incias; > ou no caso de entender,
como entenderão os seus predecessores, que a matéria é mui-
ío grave e arriscada, hnja também de o declarar terminan-
temente em pleno parlamento. (Apoiados.) Esta questão é
muito vital, e o governo deve francamente einittir a sua
opinião já, preparado como supponho.

Não continuarei, Sr. presidente, a occupnr a attenção da
eamara, conheço que tenho abusado muito da paciência do3
meus illustres collegas («ao apoiados); vou terminar o meu
discurso.

Tranquillo na posição que tenho tomado, cheio de con-
fiança no honrado Sr. presidente do conselho, no distineto
Sr. visconde é nos çeus dignos companheiros do ministério,
á vista do programma tão explicito que acaba de enunciar
na camara, estou certo que S. Ex. lia de satisfazer aos meus
escrúpulos e duvidas sobre o modo de entender c de execu-
tar as garantias relativas ao alcance deste bello programma.
Confio muito nos precedentes de S. Ex., na força da sua
autoridade; liei de sempre respeitar ao Derby braziloiro;
S. Ex. não ha de desmentir suas tradições; aquillo que
S. Ex. adoptou pelo trabalho e estudo de tantos annos,
não lia de julgar de repente inútil ou prejudicial ao seu

paiz. (Apoiados.) S. Ex. é um estadista illustre, não pôde
parar, nem recuar. O estadista que pára fica ameaçado, o
estadista que recua está perdido (apoiados), e os males serão

para o paiz.
Tenho concluido as minhas observações.

Vozes :— Muito bem, multo bem.

(0 orador é comprimtntado por muitos Srs. deputados.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão <>m 12 «1c «lunlio.

PRE8IDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPKNDY.

Simmiriq. — Expediente. — Projeclos e indicaçles. Discursos
dos Srs. Vil/ela Tacaret e Metules da Cotia.—Ordem do dia.
— Itens da capella de Itambé. Discursos dos Srs. Dantas",
Nabuco e Sampaio Vianna. — Resposta d falia do thrbno]
Discursos dos Srs. Torres-JIomem e Almeida Pereira.

A's 10 e % horas da manliãa , aebando-se presentes os
Srs. visconde de Baependy, Paes Barreto, Salatliifl, Pereira
Pinto, J. Marcondes, Cunha Mattos, Bulcão, Cerqueira Lei-
te. Machado, Villela Tavares,Francisco Campos, Costa Pinto,
Tobiaa Leite, I^mdulplio, Gonçalves da Silva, Pacheco, Sam-

paio Vianna, Silveira I.obo, Bretas, Souza Leão, Teixeira
Júnior, 1'Iermogenes, André Bastos, Ferraz da Luz, Salles,
Sá e Albuquerque, Augusto de Oliveira, Paiva, César, Be3-
fort, Domingucs, Bezerra Cavalcanti, Mendes da Cost.:,
Alcantara Machado, Pedreira, Araújo Jorge, Sérgio de
Macedo. Torres-Homem, Dantas, Nebias, Paranaguá, Fer-
reira do Aguiar, Borges Fortes, Benevides, barão de Ca-
maragibo , Kego Barros. Barbosa, Paranhos, F. Octaviano,
Fiusa, Pereira Franco, Pederneiras, Dias Vieira, barão de
Porto-Alegre, Calheiros, Luiz Carlos, Casteilo Branco, Del-
lino de Almeida, Peixoto de Azevedo, e Pinto de Campos,
abre-se a eessao.

Lê-se o approva-se a acta da antecedente.

Depois de aberta a sessão comparecem os Srs. Almeida
Pereira, Franco de Almeida, Aragão e Mello, Monteiro de
Barros, Pinto de Mendonça, Nabuco, J. de Mendonça, Can-
dido Mendes, Henriques, Augusto Chaves,Barros Pimentel,
Augusto Corrêa, Serra Carneiro, Flavio Clementino, Diogo
Velho, Silva Miranda, ToscanoBarreto, Barbosa da Cunha,
Fernandes da Cunha, Pinto Lima, Costa Moreira, Antunes de
Campos, Cunha Figueiredo. Lima e Silva, Cyrillo, Araújo
Lima, Silvino Cavalcanti, JFelippe de Araújo, Santa Cruz,
Gavião Peixoto, Fausto do Aguiar, Bi usque, Bellsario, Pau-
lino, Bello, Coelho de Castro, Athaide, Viriato, Baptista
Monteiro, Carrão, Jaguaribe, Martinho Campos, e Brandão.

O Sr. lo Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Um requerimento de Bernardo Urbano de Bidegorrv ,
professor e dircctor do Gymnasio normal militar do arsenal
de guerra, e inspector geral do corpo provisório de bombeí-
ros da côrte, pedindo para ser naturalisado cidadão brazi-
leiro. — A* commissão de constituição.

Outro de José MariaMafra, official da secretaria da ca-
mara dos Srs. deputados , pedindo uma gratificação como
olEcial encarregado de fazer as actas das sessões. — A'
mesa.

Outro de diversos artistas francezas, estabelecidos com
officinaa de serralheiros, caldeireiros, ségeiros, etc., pedindo
a revogação da postura da lllma. camara municipal de 26
de Fevereiro de 1856.— A' commissão de camaras muni-
cipacs.

Outro doscaixeiros residentes nesta cidade, pedindo para
que seja dado para ordem do dia o projecto n. 52 do anuo

passado.—Ao Sr. presideiijo da camara.

Outro de D. Joaquina Leocadia de Brito, queixando-se da
interpretação dada pelo thesouro nacional sobre o gozo do
monte-pio dos servidores do Estado, c pedindo que seexija
a decisão do thesouro e se remetta á commisfião de mari-
nha e guerra, aíim de formular um proiecto sobre seme-
lhantenatureza.— A' commissão de marinha e guerra.

Outro de Lucas Thomaz de Aquino, pedindo aposentado-
ria no emprego que occupnva quando fôra demittido.—
A' commissão de pensões e ordenados.

PROJECTOS E INDICAÇÕES.

São julgados objocto de deliberação , c vão a imprimir

para entrar na ordem dos trabalhos, os seguintes pro-
jectos:

« A assembléa geral legislativa resolvo :
Artigo único. Fica o governo antorisado a mandar pas-

sar carta de naturalização aos Portuguez.es José Pedro da
Caivalho, e Manoel 1* rancisco de Miranda, moradores 11a
Granja, província do Ceará, revogadas as disposições em
contrario. Sala das sessões, 12 de Junho de 1857.—S. Con-

çalces da Silva. »

A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo único. Fica concedida por espaço de tres annos,

contados do mez de Maio do corrente anno de 1857, á so-

ciedade Nova empresa lyrica desta corte , o beneficio liquido

de 12 loterias por anno para sustentação das representações

que constão do seu contracto com o governo imperial. Estas

loterias serão extrahidas mensalmente , segundo o plano
das concedidas a outros estabelecimentos. Ficão revogadas

as disposições em contrario.
c Paço da camara, 25 de Maio de 1857.— J. J. Pacheco

A. Pereira Pinto,—J. S, CarrãoBarão de S. BentoÇw
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EM 
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nka Mattos.— 

Vranço 

de Almeida. 

— 

Landutpho. 

— 

L. Carlos.

Silva 

Miranda.— 

Augusto 

de 

Oliveira. 

— 

Sd 

e Albuquerque.

Btmevidts.— 

Dias 

Vieira. 

— 

Monteiro le Barros.— Fernan-

des 

Vieira.— 

Pinto 

Lima.—Costa 

Pinto.— 

Santa Cruz.—Cruz

Machado.—Antunes 

de Campos.—Teicceva Júnior.—Atliaide.

Brusque. 

— 

Villela 

Tavares. 

— 

Toscano Barreto. 

— 

Bezerra

Cavalcanti.— 

J. Marcondes. 

— 

Viriato. 

— 

Souza 

LeUo.— 

Gon-

çalves 

da Silva.—Araújo 

Lima.— 

Alcanlara Machado.—André

Bastos.— 

Domiiujues.— 

Barbosa da 

Cunha.— 

Paiva.— Madu- 

i

reira.— 

Tobias Leite.— 

Nebias.— Barros 

Pimentel.— 

Lima 

e

Siiva.— 

Paes Barreto.— 

A rar/do e Mello.— Flavio 

Clemcntino.

Bulcuo. 

>

c 

A 

assemblé;! 

geral 

legislativa resolve 

:

< 

Art. 

l.o Ficão concedidas 

ao hospital 

da santa 

casa 

de

Misericórdia 

da cidade 

de 

S. João 

d'El-llei, 

em 

Minas, 

para

o estabelecimento 

e 

conservação de 

um 

recolhimento, 

em

que 

se eduquem 

as 

suas 

expostas, 

4 

loterias, 

segundo^o

plano 

das 

que 

correm 

na corte, 

onde 

estas 

também 

serão

extrahidas.

« 

Art. 

2.° 

Fica 

igualmente 

concedida 

uma 

loteria 

á 

matriz

da 

villa 

da Oliveira, 

em Minas, 

para 

o concerto 

do seu 

fron-

tispicio.

i Art. 3.° 

Ficilo 

revogadas 

as disposições 

em contrario.

Sala 

das 

sessões, 12 

de Junho 

de 

1857.— Salathiel. 

»

O Sr. 

Villela 

Tavares Sr. 

presidente, pedi 

a 

palavra

para 

apresentar 

á camara 

uma indicação, 

e 

é 

ella 

para 

que

a nobre 

commissão de constituição 

e 

poderes, 

reunida 

com

a de negocios ecclesiasticos,. 

examinando 

e interpretando

a 

disposição do 

§ 

Io art. 

10 

do ac-to addicional, 

na 

parte 

re-

lativa ao 

poder 

que 

confere 

ás assembléas 

legislativas 

pro-

vinciaes 

para 

legislar sobre 

a divisão ecclesiastica 

das respec-

tivas 

provincias, 

interponha 

com 

urgência o seu 

parecer

sobre 

o 

seguinte 

pontç, 

se o 

poder 

temporal, 

á 

vista 

dessa

disposição, 

pôde 

crear, dividir e supprimir 

freguezias 

sem

a 

intervenção 

e 

accordo 

do 

prelado 

diocesano. 

V. Ex. 

me

permittirã que 

offereça 

algumas considerações 

parajusti-

licar 

esta minha indicação.

Desde 

que 

se 

promulgou, 

o acto 

addicional 

tem entrado

cin duvida se as 

assembléas 

legislativas 

provinciaes podem

ou 

não 

crear, 

dividir 

e 

supprimir freguezias 

sem aquella

intervenção. 

Algumas 

assembléas 

provinciaes 

tem entendi-

do 

pela 

affirmativa, 

e semelhante 

intelligencia 

tem 

dado

lugar a lutas 

muito 

graves 

entre as 

mesmas 

assembléas 

e os

prelados 

diocesanos.

De 

proximo 

consta-me 

que 

na 

província 

de Minas 

a as-

sembléa 

provincial 

tem 

supprimido 

algumas freguezias

sem 

audiência 

prévia 

do 

respectivo 

prelado; 

eemPernam-

buco 

a 

assembléa 

provincial 

acaba 

de 

crear 

freguezias e di-

vidir 

outras 

já 

divididas 

, 

sem também 

ouvir o respectivo

bispo.

Aquelles 

que 

entendem 

que 

as 

assembléas 

provinciaes 

po-

dem 

legislar 

sobre 

a divisão 

ecclesiastica 

das 

respectivas

provincias, 

prescindindo 

da opinião e 

accordo dos 

prelados

diocesanos 

, 

estabelecem 

princípios 

cujas eonsequencias

fcém 

um 

grande 

alcance 

(apoiados); 

porque, 

Sr. 

presidente,

se 

pela 

disposição 

do 

acto 

addicional 

, 

conet-bida 

como 

se

acha 

, 

as assembléas 

provinciaes podem 

crear freguezias

sem 

audiência 

do bispo respectivo 

, 

podem 

também 

dividi-

Ias 

sem 

essa 

audiência 

, 

e 

igualmente 

sem 

ella 

supprimi-

Ias. 

Isto é 

o 

que 

logicamente 

se deduz 

de semelhante 

opi-

nião.

V. 

Ex. 

porém 

sabe a 

que 

absurdos 

nos conduz essa 

dou-

trina. 

A creação de 

uma 

parochia 

não importa 

súmente 

a

creação 

de recursos 

ou vantagens 

temporaes; 

não traz 

com-

sigo 

3ómente, 

por 

exemplo, 

a creação 

de 

um 

juiz 

de 

paz, 

de

um 

ou 

mais subdelegados 

de 

policia, 

ou de outras 

autori-

dades 

civis 

; 

mas importa 

para 

os 

fieis, 

comprehendidos 

em

um certo 

territorio 

dado, 

onde 

existe 

certo 

numero 

de fogos,

o 

provimento 

de um sacerdote 

proprio, 

que 

íica encarregado

de 

prégar 

o 

Evangelho, 

administrar 

os 

sacramentos, 

e 

pro-

porcionar 

a 

esses 

fieis 

o 

pasto 

espiritual. 

(Apoiados 

) 

Creio

que 

ninguém 

mais 

habilitado de 

que 

o 

prelado 

diocesano

para 

a\aliar 

taes 

necessidades, 

isto 

é, 

para 

saber 

qual 

é 

a

porção 

de territorio 

que 

está 

110 caso 

de carecer da 

presen-

ça 

desse sacerdote 

chamado 

parocho. (Apoiados.)

Uma 

voz 

:—Folgo 

muito 

de 

ouvir esta doutrina 

ao 

nobre

deputado.

O Sr. Villela 

Tavares 

: 

— 

Se 

consultarmos 

a historia

do nosso 

paiz 

com referencia 

a este 

asmmpto, 

veremos 

que

nunca se 

effectuou entre n6s 

a creação 

de 

parochias 

sem 

a

intervenção c accordo 

do 

çoder 

ecclesiastico 

(apoiados), 

e

isto 

quer 

antes 

quer 

depois 

da nossa 

independencia. 

A

historia refere, 

por 

exemplo, 

que 

por 

oecasião 

do 

terremoto

de 

Lisboa 

em 1755 

as 

freguezias 

ficárão 

deslocadas, 

perderão

os 

seus limites naturaes; 

e a 

rainha D. 

Maria, 

querendo 

que

essas freguezias 

fossem 

convenientemente 

divididas, 

incum-

bio esse 

trabalho 

ao 

cardeal D. 

Fernando, 

em 

quem 

reco-

nheceu 

jurisdicção para 

isso, 

e divididas 

por 

esse 

cardeal,

forão 

approvadas 

pelo poder 

civil 

em 

1780. 

Depois 

de 

nossa

independencia o 

poder 

temporal 

sempre 

tem 

marchado 

de

accordo com o 

espiritual 

sobre 

esse 

assumpto 

tão 

grave, 

e

foi 

só 

depois 

do 

acto addicional 

que 

apparecerãp 

duvidas^.

Aquelles 

que 

entre nós combatem 

esta 

doutrina 

fundão-sc

também 

na 

portaria 

do 1° de Outubro 

de 

1832, 

em 

que 

se

diz 

que 

a creação 

de 

freguezias, ao 

menos 

no 

que 

toca 

aos

seus 

effeitos 

temporaes, não 

pertence 

aos 

bispos 

dioce-

sanos.

Mas 

tenho 

que 

lembrar á 

casa 

que, 

além 

desta 

portaria

ser 

anterior 

ao acto 

addicional, 

que 

ó de 1834, 

não 

pôde

ser 

considerada 

como regra, 

como lei 

que 

resolva uma ma-

teria 

tão 

importante.

Demais, 

vejo 

que 

o aviso 

(se 

não me engano) 

de 27 

de 

Fe-

vereiro 

de 1844, e outro 

ainda mais explicito de 6 de Março

de 

1848, 

recommendão muito 

positivamente 

aos 

presidentes

das 

províncias 

que 

não sanccionem leis 

das assembléas 

pro-

vinciaes, 

relativas 

& creação, 

divisão 

e 

suppressão 

de fregue-

zias, 

sem 

audiência 

dos 

prelados 

diocesanos.

Ora, 

para 

que 

havemos 

de 

consentir 

que 

esta 

matéria 

es-

. 

teja dependente de avisos 

do 

governo, 

quando 

podemos 

le-

gislar 

de um 

modo definitivo 

e explicar 

o acto 

addicional

(apoiados), 

fazendo com 

que 

haja neste 

assumpto 

entre 

o

poder 

temporal e 

ecclesiastico 

perfeito 

accordo?

Assim 

pedi 

a 

palavra para 

mandar 

á mesa 

a minha

indicação.

Le-sc a 

seguinte indicação :

< 

Indico 

que 

a 

commissão 

de 

constituição 

e 

poderes, 

reu-

nida com a 

de negocios 

ecclesiasticos, 

examinando e 

inter-

pretando 

o 

§ 

1° 

art. 10 da 

lei das reformas constitucionaes,

11a 

parte 

que 

confere 

ãs 

assembléas 

legislativas 

provinciaes

o direito de legislar sobre a divisão ecclesiastica 

da 

respec-

tiva 

província, 

dê o 

seu 

parecer, 

com urgência, 

sobre o 

se-

guinte ponto 

:

« 

Se o 

poder 

temporal, 

em vista 

da citada 

disposição da

lei 

das reformas constitucionaes, 

púde 

crear, 

dividir esup-

primir 

parochias, 

sem audiência 

e intervenção 

do 

prelado

diocesano.—S. 

li.—Villela 

Tavares. 

»

Vai 

ás respectivas 

commmissôes.

O Sr. 

Mendes 

da 

Costa:— 

Sr. 

presidente, 

não tenho

projecto 

nem indicação a apresentar 

á consideração 

da ca-

mara 

; 

pedi 

a 

palavra 

unicamente 

para 

tomar 

a 

liberdade

de rogar a 

V. 

Ex, 

que 

contemple 

na ordem 

do dia o 

projec-

to do anno de 

1850 ou 1851, 

que 

manda crear uma 

nova

; 

província 

nas margens do 

rio 

de S. Francisco. 

(Apoiados.)

A respeito deste 

projecto 

Cxistem 

na casa todas as in-

formações 

neeessarias, 

o 

que 

poi 

ordem 

delia forão 

exigi-

das do 

governo 

; 

jâ 

existe 

tarabem 

parecer 

dado 

pela 

illustre

commissão 

do 

estatistica 

do 

anno 

passado, 

em vista das

mesmas 

informações; 

deve 

pois proseguir 

o mesmo 

projecto

e sobre 

elle 

ser tomada 

uma decisão 

prompta, 

como 

é 

da

maior 

urgência. 

(Apoiados^) 

Correndo 

aquellc rio no centrodo

império, 

e devendo 

para 

as suas 

margens encaminhar-se 

as

populações 

do litoral 

, 

penso 

que 

é de incontestável neces-

sidade nem sò 

para 

a 

província 

da Bahia, 

que 

tenho 

a lion-

ra de representar, 

e 

da 

qual 

a 

nova 

província 

seníi 

tirada

era 

maxima 

parte, 

como ainda 

para 

todo 

o 

império, 

que

: 

paraellas 

sechamem todos os recursos c 

meios 

de 

civilisaçao.

(Apoiados.) 

O 

primeiro passo* 

a 

dar-se 

para 

este 

fim 

é 

esta-

beleeer naquella 

importante 

porção 

de territorio 

uma ad-

ministração 

propriamente 

sua, 

que, 

assegurando 

a 

acçuo 

da

justiça, 

desenvolva todos 

os interesses moraes 

e 

matenaes.

(Apoiados.) 

O 

projecto 

a 

que 

me refiro 

trata 

desta necessi-

t dade 

? 

e 

por 

isso tomo 

a 

liberdade de 

para 

e,le 

chamar 

a

I 

attençãoae 

V. Ex., de 

quem 

espero 

que 

o 

inclua 

na 

ordem

l 

do dia.

O Sr. 

Presidente 

: 

— 

Será tomado 

na 

devida 

considera-

ção 

o 

que 

requer 

o 

Sr. 

deputado.

Achando-se 

na sala immediata 

o Sr. Gabriel 

José Ro-

drigues dos Santos 

, 

deputado 

do 

8» 

districto 

da 

provincia

de S. Paulo 

, 

é introduzido 

com 

as formalidades 

do 

estj-lo,

presta juramento 

e 

toma 

assento.

J



SESSÃO EM 12 DE

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

BENS D4 CAPELLA DE ITAMI1É.

ContiniSa a 3" discussão do projecto n. 1 deste anno, que

dá destino ao produtto dos bens dacapella de Itambé, com

a emenda apoiada.

O Sr. Pkesidüntk: — Tem a palavra o Sr. Dantas.

O ^it Di>tis • — Sr. presidente, quando na ultima sessão

radiY palavra sobre este projecto estava muito longe da

minha intenção protelar a sua disenssão; nao era possível

que fosse este o meu fim. [Apoiado.*.) Se acaso esta interpre- ,

tação se deu ao meu procedimento, espero que os dignos

sustentadores do projecto não continuaráõ em semelhante |

persuasão. .
Pedi apalavia, Sr. presidente, simples e unicamente por-

que não tendo sido esta matéria dada para ordem do dia, e

não se tendo portanto a camara dos Sr», deputados piepa-

rado para a discussão delia, a urgência requerida pelo no- ,

bre deputado por Pernambuco para que este projecto nao

si) fosse dado para ordem do dia, como de mais a mais pre-

terisse todos os outros, a respeito dos quaes ha presumpção
de termos mais ou menos conhecimento pelo estudo que

anteriormente hajamos feito, parece-me que. tomando-pos

de sorpresa, não devia ser approvada, ao menos por mim,

porquanto nenhuma noção tenho da matéria, e nao podia

por conseguinte motivar o meu voto a respeito delia.

O Sr. Abgbsto de Olivkika Estando esgotada a ordem j
do dia, não houve preterição de matéria alguma.

O Sn. Dartas :—Ainda quando não houvesse preterição,

nem por isso deixou de ser a urgência inopportuna eimper- 
j

tinente...

Um» voz Está fallando contra o vencido.

O Sa. Dantas :—.... porque em verdade não podemos re-

pentinamente formar âcerca de semelhante objecto um juízo
seguro, visto que nos faltava o estudo delle. i ratando deste

ponto não é de minha intenção resistir ao vencido, e sim

justificar o meu procedimento no presente ensejo ; e muito

menos é meu intento offender o nobre autor do requeri-

monto de urgência.

0 Sn. Augusto dl Oliveira dá um aparte.

O Sr. Distas : — Por conseguinte, se não tive cm vista

na ultima sessão protelar a decisão deste projecto. se o meu

fim único foi demonstrar íi casa que estava inhabilitado a

proferir um voto por não ter sido dada esta matéria para
ordein do dia, agora posso emittir a minha opinião depois

de terem decorrido algumas horas, quando eu, comquonto

não pudesse obter os" papeis relativos A questão por terem

sido dados na .ultima sessão ao nosso illustre collega o Sr.

conselheiro Nabuco , todavia tive tempo para ler o padecer

dado pela nobre commissão no anno de 1855 , concluindo

com um projecto a respeito do morgado de Itambé institui-

do em 1669 por André Vidal de Negreiros , parecer inteira-

mente luminoso (apoiados), inteiramente fundamentado, e

que foi assignado pelo digno deputado^ por Pernambuco o

Sr. >>ouza Leão. (Peço licença para mencionar o seu nome.)

Esse parecer, Sr. presidente, tomando conhecimento da

matéria de quo ora nos occupamos, expõz tudo quanto
havia occorrido em relação a ella. Mostrou que tendo esse

morgado sido instituído para um iim pio, não podia, sem

ser desvirtuada a sua instituição, ter applicação differente
daquella que teve em mente o seu instituidor. [Apoiados.)

Além desta razão, diz a nobre commissão que não deve-

mos dar applicação diversa a esses bens, porque iríamos

estabelecer no paiz uma doutrina inteiramente perigosa,

qual a da caridade legal ou official; porque desde o momento

cm uuc uma instituição desta ordem fôr adulterada era seus

tins pela camara dos Srs. deputados, desde o momento em

que, perdendo-se, por assim dizer, a fé que deve haver no

cumprimento da vontade dos instituído! es, — principio sa-

arado na sciencia do direito,—não só a base desto principio
seria alluida pelos seus alicerces, como a caridade official

tomaria o lugar que deve caber unicamente á caridade indi-

vidual. (Apoiados.) .
Por isso digo*que luminosamente opinou a nobre com-

missão nesse sentido.
Mas, Sr. presidente, como concirno a commissão ? Con-

cluio qae esses bens fossem applicados aos estabelecimen-

tos de caridade da provincia de Pernambuco sem faltar na
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província da Paraliyba, e que o restante delles, depois de

feita a distribuição, se destinasse ao hospieio de Pedro II, e
ao instituto dos Meninos Cégoa.

Sr. presidente, entendo que não se pôde em boa lógica
dizer, nem com a sciencia de direito affirmar, que o morgado
de Itambé, uma vez cabido em commisso, deixe de ser bens
do Estado.

Uma voz :—São inteiramente bens do Estado.

O Sr. Dantas : — Sim; são inteiramente bens do Estado.

(Apoiados enfio apoiados.)
Sr. presidente, a mesma commissão não negou edte princi-

pio, nem este principio pôde ser negado, porque uma vez
extineta a administração, uma vez que compete ao poder
legislativo dar-lhe o destino conveniente, não sei como se

possa dizer quo esse morgado é bem particular. (Apoiados.)
Não posso attingir com argumento que induza a essa
consequencia; desejo muito conhecê-lo para, em boa fé,

mudar de opinião.

O Sn. Augusto de Oliveira :—Jã pedi a palavra.

O Sr. Dantas: — Sr. presidente, entendo que a nobre

commissão procedeu bem quando deu applicação desses
bens á provincia á qual pertencião ; nfio vou de encontro a
isto ; mas oe os bens do morgndo de que estamos tratando
devem ser aplicados á provincia de Pernambnco e á cia Pa- .
rahyba, cceteris paribus, guardadas as devidas proporções...
(Apoiados.)

Uma voz: — lia uma emenda da commissão ofíeracida
neste sentido.

O Sn. Dantas :—Se por ventura os nobres deputados por
Pernambuco, entre os quaes conto alguns amigo:» e com

todos os quaes nutro as melhores relações, tomárão o meu

procedimento por um modo differente daquelle que estou
explicando (mlo, mio), julgo que agora me farão a devida

justiça : não quero que em taes dreumstancias os bens da

provincia de Pernambuco vão aproveitar a todo o Estado ;

porque também não quereria que em igua.-. circunstancias
os bens da província da Bahia fossem utilizar a todo o Es-
tado. (Apoiados )

A este respeito profes?o opiniões que opportimnmeute
apresentarei; quero a descentralisnção em alguns pontos,
cm outros quero a centrnlisaçào. Não é este o ensejo azado

para eu fazer adistineção nesta matéria; ma* digo desde já

que 110 presente assuinpto sou pela descentralização. (.4/)o»a-
dos.)

Portanto, Sr. presidente, até aqui estni iuteirameate de
accordo com os nobres deputados pela província de Pernam-
buco, ecom os dignos signatários do parecer.

Mas. Sr. presidente, que rçial viria se por ventura alguma
cousa fosse applicada, quer ao hospício de Pedro II. quer ao
instituto dos Meninos Cegos ?

O Sr Silveira Lobo :—E' uma restricção ao f eu prín-
cipio.

O Sr. Dantas :—Eu não empenharei ncst.i porte os meus
esforços, aventuro unicamente esta consideração, e seja

qual for o resultado que pela votação, sempre sábia e justa,
aa casa, se houver de tomar, estarei inteiramente de accordo.
Aventurando esta consideração accrescontarei mais a se-

guinte—quo ella tem a sua origem em que estos dous esta-
belecimentos não se píjdo di/;cr que sejão desta ou daquella

provincia, mas sim estabelecimentos de todo o império, e eu
como juiz de uma das cidades da minha provincia tive occa-
sião de receber reclamações paia que enviasse ao presidente
da provincia alguns meninos cégos que ali havião, afim àe
serem mandados para esta corte. Sou leal fazendo esta de-

claração.
A instituição mesmo está de accordo com a* minha3

idéas , e portanto parecia que alguma cousa, 110 sentido

ainda da commissão , se poderia applicar a estos dous esta-

belecimentos.

O Sr. Silveira Loro : —Não apoiado.

O Sr. Dantas : — Todavia, não faço aucatão disto.

Ha ainda um outro ponto, Sr. presidente, em que eu di-

virjo, e divirjo muito, do nobre deputado por Pernambuco,

autor de uma emenda que se acha também cm discussão, e

que peço a V. Ex. que tenha a bondade de romctter-m'a.

(O orador é satisfeito.) »
Todos estes princípios, Sr. presidente, 

de jurisprudência,

que podem ser applicados ao caso , têm todo o assento na
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lei de 6 do NovemVo de 1827, que determina positivamente
oue todos os bens de semelhante applicaçao não possuo ser

djlles dÍBtrahidos. (Lc.)
Eu mesmo t omo j uiz tive muitas oecasiões de obedecer a

esta lei.
A emenda dos nobres deputados propõe a suppressão do

art. 3° do projecto. liste artigo diz. (f.é.)
Eu divido este artigo em duaa partes; voto pela primeira,

nego o meu voto á segunda.
Voto pela primeira parte, Sr. presidente, porque ainda

que Se me possa dizer que ha disposições a respeito, ese-

gundo as quaes o governo tem sempre inspecção na boages-
tão oestes bens, todavia nada importa, e é o caso do quod
abundai non uoscet, que vá a declaração no projecto.

Não posso mesmo cçmprelienàer, Sr. presidente, o motivo

que tiverão os nobres deputados para proporem a suppressão

deste artigo do projecto, a menos, e eu não lhes posso fazer

esta injuria, que elles quizessem que a gestão e adminis-

tração destas bens fosse um negocio meramente particular.
Sr. presidente, as administrações particulares em these

tendem sempre para abusar ; o governo também em these

tende sempre para fazer que estas administrações recuem

do caminlio do abuso que por ventura estejão trilhando ; _é

preciso suppor immorandade da parte do governo, conni-

vencia mesmo com as administrações particulares, .paia

que, conscio dos seus deveres definidos, deixe de tomar a ne-

cessaria intervenção, quando por ventura seja preciso, para
evitar que as administrações particulares abusem.

O Sn. Paes Barreto: — A administração do hospital é

nomeada pelo governo, não é particular.

O Sn. DíNTtS:,—A segunda parte do artigo é a 
"seguiu- 

|
te. (te.) . |

Até este momento, Sr. presidente, eu não estou resolvido j
a investirão governo d° am arbítrio tamanho ; é nesta parte

que eu estou inteiritmente de accordo cornos nobres de-

putados.' 
Dandeao governo a inspecção necessaria na boa adminÍB- i

tração e gestão dos bens, todavia ha uma saneçãa penal, e |
eu deixo fios nobr- * deputados que a apresentem ; mas mu- i
dar a applicação já feita para este ou aquelle estabelecimen- I

to, e dar-lhe outro destino, nisto não concordo. E' um arbi-

trio immenso que vamos dar ao governo, e arbítrio talvez

sem exemplo. (Apoiados.)
Finaliso aqui as minhas observações.

O Sr. Nabico pronuncia um discurso que se acha no

AppendUe.

Lê-se, apoia-se e entra também em discussão, a seguinte

emenda substitutiva:

«Art. l.o O produeto dos bens da capellado Itambií, na

província de Pernambuco, instituída por André Vidal de

Negreiros, que fôr realisado na firma das leis n. 586 de 6
de Setembro de 1850, e n. 77a de 6 de Setembro de 1854,
será convertido em apólices da divida publica, pertencendo
ao hospital de caridade da cidade dollecife, e áo hospital da
misericórdia da cidade da Parahyba, a parte desse prOducto
correspondente aos bens situados nos territorios das mes-
mas províncias.

< Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrarip.
— Nabuco.— Sá e Albuquerque.— Barào de Camaragibe.—
Pinto de Campos.—Aguiar.—Augusto de Oliveira.—Gonçalves
da Silva.—Pae;; Barreto.— Bezerra Cavalcanti.— Brandão. >

O Sr. Sampaio Viakna *• — Sr. presidente, eu deveria tal-
vez desistir da palavra depois do brilhante, discurso que o
nobre deputado por Pernambuco acaba d/; proferir em de-

fesa do projecto ; mas como membro da commissão de fa-

zenda que apresentou, o mesmo projecto, entendo do meu

dever dizer algumas palavras em vista da discussão que ellc

tem provocado *

Senhores, a aetual commissão de fazenda nenhuma parte
teve na confecção deste projecto, senão de mera redacção,

cingindo-se aos preceitos que a camara adoptou na 2a dis-

cussão ; nada mais.

Entretanto conferenciando com os meus collcgas da com-

missão sentimos a necessidade de modificar ura pouco, ou

ao menos de submetter á ca&a algumas idéas em contrario
ao vencido, e neste presupposto formulámos um novo pro-

jecto como emenda áquelle de que se trata.

Creio, Sr. presidente, que esta-discussão tem tomado um
caracter diverso do que deveria talvez ter. Nós devemos en-

carar a questão como ella se apresenta, no seu verdadeiro
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aspecto. Não se trata dc averiguar se a acquisiçao que fez o

Estado destes bens 6 ou não odiosa; ella é legal.

O Sr. Nabuco : — Nós somos legisladores.

O Sr. Sampaio Viakn * : —E' verdade; mas devemos res-

peitar as leis emquanto não são revogadas.

O Sr. Naruco : — Então cate o projecto.

O Sr. Sampaio Vianna : — Perdôe-me, os bens pertencem
ao Estado.

O Sr. Paes Barreto : — E a applicação?

O Sr. Sampaio Viaxxa : —Sobre a applicação não se con-

testa ; creio que nenhum dos illustres membros lesta ca-

mara põe duvida a que estes bens sejão entregues a esta-

belecimentos pios.

O Sr. Paf.s Barreto : — Mas isto vai contra a lei, segun-

do o nobre deputado.

O Sr. Sampaio Vianna : —E' questão já vencida. Creio que
não ha duvida alguma sobre o destino ; mas quanto A admi-

aistração é que versa alguma duvida.
A aetual commissão de fazenda adopta inteiramente o

parecer da de 18-55, e não duvida apresentar uma emenda

no sentido de restabelecer o que aquella commissão propoz,
addicionando apenas um artigo relativamente adespezasjá

realisadas com o inventario destes bens, e também para re-

salvar qualquer outra despeza que por ventura ainda tenha

de se fazer com a alienação , e emfim com a liquidação nos

termos do presente projecto.
Definida por este modo, Sr. presidente, a minha posição,

e a da commissão, que neste momento tenho a honra de re-

presentar, entendo que nada mais devo dizer, até mesmo

porque se approxima a hora em que temos de entrar na dis-

cussão do voto de graças, c eu não desejo tomar mais tempo

á casa protelando esta discussão. a
Vou mandar á mesa a emenda de que acabo de fallar.

Le-se e apoia-se para entrar igualmente em discussão a

seguinte emenda:

« Art. l.o O produeto dos benss da eapelln do Itambé que
for realisado na fôrma das leis n. 586 de"6 de Setembro de

1850, e n. 778 de 6de Setembro de 1854, será convertido em

apólices da divida publica; sendo applicadas duas partes aos

estabelecimentos de caridade das províncias de Pernambuco

e Parahyba, repartidas por cada uma destas províncias na

razão do valor dos bens situados om seus respectivos territo-

rios, e a restante ao liospicio de Pedro II c ao instituto dos

Meninos Cégos. em partes iguaes.
« Art. 2.° Toda a despeza járealisada pela fazenda pu-

blica com o inventario dos referidos bens será indemnisada

pelo produeto da venda dos mesmos; e assim também a que
houver de verificar-se com a sua demarcação e alienação na

fôrma das citadas leis de 1850 e 1854, e com a liquidação nos

termos do presente projecto.
< Art. 3", o 2° do projecto n. 51.
« Art. 4o, o 3o dito dito.
t Art. 5», o 4" dito dito.
« Paço da camara dos deputados, 12 de Junho de 1857.—

S. R.—'Sampaio Viaima.— Torres-Uomcm. »

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

RESPOSTA A FALI A DO TIIR0IV0.
*

Continua a discussão do projecto de resposta á falia do

throno.

Está presente todo o ministério.

O Sr. Sali.es Toures-Homem ( signaes de muita allençito ;

profundo silencio): — Sr. presidente, em sua resposta ao

discurso imperial da abertura da presente sessão, esta ca-

mara vai pronunciar-se ácerca dos destinos da política que
desde 1853 imprimiouma direcção nova na marchado go-

verno do paiz, e que tem de ser continuada pelo gabinete

que se acaba de inaugurar, como nos asseverou o br. pre-

sidente do conselho. À solemnidade de que tem sido reves-

tida a aetual discussão do voto de graçfR esta, a par da

alta importancia dos resultados desèa apreciação, de que
depende não só a sorte do nascente gabinete, como a con -

servação ou mudança da situação creada por aquella po-
litica.



' 

SKSSÃÍ) EM b !>'

Tomando pai te nestes debate» como membro da commis-

são eu comprehendo o dever que lia para todos nos de enun-

oiarmo-nos sobre tão grave assumptc; com a franqueza e

lealdade que são devidas A coroa e au pau.

magníficas6'ma^s aquf"nada^re^ònd^no 
mundo real.

governo tigum 

"jriò 
o rellectido.fft política da conciliarão,

entrc as 
iltopiaa 

B <1"°;ll~

pudo? 
tem por si uma experiencia bastante longa para sano-

HÍXqúatroMÍÓs que foi iniciada, c passou pelas prova-

ÍJões difficeis que lhe impunhão as reminiscencas de um

passado ainda recente, e os interesses reluetantes da situa-

cão que era chamada a transformar. Pois bem . cila saluo

triumpliante de todas estas provas, penetrou prof undameu-

te nos sentimentos da sociedade, # dissipou^ desconfianças

que alimentavão a discórdia, fraccionou, misturou os par-

tidos , e conwdou-os todos a firmarem debaixo de uma

só bandeira — a ordem legal e as instituições constitucio-

naes do paiz. . 
'

s->A uma luta sem objecto real, pois que o facto provou

que não éramos dous partidos separados por grandes e m-

variaveis tlieorias politicas e sociaes, a uma luta quo por

seus excessos não pertencia ao systema representativo , a

uma luta que no passado tanto havia retardado a Pr°sP®"

ridade publica, e que ameaçava conduzir-nos a «m íuturo

carregado de sombras, succede uesse estado de pa/csponta-

nea que permittio ao paiz encarar sem desconfiança o dia

de amanhãa, e concentrar nsua actividade ímque mais ím-

porta aos melhoramentos de sua civilisaçao.

O bom senso nacional, a doçura e generosidade do carac-

ter dos Brasileiros contribuirão poderosamente, para a ra-

pidez do êxito deste regimen de concordia, cuja iniciativa

esconde-se na religião dos sentimentos da coroa.

Eu não examinarei; senhores, se todo3 os elementos do

ordem, de engrandeeimento e de dignidade que esta situação

encerrava forão devidamente aproveitados pela transacta

administração, sobretudo depois que ficou privada do ím-

pulso do homem eminente, a quem o Supremo 1 «.enumera-

dor chamou a si, ainda antes de linalisada a sua nobjo ta-

refa. Deixo este exame áquelles que não estiverem como eu

udstrictos ao dever de indulgência para com os illustres

cavalheiros que, ao ver abrirem-se as portas do parlamento,
abandonárão precipitadamente seus postos, traspassados do

Lum súbito e estranho terror.. . (Apoiado* e não apoiado#.)

Uh Sr. Deputado Não apoiado, muito honrosamento.

(Apoiados e não apoiados.)

l"u Su. Depltado : —De que serve isto? Expliquem-se

depois.

I~ o Sn. S*IXF.S Torbes-I1omi:ii : — Mas não avaliando essa

política senão pelos resultados já obtidos com uma exocução
1 

incompleta o vacillante, estes bastão para que possamos

| ajuizar da força dos seus elfeitos no futuro, quando so lhe

1 der o desenvolvimento de que é susceptível e de que carece.
' 

(Apoiados.) Qual é porém o fundamento da legitimidade

deste regimen cuja influencia benefica acabo de expor .

A conciliação será acaso o lira commum|de todos os gover-
nos constitucionaes, como aflirmou o nobre deputado pela
minha provincia, traduzindo essa palavra por paz e toleran-

cia ? Será um principio de governo nas condições ordinarias

do systema representativo, como a quiz entender a liem tia

sua 
"argumentação 

o outro illustre membro por S. Paulo?

Ambos base&rão-so na supposição da existência real do nm

antagonismo de opiniões entre os antigos partidos; e neste

ponto de vista. 6e elle fosso verdadeiro, tudo o que disaarão

não deiçaiia de ser muito plausível.
(jora offeíto, senhores, o regimen representativo dá o go-

verno á opinião preponderante no paiz; aliberdade das umas

tem por fim realisar esta condição do tilf-goiiemmen).

(Apoiados.) A essa opinião preferida o consagrada pelos suf-

fragios públicos pertence 
exclusivamente a direcção dos ne-

goefos, sem ser obrigada a desnaturalisar-se para transigir

com as opiniões rejeitadas, porque fora o mesmo que eons-

trann-cr os homens a sacrificarem o verdadeiro ao falso, o

justo ao injusto. A's minorias fica o direito d.e convencerem

a nação de que a inferioridade de sua posição não esta em

relação com a justiça de sua causa; tica-lhes o direito de

empregar todos os meios que as conàtituiçoes livres iacultao

para chamar a si a opinião publica, transformarem-se em

1857. é 
•

maiorias, o oecuparem pela sua vez o •.'•••verno. O peder <5 / f
obrigado a respeitar esse direito; a deixar us opiriiôe:» «lis-

sidentes moverem-se livremente na e.sphera que lhe* e pre- g
pria; a ouvir-lhe os murmúrios sobre o qne possa haver de .

exagerado ou de injusto nas applicações de sua política ? a

isto iimitão-se os devores dos governos para com <>> partidos
adversos. Transige-se em matéria de iuícresses, mas nàosc

pôde transigir impunemente á cust.i da verdade, porque
toda a concessão feita ao erro o á iimistíça dft lugar a um

novo erro, e a uma nova injustiça.. »

Esta não é porém a quostão que se vbntila : não se trata
de saber so em regra,geral, e quando de facto existem par-
tidos discriminados por <5renças_oppostr.s, a eoueilinção é
ou não cousa razoavele admissível. Posta nestes termos a

questão, implicaria um parallogismo, porque parte-so da
tupposição do antagonismo das crenças, o é i-so justamente
o que se contesta, o o que não pôde resistir a 

qualquer
analyse. A antiga dissidência'de principio- subsiste ainda

entre os partidos? K' isto o que cumpre verificar-se primeiro

que tudo para saliirmos da obseuridade doa equívocos. Lia

períodos na vida dos povos livres em que,resolvidos de com-

mum accordo certos problemas que dividiao os partidos,
estes dissolvem-se naturalmente, listamos ou não cm uni

desses períodos?
Eis a verdadeira base da discusão do importante assump-

to sujeito á nossa deliberação. [Apoiados.)
Se í verdade quo continuão ainda as divergências de

princípios, então serei o primeiro a convir cm que a conci-

iiação não passa de um sonlio lisongeiro, e que tem contra

si a natureza das cousa3, e os procoitos cardeaes do regimen

representativo. Mas so eu mostrar que taes divergências

não existem, quo desapparecôrão todos os elementos do
conflicto, então parecerá claro quo a conciliação não <5 

j
sómenteuma politica admissível, masque ó a única pos- 1

sivel, a única sensata, a única quo exprime e satisfaz as j
necessidades da situação. (Apoiados.)

O lionVado deputado por S. Paulo, que orou em ultimo

lugar nn precedente sessão, e a quein mo cabo a honra de

responder nesta occasião, encarrogou-se da diflicil tarefa

de apresentar-nos a lista dos princípios que separão os dous

partidos. Em dons artigos enperra-se a sua profissão do fé,

e vem a ser, força da autoridade, e moderação nas reformas.

O que entende o illustro membro pela força da autoridade ?

Se quiz dizer que no interesso da ordem, da segurança,,

das libeidades mesmo do paiz, os encarregados da autoridade

publica devem estar revestidos dos recursos o attribuiçSes

necessarias ao bom e efEcaz desemponlio dc suas funeções.

estamos todos em compluto accordo (apoiado»), e não valia n

pena quo o nobre deputado inserisso no seu credo esto artigo

ocioso.
autoridade dostituida de força, de prestigio, doixa a

descoberto e sem protoeção os direitos e interesses que forão
commettidos ú sua guarda, e esta posição aviltada e anar-
oIÍícb não pôde ser desejada por partido algum quo as-

piro a preoncher os deveres do governo em uma nação

culta,>(ylpoiados.) Mas também é verdade quo essa força o

prestigio não podem provir senão da lei do quem 11 autori-

dade é representante (apoiados); c so olla contrahe o ha-

bito de viola-la, de atacar as garantias dos cidadãos, 
que

lhe cumpre defender; so sacrifica interesses respeitáveis o

legítimos a conveniências do facção, então a autoridade des-

viitua-sc, debilita-se, e refugia-se 110 dominio da força phy-
sica a qual pôde excitar o modo, mas nunca conciliar a

mjhesão moral c o respeito. (Adiados. Muiio Um.)

/O peder ióra da orbita do direito ó eousa tão detestável

como o poder privado dos elementos essenciais i\ sua mis-

são; cm ambas as hypotheses ha uma í >nto aberta de peri-

gos e perturbações^So 
esta e a theoria do honrado preopi-

uante, então eu não tenlio noticia de que haja alguém que

pense diflerentemento, e sou induzido a crer que se abusou

singularmente da bondade do nobre deputado informando-o

da existência do projectos tendentes a debilitar a autoridade.

Senhores, houve tempo em quo o governo foi considerado

como inimigo nato da liberdade, em que toda a autoridade

foi posta em estado do suspeita flagrante: esse período »

o que precedeu á revolução do 7 de Abi il de 1H31. Poste-

riormente tendeu-se para o extremo opposto.; mas esses sen-

timentos de exagerada desconfiança, nascidos da efferves-

cencia das paixões, desapparecêião com a luta quo os tinha

oxcitado.
O defeito da argumentação do nobre memoro a quem

respondo, consiste em umeiro do chronologia ; ellc sup-
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põe-se sempre na época cia nossa historia em que a política
ila compressão estava em questão, atacada por uns e de-

Fendidapor outros ; não deu fó de que depois disto o tempo
• çorreu, a sociedade moveu-se, e grandes mudanças se ope-
rárao nas relações dos partidos e na situação politica do

paiz. O governo que sem pretexto procurasse retrogradar

para essa época, e dividir a sociedade em dous campos ri-
vaes, como ouir'ora, naufragaria inevitavelmente ante o bom

^n^).tt;icioiuil. Os grandes principio» que nos dividião, o

| principio 
~Je 

ordem e o principio de liberdade,cesBárão suas

| Juuis e desçansão em molle paz; e o paiz rir-se-liia de ver ar-

\mar-se palad:nos para defender instituições livres que nin-

jguom 
ameaça, ou para no meio de uma tranquillídade pro-

funda, couv a que existe, sustentar a ordem que ninguom

| ataca e todo;-» defendem. [Apoiados.)
A excentricidade e o ridículo deste procedimento serião

ainda xnai,s patentes se estes cavalheiros ésgrimUsexn suas
armas contra partidos inoffeusivos, ou procurassem com-

primir direitos regularmente exercidos, não por causa de

perigos actuaes, mas orn vista de outros que sua pcrspicacia
descobrisse em um futuro mais ou menos remoto. Fora isto

o mesmo que condemnar homens em perfeita saúde ao uso

de medicamentos enérgicos e a rigorosa dieta para cura-los

por anticipaçâo de moléstias de que pudessem vir a sofTrer.

(Apoiados, muito bem.)
Iito não quer dizer , senhores, que no interior de nossas

províncias não se levantem reclamações mais ou menos fun-
dadas contra a impunidade dos crimes , e contra a injustiça
e prepotência de que são responsáveis os agentes subalter-
nos da autoridade. Os sentimentos de moderação que ani-
2ju'o o governo imperial nem sempre penetrão nas camadas
inferi ¦ «rés da administração publica, onde muitas vezes im-

pera um espirito differente do seu , contrariando suas vis-
tas , e semeando o descontentamento entre os governados,
Mas e-te regimen, que aliás pertenceu a todos os tempos,
cessará com o progresso da civilisação á medida que o;-» nos-
sos governos se convencerem"de que a isenção do f&ror das

paixões políticas , a honestidade pessoal e o respeito dos di-
rei tos dos cidadãos não são requisitos de que se deva pres- .
cindir na escolha de seus f unccionarios. Porém em todo caso
eu não vejo nisto materiaes para 

"programmas 
de partidos,

porque todo o governo , seja qual fôr a divisa de sua bandei-
ra, tem o restricto dever de não tolerar o abuso na adminis-
tvi-.ção, e fnauter sempre e em tudo a regra estabelecida e o
direito.

Também nada posso ver de politico nos odios pessoaes,
nas lutas de rivalidades, de ambições locaes, nesse desen-
cadeamento de paixões ferozes que enlutàrão e u alguns

pontos do império as ultimas eleições. Se se perguntar ás
turmas anarchisadas que tomarão parte nessas scenas de-

j)]oraveij> qual a idéa politica por cujo triumpho commet-
tião taes excessos, ellas não poderáõ responder. Eu não

posso condecorar como nome de partido político o séquito
violento de ambições individuaes que não exprimem princi-
pio algum, e cujos meios de acção só attestão o atraso da
nossa ci vilinação. (,-1 poiado.?.)

O nobre deputado lia de pohs pcrmittlr-me que elimine da
sua profissão de fé esse primeiro artigo, e que passe ao se-

gun&o que resta...

O Sr. Nkrivs : —,0 ponto principal ainda está intacto ;
espero a resposta do nobre deputado.

O Sr. Salles Torres-Homi m :—Forão dous os pontos fun-
damnnt;tes que o nobre deputado apresentou como sua
pro.issuo de fé ; acabo de analysaro primeiro, isto ó,a força
da autoridade, principio commum a todos nós...

,. : — A theoria da concórdia com relação ás
divisões políticas ; isto é que é o ponto principal.

Q Sr. Sali.es Torriis-IIoiiem : —O segundo pri>cipio foi
a moderação nas reformas. Ora, para que esti formula possa
ser alguma outra cousa mais do que uma generalidade vaga
e de valor incerto, e necessário 

que eu a entenda em relação
aos projectos de reforma do partido adverso ao nobre de-
putado. Ora, quaes suo esses projectos ? onde podemos pro-
cura-los ? Não será de Certo no grito levantado neste ou
naquelle ponto do territorio, e que expira sem écho no resto
do paiz, não deixando de si vestígio na memória dos mesmos
que o soltarão. Não será tajnbexn nos escriptos individuaes,
anonymos, participantes da mobilidade caprichosa dos
acontecimentos.

E'sim nos act is tórios, e publioos, dimanados dos repre- ¦
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sentantes oíficiaes do pensamento do partido, daquelles que'
tinhão por si o direito e aoccasião de o formular, 

que se
deve encontrar o seu programma, e não em outra parte. O
partido liberal governou 5 annos ; o nos conselhos da coroa
na tribuna do corpo legislativo iniciou trabalhos, organisou

projectos em que transluz o espirito de sua politica, e por
onde é possível entrar sem medo dc errar na apreciação de
seus projectos.

Ora, senhores, o que é que ahi encontramos ? encontra-se
o voto bem pronunciado pela reforma da lei de 3 de Dezem-
bro de 1841, pela reforma parlamentar e eleitoral; encon-
trão-se ainda algumas tendencias incertas de descentralisa-

ção nos grãos inlimos da escala administrativa. Ha algu-
ma outra cousa mais? Não; a isto se limitirão seus pro-
jectos de melhoramento das instituições.

Quer ngora o nobre deputado saber qual foi afortuna
dessas reformas moderadas a que alludio ? Forão aceitas
pela maioria conservadora que as tinha precedentemente
combatido. (Apoiados.) Desde o momento que uma caiyiara
de deputados conservadora alterou cm seus pontos funda-
mentaes o^ systema da lei de 3 de Dezembro, e operou a re-
forma eleitoral e parlamentar, desdeessemomento apagá-
rão-so as cores exclusivas e rivaes das bandeiras dos parti-
dos! As condições moraes de sua existencia como partidos
desapparecerão; o progressista ficou sem programma, e o con-
servador, que realisára essas reformas em nome do pre-
gresso, perdeu não só o seu programma, como até o seu
nome, sem harmonia com o caracter da missão que acabava
de desempenhar....

Um Sb. Dkpct.ido : — Quem propGz essa reforma paria
mentar no senado ?

Ocriso Sit. Diíi'1'tai)0 : — O Sr. marquez de Paraná e:n
1848.

O Sr. Salles Toures-Homkm :—Senhores, eu lembro esíts
faetos em honra do patriotismo dos homens políticos que os

praticarão (apoiados), e que souberão compreliender que a
dignidade do cowtantias viri não cifra-se em perseverarem
um plano do idéas que a variação dos tempos e das circum-
stancias tornou inapplicavel e prejudicial ácausa publica.
O nobre deputado por S. Paulo dizia-nos hontem que as
opiniões políticas são eternas, que o seu culto formava
uma especie de religião. —-y

Creio que elle engana-se sobre aquillo que devemos en-
tender por consistência politica. A dignidade do estadista
consiste em defender e manter com denodo as opiniões que
julga conformes á verdade, e ao maior bem de seu paiz, se-

jão quaes forem, os caprichos das facções, os perigos ou
desvantagens pessoaes que contrariem o cumprimento deste
dever. Quando porém essas opiniões não estão mais em re-
lação com os factos novos e com as novas conveniências da
sociedade, quando mudadas certas condições cilas deixão
dr ser exoquiveis, então não ha grandeza moral nem digni-
dade em persistir,no erro a pretexto de consistência de prin-
cipios (apoiados); ha simplesmente o emperramento do or-

gulho, de que se encontrão a cada^asso vestígios na histo-
ria das desafieições dos príncipes, e das perturbações ci>is.

Ihi Sr. Dwutauo :—E' fanatismo politico, e não consis-
tenciu política.

O Sr. S\LLr.sToRRES-Ho.nr.M : —Seja-me licito citar sobre
este objecüo as palavras, mais eloqüentes que as minhas, do
um homem'da antigüidade que passou a vida a lutar glo
riosamente com as facções, e que teve a houra de morrer
pela liberdade do seu paiz. « O que tenho aprendido, diz
Cícero, o que tenho visto, o que me ensinárão os varões
mais sábios c preclaros tanto desta republica, como das ou-
trás cidades, o que li nos monumentos da sciencia que nos
deixárão, vem a ser, que não convém que 

-as mesmas pes-
soas professem pertinazmente as mesmas opiniões, mas sim
as que exigirem as circumstancias da reputóica, as dispo- 

J
siçõis dos tempos, e os interesses da concordiapublica (1). » 

|
(Apoiados.)

Foi a obscrvancia desta regra de conducta que muitas

vezes salvou a ordem publica nesse paiz que estamos acos-

(1) ll(pc lUdici. hocc vidi, Ikjpc scripta legi, hcec de sapientis-

simis et clarissimis viris, et in hac republica, et in aliis cicitati-

bus monumanta uobis litterce prodiderunt, 
non semper easdeni

sentenlias at iisdem sed quascumqus reipubliciB temporum incla-
natio ratio coiicordice poslularent, 6sse defcndeiidas, (Pro. Ç,
Piam to, C. XXXIX.)
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tumados a considerar não só como o berço da liberdade

constitucional, mas ainda como a terra clássica da lealdade

das convicções. Questões incomparavelmente de outro al-

cance e magnitude, que não tôm as que nos dividirão» agi-

târão a Inglaterra durante a primeira parte deste século,

questões hnmensas, das quaes umas revolvia» as raízes pro-

fundas da arvore centenaria da constituição bntannica; pro-

vocavão outras a explosão do fanatismo religioso; e algumas

ferião interesses poderosos 
e creados i. sombra das restnc-

ções protcctoras da industria. Pois bem! no lim de alguns

annos de uma luta que a espada, nao veio ensangüentar,

vio-se concordarem entre si partidos antes dissidentes por

verdadeiros contrastes de opinião, e seus estadistas mais

conspicuos firmarem com seus nomes e adliesão reformas

que havião precedentemente combatido.

Esta lealdade com que se sacrifica, a bom da causa com-

muin, principios que a oxperieneia já não justifica, embora

os sentimentos de vaidade pessoal e vistas mesquinhas de

partido se interessem na sua manutenção, offerece segura-

mente exemplos mais dignos de ser imitados do que o pro-

cedimento daquelles que por ventura teimassem no falso

caminho que uma vez encetárão, quaesquer que fossem as

calamidades e tropeços que nelles encontrassem. [Apoiados.)
Tendo demonstrado que os dons artigos de que consta o

manifesto poli tico do honrado deputado por Paulo não

são. propriedade sua exclusiva, mas que também s>ao os nossos,

são os de todo o munao na actualidade, passarei...

O Sr. Nebias: - Estamos todos convertidos.

O Sn. Sali.es Torres-Hoiieu : — Eu teria desejado não

ser interrompido com os «partes do nobre deputado....

O Sr. Nebias Estamos convertidos ; <5 só o que digo.

O Sr. Sai i.es Torres-Homem : — Não havendo encontrado

na política interior motnos de dissidência, julgo que os não

acharei na política externa. Concordes todos em perpetuar a

paz com as diversas nações, sem condições que pe6em sobre

nossa dignidade, podemos divergir na apreciação do gríio de

vigor e sagacidade com que tem sido dirigidas as negocia-

ções pendentes ; porém não existem entre nós planos essen-

cialmonte distiiictos sobre a solução dessas questões. As

que outrora tanto nos extremãrão a respeito da inter-

venção do imperionaluta entre as duas republicas do Prata,

pertencem hoje ao dominio dos factos consummados, e eu

creio que apezar do tudo não haverá Brazileiro que deseje

ver arrancada da nossa historia a pagina em que esses

líictos serão registrados. (Apoiado».)
Com nossos esforços e tkcsouros, com o valor e disciplina

dos nossos soldados, concorremos para o triumpho da causa

da liberdade e da civilisação na jornada| do Monte Cçseros.

Salvámos e firmámos a independencia de Estado Oriental no

momentoem que aFrança,cansada delutar com a tenacidade

indom.ita do moderno Jugurtha a ia abandonar como uma

victima indefesa & sua ambição invasora. (Uuilo bem.)

Fizemos cahir as barreiras que fechavão grande parte

desse continente aos passos ardentes da industria e do com-

mercio do mundo, quo aspiravão a percorre lo.

Chamámos um candidato novo, o mal agradecido pnpillo

dos jesuítas, a tomar assento entre os Estados Americanos

c a fruir os benefícios do desenvolvimento internacional, e

da civilisação hospitaleira. (Apoiados.) _
Houve sem duvida em tudo isto muita gloria para que

repudiemos esse passado," suoposto não fossemos bastante

ricos para compra-la çor tão alto preço, e bem que do muito

que fizemos poucas sejão as vantagens reaes que havemos

colhido até hoje. [Apoiados.)
Nossa influencia, que declina rapidamente 110 Prata e no

Paraná, está longe de ser aquella a que nos dava direito, já
não digo a magnitude de serviços generosa o desinteressada-

mente prestados, mas a nossa mesma posição de primeira

potência da America Meridional. Até o pequeno governo da

Assumpção julgou poder burlar seus compromissos solem-

lies com' o império, c obstar, com Injustificáveis adiamen-

tos a conclusão de questões em que temos legitimo e ur-

gente interesse.
Não sem custo foi garantida á bandeira nacionar&pelo

tratado de 25 de Dezembro de 1850, o livie transito do Pa-

ra'<*uay e do Alto-Paraná, aonde se admittio qne a repu-

blica como ribeirinha tinha soberania sobre suas águas. Sob

pretextos sem a minima consistência, a estipulação não foi

cumprida, o seis annos de novas negociações forSo ainda

precisos para firmar o mesmo direito no tratado de 6 de

Abril de 185t>.
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Parecia que ao menos desta vez nossa província da

Mato-Grosso, seqüestrada ha tanto tempo do resto do im-

perio por falta de communicação com o mar, ia finalmente

participar do movimento geral do commercio, da circula-

ção dos homens e das idéas, pela franqueza da via fluvial.

Desvaneceu-se porém outra vez esta bolla esperança,

porque....
O Sr. Neiius: — Qual é a con3equencia que dahi tira?

O Sr. Sallks Torrf.s-Homkm : — Tenha o nobre de-

putadoy a paciência de ouvir-me até o iim. Tão depressa *

lbi o tratado celebrado, o governo da Assumpção proou-
rou nul li ficar immediaiamcnte a concessão feita por meio
dos regulamentos de 15 do Julho e 10 de Agosto do

mesmo anno. Tudo o que um gênio fiscal sombrio e lios-

til podia fantasiar de mais vexatorio para feflíar o

rio foi incluído íiesscs regulamentos, que condemnão

nossos uáviós destinados directamente a^ Albuquerque

a tocarem em oito lugares differentes fe ouriçados todos de

registos e \igias, a sofirerem oito fiscalisações suecessivas,

com desembarque do passageiros, com exame de documcn-

tos, com visto de passaportes, e a pagareni na ida o volta

pesadas tintas nos diversos pontos desta extensa escala,

que até coruprchcnde águas sobre que a pequena republica

não tem dominio exclusivo, como são as que correm entre

o Apa e o Forte Olympo. (Apoiado».)
Em presença destes obstáculos, -que constituem uma

liberta viojação das estipulações a quo me referi, o livre

transito fluvial torna-se um direito de exercício impossível,

e fica frustrada a mais preciosa das vantagens que esperava-
mos colher do ultimo tratado. Se a isto se ajuntar que es
ajustes sobro a questão delimites forão adiados por mais
seis annos, comprchcnder-se-ha que nossa posição na-

quellas paragens não é muito melhor do que o era antes de

LtíoO. (Apoiados.)

O Sr. Puunuos Não apoiado, o tratado existe e deve

ser cumprido.

O Sr. Sallks Toiírks-IIo:iii:m : — Entre o que íe o que
deve ser excessiva tem sido a distancia! O governo impe-
rial, que depois do ultimo tratado se abandonãra a uma
exagerada confiança, a ponto de constituir-se o interpreto

das intenções eprojectos futuros do governo paraguayo,
Acercada liberdade geral da navegação do rio, tevedepas-

sar por desairosos desenganos. O decreto pelo qual elle

tornou extensivo a todas as bandeiras estrangeiras, que co-

brissem nossos carregamentos para Albuquerque o mesmo

direito de transito que com tanta dificuldade alcançara

para o navio nacional, dorme o somno dos finados na poeira
dos archivos das estações liscacs do império. (Apoiados.)

O Sr. Paramios :—Não apoiado.

O Sr. Sallks Torrks-Homi-m :—Está o decreto em exe-
cução ?

O Sr. Ni ihas Esta parte do discurso dó nobre deputada
não mo parece própria da concordia.

O Sr. Sallks Torri k-How:m :—Persuade-se o honrado de-

putado quo a concordia consiste em prescindir-se de todo

qualquer exame dos actos diplomáticos c administrativos

dos governos amigos ou adversarios?

0 Sr. Cm./. Maciiabo — V. Ex. mesmo acaba de dizer

que não ha amigos nem adversarios.

O Sr. Sallks Torrks-Homkm:—Entendo por adversarios os
o-overnos que por sua condueta não merecem o nosso apoio,

e para dispensar-me de mais longas explicações nãoauvi-

do retirar a expressão, tanto mais que o ex-ministro, sobra

quem a censuia poderia recahir, lionra-me com a sua par-
ticular ajnizade.

O Sr. Paramios : — Obrigado.

O Sr. Sali.es Tonai s-ÍÍOMin :—Expondo, senhores, es-

tes factos, não tenho outro desígnio senão o de mostrar que,
comquanto existão no terreno diplomático questões graves,
e de qne o paiz espera um deeenlace conforme ao seu direito,

aos fccus interesses c pundonor (apoiados), todavia não entrar»

por sua natureza no numoro dàquelhis que podem classiíi-

car os partidos. (Apoiados.)
O que acabo de dizer do Paraguay parece-me inteiramente

applicavel á mais séria dc nossas diflieuldades internacio-

naes , isto é , á que provém da manutenção do acto de 8 de

Agosto de 1815, a que lord Abcrdeen ligou o seu nome, e
doinodo insólitoedeprimente com que é exercida ainspec-

30



SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1857,
23ÍI

cão da Inglaterra sobre a marcha do governo imperial no

nua toei á repressão do contrabando. O mesmo sentimento

Sanimlqne reunioos Brazileiros para ext.nguwem total-

mente a por seus únicos esforços aquelle trafico nefano e

abominável , esse é também o sentimento que lhes torna

intolerável a injustiça das desconfianças sobçs a lealdade do

seu coverno, e os reúne nas mesmas expressões de pezar o

indignação contra o abuso que uma nação, que se preza de

magnanima, faz de sua força e grandeza. (Apoiados.)

As questões administrativas nos offereceiâõ por ventura

os elementi s de antagonismo que não podemos descobrir na

política interior c exterior para juitifcear a separaçao dos

antigos partidos? , . .

Dessas questões, que são numerosas, umas tem por objecto

imperfeições, vícios e laCanas do nosso systeu» administra-

tívo, e outras se basêão sobre necessidades reaes_ ou íicti-

cias de progresso e melhoramento na constituição econo-

Sica e industrial do Paiz. As primeiras sãosempreventüad.s

e discutidas no circulo pequeno ® trau^? do 
.^5!

esneeiaes que as resolvem da melhor maneira, segunOo

a 
PSas 

da saneia e a experienca dos pegocios sem

cue vistas políticas tenhão nisso a menor influencia. Quan-

to porém ás segundas, o publico é muitas vezes chamado a

tomar uma pane activa o estrondosa cm sua discussão, c

entllo as paixões que cxcitão, os interesses que poem em

jogo podem ser aproveitados e explorados pelos partidos

Mas eu sustento que mesmo a respeito destas ultimas tal

não tem havido. As questões administrativas conservao-se

em suçl osphera especial, sem que as parcialidades prfxti^s

procurassem ahi armas uma contra a outra.ÇI ara exem-

pliíicar, tomarei as duas questões mais importantes da nc-

tualidade, a da colonisaçâo e a da organis^çao do credito

^Api-iriicira, 
que domina todas as outras, porque 6 a que»-

tão da consfrvaçãô ou da rainada lavoura existente, istoé,

da principal fonte da riqueza do paiz, foi entregue á sabedo-

ria e ao zelo do ministério tronsaeto.

O nobre ex-ministro do império exigio tempo, muito tem-

¦ no para meditar sobre esse assumpto, aliás de uma neeessi-

dado urgentíssima; e os partidos que o nao quizerao contur-

bar i o meio de suas meditações guardaruo uma attituda si-

lenciosa, que faz honra á sua paciência e discrição.

O Sr.. Pedueiba s — A resposta está no meurelatorio.

O Sr Saiaes Tobbu»Homem : — Emquanto meditava o

ministério, um facto grave e previsto tinha lugar ; a escra-

vatur-i decrescia rapidamente nos estabelecimentos de agri-

cultura não sendo mais reforçada com os suppnmentos

feitos pelo contrabando, e desenvolvião-se os primeiros

symptomas da crise que ora pende sobre a lavoura e sc ore

todas as classes da população. (Apoiados.)
Por outro laio perdia-se, por falta de impulso, de direcçao

e de auxilio do governo, a opportunidade de attralnr ao

nosso paiz uma pequena parte ao menos dessas consideráveis'

massas de -emigrantes 
que por um exílio voluntário vem

procurar no Novo Mundo um trabalho menos disputado,

um pão menos amargo, e destinos melhores.

No tira de dous annos, uma medida de colonisaçâo foi

annunciada com emphase e formalidade. Cuidou-se que

se ia ramificar em nosso solo algumas das vastas correntes

que levão cada anno legiões innumeraveis de trabalhado-

res europeos aos Estados do oeste da União Americana, ao

Canadá, c á Australia. O engano não podia ser mais com-

pleto, porque tratava-se simplesmente^ de importar as ex-

pensas do thesouro colonos chins, á imitação do que por

contados particulares se lizera nas Antilhas Inglezas, como

se o Brazil estivessse 110 caso dessas regiões sem aspirações

e sem futuro, aonde a metropole nada mais vê do quo plan-

tações de canna, e ancoradouros necessaiios ao serviço do

s'cu poder marítimo. (Apoiados.) .
No momento em que procuramos desinçar nossa civui-

sacão da lepra da barbaria dos sertões africanos, iriamos

còlònisàr o império com o Asiático indolente, escravo da

rotina o da superstição 1 (Afiados.)

O Sr Pedbeira : — Nunca tive esse pensamento ; já ex-

pliquei isso o anuo passado.

O Sn. Saij.es Tobres-Hojieii : — Eu não tinha então a

lionra de assentar-me nesta casa.

O Sr. Nebias : — O nobre deputado está chamando a

couta? a administração passada

O Sn. Saii.es Torbes-IIoükm;—Supponho que quando
assim fosse, estaria no meu direito.

O Sr. Neihas : — Não ha duvida; mas como quer harmo-
nisar a administração passada com a actual ?

O Sr. Sali.es Torres-IIome» : — Nenhuma pretenção ma-
nifestei a tal respeito. Um gabinete liomogeneo é cousa pos-
sivel c freqüente; mas dous ministérios solidários não só
no pensamento geral da política, como em todas as questões
da administração, não se encontrão com a mesma facilidade.

[Apoiados.)
Perdidos muitos centos de contos....

O Sr. Pedreira : — Quantos ?

O Sr. SallesTorres-Homem :—Muitos centos de contos, c
introduzidos os Chins, que nem ao menos erão os da provin-
cia de Fo-Kien, donde a Inglaterra tirara os seus pelo por-
to de Amoy, mas sim os das vizinhanças de Cantão, que mes-
mo na Asia passão pela escória da raça humana, o nobre
ex-ministro suspeitou que havia obrado com demasiada pres-
sa, e consagrou mais dous annos a novas meditações. (Hiso.)

Finalmente, quando não havia mais espaço para meditar,

quando o navio ministerial desmantelava-se, e toda a sua
tripulação o abandonava, loi só então que appareccu o de-
creto de 26 do Março deste anno dando sobre colonisaçâo

providencias insuficientes, e nas quaes resumira o pensa-
mento 

"que 
sempre dominara o ministro do colonisar deser-

tofc com preterição'de necessidades palpitantes da lavoura

actual. (Apoiados.)
Entretanto, senhores, o regimen da temporisação havia

já surtido abundantemente os seus tristes effeitos. Pela min-

gua de braços, e por seu excessivo custo, grande numero
de cultivadores de generos do consumo interior nas provin-
cias do norte preferirão dar outra direcção a seus capitaes,
abandonando as terras e vendendo os escravos aos planta-
dores do principal artigo dê exportação do sul, e único ca-

paz de resistir aQ seu alto preço. (Apoiados.)
No sul repetio-so o mesmo facto ; a grande lavoura,

ameaçada de paralysar-se, e de perder suas safras, tratou
de absorver as forças da pequena lavoura applicada a ge-
neros de alimentação, e em toda a parte diminuio a pro-
ducção deste* últimos, e os preços subirão até onde eoireção
os preços da fome <3 da penúria para as classes mais nume-
rosas da população. (Apoiados.)

As subsistencias não podem encarecer sem elevar os sala-
rios e reagir sobre o custo da producçãc? dos valores de todas
asoutras industrias, exeepto quando a população operaria
superabunda em vez de diminuir. Aqui, pelo contrario, a
excepção não existe, e a carestia dos generos vitaes é aggra-
vada com a insuffieiencia de braços em todos os outros ra-
mos de trabalho, de sorte que estas duas causas se reúnem

para generalisar o effeito da alça de todos os produetos da
industria interna. (Apoiados.)

Como conseqüências d,o que acabo de expor, diminuio a

parte pertencente ao beneíicio do capital em todas as em-

presa3, industrias e trabalhos, em £uo avultão a mão de
obra e os materiaes, cujo principal valor em ultima analy-
se decompõe-se também em salarios. Diminuirão as accu-
mulaçõea das sobras individuaes, que formão aunualmentc
o accrescimo da massa dos capitaes disponíveis do paiz.

Diminuirão os mesmos recursos do Estado , comquanto
o algarismo de suas receitas seja maioi do que ha 5 annos,
porque essas quantias avaliadas em dinheiro perderão mais
de 50 % do seu poder de acquisição. O Estado supporta
parte dessa perda na compra de fornecimentos e nas despe-
zas de seus fabricos e construcções ; e a outra parte da per-
da elle a lança sobre a classe dos rendeiros e dos funccio-
narios públicos, cuia sorte <5hoje a mais deplorável. (Apoia-
dos.) A prosperidade está na superlisie; o sofTrimento e a
miséria estão no fundo desta situação. (Apoiados.)

, Em taes circumstancias, como se comportarão os parti-
dos? Acasoaceusárão-se reciprocamente de haverem con-
tribuido para este mal por sua imprevidencia ? Não, senho-
res, nenhum aceitou a solidariedade em semelhante pro-
cedimento ; nenhum reenviou a seu adversario a respon-
sabilidade que nelle havia ; ambos limitárão-se a deplorar

que a mais transcendente necessidadedo paiz não merecesse

do transado gabinete a attenção que lhe era.de\ida. (Apoia-
dos.)

O Sr. Pedreira: — Está muito enganado.

O Sr. Cruz Machado: — Eu desejava que V. Ex. pro~
vasse como estava nas mão3 do ministério evitar estes males*

l kk I 
*
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O Sr. Sau.es Torrer-Homem : — Isto é questão que

tóde ser ventilada na discussão do orçamento doUnporio,

eentão não duvidarei responder & roterpellaçao doinobro

deputado. Essa providencia que appareceu no lira d« i annos

de existancia do tranaactO ministério poderia ter appare-

cido 15 dias depois do sua ascensão ao poder.

O Sr. Barbos\ : — Não podia , a subvenção foi dadajit

no fim.

O Sn. Sallics Torri.»-Ho«i:'i : — Porque não a solicitou

do corpo legislativo ém 1854 ?

Senhores, eu passo íi segunda questão, menos importante

em seu objecto, porém mais incandescente c cheia de

Contra algumas dificuldades em que se tem achado a

praça do Kio de Janeiro e o proprio Bancado Brazil, e como

meio de imprimir um vôo rápido i. industria nacional, pre-
eonisou-se a multiplicidade de bancos de emissão, o a sua

liberdade sem pêns.
Suppôz-se que havia no credito bancário regiões ainda

inexploradas, como ha em certas partes do globo jazigos
uuriferoB ainda desconhecidos. Confundindo-se capital cum

o instrumento da circulação, imaginou-se que por isso que
o papel fiduciario de um banco preenche até certo ponto
as funeçõea de moeda, era também capital, <• que as emis-

sões bancarias terião assim a virtude maravilhosa de aug-
' 
mentar os recursos da industria até onde elles fossem pre*

C1SA 
instituição de um banco central com caixas filiaes nas

provinçias foi considerada como uma organisação de credi-

to viciosa, .incompatível com a liberdade da industria, que

requer a pluralidade de bancos independentes, c com os

interesses do commercio, que necessita "fia concurrencia

entre elles para obter capitaes abundantes e baratos. '

Nas restricções impostas pela experiencia de todas as

nações aos bancos de circulação, e no jogo do seu compli-

cado mecanismo, pelo qual alargão ou encurtão o iio ás suas

operações pela elevação da taxa dos descontos, não seqiiiz

ver outra cousa mais do que precauções de uma prudência
pHsillariime e vexatória do commercio, a quem convém uma

expansão continua.
Todos aquclles que duvidárão da plausibilidade dessa

doutrina forão taxados de espiritos retrógrados, adoptos de

uma escola velha que fechou suas portas carcomidas ã, luz

da éra nova da civilisação cconomica.
Isto dizem os que tomárão para si o titulo de partidarios

da liberdade da industria, a liberdade do privilegio, e da
immunidade das sociedades anonymas!...

* Eis aqui agora o que respondem os outros:
Vós de«conheceis a natureza própria do credito; attribuis-

lhe efFeitos que não podem produzir; c todas as vossas decla-
inações repercutidas pelos échos das publicfdades não ser-
vem senão de excitar 110 publico e no commercio esperan-
ca? cliimericas. i

Não é verdade que os bancos do emissão creem capitaes;

elles limitão-se a operar sobre os que jil existem, nem mais

nem menos; e a fazê-los passar de umas mãos para outras

por meio do seu papel de uma convortibílidade immediata.

Os capitaes são os fruetos exclusivos do trabalho e da eco-
nomia, que os accumula para cmprega-los na creação de
novos valores. Tiras de papel não possuem a propriedade
magíca de improvisar riquezas onde o trabalho as não pro-
duzio: na sciencia do oredito não ha lampadas de Aladino.
(Apoiado*.)

Um banco de emissão não desconta os produetos do tra-
balho futuro; o seu bilhete representa transacções effec-
tuadas, representa capitaes que circulâo actualmente sob
a fôrma de produetos até chegarem ao consumo e á liqui-
dação definitiva. A multiplicação artificial dos signaes
representativos <la moeda augmenta as artérias da circu-
lação, sem augmentar ao mesmo tempo a quantidade dos
valores circulantes; e neste caso o rcfluxo é igual & emissão.

Os que pretendem por semelhante meio prover a escassez
de capitaes assemelhão-se áquelles que na deficiencia real
de artigos de subsistencias propuzessem como remodio o
dupíicár-se o numero dos carros para transporta-los ao
mercado.

O vosso pretendido systema moderno fez o seu primeiro
ensaio desastroso, ha 140 annos; chamava-se então syste-
ma de Law ; e desde essa época nunca deixou de reappa-
recer com nome e fôrmas mudadas em épocas de crises

¦ commerciaes; mas sempre reconhecido através de seus

disfarces pela sua promessa característica de fabricar ca-

pitai com papel, de toda aparto lbi repellido como uma ¦¦

illusão funesta. 
. 

_ ,
A pluralidade dos bancos independentes de emissuo longe

de ser o ultimo progresso em matéria de credito, como 111-

culcais, é pelo contrario um velho systema que Í01 condem-

nado por seus abusos pelas nações que caminhão na van-

guarda da civilisação. A Inglaterra o proscreveu em

isto é, no periododo renascimento da liberdade commercinl

nesse paiz, e a França fez o mesmo em 1818, no momento

em que prevaleci âo as idéas do ultra-liberalismo. O autor

do reririfliou ari tem o nome de ltobert Peel, o destruidor

dos monopolios em Inglaterra, o financeiro liberal por ex-

cellencia, cuja memória é hoje abençoada ali lia cabaha do

pobre. ,
A experiência feita em Inglaterra sobre o &ystema da

pluralidade dos bancos de emissão, e sobre o vosso princi-

pio da livre concurrencia, deu o seguinte resultado : No

triennio do 1814 a 1816 suspenderão seus pagamentos 110

bancos, c entre estes 89 forão declarados cm estado de ban-

ca-rota. No quatriennio de 183!) a 1813 quebrarão 29, dos

quaes 17 nãoderão dividendo algum....

for conta da^cxpericncia dos Estados-I nidos- achao-se

200 quebras em um só anno, o de 1836 Já veuea que o

campo da livre concurrencia em matéria de emissão esta

lastrado de destroços innumeraveis causados pelas emissões

bancarias I... (Apoiadot.)
Qae o credito seja fácil c barato, tal é a segunda necessi-

dade do commercio. A primeira é queellc sejaj*olido e per-
manente. Quando ambas estas necessidades não podem ser

satisfeitas conjunctamente, é indispensável quoa primeira
seja sacrificada ii segunda. (A)>"i<*dos.) A elevação d o pre-
mio dos descontos além dc certa medida aflrouxa certa-

mente as operações do commercio c da industria ; mas isso

nada é comparativamente aos e{feitos da suspensão total

dos descontos de uin grande estabelecimento dc credito. A

subida da taxa é um accidentc supportavel, a cessação dos

descontos é um cataclisma. Ora, essas restricções que ata-

cais, o que cxcitão os vossos murmúrios, são justamente^ns
restricções tutellates do commercio ; ellas tem por único

lim garantir a pcrmancncia do credito, c prevenir as caias-

trophes ...

O Sr. Nkmus: — E' o que V. Ex. diz, ou os que são

dessa opinião ?

O Sr. Sali.es Torres-IIomem : — Exponho o estado da

questão.

O Sr. Nebus : — Bem.

O Sr. Sai.lks Torrus-Houi m : — Acatode resumir o que
em sentidos oppostos se tem dito a respeito da questão mais

ardente da actualidade, com o fim de verificar se ella pode-
ria alimentar as dissidências entro os partidos politicos. Os
factos mostrão que não ; quo não se foz disso questão de

partido ; quo ha liberaes em política que são conservadores '

no objecto do quo se trata, assim como ha conservadores

que são.... liberaes.
Tenho percorrido o circulo das questões em que poderia

achar motivos de antagonismo entre os partidos, o como

o acabais dc ver, senhores, não os encontrei cm parto
alguma.

Se com todo o rigor do pedantismo das escolas fos«e for-

çoso* observar a regra de que o regimen representativo não

pôde ou não deve prescindir da existência de partidos, então

eu não vejo na preonte conjunctura senão um de dons

expedientes a seguir,
Será preciso ou fazer parar a maclnna constitucional até I

que cesse a desgraça que acontecen-no» de estarmos t idos 
j

ae accordo (riso), ou improvisar programmas dissidentes, I

como se fantasião romances c comédias,.... (muito bem) »

mas como provavelmente 
o paiz acharia ridículas e de máo

posto essas composições, por falta de naturalidade, neste

Taso não baveríi remedio senão resignar-nos por algum

tempo ádura privação das paixões de partido. (fíi»o.)
Senhores, enunciando esta» esperançai, não se entenda

que eu as exagero além dos limites do nizoavel, c do possj-
vel. Bem sei que a existência dos partidos e suas lutas -ao

cousa» inevitáveis, e até corto ponto nccessarias no systema

representativo, como são em todas as [outras espheras do

mundo moral, que Deos abrio & eterna disputa dos homens.

Mas o fim sério e sensato da conciliação, o verdadeiro

fim dos seus esforços, consistirá em substituir as antigas

facções políticas, hoje sem objecto, sem missão, por verda-
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deiros partidos políticos novos (apoiados); em circumcresve-

los nos limites que a constituição traçou para suas con-

ductas regulares e pacificas (apoiados^ ; em tirar aos- gover-
lios o caracter de chefes apaixonados de unia parcialidade,

para constitui-los defensores de todos os direitos. Para isto

era preciso dar á luta longos dia3 de trégua, durante os

quaes ministérios neutraes e desprevenidos tratassem derea-

lisar estas condições dos governos representativos pelo con-

curso de todos aquelles que soubessem comprehender que
acima da causa dos odios, acima da causa dos interesses da

seita pessoal, está a causa do Brazil, a quem nos'Cumpre
servir primeiro que tudo. (Apoiados.)

Entre a decadencia dos partidos velhos que acabárao seu

tempo e o apparecimeuto dos partidos novos, a quem o por-
vir pertence, virá assim interpôr-se uma época sGm phy-
sionomia, sem emoções, sem crenças enthusiasticas, mas

que terá a inapreciavel vantagem de romper a continuidade

da cadêa de tradições funestas, e de favorecer pela sua

calma c por seu silencio o trabalho interior de reorgam-

sação administrativa e industrial do paiz. [Apoiados_
Todos os povos, ainda os mais cheios^ de seiva e de vigor,

precisão desta intermittencia na sua actividade política para

reparar e fortificar os outros elementos da sua vitalidade;

as nações novas que, como o Brazil, ainda não iirmarao de

todo os alicerces de sua civilisação, necessitao mais que ou-

tras destas paradas, e não podem desperdiçar ^suas 
forças

vivas em lutas incessantes e estereis, sem expôremrse aos

effeitos de uma caducidade prematura. (Apoiados.)

Uma voz : — E esta é a verdade política da actualidade.

O Sn. Sallf.s Tonnr.s-HoMRu : — Tal é, se eu bein a com-

prehendo, a politica que o discurso da corôa recommendou

pela terceira vez, e que o Sr. presidente do conselho aqui

veio annunciar e desenvplvcr como a base do programma do

novo gabinete. O Sr. presidente do conselho é um dos ulti-

mos representantes da geração a quem coube a gloria dos

grandes trabalhos da emancipação e liberdade deste paiz, c

cujos operários já descerão quasi todos ao tumulo rodea-

dos da veneração publica.
Mais de um terço de século tem decorrido depois desses

tempos que virão mudar-se os destinos de nossa patria, e

durante este longo período, em que os negocios públicos 
se

tOm achado expostos a tão rapidas emanadas vicissitudes,

o nobre presidente do conselho, ou seja como membro proe-
minente de nossas assembléas, ou seja como encarregado

pela confiança do soberano de dirigir o leme do Estado,

achou-se constantemente nas po- ições mais favoraveis para
bem apreciar as aberrações do espirito de partido, e medir

os gráos de sua influencia perturbadora sobre o movimento

dos governos.
Assim também, quando em ultimo resultado desse pre-

cioso saber, filho de uma velha experiencia _da3 
cousas pu-

blicas, o nobre presidente do conselho aqui entrou com o

espirito sem illusões, e a fronte serena, para preconisar o

regimen da concórdia, e afiançar a imparcialidade de sua

administração, houve, senhores, um grande motivo para
felicitar tísta bella causa da conciliação do apoio recebido

de uma autoridade tão respeitável, e tão competente para
ensinar aos homens novos os perigos do exclusivismo e das

reacções. (Apoiados. Muito bem. O orador é felicitado por al-

guns Srs. deputados.)

O Sr. Ai.mf.id\ Pereiiu : — Sr presidente, compreliendo
a insuficiência de minhas habilitações, e por isso não é

ii(*llas confiado, sim na costumada benevolência deV.Ex.

e da casa, que ouso hojp pela primeira vez vir occupar a sua

atténção, <; manifestar o meu pensamento ácerca da situa-

ção politica do paiz e da maneira por que encaro marcha

dos negocios públicos, sem ter todavia a pretenção de vir
• derramar luz no debate, de vir esclarecer alguém, e apenas

com animo disposto a ser desviado de algumas duvidas em

que possa por ventura estar envolto o meu espirito. ?

Quando, Sr. presidente, inscrevi-me contra o voto de gra-

ças formulado pela honrada commissão de resposta á falia

do throno, não tive em vista, nem pretendi de longo collo-

car-me cm opposição ao actual gabinete, a qnem pelo con-

trario saudava já então como a expressão genuina da situa-

ção politica do paiz, e a quem hoje mais franca e decidida-

mente faço esta saudação depois dos discursos pronunciados

pelo honrado Sr. presidente do conselho, e pelo nobre depu-

tado que acaba de sentar-se. Ha & frente da administração

publica caracteres distinetos que muito respeito, que offerc-

com garantias de futuro ao paiz, e que guiados pela sua il-

lustração, pela sua longa pratica dos negocios públicos,
saberáõ, segundo devo crer firmemente, embora considere
muito delicada e melindrosa a sua missão na actualidade,

dirigir a náo do Estado através dos escolhos semeados aqui

e ali 110 nosso oceano político ao porto do seu verdadeiro

destino.
Manifestando-me por esta fôrma, Sr. presidente, devoob-

servar a V. Ex. « á casa que a essa manifestação não^sou

impellido por quaesquer considerações que se prendão a

uma ordem de cousas pertencente á vespera. Com o es-

pirito livre ácerca do passado, não carregando sobre os hom-

bros o legado das gerações políticas transactas, porque no-

vel na carreira publica não posso participar da gloria ou in-

gloria desses tempos, nem dos seus applausos ou recrimi-

nações ; porque nascido, politicamente fallando, em uma

época em que o paiz latigado das antigas lutas, impellido

pela lógica rigorosa dos acontecimentos, entrou em uma
nova phase, aceitando as lições do passado, colhendo delle
os fruetos sãos e sazonados, e deixando á margem os que
lhe parecerão nocivos, não posso ter a minima responsapi-
lidade de um h> acto desse período da vida politica
a que não pertenço ; só cumpre-me ver no passado o acto
consummado, aceita-lo e aprecia-lo como o historiador que
faz autópsia dos factos e dá-lhes o apreço devido em face
do seu mérito real e intrínseco, sem deixar-se seduzir pela

paixão do momento, pela participação mais ou meDos direc-

taque nelles teve j só cumpre-me olhar o presente como

uma esperança, e delle aguardar o futuro com o sincero

desejo de ver cm toda a sua pureza no paiz o systema cons-

titucional representativo como está definido na constituição

do Estado, nada mais e nada menos, segundo a bella pura-
se de um dos nossos homens políticos (apoiados); de ver o

predomínio fratico do direito, do justo e do honesto em todo

o seu vigor e plenitude; a observância da lei religiosamente

desenvolvida, e energicamente coliibindo os excessos e abu-

sos de seus exectitores (apoiados); de ver finalmente o paiz
caminhar pela estrada da prosperidade sabendo aliar,

como bellamente se exprimio o Sr. de Montalembert fal-
lando ácerca da democracia constitucional na Inglaterra, o

gênio da tradição intelligente á pratica do progresso mode-
rado. (Apoiados, muito bem )

O paiz, Sr. presidente, como V. Ex. e a camara devem

ter compreliendido, especialmente depois do brilhante^ dia-

curso pronunciado pelo nobie deputado por minha provincia

que precedeu-me, atravessa neste momento um desses pe-
r iodos críticos que não é novo nos annaes das nações regidas

pela fôrma de governo representativo, em que^ parece não

estar dominado por nenhuma paixão positiva, não^estar pos-
suido de nenhuma idéa, de nenhum principio, não ter em

sofiiimento em seu seio um só inteiessede ordem politica,
em que os antigos partidos, fatigados da luta, não vendo mais

diante de si a bandeira que os conduzia ap combate, retira-

rão se da arena, e debandárão-se.

Em presença deste estado de cousas, que revela-se em

todos os actos de que somos testemunhas, que se revela 110

espirito publico, na imprensa, neste recinto, na organisaçâo

do gabinete que preside actualmente aos destinos do paiz,
110 seu programma, nas suas palavras, e em todas as outras

pronunciadas neste recinto, alguns espiritas meno3 seguros

da crença inabalavel do paiz nutrem apprehensões muito

sérias ácerca do futuro do systema representativo entre nós.

Estas apprehensões porém são porcmquant® prematuras;
não têm um fundamento, e por Isso não devem pesar nos

ânimos daquelles que considerão um impossível o desappare-

cimento das actuaes instituições desse extenso território,

que somente poderá ligar-se e conservar-se cm sua integri-

dado por meio deste systema, que faz interessar os pontos
mais longínquos pelo centro, e o centro^ pelos pontos-mais
longínquos, que neste fluxo e retluxo de idéas transmitiu as

da capital do império a seua ângulos mais remotos e vice-

versa, mantém a crença de que o Brazil não poderá attm-

gir ao gráo de desenvolvimento que lhe aiiançao seus

immensos recursos, senão conservando-se unido, e que

não so poderá conservar unido senão á sombra da monar-

chia constitucional representativa. (Apoiados.)

Quem desce ao exame serio das cousas não pode deixar

de banir do espirito a menor sombra dessas apprehensões

prematuras, nutridas sem duvida po' ânimos generosos e

patrioticos, mas que em seu culto ardente e lavado ao fana-

tismo pelo regimen representativo sao impellidos a esse

juizo por um raciocínio falso, e por uma apreciaçao mexacta

dos acontecimentos.
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Os cue assim pensão, Sr. presidente, fuwlameutao suas

nppreliensões em factos que considero meramente sympto-

maticos, sem descer ao exame e á erigem das verdac eiras

causas, e dahi partem para assignalar uma como quegan--• . nnrct assignalar uma

?ontos uo ímpenu, ^ . ¦*, 1

ser o fim primordial da política da concordia e modo

ração inaugurada pelo gabinete, em um pn./. regido

peía forma do governo representativo, cm que a luta

das opiniões 6 uma necessidade, em que a existência dos

partidos 6 uma condição indispensável para conservar

em equilíbrio pela mutua resistência os dou» elementos, as

duas forças vivas que se debatem e hão de debater-se sempre

em todos ospnizes livres, emquanto o homem fOr organisa-

do como é, emquanto fôr dotado de razão e paixão: 
— o es-

pirito de ordem e o espirito de liberdade ; o espirito de pro-

gresso e o espirito de conservação ; o desfalleciinentoadas

antigas crenças; a substituição da fé política pela affeição

individual, e mesmo pela transacção do momento; a sub-

-tituição dos partidos pelas individualidades; reputações po-
liticas antigas e importantes olhadas com olhos vesgos por
seus discípulos; o eongraçamento de homens que em ou-

tras épocas pleitearão èob bandeiras oppostas»por idéas tão

antinòmicas; tudo isto parece revelar-lhes um facto muito

importante e digno de séria.meditação, uma enfermidade

ue corróe as instituições e perturba o movimento regular

.o systèma representativo.

Lavados por esta crença, elles vêm na actual situação um

estado'perigoso ; não cornprehendem essa política de con-

cordift e moderação de todos para o bem de todos, essa fusão

de antigos elementos , e enxergãoem tudo isto a annullação

do corpo legislativo e a morte do systema representativo ;

porque, dizem elles, desde que em observancia da política de

concordia e moderação firmar-se a crença de que não deve

haver no parlamento senão uma opinião , o pensamento po-
Iitico estará morto no paiz, e a multidão deixará de interfe-

rir legitimamente nos negocios públicos * porque o governo
incumbir-se-ha de dirigir o paiz a bem de todos, procurando
harmonisa-los sempre, conchega-los, fazendo que uns e

outros pensem do mesmo modo , e robustecendo-os neste

pensamento de amor e de concordia, dando-lhes por garantes
no governo os homens mais proeminentes, aos quaes uns e

outros tiverem con fiado euas melhores esperanças.

Este raciocínio, Sr presidente, 6 falso, porque pecca cm

sua conclusão. A existência da maior parte destes íaetos é

na verdade incontestável; mas não são por omquanto taes

que devüo fazer nutrir sérios receios úcerca da existeneia do

systema representativo entre nós. Com effeito esse systema

assenta nó antagonismo de interesses oppostos que procurão
equilibrar-se pela mutua resistência, c é por isto que o ve-

mos tão cheio de vida e tão benefico no paiz clássico dessa

firma de governo. Ali os partidos achão-so em luta mais

ou menos, e quando chègão a um accordo ácerca de um ou

outro objeeto, desligão-se de novo para abrirem um novo

pleirff, inanifestitndo-se em terreno diverso.

Modernamente vemos ali ápparecer em luta um novo

principio; vemos o chefe do gabinete apresentar-sp na ca-

mara dos communs, e declarar que pretende iniciar uma
reforma radical no systema eleitoral, a admissão dos He-
biv-">s 110 parlamento; vemos um partido importante, esque-
c *ndo o principio aggressivó o egoiscico da nacionalidade in •

gle::a, oppOr-se á política exterior de turbulência de lord
Palmerston; em defesa da causa dn justiça e do bom direito
das nações fr.i• ;:s. Esse antagonismo de opiniões diversas
traz sempre ali o equilíbrio de interesses oppostos, do modo

que um não prevalece nunca exclusivamente e de preferen-
cia sobra outro. A situação em que nos achamos não apre-

senta este antagonismo, em que assenta o systema repre-
tentativo. Se es-e estado de cousas promettesse permanencia
<i duração, então muito deveríamos receiar das instituições

constiijieionaesno Brazil. porque a perinaneneia dessa syn-

c-^pe do espirito político com que se caracterisa a situação,

traria inevitavelmente a morte da opinião, o com a morte
da opinião a morte do systema representativo, que delia vive
o nella se robustece.

Este estado de cousas porém não promette duração ; elle
é o resultado do accordo das antigas opiniões ácerca do

principal ponto de divergência que as dividio em outras
épocas, é o resultado da morte do espirito faccioso no paiz ;
f lurmhãa ou depois provavelmente os dous elementos, as

duas forças vivas que se debatem em todos os paizes livres,
hão do romper esse accordo, e procurar novo campo pata
manifestar-se.

Não se pense, Sr. presidente, quo exprimindo-me por esta
fôrma deixo de considerar muito grave a situação do pai/.;
as crisos políticas são, como todas as outras, decisivas, ou
resolvem-se favoravel ou desfavoravelmente, ou pela vida ou

pela morte. Se o governo nãocomprehender bem a actualida-
de e não esforçar-se por dirigir cm taes circumstancias con-
venientemente o paiz, talvez tenhamos de ver os amigos sin-
cero» das instituições constitucionaes representativas obri-

gados ou a sustenta-his coutra « larga expansão do poder,
contra a sua tendcncia para a absorpção do elemento demo-
cratico,ou sustenta-las contra as idéas anarchieas robusteci-

das pela descrença geral, pela indiíTeronça, pelo desanimo o
scepticismo de todos. Estas apprehensões porém', Sr. presi-
dente, são por emquanto prematuras, já novos germens de
organisações novas pullulão no paiz; as questõos administra-

tivas o economicas tendem já a dividir os homens políticos, a

classifica-los sob bandeiras diversas, desviando-os do campo

das antigas lutas para abrirem um pleito mais behelico ao

paiz.
Mas emquanto não apparecem essas novas organizações,

qual o aever do governo, qual o dever de todos os membros

desta casa ? Sem duvida alguma a situação nos impõe a

todos o dever da moderação; mas exige também dos aijiigos
sinceios do systema constitucional representativo uma vigi-
lancia mais do que nunca constante, uma attenção mais do

que nunca reflexiva, para que a crise que se opera no paiz
se desenlace favoravelmente, enão haja a reacção em favor
deste ou daquelle elemento, com prejuizo do equilíbrio ne-
cessario entro tlles estabelecido na lei fundamental do Es-
tado.

A situação é muito delicada, muito melindrosa, o por isso
eu disseque o governo tinha diante de si uma tarefa muito
ardua. Para conservar o equilíbrio eifl que se achao os in-
teresses oppostos, ó necessário moita prudência, não só da

paite do governo, como da parte do corpo legislativo; porque
qualquer facto, por menos importante que seja, pôde :-er con-
siderado como o indicio de uma reacção em 1'avor deste ou
daquelle elemento; e desde que houver o primeiro brado do
alarma, em presença de um ou outro phenomeno qup appar—
cer,este equilíbrio terá de romper-so com estrepito, e a luta

terá de trava-se mais violenta e mais nociva do quo
outr'oia.

E' preciso, pois, Sr. presidente, que posemos bem a situa-

ção do paiz, que não a consideremos tão belln, tão prospera
como tem parecido a tolos. A situação ó boa em relação

ao passado, mas em relação ao futuro não Em relação ao

passado é bella, porque com o accordo das antigas opiniões
lirmou-se o reconhecimento das theses constitucionaes ;
mas em relação ao futuro, não, porque da posição cm quo
nos achamos podemos tvansviar-nos facilmente, por esto ou
aquolle caminho, para um terreno movediço cm quo não

pôde estabelecer-se com lirmeza a prosperidade do paiz.
(Apoiados.)

Senhores, í da condição do systema representativo ter

mais força, termais vigor, quando hamais profunda agita-

ção nas opiniões. Lède a historia da Inglaterra, o vereis que

quando Fox se apresentava na tribuna eivado do espirito

liberal da revolução franceza, procurando inocula-lo nas

instituições inglezas, estas lançàrão 110 solo raízes mais pro-
fundas. Lêdo a historia da França, e conhecerei» quo a

monarchia de Julho firmou -so melhor, o robusteceu-se

mais quando Casimiro Perrier se apresentou 11a tribuna

para estigmatisar com sua voz vibrante a revolução, do que

quando Thiors e Uuizot oontendèrão pelo poder, 11a ques-
tão dos casamentos hespanhóesc das fortificações de Paris.

E' no meio das lutas veliemeutes, mas sinceras o pacificas
da tribuna, que mais se avigora esse systema, o i no meio do

marasmo político que elle decalie. perdo a força e desappa-

rcce. Eu vos citarei um exemplo bastante frisante para ver-

des quanto pôde o marasmo político 110 systema represen-

tativo.

Era 1839 a monarchia de Julho parecia muito firme; as

instituições constitucionaes parecião ter deitado raizes

muito profundas ; todas as opiniões tinhão chegado a um

accordo ácerca do objeeto das suas antigas lides ; a legjti-

midade já não ameaçava seriamente o ramo mais novo dos

Bourbons. y
No meio do marasmo, no meio da confusão dos antigos

symbolos, trazida pelo accordo mais ou menos sincero aa#
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opiniões Accrcadi.s instituições eonstitttcionaes, um membro

da camara eleita franceza, o m*. Carné, respondia a um seu

nmigo da camara dos comnjttns da Inglaterra, que lhe

tinha manifestado sérios receios ácerc i do futuro do

íVítema constitucional em França, que na veidadeoseu

juizo seria exacto se aquelle estado de cousas, se o marasmo

politico perdurasse, eassiin exprimio-sc: « Em uma tal liy-

potliese, senhor, as vossas apprehensões serião infelizmente

idealizadas, e este paiz teria atravessado a liberdade constí-

tucional, para achar 110 fim de uma breve carreira, ou o des-

potismodo sabre, ou o despotismo das forças brutaes. >
•lista prophecia feita em 1810 infelizmente realisou-se du-

piamente, como vós o sabeis, em 1848 ; sendo a França pri-
meiramente presa das paixões as mais desenfreadas para
depois eahir sob o dominio do sabre de Cayaignac, e iinal-

mente sob o absolutismo illiístrado de Luiz Napoleão.

Em presença destes factos, Sr,, presidente, cumpre que
examinemos perfeitamente a situação do paiz ; que nuo a

consideremos boa simplesmente em relação ao passado,
mas que a saibamos conduzir tfio boa e^ prospera aofuturo :

o paiz exige de cada um de nós uma vigilancia mais do que
nunca constante, para que possamos transmittir intacto

aos vindouros o legado constitucional que recebemos.

Devemos crer, e por minba parte acredito, que desse

cliaos saUir& mais brilhante o system a representativo. Para

firmar este meu juizo basta-me ver no gabinete o honrado

Sr. presidente do conselho; caracter distincto, estadista

consummado, que tem após dc si um passado glorioso,
como um dos melhores sustentaculos da monarchia cons-

titucional representativa, elle offerece uma solida garan-
tia ao paiz, porque homens de taes precedentes, de uma tal

tempera, não mareão as cans 110 ultimo quartel dos tinnos,

renegando o seu passado, renegando suas doutrinas, para
lançar-se no campo do desconhecido. (Apoiados.) .Basta-me

ver no gabinete o nobre senador pelo Pará, lidador proemi-
nente de nossa tribuna, onde colheu tão brilhantes louros;

espirito fecundo, alvo onde se concentrarão, e para onde con-
,rergirão as vistas, as nttençõeâ e as melhores esperanças
de um partido, que pôde ter erros no passado, mas cuja

nobreza e generosidade de sentimentos ninguém pôde con-

testar. (Apoiados.)
Não teria por < ;rto entrado para um gabinete organisado

por um dos seus mais proeminentes adversarios políticos, se

não estives-e profundamente convencido de que a época é

nova, <5 de idéas moderadas, e que ninguém hoje duvida da

necessidade da estabilidade de nossas instituições (ajioiaúos);
do respeito que traz á lei, a saneção do tempo de que não <5

conveniente collocar o paiz nesse movimento continuo, que
faz perder toda a força moral ao que existe, perder o conceito

ao que vem. porque imprime a tudo © caracter do provisorio,
e a crença de que a véspera não pôde ser segura senão até o

primeiro instante do dia seguinte, senão estivesse profunda-
mente convencido dc que a escada para subir ao poder
de hoje em diante não será collocada senão no terreno
da constituição e dae leis (apoiados, muito bem); para tir-

mar este meu juízo, basta-me ver no gabinete o honrado
Sr. ministro da marinha, uma das nossas melhores espe-

ranças pela sua independencia de caracter, pela sua il-

lustração e pela sua prudência, entre toda essa mocidade

que entra de novo na carreira política em concurrencia
com ios antigos servidores do Estado [apoiados) ; para
firmar esse meu juizo, bastava-me ver no gabinete os

distinetos Sr*, ministros da guerra, da justiça e dos nego-
cios estrangeiros; espíritos práticos aos quaes nSo íal-
tão conhecimentos para bem terem comprehendido a situa-

ção, a sua responsabilidade, e bem saberem servir o paiz,
correspondendo á confiança que nelles depositou a corda.

(Apoiadof.)

^ As coalições Sr. presidente, que se assigualão ua Insto-

ria do system a representativo não são como essa que apre-

senta o actusil gabinete ; as coalições são em geral forma-

das por doas partidos oppostos com o intuito de derribar

uma terceira opinião; e por isso ellas sc assignalão sempre

ahi como funestas aos poderes constituídos, ás instituições

existentes. Um escriptor notável faz-nos ver que todos os

poderes constituídos em Fiança desde a primeira revolução

franceza, inclusive a dynastia de Orleaus, caiiirão soba

pressão das coalições. Que perigo não correrão as institui-

ções inglezas quando Fox e Northon se colligárão renegan-

do seu passado e confundindo a doutrina de seus partidos?
Se nLt, fosse a íevolução ftauceza, como bellamente reco-

nlieceu Edmond Burke, a qual, ameaçando com tuas lavas

arrasar a antiga ordem de cousas, obrigou os homens publi-
COS da Inglaterra a olharem melhor paru a situação do paiz,
aquelle velho edifício que por tantos séculos tem resistido á

acção dissolvente do tempo, ter-se-hia por certo esboroado,

e com elle encravado a roda mais importante do progresso
dessa grande nação, que maicha á frente da civilisaç;io do

mundo pela estrada calma e pacifica da industria e do com-

mercio, e da justa liberdade na ordem civil c política.

A pretendida coalição ministerial que presenciamos nao

offerece nenhum desses perigos ; cila não foi produzida

pelos caprichos e pela combinação dos homens, y. 
sim pelo

curso natural dos acontecimentos. Qual a opinião, ..r. pie-

sidente, que proclama hoje a necessidade de reformas na

constituição política do Estado, para que cila possa pro-
duzir todo o bem possível depois ? Qual a opinião que des-

conhece hoje que o principio da autoridade não é um ele-

mento subversivo, e antes um elemento dc ordem, uma ga-
rantia dos direitos individuaes, e como tal deve ser tíio for-

talecida para que possa produzir o bem, quanto acercada de

correctivos para que não possa produzir o mal ? Qual a opi-

nião que desconhece que não é conveniente precipitar o paiz
sob o impulso de uma machina de alta pressão, capaz de

'b fazer caminhar mvriadas de léguas em um instante no

campo das utopias e das innovações? Esse campo fechou-se

para sempre, e nà sua arena não entrarão de hoje cm diante

senão lidadores que venlião ahi pleitear por outras idéas.

Ninguém pois, Sr. presidente, deve estranhar esse como ador-

mecamento do espirito politico que se observa na actuali-

dade ; elle deixou de ser vivaz e vigilante, porque faltou-lhe

o alimento, faltou-lhe o objecto que prendia sua attenção.

Esãas lutas gigantes em que a nossa tribuna elevou -se a ta-

manha altura; essas idéas de fogo que a intelligencia der-

ramava da tribuna na imprensa, e da imprensa no paiz, e

que no paiz transviárãô-se algumas vezes, tomando uma

traducção perigosa, provocando a luta da força bruta, tudo

isto desappareceu com a acção do tempo, com a tenacidade e

vigor dos que compreliendOrão a necessidade de oppôr um

dique ao espirito vertiginoso"») pajz ; desappareeeu com a

convicçãó aos que comprehendêrão o mal e o perigo que
fazião correr ás próprias idéas por que pugnavão levando

para esta arena a movediça decisão do seu pleito, ejustifi-

cando por esta fôrma, perante o paiz, o emprego das medi-

das as mais extraordinarias que em uma época normal

nenhum liomem de bom senso poderia deixar de estigma-

A experiencia, pois, do passado e o triumplio da lei con-

stitucional trouxe a alliança do espirito de ordem e de li-

herdade política áoerca do ponto principal de suas antigas

divergências, e a convicção a todos de que na constituição

do império estão consultados os interesses legitimos de todas

as opiniões, e de que o futuro do paiz não se poderá abrir

tão risonho como todos devemos desejarna ordem política

senão á sombra das actuaes instituições. (Apoiados.)

Quem estuda, Sr. presidente, a nossa historia j>"litica

destes últimos annos, mesmo anteriormente ao gabinete do

29 de Setembro, 110 tempo do gabinete do visconde de Ma-

calié e do fallecido senador Paula Souza, não pôde deixar de

apreciar a tendencia operada nos espíritos para o arrefeci-

mento das antigas lutas, para se fechar esse campo cm que
os partidos se debaterão tão esterilmente para o paiz, quem
estuda especialmente a nossa historia política depois da su-

bida ao poder do gabinete 
'de 

29 de Setembro não pôde deitar

de apreciar essa serie de factos encadeados que aos e=p:ri-

tos mais perspicazes deveria ter dado de ha muito a chave

da actualidade.

Nós sabemos que esse gabinete, logo depois de ter subido

ao poder, achou-se a braços com uma revolta que ameaçava

tomar proporções gigantescas, quecxccdião mesmo ás pi e-

visões humanas, em vista da sua intensidade, do campo em

que se debatia, e se recommendava pela sua riqueza, pelo

estado extremado das opiniões, e por ser um dos grande»

planetas do império, que attrahe em seu gyro diversos

satcllitos,

Extincta essa revolta, extineto o ultimo vestígio do espiri-

to faccioso no paiz, o gabinete de 29 de Setembro fixou mten-

sameute as suas vistas para as relaçue6 exteriores, para esse

Néro republicano que era uma ameaça viva ao império, um

•contraste vivo á civilisação do século Ma. (Apowdos.)

Chamando a attenção publica para a defesa de um bom

direito do paiz e para desaffrcntar os seus bnos, acordando

o espirito de nacionalidade, que sempre é mais enthusiastico

e tem mais proselytos do que o espirito de partido, esse gabi-
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nete soube congregar debaixo da bandeira nacional a uns e

outros que em lutas intestinas tinhão pleiteado sob bandeiras

oppostas. (Apoiados, muito bem.) Com essa guerra empre-

liendida em satisfação da honra nacional aggravadá, que
cobrio de gloria nossa marinha e exercito, e nos deu 11a his-

toria as bellas paginas do Tonelero, Morou e Monte-Caseros,

esse gabinete noz um balsamo nas chagas das antigas lutíls,

que se não as curou de todo, porque erão muito velhas e

profundas, as melhorou consideravelmente, com espeeiall-

dade na província do Rio Grande do Sul.

Depois .leste gabinete suceedeu-lhe outro que apresentou-

se perante o paiz declarando que aceitava a situaçao ; mas

que as suas vistas erao dirigidas especialmente paia os seus

melhoramentos moraes e materiaes. Chamando a attenção

publica das luta3 intestinas para a industria, despertando o

espirito de associação, este gabinete soube distrahir os eipi-

ritos dos odios antigos e congregar também debaixo da sua

bandeira unste outros que nas lutas intestinas havião piei-
teado em fileiras oppostas, porque a bandeira da industria

e do commercio não tem cores, nem repolle os homens por
seus peccados políticos.

Com a rotirada desse gabinete subio ao poder o gabinete
de 7 de Setembro, que inaugurou a sua política inscrevendo
a conciliação como divisa da sua bandeira. Recebido com

incredulidade por muitos de seus adversarios, e com des-

contentamento por alguns dos seus amigos, este gabinete
foi recebendo em suas lileiras os seus anúgos adversarios

políticos, foi promovendo-os a muitos lugares importantes

da administração, sem procurar saber donde vinhao e sim o

que querião. Finalmente, persistindo no seu plano, o que-
rendo dar mais uma prova de como era inspirado pelas me-

lhores intenções, esse gabinete 11 ao duvidou também con-

ciliar, já não só os ânimos, como mesmo os princípios, em-

prehendendo a reforma eleitoral.

Nessa reforma V. Ex. eabft, Sr. presidente, que forão ad-

versarios do fallecido marquez dc Paraná, muitos dos seus

antigos amigos e alliados, que nella virão uma grande in-

conveniência política, um grande golpe na constituição do

Estado. Todos nós sabemos como se opeiou esta reforma;
a nossa tribuna reivindicou a3 suas antigas glorias; os seus

debates elevárão-se a uma brilhante altura, o o chefe do

gabinete e o ex-ministro da justiça do gabinete de 29 do
setembro manifestárão mais uma vez ao paiz o quanto
pôde a força das convicções e a firmeza das idéas amadure-
cidas pela longa experiencia e pelo talento fecundo.

Effectuada a reforma eleitoral, o gabinete de 7 de Setem-
bro continuou no seu plano de conciliação até que a morte
veio roubar-lhe o seu chefe, e ao paiz um dos seus maiores
vultos políticos, desculpado pelos adversarios da vespera,
e abençoado pelos amigos do aia. Com a morte do marquez
de Paraná continuou em sua marcha conciliadora o antigo

gabinete reorganisado sob a presidencia dc uma das glorias
militares do império, o Sr. marquez de Caxias, sem apreson-

tar em sua marcha politica outro incidente mais notável

além da sua imparcialidade cm presença do pleito eleitoral,

até a abertura das camaras, em que resignou o poder, sendo

chamado para organisar um novo gabinete o veneravel 
"Sr,

marquez de Olinda.
Nestas circumstancias,Sr. presidente, que melhor expres-

são podia ter a situação do que um gabinete como o actual,

que fazendo esquecer os antigos odios vem testemunhar ao

paiz o império da constituição com a fusão no poder dc 01*-

gãos importantes das antigas opiniões (apoiados), e indicar

que de hoje em diante os futuros gabinetes, quaesquer que
sejão os seus matizes, não terão de pleitear contra lidadores

que venlião sustentar princípios abstractos oppostos ás dou-
trinas consagradas ua lei fundamental do Estado.

Melhor expressão, Sr. presidente, não podia ter, no meu

modo de ver, a situação; e por isso mais uma vez honra
seja feita ao veneiavcl ancião a quem os acontecimentos e a

confiança da corôa collocárão na posição do correr um vúo

completamente sobre o passado, depois dc fazer render-lhe

um preito de homenagem, selhmdo com ura sol.cmnc reco-

nhecimento as lições do passado, e fazpndo sentir a todos

que o futuro dos novos partidos tende a abrir-se de hoje
em diante 110 terreno da constituição e do respeito e obser-
vancia ás leis. (Apoiados.)

Em presença deste estado de cousas, Sr. presidente, com-

Srehendendo 
por esta fôrma a situação, eu não posso deixar

e prestar o meu apoio franca e decidido ao actual gabi-
nete na sua marcha política, visto como entendo que elle

sustentando a situação politica do paiz creada por tjdos os
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gabinetes passados, em que não ha lttta* nem necessidade
de agita Ias, nem pareço estar em snffritr. mo no prti:< ne-
nhum interesse político; pretende empregar apenas tuda a
sua boa«vontado, tòda a sua boa fé, cm execrar fielmente o
que existe, não iniciando reformas senão muito meditadas,
que suo as únicas boas e que poderão convir ao paiz, como
licitamente exprimi-se 110 seu discurso o honrado Sr. pre-
sídente do conselho (muitos apoiados)-, nem perturbando o
equilíbrio dos interesses oppostus que representa a situação.

Sr. presidente, se o paiz não revela sofrimento era seus
interesses politicos, o mesmo não pareço acontecer nos seus
interesses administrativos. Não só a tribuna @ ;i imprensa",
traduzindo a opinião do paiz, nos indieno isto, mas o mesmo
governo que reconheceu a necessidade de medidas que ob-
viassem a esses solfrimcntos, c que embora não nos tenha
claramente manifestado o seu pensamento áccrca da natu-
reza das providencias precisas, não pôde fazer-nos duvidar
do que nellas procederá com a mesma circumspecção o pru-
delicia, com o mesmo espirito do ordem u moderação, que tom
de presidir aos seus negocios politicos.

Entre essas necessidades, Sr. presidente, não pôde deixar
de attrahir a especial attenção do governo o estado prcàente
de nossa primeira fonte, e quiçá primeira base de riqueza

publica. A nossa lavoura cstorce-se num estado critico,
a que é levada, além de outras causas, como a deficiência
de credito agrícola, de vias decommunicação aperfeiçoadas,
o alto preço dos transportes, pela deficiencia de braços.

N'um paiz essencialmente agrícola como o nosso, toda o
qualquer indifferençn, por menor que seja, prestada á sua
primeira fonte de riqueza, ii um erro imperdoável, uma fal-
ta administrativa que não púdo sev relevada a nenhuma
administração ; porque cila devo compreherider bellamente
que, exhnusta essa principal fonte de riqueza publica, hão
de necessariamente diminuir de recursos e cabedal os dejus
grandes mananciaes das rendas do Estado, que se attrahcm
synapathicamente procurando equilibrar-se mais ou menos,
a importação e a exportação.

A deficiencia de braços, Sr. presidente, que ó uma das
causas que mais poderosamente actuão para o atraso da.
agricultura, não pôde hoje ser supprida senão pela colo-
nisação.

A'cerca de colònisação muito se tem discutido, muito se
tem promettido ; mas a verdade me obriga a dizer que não
se tem correspondido á expectativa publica, nem o resultado
está em proporção do tantos esforços, de tanto iilan e de
tanta promessa: Nas leis annuas destes últimos annos tem-
se consignado mais ou menos uma verba especial para colo-
nisação ; na sessão do annoproximo passado o corpo logisla-
tivo foi mesmo além, abrindo'um credito avultado ao governo
para promovê-la cm mais larga escala.

Em virtude desse credito o governo fez diversos contractos,
distinguindo-se entre elles o que celebrou com a associação
Central de Colonisaçâo para a mtroducçãode 50,000 colonos
110 paiz dentro de cinco annos; nesse eontraeto fizerão-se mui-
tas concessões, derão-se muitos privilégios, que não. desço-
nheço terem sido necessários; olhou-sc muito para um futuro
remoto, que era mais caro e menos urgente, e abandonou-. 0

quasi de todo o presente, que era mais barato e mais urgen-
to, eque bem nttendido poderia ter de alguma fôrma oonju-
rado, senão de todo, ao menos consideravelmente, a criso
economica poi que está passando o paiz, e ter trazido algum
lenitivo aos vexames que a carestía dc gêneros tem feito pesar
sobre as classes menos abastadas da sociedade; nessa cou-
tracto abaudonou-se quasi o presente para lançar--e nas ne-
voas do futuro; des prezou-se a cultura presente, os im-
mensos capitaes nella empregados, para favorecer-se os

grandes núcleos coloniaes, a lavoura futura, ecreaff novos
capitaes que só n'um longe muito distante poderáõ ser pro-
porcionaes aos que existem, pois que nquelles não poderáfS
ser formados com segurança senão com a renda liquida

produzida pelos que existem, e a sua crenção terá dc cfFec-
tuar-se na razão inversa da diminuição destes.

Sr. presidente, não devo entrai em mais largo desenvolvi-
inento Acerca deste objecto, á vista das considerações que
forão apresentadas pelo nobre deputado que me precedeu,
e que deraonstrão palpavelmente que á deficiência dc braços
é devida na maxima parte a crise economica que está sof-
frendo o paiz.

Conhecendo que não devo continuar a re?pigar nesti

.campo, já tão bem ceifado, não posso todavia deixar de
nccrescentar algumas ponderaçõos com o lim apenas de ob-
servar que, chamando a attenção do governo para a nessa
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lavoura, não pretendo ouvir delle sómente boas palavras e

bellas promessas, mas ver os factos. Xoto que aqui se diz

sempre que é necessário proteger a lavoura ; e quando se

tem de traduzir as palavras em factos, ou esses não appa-

recem, ou quando se dão, é como esse do contracto de que

já foliei» o a como desse artigo da nova tarifa das alfanae-

ias que sujeitou ao imposto de 5 % a d valorem as machinas

introduzidas para a facilitação do trabalho ngricola, c me-

lhoramcnto dos jieus productos, quando pela velha tarifa,

quando menos se foliava em protecção á lavoura, pagavão
ellas ap mas as despezas de expediente.

E* mister, pois, que os aetns do gabinete não sejão seme-

lhantes a estes nem á elevação dos direitos de exportação

(apoiados), augmentados quando se dizia ao corpo legisla-

tivo que era preciso proteger a lavoura. (Apoiados, muito

bem, mui to bem.) _
Outro objecto, Sr. presidente, que não pôde deixar cie

attrahir a attenção do governo, e cuja solução prompía exi -

ge o paiz, é a crise commercial porque está passando o

priiicinal mercado do império, li' necessário que se estude

as verdadeiras causas dessas queixas, tranqmllise-se o es-

pirito oubtico, e que attendendo-se aos reclamos da itnpren-

sa e da tribuna, procuie-se tomar as providencias queexi-
¦rirem :n circumstancias, e forem mais apropriadas ; e que

J m-.verno manifeste com franqueza o seu pensamento,
teiKio mesmo a coragem de arrostar a impopularidade do

momer>:: . te fôr preciso, para servir A. verdadeira causa do

pai/, á de sua solida prosperidade 110 futuro.

0 nobre ministro da fazenda , a quem por modo algum se

pôde negar illustração e o conhecimento pratico das ques-
toes financeiras e econômicas , nao pó-le deixar de occorrcr

com medidas promptas a este estado de cousas, porque tal-

vez àsrumUãa ou depois, por falto de presteza nas medidas

precisa?, o mal esteja grandemente aggravado. As crises

conímerciaes e a desordem economiza são , como todas as

outras , sempre terríveis em seus resultados e assustado-

ras, porém mais rápidos cm f-eus estragos.

E'verdade que o nobre ministro da tazenda já propôz al-

guina t;iu=;i cora vistas de occorrer á palpitante situação do

creJito , e deixou-nos eutr ver o seu pensamento, quando
disse no seui.do que os capitaes existentes no paiz erão suffi •

cientes, não si para as empresas encetadas , como para
mais algumas.

Não sei o ou*: ha de verídico ou de exacto nesta opinião ;

e veio-me mesmo em uma collisão, e não sei sedevodeci-

dir-me peia opinião do nobre ministro ou do nobre deputado

pelo Rio Grande do Sul, e que parece a desconhecer essa

verdade quando apresentou-nos aqui um projecto autori-

sando o governo a garantir a todas as empresas decretadas

um em or estimo colossal para que possão levantar capitaes

na Europa, como que desconhecendo a opinião do nobre mi-

nistro, de que os capitaes existentes no paiz sao suifccieiit.es

para tedas ellas.
Veio-me com essas cousas collocado cm um perfeito es-

tado \le <.o.iisão, cm presença de opiniões tão diversas e

para :! ;n tão respeitáveis.
O que haverá de verdadeiro, 3r. presidente, nestas opi»

jjí.Vs i'V,e .sc cncontrSo de uma maneira tão notável ?

Observo certos phenomenos que parecem convencer-me

de cm .- a verdade está da parte do nobre deputado pelo Hio

Grande do Sul; o preço da producçâo do paiz se eleva na

proporç de süa diminuição sensível operada pela deli-

cieacia uo.- braços e pela deslocarão de muitos dos^ traba-

lhos ruraes para os trabalhos públicos, onde è mais alto o

salário, e achão melhor incentivo ; os genetos alimentícios

duplicão de valor, o preço do credito augmenta-se porque (:

mais procurado do que offcrecido. Como pois devo suppor

que cs capitães existentes 110 paiz são sufíicientes para tan-

tas empresas que demandão o empiego lixo de uniasomma

tão considerável? Esses»capitaes fictkjios serão tão reaes

corno e;sek <;ue f<«ze:n figurar quem tem na realidade um

capir.ii de 12 000> com uma sumnia não interior a ()00:000;p

para depois iazer bancarrota? [Apoiado».)
li' unici guestão mui grave, Sr. presidente, para a qual

provoco a attencíío do governo, e com especialidade a do 110-

bre ministro da fazenda; é necessário que saniamos de se-

melbante labyrintho, e que se tranquillisea opinião publica

(apoiados), fazendo-se ao mesmo tempo justiça a quem a

tem. e deixando de pesar por esta fôrma o estigma de retro-

grado sobre um dos caracteres políticos mais eminentes do

paiz, que, pensa e exprime francamente a sua opinião de

que não s£o suficientes os capitaesque existem 110 paiz para

tantas empresas, e de que não convém mesmo garantir tan-
tos empréstimos pata serem estes levantados na Europa
com prejuízo do credito do paiz, que brevemente precisará
delle para poder pagar a sua divida externa, que está a ven-
cer-se.

Passando, Sr. president», das questões internas parn as

que.se prendem ás nossas relações externas, não posso dei-
xar de confessar a V. Ex. e á casa a minha sorpresa quando
li em uma das paginas do relatorio do nobre ex-ministro

dos negocios estrangeiros 
%a adhesão prestada pelo governo

aos novos princípios de direito marítimo proclamados no

congresso de Paris, e aceitos pelas nações ahi representa-

das^ não posso deixar de manifestar a minha sorpresa ao
ver esse procedimento, que não me parece pautado pelos ver-

dadeiros interesses do paiz, e pôde mesmo compromette-los
altamente no futuro. v

Que política, senhores, é a nossa em presença dos outros
Estados do mundo? Deveremos acaso manietar os nossos
braços , acolhend > todos os princípios cuja adhesão se nos

pedir, a. pretexto de que são exigências da civilisação e da
equidade? Não pe«ou por ventura no animo do nobre ex-mi-
nistro dos negocios estrangeiros a lógica cerrada e a argu-
mentação irrespondível do secretario de estado das relações
exteriores dos Estados-XJnidos? {Apoiados) Xão pesou no
espirito do governo imperial esta circumstanoia mui notável
de ter-se exigido a adhesão, inteira e indivisível a todos os

princípios da declaração do congresso como se uma nação

soberana e independente não pudesse aceitar este ou aqueüe

principio , e rejeitar outros que entendesse não serem con-

venientes?

A diplomacia iugleza, Sr. presidente, teve um_ grande
trmmpho (apoiados) ; cedeu de suas velhas doutrinas, de

suas velhas pre ençuss acerca dos tres princípios últimos

da deliberação do congiesso de Paris para obterá grande
conquista da abolição do corso. Hoje pôde-se d;zer da Ingla-

terra o que dizia um escriptor allemão quando assigunva-
lhe por império os mares,..como á França a terra, e á Alie-

manha os ares.

Nos últimos annos do seeulo próximo passado as grau-
des potências do Norte da Earopa.de accordo com a Frau-

ça, sustentárão os tres últimos principio?, mais ou menos,

que se aclião comprehendidos. na declaração do congiesso

de Paris; c para este íim formárão a celebre neutialidade

armada de 1780. A Inglaterra então se oppunha a essa

doutrina. Em 1800, sendo imperador da Rússia Paulo I, a

Rússia, a Prússia, a Suécia-, e a Dinamarca, virão-se ainda

na necessidade de formar a quadrupla alliança para resisti-

rem ás pretenções da Inglaterra, e sustentarem de novo

aquelles princípios. Nessa occasião a Inglaterra cedeu á

prudência.
E porque, senhores, eises principies, que erão naquella

época e são hoje reclama tos pela ciwlisti , ão, porque essas

sao as suas doutrinas verdadeiras, não forão naquelle tem-

po aceitos pela Inglaterra, e o sao hoje? Com feito a ci-

vilisação exige que as nações neutras não sejão prejudica-
das em seu commerci:, que o^ horrores da guerra não sc

estendão aos que uella não tomão parte, que o eoinmerc|o

do mundo não esteja á mercê das potências hdUgerantes,

e não se paralyse em presença do tona guerra marítima.

Mas por ventura a civilisação exige a aboliçã doccrso'.'

Não, cila não pôde exigir que sc desarme o fraco de um

meio legitimo para sujeita-lo ao arbítrio do forte. (Apoiados.)
Em que principio pois se fundou a abolição do corso? ^ N .o é

ell$ por ventura por analogia fundado no mesmo principio

que legitima o engajamento das tropas voluntarias^ auxi-

liares, e subsidiárias? E porque razão se não abolio este

ultimo direito ? A razão é clara ; a Inglaterra, segregada do

continente, não precisa de uma grande força de terra, econo-

misa esta despeza durante a paz, para faze-la em ;arga es-

cala durante a guerra, como o fez na ultima guerra 
da Cri-

méa, e então pr^isa da faculdade de engajar voluntários <-*

auxiliares que railitem sob bandeira ingleza por soldo ín-

glez, mas cujos braços, cujo sangue, CHja cabeça, naoaejao

inglezes.
Perguntar-se-ha tiilvez porque adlierirão as outras nações

e concordarão na abolição do corso ? A resposta é mui sim-

pies: á òxcepção do Piemonte, que foi levado ta.vez.por

outras considerações, as grandes potências, querenao garan-
tir a doutrina dos tres últimos principio» da declaração, que

já delonga data praticavão, forão obrigadas a ceder Acerca

da abolição do corso, para alcançar o accorcío da Inglaterra

e fixar de uma vez aquella doutrina. Houve sem duvida
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uma concessão de Bua parte, que não pôde ser notada, por-

que entre as nações também ha a transacçáo, e que não lhes

será.muito pesada, pois que quando for preciso ollas a pôster-

garáõ na pratica, como tem acontecido com outras doutrinas,

como o tratado de Vicnna; e então quando se violar a con-

venção, dir-se-lia o mesmo que disse o ministro deestran-

sreiros de Franca o Sr. Guizot, por occasião de ser absorvida

a pequena republica de Cracovia : < A França deve rego/.i-

iar se por lhe ter sido.lornecida a oceasmo de nao cônsul-

tar mais do hoje em diante senão o calculo previdente dos

seus interesses. _

Desta lingungemnão podem usar as nações fracas; essas

liãodeser obrigadas a cumprir fielmente o que conven-

cionarem, porque não têm forças sufíicientes para resisti-

rem âs nações fortes.

Quando, Sr. presidente, considero o nosso paiz, com tão

extenso litoral, com tantas povoações marítimas, que se

estendem por abi pelas suas immensas costas; quando consi-

dero a impossibilidade em que está de ter grandes arma-

mentos uavaes, de augmentar em grande escala a sua

pequena marinha de guerra, não posso deixar de estranhar

a adhesãodo governo imperial á abolição do corso.

O Sn. Martimio Campos :—Tem toda a razão.

O Sr. Almeida Pereira -.—Desarmado o Brazil desse po-
deroso e único recurso que tinha para fazer face ás pre-
tenções das nações fortes, deve revestir-se de toda a resig-

nação para ver augmeutarem-se as pretenções dos Goopers,

desses agentes consulares com pretendido caracter dipro-

matico, que pullulão em quasi todos os nossos portos mari-

timos, calumnião o paiz....

O Sn. Mabtinuo Campos: —Paciência temos nós de sobra.

O Sn. Paraniios :—Então todas as nações queadherirão
forão insultadas ?

OSit. Almeida Pekeika:—Nem eu disse isto; as nações

que adhorirão erão nações fortes.

O Sr. Paramios:— E as fracas?

O Sr. Almeida Pereira:— As fracas forão levadas por
considerações diversas, como oPi.monte, que precisava estar

de accordo com essas grandes potências por questões de

momento ...

O Sr. Para.nhos dá um aparte.

O Sr. Almeida Pereira : — Não sei quacs forao as altas

conveniências que dictárão a privação de um meio do de-

iensa tão legitimo ; por emquanto não sei qual sejão easas

razões;com as explicações do nobre ex-ministro dos negocios

estrangeiros talvez me veja obrigado a mudar de opinião,

porque sou levado a crer que só razões de muito alta con-

veniencia levarião o governo a proceder por esse modo.

O Sr. Parahbos dá um aparte.

O Sr. Almeida Pereira : — Nunca negárão o corso como

meio legitimo, nem contestãrao a sua moralidade, nem

o poderiíio fazer, porque elle foi como tal reconhecido sem-

pre pelos seus publicistas mais notáveis.

E, Sr. presidente, devia dizer alguma cousa ácçrca do

estado das nossas relações com o Paraguay. ísjio sei se lia-

V3i*ti imprudência nisto, se haverá.alguma questão pendente,
A' vista do que li hoje no Jornal do Commercio parece que as

nossas relações com aquella republica não estão collocadas
no melhor pé. Deprehendo isto da nota do nosso ministro

plenipotenciario ali, e da resposta que lhe foi dada. Sc ha

questão pendente ou se ha imprudência em manilbstar-se o

que ha cie novo acerca deste ohjecto, não desejo explicação
alguma da parte do governo; do contrario peço ao nobre

ministro dos negocios estrangeiros que nos declare o que lia,

para tranquillisar o espirito publico da impressão causada

por aquella noticia.
Sr. presidente, tenho abusado demasiadamente da atten-

ção da caia (itilo apoiadot); por isso de\#o pôr aqui termo ás

minhas observações.
Ligado á escola da autoridade, nu# a essa, comoainter-

pretão alguns, que è adversa á liberdade, mas á que quero

poder revestido de todo o prestigio e força necessaria para
produzir o bem (apoiados), e acercado de todos os correcti-
vos para que não possa produzir o mal (apoiados); ligado á
escola conservadora, não a essa que repelle o progresso,
mas á que quer e aceita a idéa nova amadurecida pelaex-

periencia dos tempos ( muitos apoiados), justificada pelos
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verdadeiros interesses públicos (apoiados), presto, nos ter-
mosjá expostos, o meu apoio franco e leal ao 

governo
em sua marcha p ditica ; espero pela sua administração

para ver se posso acompanha-lo também em sua marcha
administrativa, e quando reconheça pelas suas verdadeiras
tendencias que devo contraria-lo fa-lo-liei em opposíção
franca e leal, qual a que deve fazer quem pretendo pautar
o seu procedimento pelos princípios e pelas suas con-
vicçfies, e não pelos homens ; voto contra a resposta á falia
do throno, porque vejo em alguns dos seus topicos a cano-
nisação de doutrinas cora as quaes não estou de accordo, e
liem posso commungar. (Muito ò?m, muito bem. O orador ú
comprimentado pelos sem amigos.)

A discussão lica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

Sessão cm 13 «1o .Siiulto.

PREKIDE3CIA DO SR. \ISC09iDE DE BAEPENDV.

Slmmario. — Expediente. — Negocios dc Minai. Discurso do
Sr. Salathiel.—Ordem do dia.— Bens da capella de Itambó.
Discurso do Sr. Cândido Mendes.—Resposta d falia do throno.
Discursos dos Srs. ministro da fazenda, Vil leia Tavares, e
Nabuco.

A's 10 horas e tres quartos da manhãa, feita a chamada, c
achando-se presentes os Srs. visconde de Baependy, Paes Bar-
reto. Pereira Pinto, Salathicl, J. Marcondes, Buleão, Cunha
Mattos, Ferreira do Aguiar,Fernandes Vieira, César, Fran-
co de Almeida, Pedreira, Brusque, Cerquoira Leite, Athaide,
Landulpho, FraneiscoCumpos, Kelippe de Araújo, Gonçalves
da Silva, Ferraz da Luz, Paiva, Vilh-la Tavares, CunhaFiguei-
redo, Souza Leão, Cyrillo, Salles, Dias Vieira, Silva' .Miran-
da, Borges Fortes, Gavião Peixoto, Costa Pinto, Augusto
do Oliveira, barão de Porto-Alegre, Benevides, Sá eAlbu-
querque, Andró Bastos, Domingues, Araújo Jorge, Belíbrt,
Silveira Lobo, licllo, Barbosa da Cunha, Paranaguá, barão
de Camaragibe, Kego liarros, Luiz Carlos, Dantas, Serra
Carneiro. Cnlheiros, Peixoto de Azovelo, Dellino de Almoi-
da, Almeida Pereira, Pinto de Campos, Nebias, Herniogenas?
l)iogo Velho, Aragão e Mello, Araújo Lima, Caudido Mrn-
des, Alcântara Machado, e Bezerra Cavalcanti, abro-.se a
sessão.

Lê-se e npprova-se a acta da antecedente.

Depois do aberta a. sesr-ão comparecem os Srs. i^otas.
Augusto Corrêa, F. Oetaviano, Flavio Clomen tino, Cunha Fi-
gueiredo, Toscano Barreto, Rodrigues dos Santos, Machu-
do, Sérgio do Macedo, Augusto Chaves, Mendes da Costa,
Pereira Franco, Cavrão, Pjnto do Mendonça, Silviuo Cavai-
canti, Madureiru, Brandão, F. da Cunha, Pinto Limn, An-
tunes de Campos, Tobias Leito, Fausto, J. de Mendonça,
Barbosa, Costa Moreira, Barros Pimentel, Fiusa, Paulino,
Bapti&ta Monteiro, Lima e Silva, Paranhos, Cruz Machado,
Viriato, Martiuho Campos, Teixeira Júnior, Coelho de Cai-
tro, Henrique, Nabuco, Santa Cruz, Castello Branco, barão
de S, Bento, .Inguaribe, Gome:, de Souza. Monteiro do Bar-
ros, e Torres-Homcm.

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Dous oflicios do Sr. ministro do império, communieando
ficar o governo inteirado da decisão tomada pela camara so-
bre as eleições do Io districto do Piauhy, e 5° do S. Paulo.
—Inteirada.

Outro do mesmo Sr. ministro, participando ficar S. TI.
o Imperador inteirado da&pessoas queactualmente conpocm
a mesa da camara dos Srs. deputados.—Inteirada.

Dous do mesmo Sr. ministro, remettendo as representações
das camaras municipaes do 'Jabo-Frio 

(província do Rio d©
Janeiro), e Sabará (Minas-Geraes); a lft, pedindo a a lopçiío
de medidas que facilitem o processo sobre iníracção do p s-
turus; e a 2", expondo a necessidade de ser alterada a ac:hal
divisão da \nesnni província cm districtos eleitomes, na par-
te relativa aos 1°, 2°, 3», 4o e <i° districtos. —A Ia é remetti-
da á eommissüo de camaras municipaes, a 2" á de constitui-

ção.
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Outro do mesmo Sr. ministro, enviando as actas das elei-

ções secundarias da fregueziade Pouso-Alegre, 12<>district&

da província de .Minas.—A' commissão de poderes.

Uma representação da camara municipal da villa de Ca-

valcanti, pedindo a creação de uma nova província ao norte
da de Goyaz.—A' commissão de estatística.

Requerimento do coronel reformado Pedro José da Costa
Pacheco, pedindo que se autorise o governo para que se lhe

possa satisfazer o que deixou de receber de uma .pensão por
só julgar a divida prescripta.—A'commissão de pensões e
ordenados.

Outro dos membros da tnesa administrativa da Ordem
Terceira de S. Francisco da cidade do Eceife, pedindo dis-

pensa das leis de amortização para poder possuir bens de

raiz no valor de cem contos de róis. — A' commissão de ia-

zonda.

Achando-se na sala immediata o Sr. Raphael Tobias de

Aguiar, deputado do 5° districto de S. Paulo, é introduzido

com as formalidades do estylo, presta j uramento c toma

assento.
NEGOCIOS DE MINAS.

Oontinúa a discussão adiada do requerimento do Sr. Sil-

veira Lobo pedindo informações sobre a presidência de Mi-

nas e outros factos.

O Sr. Salatiiiel : —Sinto, senhores, que a rigidez do

nosso regimento interno, e a pontualidade com que o nosso

presidente o faz observar, não me permittissem responder de

prompto ao discurso com que o nobre deputado pelo 20°

districto eleitoral de Minas fundamentou o requerimento

que fazobjecto da actual discussão.
Este meu sentimento, senhores, tem lugar, por isso que

o adiamento que tem havido desta resposta tem feito com

que os labóos infamantes lançados pelo nobre deputado....

O Sr. Silveira Lobo : — Labéos não, expressões justas.

O Sr. Salathiel :— ....quandonão tenhão adherido ás pes-
soas sobre quem forão atirados, ao menos tenhão por al-

gum tempo pairado sobre ellas até a occasião em que tenhão
de ser destruídos.

Tomando a palavra contp o requerimento do nobre depu-

tado, não é minha intenção defender a presidencia do Sr.

iierculano Ferreira Penna; neste ponto estou de accordo

com o uobre deputado. Essa presidencia não foi o que devia
ser nas circumstancias em que se achava a província de

Minas....

O Sr. Silveira I^oro : — Apoiado.

O Sn. Sautuiel : — .... não foi de utilidade á provincia,
c a sua condemnação está 110 silencio que guardámos quan-
do foi atacada.

Mas não posso concordar com a maneira por que o nobre
deputado atacou essa presidencia.

Senhores, creio que a camara não espera que eu acom-

panheo nobre deputado na maneira acrimoniosa e virulenta
com que aggredio a cidadãos distinetos...

O Sr. Silveira Lobo : — Não houve virulência quando
çxhibi os factos.

O Sr. Salathiel : — .... da provincia do Minas, que de-
vião merecer-lhe mais attençôes, quando não pelas suasin-
dividualidades, ao menos em consideração íi? posições im-

portantes que têm oecupado "uns, c que ainda occupão ou-
tros.

O nobre deputado disse que o Sr. conego Manoel Júlio de
Miranda é o padre mais immoral do império....

O Sr. Presidente diz algumas palavras que não ouvimos.

O Sr. Salatiiiel : — Eu devo uma resposta a essas im-

putações que o nobre deputado lançou dfttribuna, porque,
existindo nesta casa diversos deputados que conhecem o

Sr. conego Manoel Júlio de Miranda, não apparecendo uma

refutação ás palavras do nobre deputado, se acreditará que
neste ponto estamos de accordo, que isso é verdade.

O Sr. Presidente : — Mas o Sr. deputado retirou essas

expressões.

Uma voz : — Sahirão no Jornal.

O Sr. Salathiel : — Sahirão impressas no Jornal do Com-

mercio.
Já disse a V. Ex. que não pretendo acompanhar o nobre

deputado no seu estylo acrimonioso; eíunente desejo mos-
trar que esses cidadãos não merecem os labéos que o nobre
deputado lhes quiz irrogar.

O Sr. Silveira Lobo:— E'necessário que façaabiogra-

phia delles.

O Sr. Salathiel : — O nobre deputado referindo-se ao Sr.
Manoel Júlio de Miranda e a outros cidadãos, não se fun-
dou em factos, divagou no terreno das generalidades, e
nesse terreno lhe responderei.' 

Creio, Sr. presidente, que o nome do Sr. Manoel Júlio de

Miranda não é desconhecido nesta casa. (Apoiados.)
Este cidadão occupa um lugar eminente na jerarchia

ecclesiastica ; uma commenda brilha em seu peito, por vezes

tem tido a honra de occupar uma cadeira nesta camara
como representante da provincia de Minas; por diversas
vezes tem sido eleitor de uma parochia e vereador da camara
de um municipio. Se um indivíduo em taes circumstancias ,
se um cidadão que tem merecido taes signaes do consideração
do povo, da Igreja, e da coroa merece ser qualificado como o

padre mais immoral do império, força é confessar que o

paiz se acha em estado tal de corrupção, que & preciso des-
animar de seu futuro.

O Sn. Silveira Lobo:—Innegavelmente ha muita corrup-

ção. (Não apoiadot.)

0 Sr. Salathiix :—O nobre deputado passando a aggredir
outros cidadãos iilustres da provincia de Minas, referiõ-se a
um com o qual tenho muita honra em manter relaçies de

amizade, o Sr. Francisco de Paula Ramos, e disse que elle

começôra a sua vida publica por uma deserção.

O Sr. Silveira Lono:—0 nobre deputado nega este facto?

/ O Sr. Salvtiiiel: — O Sr. Francisco de Paula Ramos ser-

vio unicamente no corpp policial. Entre os artigos do regu-

lamento desse corpo ligura um que considera desertor

aquelle ofíicial que tiver excedido o tempo de licença. Ne-

garã o nobre deputado que' por motivo muito plausível pôde
um ofíicial justificar-se de não ter comparecido no corpo
dentro do tempo marcado?

Neste caso so acha o Sr. F. de P. Ramos. E quando se
désse deserção, sendo ella simples, não aggravada por cir-
cumstancias quaesquer que a tornassem deslionrosa em
tempo de paz, o mais que se poderia dizer ó que o Sr. F. do
P. liamos não tinha vocação para o serviço das armas.

O Sn. Silveira Louo: — E como está empregado na mi-

licia ?•

O Sn. Salathiel : —Admira que um individuo que se

proclama liberal como o nobre deputado

O Sr. Silveira Lobo : — E sou liberal.

O Sr. Salatiiiel: vi esquadrinhar a origem dos

individuos. Eu, que não blazono deliberai, não me im-

porto com ella, uma vez que se não esconda nas trevas do

crime, não examino o passado dos individuos, uma vez

que seu procedimento seja pautado pelas regras do justo e

do moral. (Apoiados^)
A respeito do Sr. Francisco de Paula Ramos posso dizer

o que ponderei em referencia ao Sr. Manoel Júlio de

Miranda : é um cidadão distineto que tem exercido cargos

importantes, tanto de nomeação popular como de nomea-

ção do governo.

Um v voz : — E com muita honra.

O Sr. Salatiiiel : — E com muita honra, como bem pon-
dera o nobre deputado.

O Sr. Silveira Lono : — Mesmo os de nomeação popular
tem sido dados pelo governo.

0 Sn. Salathiel: — 0 nobre deputado está enganado.

Nas ultimas eleições para deputados provinciaes não se

apresentárão, como outr'ora, chapas de ferro ; forão com-

postas de 50 ou 60 nomes, e tanto o Sr. Paula Ramos como

o Sr. Manoel Júlio forão sempre eleitos deputados provm-
ciaes.

O nobre deputado sabe que se o Sr. conego Manoel Júlio

de Miranda não continuou a representar nesta casa a pro-
vincia de Minas não foi porque os eleitores mineiros llie

retirassem sua confiança, mas sim porque pesando o seu es-

tado de saúde e os sacrifícios que esse honroso lugar lhe
impunha, preferio servir á província^ naasscmbléa provin-
ciai; a não ser isto ainda aqui estaria. (Apoiados.) Na casa

hamuitos honrados membros que podem affirmar a verdade
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do que avanço (apoiados dos deputadas por Hino*) • «' * .

dar-se essa circumstancia a província de Minas mio o teria

ainda por seu representante.

O Sn. Silveira Lono Diga o governo de Minas.

OS, S*T.ATnreL : — O nobrodeputado.no seu furor de

agredir, disse quç o Sr. Aprigio Ferreira Gome, e um con-

cussiormrio.

o Sr. Paranaguá : - F°: «ma Swe injustiça.

O Sr. Silveira Lobo: — Está enganado ; eu disse uni-

camente a verdade.

O cn Salathiel : — Não conheço o Sr. Aprigio senão

mssasreiramente; vi-o uma só vez em Ouro-Preto ; mas es-

tou informado de que & um cidadão distineto (apoiadas), um

magistrado homado (apoiados), incapaz de commetter con-

cussòes. (Apoiados.)

O Se. Silveira Lono : — São palavras que não valem

nada.

O Sr. Salathiel : —Mas quacs forão os factos em que se

baseou ò nobre deputado para aventurar semelhante pro-

jDsição ?

O Sr. Silveira Lono: — Cobrar custas alem do que per-

mittc a lei.

O Sr. Paranaguá : — Não è exacto.

O Sr. SitvniRA Lono : — Sabe disto ?

O Sr. Presidente : — Attenção !

O Sr Salathiel : — Cobrar custas além do que permitte a

lei disse o nobre deputado. Isto precisa de uma resposta.

Sr presidente, era costume em Marianna, quando sane

o iuiz municipal para inventários, fazer-se uma pro rala

para despe/.as de viagem entre as diversas pessoas que ti-

jilião inventários a fazer; entrando em exercício o Sr. Apri-

pio entendeu que havia nisso um abuso, porque não só

não se dava a quota que justamente competia, como vinha

o individuo ã cuja casa primeiro ia a pagar o triplo ou

quádruplo.

O Sr. Silveira Loro dá um aparte.

O Sn. Salathiel : — E então estabeleceu que á proporção

que se fosse fazendo a viagem, o indivíduo interessado no

inventario pagasse o que competisse na proporção das le-

guas. Isto íe deu antes de existir o regulamento de custas;

mas foi-tão razoavel, que depois foi sancciçnado pelo mesmo

regulamento.

O Sr. Silveira Lono d& um aparte.

O Sn. Salathiel : — Seria preciso quo o nobre deputado

provasse.

O Sr. Silveira Lobo: — liei de prova-lo; fez mal em

metter-se nesta defesa, porque está fazendo um desserviço.

O Sr. Salathiel.—Sr. presidente, o nobre deputado,

motivando o seu requerimento, fez ver que a presidência do

Sr. Herculano Ferreira Penna tem sido prejudicial a Mina»,

c pretendeu demonstrar que esta presidencia tem sido enu-

nentemente saquarema.

O Sr. Silveira Lono : — Eu não disse isto: se elle não é

nem saquarema, nem liberal!

O Sr. Salathiel : — Não disse que o Sr. Herculano Fer-
reira Penna approvava todos os actos os mais desregrados

das autoridades saquaremas ?

O Sr. Silveira Lobo : — Em alguns districtos eleitoraes.

O Sr. Salathiel : — Mas, senhores, os nobres deputados

que conhecem o caracter do Sr. Herculano Ferreira Penna,

e o proprio nobre deputado pelo circulo de Marianna, que
disseque esse senhor não tem idéas políticas....

O Sr. Silveira Loro : — Apoiado.

O Sr. Salathiel : — ... e sabe que o secretario da presi-
dencia era adverso aos saquaremas, podom com justiça con-

cluir quão Sr. Herculano Ferreira Penna foi saquarema na
sua presidencia ?

O Sr. Silveira Loro : — O que pode fazer um secretario?

O Sr. Salathiel : — O que pôde fazer um secretario como
o Sr. Oiympio Viriato Catão, em quem a presidencia depo-
sita a maior confiança ! pôde fazer e de Jacto tudo fazia.
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Sr. presidente, a presidencia do Sr. Herculano Ferreira
Penna não foi saquarema....

O Sr. Silveira Lono : — Eu não disse isso.

O Sr. Salathiel:—Disse o nobre deputado que appro-
vava os despropositos dos empregados saquaremas.

O Sr. Silveira I.oro : — Assim foi no iseu districto.

O Sn. Salathiel :— O Sr. Herculano Ferreira Penna
combateu os saquaremas da província de Minas ; e para
provai isto liei de apresentar alguns documentos. Um dos

primeiros saquaremas contra o qual se voltou, íoi o meu no-
bre amigo o Sr. Francisco de Assis Athaide.

O Sr. Herculano Ferreira Penna sabia que o Sr. Athaide
era promotor publico da comarca de Ubà; sabia, porque ha-
via pouco tempo lhe tinha concedidouma licença; sabia, por-
que pouco depois o demittio ; entretanto o Sr. Herculano
Ferreira Penna dirípio-lhe uma poitaria mandando que o
nobre deputado presidisse ns eleições de Dbá.

Ora, o nobre presidente sabia que o lugar de promotor era
incompatível com as funeções de juiz de paz; expedindoessa

portaria não armava (não direi uma insidia, com receio de

que pareça pouco parlamentar) uma especie de laço, para
que, se o br. Athaide calasse nelle, o mandasse processar ?
Aqui tenho a portaria, que assim o determina.

Mas, como o Sr. Athaide soube livrar-se desse laço,...

O Sr. Silveira Lono dá um aparto.

O Sr. Salathiel :—Jã declarei quo não defendia a ad-
ministração do Sr. Herculano Ferreira Penna.

Mas o Sr. Herculano Ferreira Penna vendo quo nãó
conseguia o seu intento, que não o afastava da eleição, tra-
tou de tirar a força dos votantes que o Sr. Athaide tinha na
fre-guezia.

Uma lei provincial mineira n. 720 de l(i do Maio de
1855 creou o districto do Piquiria na fregueziado Anta, o
em outro antigo dessa mesma lei deu ao presidente a auto-
risação de marcar os limites desse districto.

Mas o 
"Sr. 

Herculano Ferreira Penna arvorando-se em
superior á lei, saltando por cima delia, marcou, não os limi-
tes do districto, porém sim novos limites entre as fregue-
ziaB do Anta o S. Sebastião, tirando a esta grande numero do
votantes.

Aqui está a portaria que determina que se não recebessem
os votos dos moradores da freguezia de Arripiados, que por
sua ordem pass&rão a pertencer a outra.

O Sr. Herculano Ferreira Penna, prestando constante-
mente ouvidos As inspirações do partido liberal, querendo
que na província de Minas se esquecesse a opinião que dello
se tinha formado na sua administração de Pernambuco, tra-
tou de aproveitar todas asoccasiões de hostilisar o partido
saquarema.

Assim, senhores, tendo-se procedido á eleição de verca-
dores na cidade de S. João d^l-Ilei, aprescntArão-se tres
indivíduos quo erão, éverdade, vereadores da camara da-

quella cidade, com uma representação ou denuncia no go-
verno, dizendo que o Sr. barão deEntre-Ilios, que fora eleito

presidente da mesma camara, cidadão distineto por seus
serviços, não podia sê-lo por não ter o tempo do domicilio

no município exigido pela lei.
Essa denuncia não era acompanhada de um só docu-

mento que provasse semelhante asserção. Entretanto, o Sr.
Herculano Frrreira Penna, sem mandar no menos ouvií a
camara municipal, mandou sobrestar na posse do Sr. barão
de Entre-Rios emquanto ia consultar o governo, em caso
tão simples para qualquer outro, mas tão dúbio para o Sr.
Herculano.

E' verdade, Sr. presidente, que um artigo da lei do ciei-

ções exige o domicilio de dous annos ao individuo que tem de

ser eleito vereador ; mas qual ó a prova desse domicilio, se

não fôr a qualilicação annual? O Sr. barão de Entre-Rios
foi qualificado no município de S. João d'El-Uei em dous

annos consecutivos. A' vista disto estava nas circumstan-

cias de ser eleito prèsidente daquella camara.
Mas era preciso que o Sr. Herculano Ferreira Penna

prestasse um serviço a esses indivíduos que pertencem ü

opinião que se diz liberal, não reparando que um dos tres

indivíduos que assignárão a representação ou denuncia

tinha sido um dos mesaríos que recebera os votos favoraveis

ao Sr. barão de Entre-Rios, fora o proprio que como verea-

dor procedera á apuração geral dos votes do município, e

lhe expedira o diploma, e entretanto cm nenhuma destas
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duas occasiões n"o í.zera uma só observação acerca do domi-
cilio do mesmo barão.

Esse negocio ?e acha submettido ao governo, que até
lioje não deu uma decisão ; espero porém que, procedendo
com sabedoria, dê uma solução favorável á questão, como

ide justiça.
O nobre deputa o fez uma distincção das autoridades do

município de Marianna que tf-m sido conservadas pelo Sr.
líerculano Ferreira Penna. Não conheço pessoalmente todos
os indivíduos contra os quaes se pronunciou o nobre depu-
tado ; também não tive tempo para mandar buscar docu-
mentos que sirvão á contrariedade do que disse o nobre de-
putado. Mas sou levado a crer que o nobre deputado não
teve destes indivíduos mais base do que apresenta nas ar-

guiçqes que formulou contra os outros a quem já me referi,
e que se deixou levar por informações erro noas.

O Sr.. Silveira LonoConfirmadas pelo nobre deputado,
como a respeito da deserção e do recebimento indevido do
dinheiro.

O Sr. Salathiel :—Eu já expliquei satisfactoriamente
o'procedimento do Sr. Aprigio.

O Sr. Silveira Loro dá um aparte.

O Sr. Salathiel : — Não foi, porque ainda não existia o
regulamento ; mas a opinião do juiz municipal foi tão piau-
sivel que o regulamento a abraçou.

O Sp.. ParasacujÍ : —Apoiado.

O Sr.. Salathiel :—Sr. presidente, o Sr. IlerculanoFerreira
Penna, continuando a sua obra de inversão conciliadora, de-
mittio um numero extraordinário de delegados de policia,
pertencentes ao partido saquarema, o delegado da Campanha,
o subdelegado de Aguas-Virtuosps, o dos Ties Corações do
Rio-Ver de, o de Arripiados, o dos Bagres, o do Presidio,
o de Ibiberura, etc , demissões que nem ao menos forão
publicadas no jornal official, e um grande numero de ou-
tras, que para não fatigar a casa não referirei.

O Sb. Silveira Loro : — Eu fallei do distrieto de Ma-
rianna.

O Sr. Salatoiel : — Mesmo ahi foi mal informado, por-
que o presidente procedendo assim queria angariar a boa
opinião do partido luzia, e era iniluido pelo secretario, lio-
mem dedicado ao lado liberal.

Senhores, o Sr. líerculano Ferreira Penna, no seu furor
de aggredir o partido saquarema, não trepidou em dar de-
missão ao delegado de policia da cidade de liaependy, pela
simples denuncia de ter prendido um votante, sem que fosse
semelhante denuncia comprovada com documentos. Entre-
tanto esse delegado é homem muito honrado, contra cuja
probidade nunca se apresentou pela imprensa uma sí> ar-
;guição. Demittido esse delegado, foi nomeado em seu lugar
o sogro do denunciante, que foi o promotor publico da co-
marca.

Ora, é preciso notar que esse promotor é íilho do secretario
da província, desse seeretario mimoso e protegido pelo go-
?erno geral e provincial, desse secretario que depois de ter
com a influencia do seu emprego feito as eleições primarias
de 15sependy, pedio e obteve demissão para se apresentar
candidato ao lugar de deputado daquelle distrieto, e não
tendo obtido essa eleição foi reintegrado no seu lugar de se-
cretario, illudindo-se assim a incompatibilidade da lei.

O Sn. Silveira 1-01:0: — Está enganado.

O Sr. Salathiel : — Em vista disto não poí-so concordar
no requerimento do nobre deputado pedindo informações se
foi ou não concedida licença ao Sr. senador líerculano Fer-
reira Penna para continuar a presidir a provincia de Minas.
O nobre deputado disse que a continuação dessa presidencia
era uma ofFensa a tres artigos da constituição, 32, 33 e 34.

Vejamos o que dizem estes tres artigos. O art. 32, a meu
ver, não quer, e sóprohibc- a accuaiulação dos exercicios
desses empregos.

O Sr. Silveira Loro dá um aparte.

O Sr. Salathiel : —- Felizmente não dirige mais a admi-
nistração da provincia de Minas.

Quanto aos outros artigos, determinão elles que não
seja empregado o deputado ou senador em commissão que
o prive de vir tomarassento no parlamento, masque sendo
isso necessário ao bem publico, a respectiva camara o po-
derá determinar. Ora, que o Sr. Herculano nãu se aclia em

commissão em lugar que o prive de vir tomar parte nas dis-
cussões é uma verdade, c tanto que elle ahi vem ; se teve
ou não permissão do senado, a elle compete averiguar, por-
que é a sua respectiva camara; mas elle que se cala deve-se
concluir que não se oppõe.

Note-se — a respectiva camara.— Não é esta por certo
a camara respectiva que permittirá ao Sr. líerculano Fer-
reira Penna continuar na administração.

O Sr. Silveira Loco: — Eu disse isto?

O Sb. Salathiel. — Se não <5 esta a camara, para que
havemos de usurpar direitos alheios? Ao senado é que com-
peto^ saber do governo se o Sr. Herculano Ferreira Penna
continúa ou não a governar a provincia de Minas.

O Sr. Silveira Loro : — Ora, senhores ! Pois não temos
o direito de fiscalisar se as leis se executão ou não ?

O Sn. Salathiel: — Sr. presidente, por estas considera-
ções voto contra o requerimento do nobre deputado.

A discussão íica adiada pela hora.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

BENS DA CAPELLA DE ITAMBÉ.

Continúa a 3" discussão doprojecto n. 1 deste anno, dando
destino ao produeto dos bens da capella de ltambé, com as
emendas apoiadas.

O Sr. Presidente :—Tem a palavra o Sr. Cândido Mendes.

O Sr. Cândido Mendes : — Sr. presidente, quando pela
primeira vez se discutio este projecto na sessão de 1855 tive
occasião de fazer algumas considerações em oppo3i"ção á
sua doutrina. Então combati este projecto, não em virtude
de razões que tanto nessa occasião como agora têm sido
produzidas na casa, mas por outras que em parte reprodu-
zirci, porque me parecem dignas de attenção ; e eis porque
entendi não dever conservar-me silencioso.

Sr. presidente, não tenho o menor interesse em pôr
estorvos aos melhoramentos dos estabelecimentos de cari-
dade da provincia de Pernambuco e da Parabyba ; não desejo
embaraçar que taes estabelecimentoá recebão qualquer
adjutorio, tanto do thesouro nacional como dos particu-
lares; tomo parte neste debate porque o meu de\er a isto me
obriga, por isso que entendo que não temos poder para
fazer-lhes uma doação com a importancia dos bens da ca-
pella de ltambé. Não temos este poder, Sr. presidente,
porque os bens desse encapellado não se podem considerar
bens do Estado....

O Sr. Brandão : — Vamos ouvir a demonstração.

O Sn. Pi.vro de Campos : — Continue a sua demons-
tração.

O Sr. Cândido Mendes:—Essa demonstração já tive oc-
casião de fazer na primeira discussão deste projecto ; minha
opinião desde então licou conhecida ; o que vou fazer hoje
ó em grande parte a reproducçao do que então disse, e que
entendo dever fazer porque a camara actual é nova, e ne-
nhum conhecimento ou lembrança terá do que então oc-
correu. Mostrei nessa época que taes bens devião consi-
derai^se como bens propriamente da Igreja....

O Sr. Pinto de Campos: — Apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : — E que nestas circumstancias
era-nos_ vedado dispôr delles como se pretende no projecto.

Considerando esses ben3 como pertencendo ao Estado,
permitta a casa que ainda nessa hypothese eu arrisque al-
gumas ligeiras observações por onde pretendo mostrar a
inconveniência deste projecto. Demorar-me-liei pouco neste

ponto, porque não ó este o meu empenho.
Senhores, sf os bens do encapellado de ltambé pertencem,

como se diz, ao Estado por força de um odioso commisso,

por que razão, sendo estes tão importantes, não havemos
de consultar o governo ácerca de semelhante^ doação ? Na
ultima legislatura foi olvido o passado gabinete, o qual
pronunciou-se contra essa doação. Agora temos uma nova
administração, e sua opinião me parece que deve por nós
ser consultada.

Não se trata de uma insignificante quantia, mas de uma
avultadissima somma ; póde-se com alguma certeza decla-
rar , trata-se do primeiro encapellado dç Brazil; e o des-
falqne de uma tal somma no thesouro não é negocio de tão

pequena importancia que para autorisa-lo possamos pres-

i
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cindir das informações, dos esclarecimentos, da opinião do

gabinete. Na hypothese sujeita, parece-me, 
Sr. presidente,

que não marcharemos regulares deixando de ouvir o go-

verno.

O Sn Brvndão :—Não podemos deliberar sem consultar o

governo? Qunl <5 a lei quo noa impõe esse dever ?

O Sr. Mendes de Almeida :-Qual è a.lei ? E' a constitui- ,

ção, os estylos desta casa, as conveniências nublicas, o mte •

rease que todos temos em que as decisões desta casa sejuo

firmadas na razão e na justiça. Mfls neste caso, permitta o

nobre deputado que me fez a honra de interromper que lhe

declare que lia uma razão a meu ver do não pequeno valor

que me favoreço; ellaó fundada na lei de 15 do Novembro

de 1827, que reconheceu a divida publica, fundou a divida

interna e creou a caixa da amortização.

Segundo eFsa lei os bens do capella» que 
revertessem ao

fisco^stavão obrigados, na falta ou deíiciencia de outros, á

Garantia das promessas feitas pelo thesouro aos credores

do Estado. Ha portanto sobre elles uma verdadeira hy-

potheca. Se portanto esses bens estão assim gravados, se

a seu respeito acha-se empenhada a palavra nacional, como

dar-lhes destino diverso, sem ouvirmos o governo, que ira-

mediatamente é responsável perante os credores do Estado,

Nãoest; u referindo um facto que não po-sa provar ; as

palavras daquellalei nos arts. 68 e 69 silo muiterminantes,

e farei neste momento, como já fiz na primeira discussão?

a leitura desses artigos, alim de quo a casa se compenetre

do valor dos motivos que me levão a impugnar o projecto:
< Art. 68. Alómdos rendimentos obrigados já pela pre-

sente lei á despeza do capital creado, applicar-se-hão,

quando oppoituno seja, alguns outros, que, como desobri-

gados, possão supprir qualquer falta que haja de occorrer

na caixa da amortização,e como taes ticão-lhe já applicados.

« 2.o O produeto da alienação das capellas que houverem

caducado ou caducarem nos termos do alvará de 14 de Ja-

neiro de 1807.
c Art. 69. Os capitaes ou rondimento3, assim obrigados

como desobrigados, que fôrem applicados por lei á caixa de

amortização, não serão distraliidos pelo governo, qualquer

que seja a causa ou pretexto que allegue, sob a pena im-

posta na lei da responsabilidade dos ministros e secretários

ue estado aos que dissipão os bens públicos. >

Como é pois que, A vista dessa legislação, cop»!dernn lo

nós esses bens como bens do Estado, podemos dispor delles

sem consultar o governo, o governo que representa a nação,
e que pelo menos está oVrigado a/desculpar-se com os ore-
dotes, dando a razão por que se desvião bens tão importap»
tes da hypotlieca que o Estado fez a esses mesmos cre-
dores?

O Sr. Ferreira de Aguiar:—De maneira que se o exe-

cutivo não concordar, o legislativo não poderá deliberar. .

O Sr. Cândido Mendes :—Devemos ouvir as razões que
tem o executivo para contrariar oü approvar o j>rojecto; o

executivo, que está nas circumstancias de nos informar

muito bem a ivspeito deste negocio. Se o executivo mostrar

com boas razões que não podemos prescindir desses bens para

garantir a nossa divida e sustentar a palavra que o Estado

deu nessa lei que fundou a divida publica, nós em verdade
não poderemos deixar de acompanha-lo; mas se acaso não

puder provar com muito boas razões a necessidade de se con-
servarem esses bens como garantia da divida, ou apoiar a
doutrina do projecto, então poderemos com mais conheci-
mento de causa, com L-egurança, approvarmoe o projecto em
discussão....

O Su. Augusto de Oi.ivf.irv :— As cotações dos nossos

fundos públicos mostruo que a divida está bem garantida.

O Sr. Cândido Mendes : — Ha outro fundamento que nos

aconselha a ouvir o governo a este respeito : existe na casa,

e creio que será discutido após este negocio, um projecto
com o fim de se autorisar a companhias de estradas de lerro,

com a garantia do thesouro, a contrahirem grandes em-

preatimos. Já se vê pois que, tendo o Estado de carregar

com encargos ainda mais fortes do que os que já tem, não

ha razão para enfraquecermos as garantias que tem dado aos

aeus credores de um modo tão solemne, para abandonarmos

o que a lei dispõe sobre este assumpto, a nienos queogo-
verno não mostrei a couvenencia desta medida que estamos

discutindo.

O Sr. Ferreira de Ar.oi.tKO que {> que a lei dispõe?

245

O Sr. Cândido MendesEstamos obiigados a dar os
bens das capellas que caducarem como garantia da divida

que fundámos em 1827.

O Sr. Ferreirí de Aguiar :—A divida está garantida.

O Sr. Cândido Mendes: — Mas ninguém dirá que taes

garantias são suflicientes, quando o estado procura augmen-
tar os seus encargos; a palavra nacional, o credito do Estado,

perde aquclla força que todos desejaríamos quo conservasse.
Ora, para marcharmos de um modo regular e conveniente
em matéria tão importante, quando temos do nullilicar uma
tal garantia dada aos credores do Estado, parece-me que não

podemos prescindir de ouvir o governo, temos de derogar
uma lei de summa importancia como a de 1827^ ao menos
de nullilicar em parte uma promessa do Estado, temo3 de
fa7cruma nova lei....

O Sr. Aei.usto DF. Oliveira: — Agora é que so trata de

fazer essa lei.

O Sr. Cândido Mendes : — Mas porque não havemos de

ouvir a opinião do governo cm um negocio desta ordem ?

Que damno haveria ?

O Sr. Brandão : — Já foi ouvido.

Uma voz : — O governo >5 sempre o mesmo.

O Sr. Cândido Mendes: — Sómente foi ouvido o minis-
terio que já não existe; o que convém ó conhecer a opinião
do gabinote actual para melhor nos dirigirmos neste doba-
te. A opinião-do ministério actual pôde ser diversa da do
seu antecessor.

O Sr. F. Octayiano:— Não serve do nada; ô. opinião
doutrinaria.

O Sn. Ferreira de Águias: —O nobre deputado está
indo contra o sea principio, de que estes bens não são do
Estado ; é esto o seu pensamento, portanto não pjde dedu-
zir os argumentos que está deduzindo.

O Sr. Cândido Mendes : — Perdoe-me o nobre deputado,

por ora estou fazendo considerações sobre o projecto na

hypothese por mim não admittida de quo os bens dc capella
são bens cio Estado. Eu chegarei ao ponto que deseja.

Sr. presidente, para so sustentar a doutrina do projecto
allegou-se a lei de 6 de Novembro de 1827, quo com o íim
de favorecer os nossos hospitacs revoga o alvará de 5 de

Setembro de 1786, mandando implicar nos mesmos hospi-

taes os legados pios não cumpridos.
E' unia verdadeira commutação do bcii9 com destino^ a

obras pias, que o poder tempoíal não podia fazer. Todavia,
ainda que o pudesse, os^ue sustentaoa opinião de que o eu-
capellado dcltambé ó um legado pio não têm fundamento
razoavel em vista do exame dos documentos que têm sido

pjesentes á casa.
Esta capella toi creada em vida do seu 

"nst.it.ui 
dor Andr<5

Vidal de Ncgreiros, foi reconhecida e regujarisada nessa
época, passou durante um largo espaço de tempo sob h di-
recçâo dc vários administradores, sendo o ultimo a Miseri-
cordia de Usboa ; v.ão está por conseguinte 110 caso de um

legado pio não cumprido....

Um v voz: — Este argumento foi abandonado.

O Sh. Cândido Mendes : — Este argumento foi Lontem

reproduzido nesta casa ; portanto írâÒ se pôde dizer que foi
abandonado, e se foi eu níio insistirei em demonstrar sua

inexactidão.

O Sr. Brandão : — O projecto funda-se em prinoipios
mais sólidos.

O Sr. Cândido Mendes : — Mas, Sr. presidente, vamos

ao ponto principal do meu proposito nesta questão. São os

bens da capella do Itambé bens da Igreja ou bens do Estado?

Os nobres deputados que me ouvem não podem perante a

boa razão deixar de reconhecer que os bens desta capella

são incontestavclmente bens da Igreja.

O Sr, Ferreira de Acei »r : — Conformo as condições es-

tabelecidas pelas leis civis.

O Sr. Cândido Mendes : — Os bens das capellas são

bens da Igreja ; o nome de capella o está indicando ; as or-

denações sempre as conáderárão como taes, de accordo com

a legislação canonica adoptada no paiz.

O Sr. Ferreira de Atuiu : — Mas as leis civis têm esta-

belecido condições.
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O Sr. Cândido Mendes : — Se são bens fia Igreja, como é

que nós podemos fazer delles uma doação aos estabeleci-
mentos de caridade de Pernambuco, considerando-os como
bens livres e pertencentes ao Estado ?

O Sn. BnoroXo:—Isto devia ser[dito quando se tratou
aqui de leis idênticas.

O Sr. Pinto de Campo6 : —A Igreja não tem mais direito
entre nós ; argumenta-se com leis abusivas...

Q Sr. C vndidoMendes :—Todo o tempoé opportuno para
se defender o direito, tanto mais quanto o direito da Igreja

% não pôde ser nullificado pelo bom querer de outro poder.
A existenciá da? capellas funda-se na legislação canonica,
amda nao revogada ; as leis civis, pautadas por essa legisla-
ção, autorisâiâo essas fundações ; o Concilio Tridentinofoi
completamente admittido em Portugal....

O Sn. Henriques :—Mas lá quando cahem em commisso

passão a pertencer ao Estado.

O Sr. Cândido Mendes* —Mas 
por eíTeito de uma legis-

lação abusiva, a mesma que entre nós existe, de certa êpo-
ca para c& ; mas taes leis, em dcsaccordo com a legislação
canonica, que também é do paiz e ainda uão revogada, não

podem prevalecer contra o direito de propriedade da Igreja,
de quem o Estado não é herdeiro.

Uma voz:— A lei canonica na parte em que pôde ser
admissível i#o paiz.

O Sr. Cindido Mendes Quando em um paiz se admitte
qualquer religião como religião privilegiada do Estado, é
aceita com suas doutrinas, seu culto e disciplina ; o poder
temporal não pôde dizer — aceito essa religião em parte, e
rejeito a que me não agrada—(apoiados) t porque do contrario
ficaria sem ambas as cousas.

A religião catholica foi entre nós admittida sem reserva
alguma na nossa lei fundamental. A pratica tem admittido
em vários paizes catholicos não receber o poder temporal
breve algum oubulla t obr© matéria de disciplina, e mesmo
sobre todos os pontos de matéria religiosa, sem o exame do
mesmo poder, o que se chama em outros paizes placel, e en-
tre nós beneplácito. E' desta sorte que o entendem osGalli-
Canos e Josephistas, e que me não parece admissível, tole-
ravel, por serem demasia offensivo aos direitos da'Igreja,
poder soberano e independente.

O pincel nos paizes que adraittem a religião catholica
como a do Estado tem, a meu ver, cabimento no sentido de
querer o poder temporal conhecer da veracidade dos actos
do poder espiritual para com segurança prestar-lhe o seu
auxilio; nunca tomar esse conhecimento com o proposito
de examinar, approvar ou rejeitar as doutrinas contidas
nos actos do poder espiritual obrando na esphera de seus
direitos; em summa, o poder temporal tem direito de co-
nhecer da existencia de taes actos unicamente para saber se
elles são reaes..,.

O Sr. Nauuco dá um aparte.

O Sr. Cândido Mendes : —Perdoe-me o nobre deputado,
examinando-se imparcialmente a historia vê-se que os ver-
dadeiros invasores tem sido, na maxima generalidade, os
poderes temporaes, sobretudo em nossas éras....

O Sr. Pinto de Campos : —Apoiado.

O Sr. Cândido Mendes : — E tem abusado em extremo,
conhados somente no poder da força.

O Sr. Nabuco : — Porque não se pôde admittir um Es-
tado no Estado.

O Sr. Cândido Mendes : — Isto é outra questão, que em
occasiaomais opportuna poderá ser ventilada. Mas, ou seja
o placet entendido como querem os Josephistas; ou da ma-
neira por que já me expliquei, o.que ó indubitavel é que
oesde que n um paiz é recebida como privilegiada uma re-
ligiao, e sua legislação canonica, não pôde o Estado, depois
de as ter reconhecido, recusa-las, nullifica-las, declarando

não quero mais esta doutrina, e só prestarei o meu apoio
a tae3 e taes actos, ao menos perante a boa razão e o di-
reito

A Igreja, Sr. presidente, legisla para os seus fieis, tão
completamente como qualquer governo civil, ou temporal,
para os seus subditos, e aquelles têm por obrigação obede-
cer-lhe, ainda quando o poder temporal, mal aconselhado,
tente nullii car taes aetos; refiro-me ao que é propriamente
espiritual, Esta éa situação da Igreja em relação com os seus

fieis; mas em relação ao Estado ella está nas condições de
uma nação para com outra; suas concordatas são tratados;
suasleis quando recebidas no Estado aclião-se em idêntica
posição....

Uma voz : — Ora, ora esta.

O Sr. Cândido Mendks : — Se estes principios são exac-
tos, ninguém poderá pôr em duvida que sendo a religião
catholica religião privilegiada do paiz, sua legislação cano-
nica tem entre nós força de lei, faz parte do nosso direito,
e neste caso se acha o Concilio Tridentino, que foi entrè nós
completamente recebido, aceito, porque o foi em Portugal

que então nos governava.
E nem se diga que o não foi sómente porque no mea-

do^ do século passado lembrou-se um ministro daquelle
paiz, com o proposito de fazer figura á custa de Roma, ou
de um 

poder que não dispunha de força para responder-lhe,
de assirn declara-lo na DcducçCo Chronologira e em leis que
fabricou innovando doutrinas até então condemnadas.

^íao bastava para fundamentar suas innovações declarar
— isto disciplinar, e aquillo é dogmático, —porque ainda
que assim fosse sómente a Igreja como poder independente
tinha faculdade para alterar sua legislação no que parecesse
conveniente, e quando solicitada pelo poder temporal.

Portanto, Sr. presidente, se o poder temporal aceitou
entre nós completamente o Concilio Tridentino, como se

prova da legislação existente ao tempo em que foi publicado
em Portugal....

O Sr. Nabuco: — Completamente não.

O Sn. Cândido Mendes; — ... e depois nas próprias orde-
nações, (?evidente que tal legislação admittida por com-
mum accordo de dous po3eres, e tão solemnemente, não

podia ser nullificada por outra feita em opposição única-
mente por um dos dous poderes, ou melhor por esse ministro
a quem já me referi; e nem por taes actos ser considerada
sem vigor, desprezada a coadjuvação de uma das partes con-
tractantes, cuja sorte era aggravada.

O Sr. Pinto de Campos :—Apoiado.

O Sn. Cândido Mendes : — Agora quanto no aparte com
que ha pouco me honrou o nobre deputado por Pernambuco,
eu o desafio a demonstrar que o Concilio Tridentino não foi
completamente recebido em Portugal

O Sn. Nabuco :—Por uma lei do Estado.

O Sr. Cândido Mendes: — Qual era a lei que podia de-
rogar um contracto synallagmatico feito entre o poder tem-

poral e o espiritual, sem o prévio accordo de ambas' as par-
tos? Não era possivel que perante o direito e a razão seme-
lliante lei se sustentasse. Refere-se S. Ex. à lei de 9 de
Setembro de 1769? Mas é precisamente essa lei uma das
iunovações feitas pelo ministro que jA citei no meiado do
século passado, e que só se lembrou de promulga-la quan-
do as relações de Portugal com a corte de Roma estavão
interrompidas; facto para que #\\e muito concorreu para
ganhar mais um titulo aos npplausos daquellcs que julgão
mostrar fortaleza de espirito resistindo ao que chamão pre-
tençSes da corte de Roma. Então não havia cm Portugal

quem resistisse ao omnipotente ministro.
Em 1778, tendo os negócios públicos tomado outra direc-

£ão, foi essa lei susponsa, porque era uma innovação sem
utilidade, porque realmente não estava de accordo com os
usos e costumes de Portugal, com sua legislação tanto civil
como canonica, e que de alguma sorte poderemos chamar
internacional.

Quando, Sr. presidente, subio de novo ao poder o parti-
do que adoptava as idéas daquelle ministro, os homens que
elle havia preparado, em summa creaturas suas, âquella
lei reappareceu; o alvará de 20 de Maio de 1796 acabou com
tal suspensão ; e, máo grado o seu antagonismo com a lo-

gislação canonica, essas doutrinas se têm sustentado,
sendo reforçadas pelo alvaríi de 14 de Janeiro de 1807, c ou-
trasleis subsequentes, que em presença do direito não po-
dem revalidar a legislação canonica recebida pelo Estado.

Ora, Sr. presidente, em vista destas duas legislações que
serepellem, reunindo nós as condições de cidndão brazileiro e
de catholico, podemos deixar de nos pronunciar em favor da
legislação canonica, por tão largo tempo executada no
nosso paiz, e que tem em seu apoio a autorisação e o bene-

placito do Estado ?

Uma voz ; — Pois eu não.

*
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O Sr. Cândido Mendes : — E' porque- o nobre deputado

tem algrtth catholicismo particular f ao sou uso, mas per-
tence ao grêmio da Igreja llomaua lia de obedecer as suas

leis; e por minha parte tanto respeito a autoridade da Igreja

nos negociosjespirituaes, como ao poder civil nos temporaes.

Apoiados.) .
Existindo, portanto, um» legislação pautada prla legis-

lação canonica, pelo Concilio Tridentino, como as nossas

ordenações; legislação que nao podia n um listado catholico

ser revogada sómênte a arbítrio do poder temporal conliado

em sua força e na fraqueza do chefe da Igreja, que, como

se sabe, não possue 200,000 homens euma numerosa esqua-

dra para fazer manter os seus tratados ; pergunto, poder-
se-ha desprezar uma tal legislação, e considera-la inteira-

mente derogada?
Note-se que não se trata de uma simples bulla, de um

breve de pequena importancia, mas de disposições de um

concilio geral congregado de accordo com todas as potências
catholicas, em cujo numero se contemplava Portugal, para
o qual concorrerão não só prelados e thoologos notáveis

desse paiz, como durante todo o tempo dc seus trabalhos não

poucos embaixadores do mesmo Estado.
As doutrinas approvadas nesse concilio forão, como já

disse, solemnemente recebidas em Portugal, e consta de

leis que correm impressas; como em taes circumstancias

pôde o cidadão brazileiro o catholico negar obediencia a se-

melhante legislação e prestar á outra que lhe é contraria ? A

escolha é por certo difficil e o colloca em grandes embara-

ços, mas a culpa è de quem innova sem respeitar o poder
com quem está ligado por laços tão apertados.

Foi o marquez de Pombal, o ministro de que tenho falia-

do, quo se lembrou em 17(59 de impor a odiosa pena do com-

misso ás capellas que elle considerava caduoas, ou porque
os respectivos administradores não desempenhavão bem as

funeçoes a què esta vão obrigado3, ou porque se acha vão in-

eiramente vagas.
Essa pena era nova, como a jurisprudência cm que se

fundava ; não existia na legislação, foi aquelle ministro

quem a estabeleceu em opposição ao direito existente ; mas
depois foi suspensa a lei que creára semelhante júrispru-
deucia, e passados muitos annos foi restabelecida no tempo
em que a Igreja era perseguida horrivelmente na Europa,
isto ó, nos últimos annos do pontificado de Pio VI, e nos

primeiros do pontificado de Pio VII.
Como, portanto, 

• semelhante legislação nestas circum-
stancias póde-nos obrigar, a nós que não podemos entrar
nesta casa senão com a condição de cathelicos; e eu não
conheço catholico digno deste nome senão o quo obedeço
completamente ás leis da Igreja.

O Si\. Pi.\to ui: Campos :—Apoiado.

O Sn. Cândido Mendes : — Sr. presidente, não está nas
mãos do catholico dizer : — aceito tal doutrina, e recuso
taes e taes ;—a Igreja o condemnaria. Seria uma semelhan-

to pretenção o livre exame em matoria de religião, seria o

protestantismo ; e cumpre que o diga, meus senhores, o

eclectismo nestas matérias não é pérmittido, temos autori-

dade...

O Sn. Pinto de Campos :—Apoiado, sob pena de sahir fóra
do seu aprisco.

O Sn. Cândido Mendes:— temos leis, temo3 dou-
trinas mui positivas a quo devemos prestar obediência.

_ Em summa, Sr. presidente, se a legislação canonica e a
civil por ella pautada ó uma realidade entre nós, força é
convir que os bens de capella são bens da Igreja, e como
taes não podem a pretexto de uma odiosa penalidade, como
é o commisso, ser arrecadados pelo thosouro, o tão pouco
pôde ser a Igreja iniquamonte condemnada por lUcto
alheio.

Mas, Sr. presidente, allega-se que os bens da capella do
Itambé não têm sido bem administrados, quo as intunções
do seu instituidor não forão satisfeitas, e convém dar-lhes
outro destino. Convenho com os nobres deputados que têm
feito estas considerações, mas o meio para se conseguir esse
desideralum não é o que aponta o projecto ; o meio seria re-
correr aquém pôde fazer commutações do bens com destino
a obras pias....

Uma voz Quem é.

O Sr.. Cândido Mendes : — Não foi por certo o Estado o
encarregado de ligare desligar; JesusTChristo deu esse poder
ti outro que não á César, foi a S. Pedro e a seus successo-
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r?s. Já vêm portanto os nobres deputadas que se quizermos
dar aos beus da capella do Itambé destino/diverso do que lhe
deu o respectivo instituidor, cumpre que trilhemos outro
caminho.

E, senhores, nilo basta dizer-se que tendo estos bens um
tim pio, como beneficiar pobres, casar orphãos, ete., pode-mos por nossas attribuiçoos «lar a esses bens destino igual,"
ou diverso, comtanto que seja um destino de caridade; por-a "ou^níl catholica não supporta ossa facilidade o
indiílerença no destino dc bens dedicados a um íiin pie-doso, por isso que taes instituições têm um caracter espe-
ciai, personalíssimo....

O Sn. Pinto de Coipos : — Isso 6 incontestável.

OSr. Mendesbe Almeida:—Se em lugar das doutrinas
da Igreja predominasse entre nós as doutrinas das com mu*
nhõesprotestantes, em que sómente a fé em Jesus-Cliristo
ó sufliciento para a salvação do christão, de nada' servindo
para «ste fim as boas obras, o estado podia indifferentemen-
te applicar os bens de um estubelccimeuto pio para outro sem
prej uizo algum para o instituidor.

Na Igreja catholica a fé em Jesus-Christo não è suflicien-
to para salvação, os nobres deputados não o ignorão; as boas
obras também são indispensáveis ; portanto a commutação
do destino neste caso por poder que não é legitimo, não pôdeser indifferento ; os bens com destino pioe com fim mui es-
pecial, como aconteco neste caso, não podem por nós ser
commutados, o com a sem-ceremonia com que no proiecto
se pretende fazer.

Uma voz : — E' também para obra de caridade.

O Sr. Mendes de Almeidi O Concilio de Trento, do
accordo com a doütrina catholica, ordona que as cominuta-
ções de bens com destino piedoso se fação por intermédio
dos bispos, como delegados da Só Apostólica, e em certos
casos com appellação para o Summo Pontifico, e para isto
se requer toda a precaução e causas 

justns o razoaveis.
Esta doutrina foi entre nós recebida; poderia com esse

intento citar não poucos exemplos de commutações do bens
com dastino piedoso, o de data não mui remota, solicitadas
ao papa, e que se achão nas nossas leis acompanhadas do
respectivo beneplácito. Para concluir direi quo a mesma
doutrina acha-se consignada nas constituições do arcubis-
pado da Bahia, que, como sabem os nobres deputados, tem
força de lei.

Portanto, Sr. presidente, se não tomos faculdades em
objeoto tao melindroso para fazermos semelhantes eommu-
tações, como approvar q projecto quo se discute ? Soria usar
inconvenientemente de um poder que não temos, c por mi-
nha parte rejeito semelhante regalia.

Uma voz : —Xão tenha receio, esses bens j4 são do E3-
tado.

O Sn. Cândido Mendes : —Conseguintemente devem ter
comprehendido os nobres deputados, a quem com pezarcontesto, que minhas convicçõeB impedem quo os acompn-
nhe na defesa da doutrina do projecto. Sinto que neste mo-
mento não pos3a dar o meu voto afim dn angmentar-se o
patrimonio dos estabelecimentos de caridade das províncias
de Pernambuco o Parahyba; não nutro a meuor má vontade
a este respeito; mas quereria que se fizesse isto pelos meios
legítimos, e os indicados 110 projecto não são.

Um Sn. Deputado : —Não ha outros melhores.

O Sn. Cândido Mendes ; — Direi mesmo, os nobres depu-
tados, que tanto se emçenhão pela passagem deste projecto
vão fazer aos estabelecimentos do caridade de Pernambuco
e da Parahyba um presente funesto ; ainda ninguém, indi-
viduo, corporação ou Estado, tem lucrado com a expòliaeão
dos bens da Igreja

Um Sr. Deputado : — Que estão no dominio do Estado.

O Sr. Cândido Mendes : — Ilontem o nobre deputado
disso o contrario do que está ngora dizendo

O Sn. Auclsto de Oliveira : — E o nobre deputado está
fallando contra o vencido.

O Sr. Cândido Mendes : — E o que ó que o nobre depu-
tado julga vencido neste negocio ?

O Sn. Augusto de Oliveira : — Que c.-es bens são do
Estado.

O Sr. Cíndido Mendes : — Não são; já acabei de mostrar
o contrario....



2í;3 SESSÃO EM 1." Dl

Umi voz : — Caliirão cm commisso....

O Sn. Cândido Mendes: —Não ha commisso sobre isto....

T"n Sa. Dbpctaiio :—Ha uma sentença passada cm

julgado....

O Sn. Cândido Mendes : — Está enganado ; e o que valem

sentenças «n opposição com a legislação do Estado?...

U>ia voz : — Está faltando contra o vencido.

O ^u. Cândido Mendes : — Sr. presidente, terminarei este

tópico delatando que não posso dar ho projeeto o meu

voto, porque, do modo por que se acha redigido, está em

opposição com n legislação canonica, que ainda não está

revogada, e que também ó do Estado....

O Sr.. jâfccusTO i»k Qlivkira : — Devia oppôr-se ao projeeto
no principio, hoje deva apoia-Io, porque a n_pplicação nelle

determinada i conforme nos sentimentos da Igreja.

O Pu. Cândido Mendes:—Não tem razão o nobre deputa-

do; devo combater em todo o tempo os projcctos que me pa-

recum damaososáeatila publica ; e demais, se, como o nobre

deputado assegura, eu errei não combatendo de principio

este neo-ocio, mereço ser applaudido por uno continuar no

caminlio do erro, e ter ainda em momento opportuçio aban-

donado-o. .
Nem se diga, Sr. presidente, como pretendem alguns

honrados membros defensores do projeeto, que por esta

fôrma sp vai fomentar a caridade particular, preferível á

official do thesouro; porquanto, Sr; presidente, nem assim

se conseguirá esse desideratum, p®r isso que com taes e^ tão

arbitrarias commutações, o interesse, a vontade, e ainda

as mais justificadas dos particulares, são extremamente

prejudicadas.

l>: Sit. Deputado : — Mas neste caso satisíaz-se a vonta-

de do instituidor da capella.

O Sn Cindido Mendes : — Está muito enganado o lioi*-

rado membro. Domnis, se os nobres deputados concordâo em

cu° os bens da capella do Itambé são liojo bens do Estado,

como podem sustentar a sua these ? Esses bens têm de ser

vendidos pelo thesouro,e co seu produetoem dinheiro ou em

apólices que lia de ser entregue aos estabelecimentos de

caridade das duas províncias de Pernambuco e Parahyba

par a augmento do seu patrimonio ; pergunto : collocadas

sis c-u.-sw ne ta ponto, será a caridade particular que vem

auxiliar a esses estabelecimentos? Quem dá aqui ? E' o

thesouro, ó o Estado por intermédio de seus represen-

i.L'..tes. Não lia pois animação alguma á caridade parti-
cular

O Sr. Accisto de Oliveira Quer-se respeitar a von-

tade do instituidor.

O Sn. Caniudo Memdi-.s O nobre deputado está enga-

nado, tenho aqui a «scriptura do instituidor, poderei ler se

o nobre deputado quiser; e o que nella se àcha declarado 6

mui diflerente do que se pretenda 110 projeeto. Reconheço

que augmentar o patrimônio dos estabelecimentos de cari-

dade í em verdade um fim muito pio, mas não foi isto o que
o inst;tui.dor quiz....

O Sr. Ai:<:i sto de Oliveira : — A maior parte dos ônus

pios do instituidor estão hoje a cargo destes estabelecimentos.

OS». CANmooMi-.NDEs: — Perdôe-me, o nobre deputado

está laborando em erro a este respeito. Confronte as docla-

rações da escriptura do instituidor com o projeeto, e verá

quão distante acha-se um objecto do outro

Demais, a capella do Itambé foi instituída com nm^nm

muito especial, ?* com applicação á,pessoa do instituioor;

mas pela commutaçâo projectada a vontade do instituidor

desappareceu inteiramente.
Sr. presidente, de novo repito, não poiso npprovar a com-

mutaç-o que querem os nobres deputados; os meios me nao

parecem 
es mais legítimos. Estou muito prompto a ajudar

os nobres deputaótos, votando loterias ou qualquer quantia

com o fim de augmentar o patrimônio de taes estabeleci-

meutos de caridade, mas nunca o farei com prejuízo dos

bens que, é minha convicção, pertencem á Igreja c não ao

Estado.
Assim, Sr. presidente, combatendo a doutrina do projeeto

cu não íaço mais que apresentar uíu protesto contra theorias

que correm como verdades inconcussas, embora reconheça

que minhas opiniões não obterão, ao menos por agora, van-

tagem alguma. Estou satisfeito com a certeza de ter cum-
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prido o meu dever como representante do paiz, e como

catholicj ; e isto me basta. Voto contra o projeeto.

Lê-se, apoia-se, e entra também em discussão, a seguinte

emenda :

« A 2a parte do artigo — Ficando pertencente, etc.,—

substitua-se pela seguinte : — Ficando pertencendo duas

terças partes desse produeto aos estabelecimentos de carida-

de da pro\incia de Pernambuco, e a outra terça parte aos da

provincia da Parahyba.—A. J. Heririquci.—Viogo } elho.—

Toscano Barreto. >

A discussão fica adiada pela hora.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

RESPOSTA Á FALLA DO TIIUONO.

Coulinúa a discussão do projeeto de resposta á falia uO

throno, com a emenda apoiada.

Está premente todo o ministério.

O Sr. Souza Franco , ministro da fazenda (movimen-
to de aítençõo; profundo silencio}: — Tornei a palavra, Sr.

presidente, para explicar-me sobre algumas questões a res-

peito das quaes me interpellárão alguns Srs. deputados, e
com especialidade o digno deputado por S. Paulo e dous
nobres deputados pela provincia do Kio de Janeiro ; serei

portanto breve, elimitar-me-liei ptiucipalmente ás questões
financeiras. Não posso comtudo, usando da palavra, deixar

de fazer algumas observações ás expressões do honrado

deputado pelo Rio.de Janeiro, que encontrou em minhas

opiniões motivo de divergencia com a situação actual.

Pensa o honrado deputado que, tendo eu reconhecido

divergencia profunda entre 03 partidos existentes no im-

perio , não podia esperar o desfecho realisado, a

fusão dos partidos, nem ainda tomar parte nesta situa-

ção. O honrado deputado foi levado a este engano por
úm erro typogrnphico. Eu não disse que liavião partidos

profundamente divergentes ; disse pelo contrario, como se lê

110 Jornal do Commercio, que wto liai ia no paiz partidos pro-
fundamente divergentes, ou, o que é o mesmo, divergentes
em pontos cipitaes. Eu reconhecia uma situação a mais

favoravel ao estado actual das cousas, e portanto previa a
situação em que nos achamos.

Observarei mais ao honrado deputado que o não disse sim-

plesmente lia poucos diastinha-o dito com antecedencia,

tinha-o dito quando concorri para apoiar a política da concilia-

ção proclamada pelo falleeido Sr. marquez de Paraná. Nessa

mesma oceasião marquei as pliases dessa política, dizendo:

estamos na época da confusão das idías; é preciso marchar

ávante e entrar na segunda phase, que é a da conciliação

dás opiniões, para se rcalisar o que agora se está vendo.

Assim não estava eu fóra da situação, não professava opi-

niões que tornassem impossível a minliaentrada para o mi-

nisterio. [Apoiados.)
Senhores, não entrarei na questão politica; ella foi deba-

tida tão magniiicamcnte, a situação é tão favoravel ao des-

envolvimento dos interesses do paiz, que, como membro do

ministério, não tenho mais do que agradecer á camara dos

Srs deputados o apoioque lhe promette.
Ò honrado deputado pola provincia de S. Paulo tratando

das minhas opiniões anteriores  e a proposito disto oc-

corre-me um nparte que vem hoje no Jornal do Commercio,

uo qual se me faz dizer que eu não queria reformas. Outra

deveria ser a expressão; o que tenho dito, o que ainda digo

nesta camara agora, í que nunca quiz reformas essenciaes
na constituição; e que hoje não julgo nenhumas urgentes.

Mas não disse que não queria reformas; algumas havia, al-

gumas ha na administração que são neeessarias.

Uma voz:—Nunca foi constituinte.

O Sr. Ministro da Fazenda :—Por certo que nunca o fui.

O honrado deputado pela provincia do Rio a'- Janeiro,

que ouvi com muito prazer pela habilidade que mostrou

uo seu discurso, pondo em contrasteis minhas opiniões

com as de um meu amigo pela provincia 
do Rio Grande do

Sul, pensou que cu tinha tal persuasão 
da suínciencia dos

capitaes do paiz que não suppunlia a necessidade de nos

aproveitarmos dos capitaes estrangeiros, e então disse que
eu estaria cm opposição com a proposta do meu nobíe amigo

que pedia garantias a empréstimos estrangeiros.

O nobre deputado não coínprehendeu bem as minhas

opiniões; eu o não podia dizer, e nem nunca se pôde dar o
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o facto de que em paiz novo como o nosso, com um campo

immenso a explorar, com tantas obras a emprehender, com

muitos melhoramentos a realisar, pudesse ter os^ capitães

sufíicientes. Paizes na situação do nosso precisão sempre

dos capitaes estrangeiros; e outros que os tem em mais

abundância, mais adiantados que o nosso, como os Lsta-

d)8-Unido3, a Áustria, os têm precisado. (Apoiados.)
O que eu disse, e ainda sustento, á que os capitaes do paiz

me parecem suílieienfes para as obras emprehendidas e

npprovadas j me parecem sufíicientes para as estradas de

ferro começadas e para poucas outras que ha emprelien-

didas, e que têm de ser feitas no decurso do alguns annos ; ¦

mas isto não quer dizei que sejão sufiicientes para todas as

obras, para todas as empresas, para as grandes vias de

eommnnicação que podem e virâõ a projectar-se, e que se

devera levar a effeito quando tivermos os meios necessa-

rios para executa-las.
Senhores , no correr do meu discurso eu hei de descnvol-

ver melhor esta minha opinião ; hei de mostrar como é que
os capitaes do paiz são bastantes para estas obras, sc nos

limitarmos por emquanto a ellas e não íurmos emprehender

novas sem a prudência nccessaria. [Apoiados.) lia limites

dentro dos qnues nos devemos circumserever, a menos ijuc

possamos obter capitães estrangeiros, e dentro desses limites

ha muito maior espaço do que talvez o suppoem aquelles

que desconfiando d .s nossos meios oppoem embaraços aos

progressos do império. (Apoiados.) •
Um meu nobre amigo pela província também do Rio de

Janeiro que hontevn fallou com a habilidade que costuma,

c cujo mugnifieo discurso produzio muita sensação na casa,

divergiouin pouco das minhas opiniões (inanceiras. Eu não

discutirei as do meu nobre amigo que muito respeito no

ponto d", vista em que clle as apresentou, mas no ponto de

vista pratico, que entendo que é o mais conveniente; dis-

cuti-las-hei no ponto de sua applicação ao paiz, em que

podemos examina-las com mais frueto, e melhores resul-

tados.
O honrado deputado pela província de S. Paulo, e os no-

hres deputados que liontem fallãrão com referencia .1 ca-

réstia das subsistenciasi tocárão em um ponto por certo que
muito importante e melindroso. Os gêneros alimenticios

estão cm verdade muito caros, c este í o lado mais sensivel

não só ao actual ministério, mas a alguns dos ministérios

anteriores; t1 de summa difficuidado dar prompto allivio á

população do paiz, allivio que não só o ministério actual

procura dar, e faz para esse fim todos os esforços , mas que
acredito que os anteriores também procurarão fazê-lo e em-

pregárão muitos esforços. (Apoiados.)
Senhores, qual ó a razão da carestia dos generos alimen-

ticios? As causas são diversas, e eu apontarei ao mesmo*
tempo quaes os meios de que o governo lança mão, tem lan-

çado, ou pretende faze-lo; e entrarei depois na grande quês-
tão do desenvolvimento do credito publico.

Entre as causas que concorrem para a alta dos viveres,

uma, que é também a razão geral para a alta de todos os

valores, consiste na baixa do valor do ouro. Desde quo o

ouro, em conseqüência da maior o^uantidade fornecida pelas
minas da Califórnia e Australia, tornou-se mais abunuaute

nos mercados, a consequencia foi a sua maior barateza, ou

que uma maior porção de ouro se dá por uma menor porção
aos objectosque se comprão ; isto é, os objectos tornárão-sc
mais caros, porque é preciso maior abundancia de ouro

para cjinpra-los.

A abundancia do ouro 6 hoje facto verificado cm todos os
mercados; os economistas desdemuitosannoso nssignalão, o
eu mesmo quo escrevi neste sentido em 1849, dizia então quo
esta abundancia trazia modificação em todos os valores. Se
em verdade o receio exagerado de alguns economistas não
tem sido verificado, se esta alteração dos \alores não tem
sido tão grande como se suppôz, e isto por diversos moti-
vos que não é occasião de explicar, todavia, n facto <5 que a
baixa do valor do onro, que é o padrão do valor em geral,
tem contribuído em parte para a subida de todos os outros
valores, e portanto também para o dos gêneros alimenticios

entVe nós. A este respeito os governos nfida .podem fazer.

A segunda causa é, em minha opinião, a falta do popu-
lação, a diminuição da população trabalhadora do império,
c a applicação de parte da existente á producção dos gene-
ros de exportação, tendo abandonado a cultura dos generos
alimentares. Em consequencia disto, e tendo apparccido
menor quantidade desses gêneros no mercado, os preços
subirão, e isto tanto -mais 

que por outro lado n popula-
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ção consumidora 
',tem 

também crescido, c maior porção da
alimentos lhe era precisa.

Os meios para obviar este inconveniente são favorecer a
immigração do braços. O governo anterior tratou do satis-
fazer esta necessidade, e o actual delia também tem trata-
do, e pensa nos meios de promover a colonisação em uma
escala a maior que sej a possível, como sendo um dos meio»
do também augmentar a producção dos gêneros alimenta-
res, de so.-te a satisfazer a preços mais commodos as neccs-
sidades dos habitantes do paiz.

Ainda temos uma terceira causa, e cila provém das diflicul-
dades dos transportes. [Apoiados.) Os diversos districtos do
interior do império não podem trocar entre si seus respec-
tivos produetos, e não podem trocar aquelles de que têm
abundancia por outros de que necessitão e que abundão
em outros districtos. Os districtos do interi<3r não podem
trazer para os mercados das capitães todo o exccssa de

generos alimentares quo nellcs estão a baixo preço (apoia-
dos)-, não os podem trazer para os grandes mercados, onde

principalmente se sente a sua falta. (Apoiados.)
E quaes são os meios de obviar este grave inconveniente !

Melhoramentos nos meios de transporte, e o goterno
trata desta urgente necessidade publica. As grandes vias de
communicaçíio quo se planejárâo, que sc tem cm começo de
execução , e *jue espero em Deos serão levadas a eííeito

(apoiados), em tempo mais ou menos proximo, secundo as
forças do império, uaruo occasião a facilitar a producção
desses generos, c de ]eva-los aos mercados quo delles sentem
falta.

Aquelles que recuão ante alguma dilEculdade em rea-
lisar 110 Brazil o melhorament» das vias de commuuicação
e transportes não consultão os grandes interesses do paiz,
não cohsultão o bem-estar das classes principalmente ne-
ccssitadas que é preciso favorecer. (Apoiados.)

Senhores, ainda assignalarei uma Causa alóm de muitas
outraâ que talvez se possão a3signalfir, e é a alta do juro do
dinheiro. Os capitaes entrão como um dos elementos no eus-
to da producção; quando o dinheiro caro, quandoo juro
é elevado, o preço do objecto produzido por meio de em-

prestimos de capitaes não pôde deixar de ser também eleva-
do; o preço de todos os objectos em consequencia da entrada
deste elemento torna-se um pouco mais alto. Eis uma das
razões por que os preço$ dos generos alimenticios estão tao
elevados.

Um dos meios do occorrer á necessidade das classes me-
nos abastadas & procurar tambom por mais esta razão,
além de outras,fazerbaixaro j uro c o dinheiro tanto quanto
i possível baixar, tanto quanto ó de esperar quo baixe em um

paiz novo, onde o dinheiro tem tantos meios de emprego,
c por isso nunca o seu juro pOdc ser muito barato, nunca
pôde descer de certas proporções.

Tratando desta questão de juros altos, vem naturalmente
entrar-se na outra questão do desenvolvimento do credrto
ppblíco. Eu tratarei deste objecto debaixo de um ponto de
vista pratico, e não no ponto de vista theorico em que tem
sido encarado. Quaes são ob reclamos, as queixas acturies
da população ? Examinemo-los, vejamos o que clles t"m de
real e verdadeiro, vejamos os meios por quo podem ser
attendidos e satisfeitos.

O primeiro reclamo ó contra a alta do juro; este s'm-

pies enunciado não pódo encontrar objecção alguma,; o
juro alto 6 gravo obstáculo ft producção, u quando passa de
certos limites impede oue o emprehendedor tenha lucro,

por consequencia impele que elle trabalhe, impede que c!fti

produza....
O Sr. Dantas : — Mata as industrias.

O Sr< Ministro i>* 1' azenda : —Se não mota, pelo menos
desanima as industrias.

O segundo reclamo, o segundo dos males quo sç sente, o
contra o qual clama-se de todos os ângulos do império,
a curteza cios prazos. Díz-se: c lia descontos, e em alguma
abundancia o dinheiro, mas com prazos tão curtos que,
podendo satisfazer certas necessidades, principalmente as do

commercio, não satisfaz-se as das outras industrias. O pro-
prio commercio não se dti por satisfeito, porque na nossa

especialidade os contractosdo venda commercial são feitos

por mais longo prazo. >

Os prazos curtos, podendo satisfazer ató certo ponto as
necessidades do commercio, não satisfazem as de todas as
outras industrias; l"go, os reclamos que da parte do com-
mereio podem ser ató certo ponto razoáveis, o são sem duvi-
da alguma quanto áquellas industrias que não têm para as
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supprir de credito estabelecimentos apropriados, e que,
pois, fallecem por falta dos capitaes de que precisão, como
são a industria fabril, a industria mauufactureira, essa

que temos em começo, e sobretudo a industria agrícola,

que i a principal fonte da riqueza do império. (Apoiados.)
Ainda um terceiro reclamo. Diz-so igualmente : « Não

lia em todos os mercados o meio circulante necessário, não
La o sufficiente para as transacções. > Isto, senhores, é por
certo um inconveniente muito grave.

Ha dous meios de supprir os mercados do meio circulante

preciso, eo accommodar ás vaiiadas exigências segundo as
épocas de maior ou menor numero das transacções. Ou o

governo os suppre, como fazia entre nós anteriormente, com
a emissão de notas do thesouro e cunho dos metaes, ou são
os mercados que se supprem a si mesmos por meio de esta-
belecimentos banearios, que importão ou exportiio os me-
tacs, e lançando na circulação maior numero de seus bilhe-
tes, ou os retirando segundo as exigencias do mercado,

sustentão o equilíbrio necessário entie o supprimentoe a

procura do mesmo meio circulante.
Nenhum destes meios é o que está li^je adoptado no im-

perio ; porque nem o thesouro emitte mais notas, e pelo
contrario retira as suas gradualmente dos mercados, e nem

o supprimento ó deixado livre aos mesmos mercados para

que por meio da liberdade da emissão a proporcionem ás exi-

geiicias do dia, expandindo-a, ou a contrahindo segundo as
leis economicas.

Os mercados são nctualmente suppridos de meio circu-
lante pelo banco do Brazil o suas caixas íiliaes, que, tendo
o privilegio da emissão de notas rccebiveis nas estações pu-
lilicas, têm igualmente a missão de fornecer os mercados
do meio circulante preciso. Se as queixas são fundadas,
ellas se dirigem ao banco, e com tudo não terão outro al-
caF.ee mais do que fazer reconhecer lacunas na organisação
actual do credito publico.

O banco do Brazil e suas íiliaes não são senão estabele-
cimentos de credito commercial adoptados para o íimde
supprir os mercados commerçciaes com o credito que preci-
são, e aos prazos curtos que são da cssencia dos bancos do
commercio, e com especialidade dos bancos de emissão com
o privilegio de serem suas notas rccebiveis nas estações pu-.
blieas. Saiiirião pois do seu pragmmma se fossem inodili-
cados no sentido de fornecer capitaes a prazos mais longos

úquellas industrias que o"s exigem nestas condições.

Limitados portanto aos descontos a curtos prazos, e não
tendo occasião de lançamotns na circulação senão empres-
tando-as sob titulos que se lhes apresentão, não pôde a
eu:l emissão exceder nunca á somma dos seus descontos,
e esta restringida pelos seus limites. Os mercados que pos-
são admittir as condições dos bancos, o servir-se do seu
credito, hão de ter a emissão precisa; os que não se servi-
rem do credito commercial senão cm pequena escala hão
de sentir falta de notas paru as transacções de todas as
outras industrias, e será evidente a necessidade de outros
estabelecimentos, que não tão súnjente os commerciaes,

para o duplo fim de fornecer capitaes ás industrias e meio
circulante aos mercados.

Senhores, tem-se dito que a nlta dos juros, a alta dopre-

j ço do capital, é o tesultado da insuficiência da offerta em
relação á procura, e accrescenta-se, não é preciso 

va 
iníluen-

cia de ninguém, não tem ella força alguma; os mercados se
supprem por sí mesmos, e quando os capitaes são abun-
dantes, e podem satisfazer a procura, elles se apresentão, a
satisfazem, o o juro baixa. Se porém a procura é maior do

que a offerta, não ha forças humanas que fação baixaros

juros.
São princip'103 que cumpre examinar se são applicaveis

ao. estado presente das cousas e ao estado actual da jprocu-
ra e offerta do3 capitaes. Estará por ventura a procura
nas condições normaes 1 lia completa liberdade de procura,
é exacto ; mas haverá também completa liberdade de offer-
ta ? Haverá os estabelecimentos suflicientes para tornar
cffectiva a offerta ? Para reunir e offerecer á procura os ca-

pitaes todos, ou a grande massa dos capitaes disponíveis ?
Nestes pontos pelo menos não ha perfeita liberdade. (Apoia-
tos.)

Não discuto ainda esta questão no outro ponto de vista,
isto é, se o que existe é \sustentavol em tudo cu se pôde ser
melhorado; digo simplesmente: t a procura é perfeitamente
livre, mas a offerta sendo limitada a certos e determinados
meios, a certos e determinados estabelecimentos (apoiados),
não está nas condições desatisfazerasexigencias daquella.»

Ninguém tire dos meus principios a conclusão de quequero
a completa liberdade da offerta; não está isto em meus
princípios; e apresento estas considerações paia tirar de-
pois conclusões que não sfirão nunca assustadoras, não
serão nunca dessas conclusões que podem levar o nobre
deputado pelo Rio de Janeiro que liontem fallou a ter
receio das medidas do ministério da fazenda.

Senhores, o credito soffre entre nós um grave maba des-
confiança das medidas do n>ovo ministério, a desconfiança
das forças do nosso paiz. Desconfia-se do futuro magestoso
deste grande paiz ; temo-se que elle não tenha força suffi-
ciente para occorrer mesmo gradualmente a todas as ne-
cessidades de sua situação; e eu entendo que esse temor
nao é fundado, com tanto que essas necessidades sejãomc-
didas, comtanto que não sejão exageradas. Não negarei que
essa desconfiança pôde até certo ponto ser baseada nas exa-
gerações de uma confiança também illimitada ; é isto um
tão grave mal como é a desconfiança ; e portanto, digão-o
francamente, precisamos também vir sobre este ponto a um
accordo de opiniões.

Senhores, diz-se que_ o juro alto (5 a consequencia de

~ 
de capitaes no paiz. Não entro especialmente na dis-

cussao desta matéria em o ponto dc vista da influencia que
tem o banco do Brazil, estabelecimento aliás excellente, que
o governo tem em vistas sustentar e apoiar, e a que ajudará
com todos os meios convenientes para que obtenha os lins da
sua instituição: bem entendido, de combinação com as vis-
tas do proprio governo.

Mas, senhores, a alta do juro e a elevação gradual que se
annuucia é realmente o resultado da falta de capitaes ?
Perguntemos a nós mesmos onde está e de que procede essa
falta de capitaes que pôde tornar exigivel a grave calami-
dade da elevação do juro dos capitaes ainda além da taxa
subida a que já chegou. Quando ultimamente a crise com-
mercial se temeu em França acabava aquelle Estado de
sahir de uma guerra ex-terna que tinha esgotado as accu-
mulaçõese entrado pelas dos annos anteriore:-.; dava-se ainda
a circumstanciadafaltade generos alimentícios e da sahida
de metaes,da sahida dc parte dos capitaes do paiz para compra-
los no estrangeiro. A isto, que serião calamidades passagei-
ras, p )dem-se accrescentar outras circumstancias.como, por
exemplo, o emprego dos capitae3 do paiz em obras estran-
geiras, a applicação de grande parte de seus capitaes á es-
trada da Áustria e em outra3 empresas de gênero comman-
ditario em outros paizes. Dão-se por ventura factos destes
entre nós ?

Fallou-se aqui no systema de Law; fallou-se nessas

grandes exagerações de emissões para empresas aventuro-
sas ern que se pretendia ganhar lucros fabulosos". Mas, se-
nhores, não vejo entre nós empresas projectadas que te-
nhão esse grande alcance; não vejo projecto de rotear os
vastos campos do império; não vejo especulações commer-
ciaes arriscadas e avultadissimas no interior, e menos 110
exterior ; não vejo nada de resultados duvidosos.

Vejo o commeicio limitado ao seu ordinário curso do»
annos anteriores, que nunca -trouxe perigo (apoiados); vejo
as industrias fabril e manufactureira completamente em
sua nascença, sem exigir capitaes ou exigindo capitaes que
não podem trazer o desequilíbrio dos capitaes existentes
com os neccssatios.

Vejo na agricultura exigencias muito moderadas, e se eu
me guiar pelas opiniões de autoridades que nesta questão
devem ter peso (refiro-me aos capitaes empregados em em-
presas commanditadas), se me guiar pela própria opinião
do banco do Brazil, elle diz que desde 1853 até agora, isto
é, cm 4 annos, o Rio de Janeiro tem applicado a empresas

propriamentedegeuero commanditarioltí mileontos de réis,
e á de# escravos do Norte cerca de 8 mil contos, total
24 mil contos, ou 6 mil contos de réis poranno, o que não
ó senão uma parte muito pouco considerável das accumu-
lações da praça e província do Rio de Janeiro. (Apoiados.)

Não estão portanto esgotados os capitaes do império, e
repetirei ainda, para desassombrar aquellesque pensão que.
o ministro da fazenda é demasiadamente ousado, repetirei
ainda: < não se conclua daqui que todas quantas empresas

se projectarem do genero commanditado devem ser appro-
vadas ; e menos ainda se conclua que, para não serem ap-

provadas, se precisa de embaraços, de opposição de qualquer
outro fiscal que não seja o governo do paiz. »

As erapresas e companhias de genero commanditario cm

projecto ou por tentar não podem trazer perigo algum.
Ellas não podem incorporar-se no paiz sem apptovação dc

9



SESSÃO EM 13 DE JUNHO DE 1-857. 251

governo imperial; e o governo imperial nunca as approvará
senão depois de perfeito conhecimento de causa, depois dc
examinadas as circumstancias e de se ter reconhecido a sua
necessidade, e que não excedem aos recursos do paiz, nem
trazem embaraço ao seu progresso e desenvolvimento.

Não ha portanto motivo» para esses receios. O governo
tem interesse em não deixar arriscar as lorças do paiz em
empresas inconsideradas, pelo menos em melhoramentos

por agora dispensáveis, em obras que com o andar dos an-
nos devem realisar-se, mas que na occasião serião prema-
tura3, e ssrvirião de embaraçar as começadas, que forão

julgadas mais urgentes. %
A conclusão pois que tiro <5 esta : os capitaes do paiz não

estão todos empregados, não estão esgotados como se tem
dito; e, repito, o commercio, que em parte se faz com capi-
taes estrangeiros, não occupa dos capitaes do império senão
ama parte que não é muito considerável. O commercio do
Brazil não entra em especulações arriscadas que demaridem
avultados capitaes e esgotem os disponíveis.

As artes, as manufacturas, senhores, estão tão nain-
fancia que não têm exigido, nem por muito t-. rapo hão de
exigir avultados capitaes. A agricultura, pelo menos agora,
exige capitaes em menos avultadas quantidades do que nos
annos anteriores, quando durante o trafico fazia compras de
numerosos escravos, e longe de esgotar os capitaes dispo-
-.liveis, é ella, e principalmente a do Ilio de Janeiro, que, em
lugar de ter empregado seu3 capitaes cm seus trabalhos, os
tem trazido ao mercado para serem applicados a outras iu-
dustrias.

.A situação quasi anormal'em que se tem achado o banco
do Brazil, e o tem post ) na alternativa para parar com os
seus descontos, de elevar a sua taxa, e auuunciar a possi-
bilidade de nova subida, essa situação é o resultado de outros
fact >s que não somente da insufEeiencia de o ipitaes; e esses
outros factos teremos occasião de examina-los , porque
agora não virião muito a proposito, pois não 6 a discussão
de detalhes própria desta occasião.

Os prazos curtos é também uma das queixas. Eu disse
ue até o proprio commercio reclamava contra os prazos dos
escontos actuaes. Quererá isto dizer que o commercio tem

razão quando reclama contra os prazos do banco do Brazil,
ou que em virtude desta reclamação o banco do Brazil deve-
ria estender seus prazos 1 Não é esta a consequencia a tiiar
dos principios ; porque o banco do Brazil. pela organisação
que tem, não pôde emprestar dinheiro senão a prazos curtos,
como procede, e principalmente porque os seus agentes têm
dito que elle é um banco commercial.

_As necessidades da agricultura, e das outras industrias,
não deveráõ^ser também satisfeitas ? Os capitaes do paiz,
que assim são entregues ao commercio, não deverião tam-
bem ser repartidos pelas outras industrias ? Ou antes não é
indispensável que o commercio e toda» as industrias, e
com especialidade a agricultura, tenlião mais facilidade de
obter os capitaes que precisão ? E quaes os meios? A in-
corporação, por certo,"de outros estabelecimentos de credito

que possão emprestar a prazos mais longos j e sem ir
desde já aos bancos propriamente hypothecarios com paga-
mento e amortização gradual da divida, lia o meio de esta-
belecimentos, que tendo caixas filiaes era alguns lugares do
interior, possão emprestar á agricultura com maisvanta-
gens,^ pelo maior conhecimento das pessoas a quem em-
prestão, e das garantias que fornecem. A conclusão destas
minhas proposições dimanão naturalmente d'>s principios,e e a necessidade de mais estabelecimentos bancários.

Não entro na questão da singularidade ou da pluralidade
de um so ou de muitos bancos ; para mim o que é verdade
é que os actuaes não satisfazem a todas as exigências da
situação, e que muitos são desnecessários, se tornarião
antes mais um embaraço do que verdadeiro auxilio.

Terceira questão : — A deticiencia do meio circulante.
Eu dissejnuito de passagem que as dificuldades em ijue

algumas vezes se tem achado o banco do Brazil, t minha
convicção que procedem mais da procura não de capitaes,
mas de moeda, e por conseguinte da moeda de ouro ou
prata, ou notas dothesouro, que podem gyrar nos mercados
da3 províncias da Bahia e de Pernambuco, e de outras do
norte e sul do império.

Tem-se querido entender que a província do Rio de Ja-
neiro não podia saldar os débitos contrahidos por es=a mi-
nima porção de escravos que compra /is do Norte, senão por
meio da sua moeda, do seu ouro ou prata; ou por outras
palavras, que não os púde pagar, e os produetos que recebe,

com os seus proprios produetos. Senhores, uma r-implcs
reflexão basta para mostrar a inexactidão desta opinião.

Se a província do Rio de Janeiro não pude-se pagar com
os seus produetos os que ella importa e consome, definhava,
empobrecia; o contrario o que se observa, ella cresce e
prospera, o que quer dizer ciue produz mais do que conso-
me, e que tem nos seus produetos os meios de pagar os ge- ,
neros que faz vir de outras provincias, e entuo dispensa os
braços que empregaria em os produzir, c os emprega na
cultura dos gêneros que exporta.

Este lacto ò ainda de simples intuição A \ ista dos mappas
de importação e exportação. Vf-so delies que as provincias
da Baliia e Pernambuco exportão para os paize» estrangei-
ros menos do que importão, do que resulta que lhes ficão
em debito; e não quer isto dizer que consumindo mais do

que produzem, definhãoe se empobreeem. Parte de sua im-

portaçâo é feita por conta da« provincias vizinhas, e parto
da exportação á dirigida ao Rio de Janeiro, do que resulta

que a somma da exportação total daquellas provincias è si\-

perior i\ importação, que a sua producção excede o seu con-
sumo, e que portanto ellas prosperuo. Mas o íacto a assig-
nalar é que ficão devedorasás praças do exterior.

Com a província do Rio de Janeiro succedd o contrario
neste ultimo ponto, e sotnmando a importação e exportação
do Rio de Janeiro com a do S. Paulo, que se não podem
separar, ha grande saldo em favor da sua exportação contra
as importações do exterior, com o qual se pôde pagar muito
bem as remessas da Bahia e de Pernambuco por meio de
cambiaes, que contribuirião, com outras medidas de movi-
mento de fundos, para garantir o banco do Brazil contra o
esgoto do seu fundo disponível, e não seria obrigado á gra-
dual elevação dos juro:-.

E destes factos deve resultar que as provincias da Bahia
e Pernambuco não são pesadas ao banco do Brazil esgotan-
do-o das notas do thesouro, e moedas, senão porque os pre-
cisão como meio circulante, e porque se lhes não tem faci-
litado os outros meios de saldarem suas transacçBes. Se os
metaes preciosos, o as notas do thesouro remettidas para as

provincias da Bahia e Pernambuco, não tivessem uso como
moeda nos mercados, não podendo ficar retidos nas caixas

particulares, os metaes terião sabido para os mercados do
exterior, ou com as notas voltarião para o Rio de Janeiro.

A procura dos metaes e notas do thesouro por aquellas

provincias procede igualmente da falta que ali s • sente de
meio circulante, falta que as íiliaes do banco do Brazil não
têm podido supprir senão dentro dos limites de seus poucos
descontos.

O nosso paiz, senhores, cresce em riquezas, e tem prospe-
rado muito, e augmentadas as transacções e elevados os pre-
ços, maior quantidade de moeda ó necessaria. E quem a ha
de supprir? O Estado não, que não tem mais essa missão
especial; os mercados a si proprios também não, e seria in-
conveniente que para o fazer íossem obri^idos a importar

grande quantidade de metaes preciosos. Resta que o fizesse
o banco, que tem o privilegio ae emittir notas, e como este
não pôde faze-lo senão até tl somma do sous descontos, que
nas provincias da Bahia e Pernambuco são muito limitados»
n sua insufficiencia fica também neste ponto reconhe-

ei la.
Eu penso ter já dito que não entrando na circulação as

notas de qualquer banco tenão por empre-timo que fazem

do seu credito em troco de titulos quo recolhem (i sua car-

teira, para que os bancos possão fazer omissões suficiente»

(5 também preciso que satisfação as necessidades todas do

mercado. Os que se limitão a satisfazer, e do modo incorri-

pleto, as necessidades de uma só das industrias, hão de tam-
bem ser muito limitftdos nos supprimentos do notas como
meio circulante, e contribuir deste modo paTa os embaraços

dos mercados, cxcepto se forem coadjuvados por Outros cs-

tabelecimentos de credito com direito de emiss-ão.

Admittidas estas conclusões, será então occasião depcn-

sar nos meios de satisfazer estas lacunas das instituições
de credito do paiz, approvando, se fôr julgado necessário, a

incorporação de mais algum ou alguns estabelecimentos de

credito na corte, o de outros nas províncias que reconhe-

cidamenteo precisarem.
A época das 

grandes 
fallencias bancarias tem hoje passa-

do, a experiencia dos factos tem ensinado os meios de asse-

gurar as populações contra as calamidades que podem can-

sar as fallencias repetidas e fraudulentas de bancos dc emis-
sãoMIa ainda alguns riscos, é verdade, o o ministro da fa-

zenda tem consciência destes males, para os não aconselhar

;!
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senão como medida que mereço muita attcnção, e deve ser

encarada por todos 03 lados.

Ha riscos, senhores ; porém, onde ó que os não lia ? Ain-

da myriadas do navios sulcão os mares, o seu numero aug-

menta de dia em dia, não obstante os perigos do terrível

elemento. [Apoiados.) Augmenta-se o numero, e repetem-se

as viagens no.» últimos annos em que elementos antagonistas

sãochamados a operar conjunctamente para transpor em

horas e dias as longas distancias do espaço. (Apoiadbs.)
Se os bancos trazem alguns riscos, também são espanto-

sos os resultados do credito que elles facilitão, e entre a
extrema ousadia que arrasta alguns espiritos a empresas
arriscadas, e a extrema desconfiança ou receio que pêa os

passos ao menor progresso, ha um meio termo, que está

lias vistas da administração. O ministro da fazenda não

ha de propor, nem sustentar, ha de pelo contrario combater

a organisação de empresas arriscadas, esobretudo daquelkis

que sem amais reconhecida urgência são do gênero comman-

ditario, e immobilisão c piendem por largo tempo os ca-

pitaes.
Supponho ter-me explicado sobre as questões que me

forão feitas, e satisfeito á camara dosSrs. deputados. (Muitos
apoiados.)

Vozes : — \Iuito bem; muito bem

I/*-se e apoia-se a seguinte emenda:

< No segundo período do voto de graças, em lugar de—

confia será realisada—diga-se—confia será continuada.—

Teixeira Júnior.—Sérgio de Macedo.—L. A. Barbosa. >

O Sn, Villelv Tavares : — Sr. presidente, quando se

trata do questões tão graves.c tão importantes como aquel-

Ias quo naturalmente nascem da discussão do votò de graças
e da situação em que nos achamos, eu entendo que não

posso ficar silencioso, não porque seja uma intelligencia

superior, cujo voto deva influir na decisão destas questões
c na deliberação da camara, pois sou o primeiro a recónhe-

cer a escassez de minhas luzes, a minha falta de habilita-

ções (nito apoiados), mas porque sendo representante de uma

opinião que se acha ha muitos annos fóra do poder, de uma

opinião que tem sido acoimada de excessiva e exagerada,

mas que abraça sinceramente a política de conciliação, de

moderação e coucordia, proclamada do alto do throno impe-

rial, opinião que tem direito a svr consideradae a fruiras

vantagens que a constituição política 
do império outorga a

todos os Brazileiros, estou no rigoroso dever de dizer o que

pensa, o que deseja, o que quer essa opinião.

O meu silencio, em uma occasião tão solemne como esta,

poderia ser interpretado, ou çomouma 
aberração dos prin-

cipios políticos que professo, princípios que se deduzem

natural e necessariamente da constituição política do im-

perio, princípios que so alliãocom a política hoj e proclamada
no paiz, ou como um deleixo, como uma incúria no cumpri-

mento rigoroso do meu dever. Quero evitar este juizo, e

pois a camara vê que tenho necessidade de fazer ouvir a

minha voz neste recinto augusto; é a voz de um orador

fraco é humilde, sobre quem talvez neste momento recaia

o peso do injustas prwvenções ; mas de um orador franco e

leal, de um orador conscieneioso, que preza a verdade, e quo
nunca deixou de quere-la e de abraça-la.

Sr. presidente, eu não procurarei indagar as causas, os mo-

tivos que teve o gabinete passado para retirar-se do poder.
Em minha opinião os ministros da coròa são dependentes-e
são independentes : são dependentes, porque para viverem

constitucionalmente carecem da confiança da coroa e do

apoio das câmaras, sem isto a existencia constitucional lhes

é absolutamente impossível; são independentes, porque,

quando convencidos de que não podem fazer o bem do paiz,
de qne não podem continuar a dirigir a náo do Estado, têm

o direito de pedir c receber a sua demissão, tem o direito

de resignar o poder.
O gabinete passado comprehendeu que não podia conti-

nuar a dirigir os destinos do paiz; retirou-se, obrou quanto
a mim de um modo regular, obrou constitucionalmente.

Rítirou-se ainda, Sr. presidente, em occasião opportuna, e

se esso gabinete não comprehendeu, como creio, todas as

questões que se agitão no paiz, se elle não le* todo o bem, o

que é de lamentar, na minha opinião fez algum (apoiados);
a política de conciliação foi 

_ iniciada por esse gabinete

(apoiados), tendo á sua frente o illustre Sr. marquez de Paia-

ná, e se o gabinete não a completou, se a promessa não foi

perfeitamente realisada, como devera, nem por isso eu devo

agora accasa-lo.

Nas circumstancias actuaes, na situação especial em

que nos achamos, essa accusação seria improficua. Senho-
res, se os membros desse gabinete ainda hoje estivessem 110

poder, algumas considerações eu teria de^ fazer em ordem
a não lhes poder prestar todo o meu apoio franco e leal;
mas desde que elles se retirárão, desde que, convencidos que
não podião fazer o bem do paiz, resignarão seus postos, a
minha derradeira palavra para com os membros desse gabi-
nete será a palavra de paz, c meu procedimento o de um
cavalheiro generoso, o de um amigo. (Apoiados, muito bem.)

O nobre presidente do conselho disse no senado e nesta

camara que bem infeliz seria aquelle que pretendesse levan-

tar a ponta de véo do passado para reproduzi-lo no futuro.
Eu aceito este conselho do profundo estadista que Atestado

gabinete actual dirige os destinos da nação ; creio que todos
nós devemos aceita-lo, porque o passado é o quadro triste e
melancolico dos excessos de todos os partidos, iS a historia
dos nossos erros, que na verdade cumpre esquecer, e apenas
recordar para servir de lição, e para que, amestrados pela
cxperiencia dolorosa que nos elles deixarão, possamos me-
lhor compreheuder as necessidades publicas, e resolver as

grandes questões que se apresentão no paiz. Não serei
eu quem perturbará, o silencio que se recommenda e a situa-

ção o exige; não serei eu quem pretenda reviver paixões
extinetas, odios amortecidos, quem vá metter o dedo para
magoar e abrir feridas que já estão cicatrizando.

Recebo e aceito a situação do paiz qual ella é, e daqui ó

que pretendo fazei o ponto de partida para o desenvolvi-

mento de minhas idéas, para o meu humilde discurso.

(Apoiados.) Senhores,o ministério actual se acha organisado,

quanto a mim, do modo o mais conveniente para a criso

actual, do modo necessário; pelo seu pessoal elle offerece

garantias a todas as opiniões políticas existentes no paiz;
pelo lado da intelligencia e illustração de seus membros,
dos serviços prestades á nação, do prestigio de que gozão, o

ministério nos deve deixar tranquillos e descansados de quo
as necessidades publicas serão bem comprehendidas, estu-
dadas e satisfeitas. (Apoiados.) Eu pois aproveito o ensejo

para declarar, com a franqueza que me é própria, que não
embaraçarei o ministério na realisação do seji programma ;

que ao contrario lhe presto todo o meu fraco apoio.
Sr. presidente, o ministério actual proclamou a política

de conciliação, proclamou a política de moderação e concor-
dia, e nesta parte dous dos nobres deputados que primeiro
se inscreverão e fallárão sobre a matéria lizerão considera-

ções, a que não posso deixar de responder.
O nobre deputado que abrio a discussão do voto de gra-

ças nos disse que não comprehendia esta política da conci-

liação; que no paiz havião dous princípios, o principio de-

mocratico e o principio monarchico; quo a veidade devia
estar em um deites principios, e quo por consequoneia a con-

ciliação entendida do modo por que se queria, repollindo a

existencia dos partidos, não podia ser aceita.

Sr. presidente, o nobre deputado não repnrou bem quo
esta sua doutrina deve leva-lo uma conclusão, _e c1 a con-

demnação desgovernos mixtCs, éque elle só admitte a mo-

narchia simples, ou os governos republicano?. Desde que o

nobre deputado não concebe a conciliação entro os dous

principios monarchico e democrático, a conclusão é esta-,

mas o nobre deputado deve saber que a combinação desses
dous principios, que a conciliação entre elles, está no nosso

pacto fundamental, está na própria constituição do impe-
rio (mui/os apoiados), que creando os poderes políticos que
dirigem o paiz, sem duvida estabeleceu 11'um desses pode-
res, como origem, o elemento democrático.

A verdade pois no systema representativo, senhores, está na

combinação e na harmonia dos dous principios (apoiados) ;

a verdade não pôde estar exclusivamente em nenhum dolles,

e o nobre deputado fallando sobre este ponto do mod) por

que o fez, ou não sabo aonde está a verdade, ou sabendo-o

quer muito de proposito que se cree, e o erro-

O nobre deputado, para combater a política 
cie concilia-

ção, quo elle entende que é um meio, que i um attributo,

mas não um fim, remontou-se aos paizes 
civilisados da

Europa, foi á historia da Inglaterra, o_ nos disse que, se-

guindo os exemplos desse paiz, não podia 
elle admittir que a

conciliação fosse uma bandeira politica, 
fosse um verdadeiro

principio. . _
O nobre deputado não foi muito feliz na averiguaçao dos

factos que se têm dado nesse paiz com relação á politica de

conciliação, de moderação e concordia ; o nobre deputado

devera lembrar-se que muitas vezes na Inglaterra, que elle
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nos disse que era o berço do systema constitucional repre-

sentativo, esta política se tem dado. Eu nuo irei aos tempos

de Pitt, Fox, Buroke e outros, mas remontar-me-hei no

anno de 1829, no gabinete de lord Wellinçton, quando, por
occasião da grande questão da emancipação dos eatholicos,

foi convidado Peel para entrar nesse gabinete, no qual «-fTec-

tivamente entrou, para apoiar essa raooiait, o Peel,

que foi sempre conservador extremo na política mglcza,

que sempre se pronunciara contra a abolição da ineapaci-

dade politica dos eatholicos da Irlanda, não só ncoitou este

convite de lord Wellington, não sõ se ligou com elle. como

recom mondava aoscollegas que aproveitassem as id<5a3, o

apoio de lord Grcy, que eia, pelo contrario, sustentador das

regalias dos eatholicos. Ainda mais, lembrarei no nobro do-

piitado a quem respondo, que 110 anno de 1846 sir Robert Peel

também organisou um gabinete de conciliação, um gabi-
neto com essa politica de paz, moderação c concordia, para
resolvei a grave questão dos cereaes.

Houve uma época cm que esse profundo estadista com-

batia todas essas medidas em nome do interesse inglez ;
mas depois, convencido pela experiencia, arrastado pelo
poder e influxo da opinião publica, elle as ndrnittio o pro;
clamou no parlamento em nome do interesse da nação, em
nome da liberdade, e como um principio moral.

O Sn. Crlz Machàdo : — Está derramando a luz no meio

dia ; o que se diz é que a conciliação não ó um principio, <3

systema de proceder.

O Sr. V. Tavares: — O nobre deputado .que ma ihl o

aparte disse que a conciliação é um systema de proceder,
mas não é um principio. Para responder a este aparte....

O Sr. Cruz Mac:h ii>o : — Não i! um principio novo; os

princípios políticos estão na constituição.

O Sr. V. Tavares : — .... não 6 preciso mais do que re-

correr ás palavras do nobre presidente do conselho,

E, senhores, quando se trata da fiel execução da lei fun-

damental do Estado, quando se trata de fazer rigorosa jus-
tiça no paiz, quando se trata de attender a justas reclama-

ções, quando se trata de procurar o mérito onde quer quo
esteja, qualquer que seja a opinião politica de quem o tem,
e para Be conseguir este lim procl:tma-se a conciliação, a
moderação e concordia, se dirá quo isto não <5 uma politica ?

Querer se-lia por acaso o sacrifício de nossas opiniões, quan-
do sa pretende a conciliação assim ?

(Cruzão-se apartes.)

O Sa. Presidente : — Attenção!

O Sr. V. Tavares : — O nobre deputado a quem mo
tenho occupado de responder , tomando a pai a via em

primeiro lugar para combater essa politica, quiz represen-
tarno anno de 1857 no parlamento braziloiro o mesmo pa-
pel que icpresentou Mr. Ilope na camara dos communs em
1816, combatendo a politica conciliadora inaugurada então

por sir Robert Peel. Ha porém a notar-se uma grande difFe-

rença entre Sir. Ilopce o nobre deputado a quem respondo;
aqnelle era um membro obscuro do parlamento inglez, e o
nobro deputado 6 um dos mais distinetos membros da ca-
mara dos Srs. deputados, é muito illustrado....

O Sn. Teixeibi Júnior : — E' muita bondade do nobre
deputado.

O Sr. V. Tavares: — Aquelle era representante de um
lugar de pouca importância, e o nobro deputado ê um dos
representantes da rica, populosa e illustrada província do
Rio de Janeiro.

Sr. presidente, no estado actunl do paiz, quando todos os
espíritos tendem j[)artt a concórdia, quando o paiz, cnnsado
das renhidas lutas 001 que tem passado, desejn entrar nas
vias do progresso reflectido e moderado (apoiados), do pro-
gresso material e moral, a politica de conciliação, procla-
mada do alto do throno. proclamada pelo gabinete, ti sem
duvida a mais conveniente. (Muitos apoiados.)

Não duvido, senhores, que existão ainda espirito» fortes,
aliás nomes distinetos. caracteres muito assignalados no
paiz, que, compenetrados da necessidade de bem se classi-
ficarem as opiniões e so extremarem os partidos, entendão

que ainda é possível, a despeito da opinião publica, governar
a nação com o emprego de meios menos prudentes, com o
emprego de recursos violentos...

O Sr. Cuiz Mac iiado : — Ninguém quer resuscitar odios. I

O Sr. V. Tavares:—Não duvido que um ministério se
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pudosso organisar no sentido extremo dos partidos (não
iallo deste nem daquellc), o quo esse ministério tivesse um
pensamento, tivesse luz, tivesse força; mas o quo posso
afiançai á camara, segundo as idéa3 que tenho, ó que esse
pensamento seria repellido pela nação, quo esse pensamentoseria anti-politico e anti-social; a luz desse ministério seria
igual à do relampago ou do meteoro, quo brilha, é verdade,
inas que de repente desapparoce e morro; n força em que so
apoiasse esse governo poderia ser comparada com o furacão,
com a tempestade, quo tala os campos, derriba a'i arvores,
abate oi edifícios, mus não tem a propriedado do levantar è
construir, porquo seu ur.ieo lim é destruir o aniquilar.
(Apoiados; muito bem.)

Si. presidente, cri-io quo <5 preciso destruir alguma cousa
mas são os abusos, asimmoraüdades, a corrupção (repetidos
apoiado»), que seoppoem á realidade do systomá representa-
tivo. (Muitos apoiados.) Carecemos destruir o falsenmento
deste systema para ser perfeito. Por<!m quanto ao mais, só
temos necessidade de conservar. (Muitos apoiados.) Conscr-
vemos as nossas instituições livres 4 sombra das qutics, sendo
fielmente executadas, o paiz ha de prosperar (muitos apoia-
dos, muito bem, muito bem), (i sombra das quaes o paiz ha de
attingir ao grão de felicidade de que ó digno. (Muitos apoia-
dos% muito bem, muito bem.)

Sr. presidente,_ o nobre deputado por S. Paulo também
fez algumas considerações a respeito da organisação do ga-
bineteactuale da politica daconcilíaçãoe concordia, ás quaes
entendo que devo dar uma breve resposta.

O nobre deputado principiou por maldizer da concordia,
ualificando-a de deosa falsa, c então remontou-se ã França
o anno de 1792 e a Roma do tempo dos'Gracchos. Ponde-

rou que ambos esses paizes levantarão altares á. concordia,
e que foi em nome delia e a pretexto delia quo os maiores
excessos e attentados so praticárão ali.

Sr. presidente, o nobre deputado sophismou neste ponto,
não argumentou com a verdade da lógica. A concordia quo
do alto do throno fui proclamada, aquella quo promettidi
pelo gabinete actual, aquella quo todos queremos, equo de-
vemos querer por bem do pai/, nãoó artificial, não & uma
concordia filha do espirito de partido, mas a concordia lealf
franca e sincera (apoiados); e cu creio que a essa concordia
devemos levantar altares, sem receio de que se reproduzfio
em nosso paiz os factos de França e de Roma. Estou na me-
lhor boa ie, é assim quo eu entendo a concórdia, é assim
que eu a quero e apoio.

O Sr. Nebus:—Se não houver alguma reacção debai-
xo da bandeira da concordia.

O Sr. V. Tavares: —O nobre deputa Io. descrevendo
o caracter político dos nabres ministros da fazenda e da
guerra, fez um retrospecto sobro ms suas opiniões, e disse :
« Estão conciliados, > O nobro presidente do conselho teve
a virtude de convertO-los

O Sr. Nem as : — E ató ao nobiM deputado. (Riso.)
O V. Tavares:—Púde-se dizer que sim, disse elle

mesmo comsigo, porquo o nobro presidente do conselho
chama-se Pedro, e S. Pr-dro teve o dom do converter, e con-
verteu o seu carcereiro Progressw. (Riso.) O nobro deputado
recorreu á historia de S. Pedro para fazer a applicnção que
lhe aprouve ; mas noto à casa que o nobro deputado se es-
queceu do alguma cousa dessa historia.

Deveria lembrar-se o nobro deputado que S. Pedro'foi o
chefe do apostolado , que b. Pedro tov<; a virtude de conver-
ter os conservadores da religião anti-cliristãa , que, em conse-

quoncia dossas conversões, quo forão iminer.sas, foi encer-
rado em uma prisão por ordem de Ilenodes Agrippa-o-Gran-
de, e que dessa prisão fôra solto, não por Vrogressus, mas

por um nnjo. Devia recordar-se quo S. Pcdrn foi tentado
pelo espirito diabolico (riso) para renegar o seu Divino Mes-
tre ; mas que , fortificado na (<5, foi escolhido pelo Salvador
para confirmar aos seus irmãos.

O Sr. Nebias : — Declaro que tenho modo da tentação.

O Sr. Pijíto be Campos dá um aparte.

O Sr. V. Tavares:—Eu creio que o nobro presidente do
conselho não achará embaraços no império para realisar a

politica de ^nciliação, moderação e concordia (apoiados),
como no-la prv/iuette; mas, quando encontro esses embara-

ços, será salvo por um anjo, que será a opinião publica do

paiz, que acompanhará «ministério para realisar sincera-
mente essa politica. (Muitos apoiados.) Espero que não ha-
verá tentação para desvia-lo da senda brilhante quo tem in-
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cetado, sendo fortificado pela fé para confirmar nessa poli-
tiea a todos os conservadores.

O Sr.Pitto de C-oipos:—Está muito bello; quando que-
rem brilhsr recorrem ás Escripturas.

O Sr. Villei.\Tav.vres : — O nobre deputado por S. Pau-

3o, fazendo a exposição do seu credo político, reduzio-o a

estes doas únicos princípios — autoridade fortificada, mo-
deração nas reformas. — Eu inverterei a ©rdem em que
estão colloeados este3 princípios, para responder ao nobre
deputado.

Senhores, a opinião liberal tom feito muito, fez uma grau 
-

de conquista no espirita do nobre deputado; elle que sempre
se oppòz aos gabinetes passados quando iniciavão qualquer
reforma, que sempre as condemnou sem excepção, agora já

quer reformas, já se conforma com esse progresso, e a

clausula única que estabelece é a moderação. E quem é

que quer precipitação nas reformas, quem é que as quer

quando não aconselhadas pela experiencia e reclamadas

pelas necessidades vitaes do paiz ?

O Sr. Nemas dá um aparte.

O Sr. V.Tavares :— Assim pois, Sr. presidente,para-

phrasc indo as palavras do nobre deputado, eu direi: giande
conversão se tem operado no paiz. Quaessão os convertidos,

quem foi que nos converteu ? Os convertidos somos todos

nós (apoiai quem nos converteu foi a lição do tempo, foi

a experiência, foi a consciência do nosso dever. (Muitos
apoiados.)

O Sr. Cruz Machado:—Muito bem.

O Sr. V. Tavares : — O nobre deputado quer a autori-

dade fortificada ; pois n'um paiz onde a autoridade faz
tudo e pôde tudo, n'um paiz em que é preciso conter os
abusos da autoridade, se pôde estabelecer como principio
político a autoridade fortilicada? Não lia partido, não lia
opinião política no império, que exclua o principio da auto-
ridade; mas nu o basta este principio, é necessário que sejão
respeitados todos 03 outros consagrados na constituição po-
litica do império —a liberdade, a igualdade, a seguran-

—esses princípios que tem sido sopliismados que cumpre

&ejão devidamente realisados.

O Sr. X::i>ias: — Nunca se devem esquecer os direitos

da sociedade.

O Sr. Cri /. 11 acii uio : — E' preciso que o governo possa
defender esses direitos.

O Sr. V. Tavares : — Sr. presidente, em relação á po-
litica, penso ter dito o que é conveniente, accrescentando

âue 
muito me satisfizerão as explicações do nobre presidente

o conselho dadas liontem nesta camara.
O nobre presidente do conselho disse-nos: < Oministerio

passado era eminentemente conseivador; o ministério actual
também éconservador.»

O nobre presidente do conselho, excluindo a palavra emi-
nentemwte, defmio bem a situação do gabinete; o gabinete
admitte o progresso, quer reformas úteis c moderadas.

Ainda mais", o nobre presidente do conselho, rendo sido

appellidndo peio nobre deputado pelo Rio de Janeiro que
primeiro faltou sobre o voto de graças como conservador

puro...

O Sr. Teixeira Júnior : — Não ha tal

O Sr. V. Tvvares : — ... acudio em tempo, e respondeu-
lhe: « Não sou conservador puro, porque puro quer dizer
exclusivo, e eu não sp^ exclusivista. »

O Sr. Criz Machado :—Ninguém quer o exclusivismo.

O Sn. V. Tavares: — O nobre presidente do conse-

lho aceitar pois as reformas reelamadas pelas nece&si-

dades do paiz, aconselhadas pela experiencia, recommen-

dando moderação nellas. Estamos em perfeito accordo : elle

não quer o exclusivismo, e é contra o exclusivismo que eu
me pronuncio.

O Sr. Cri-z Machado : — Cada um quer conciliar-se com
o nobre ministro; é preciso que nos conciliemos também uns
com os outros. (Riso.)

O Sr. V. Tavares: — Espero que o nobre presidente
do conselho, qne o ministério todo, considere todos os Bra-
zileiros, qunesquer que sejão as suas opiniões políticas, com
iguaes direitos aos gozos garantidos pela constituição, sem
outra differença que não seja a dos talentos e virtudes.

JUNIIO DE 1857.

(.Apoiados, muito bem, muito bem.) E' tempo de se acabar com
esse exclusivismo, que tanto mal nos tem feito. (Apoiados.)

Sr. piesidente, eu amo a unidade do império, desejo cor-
dialmente que o Brazil, grande em seu território, grande
nos recursos immensos que nos ofFefeccpara satisfação de
tod?:s as nossas necessidades, ainda se torne^maior pela il-
lustração de seus filhos, aisda se torne maior por seu pa-
triotismo c união. (Apoiados.) Mas é por isso mesmo que
amo a unidade do império, que não posso deixar de neste
momento alçar minha voz para reclamar contra o systema
de centralisação que até hoje se tem querido adoptar no

paiz. (Muitos apoiados.)

Uma voz : — Até hoje ?

O Sr. V. Tavares : — O até hoje não é em referencia ao
ministério actual, que ainda não praticou factos no sentido
da centralisação, contra a qual me pronuncio.

Senhores, é preciso que as províncias gozem daquellas
franquezas que o acto addicional lhes tem conferido (muitos
apoiados); ó_ preciso que se proporcione ás províncias os
recursos indispensáveis para seu melhoramento moral e
material, para seu progresso, para seu engrandecimento

(muitos apoiados), afim de que não haja entre ellas razão de
ciúmes e de queixas....

Uma voz : —Então não'gozão de franquezas?

O Sn. V. Tavares : — As regalias das províncias do im-

perio já forão muito cerceadas pela interpretação do acto
addicional; e se o governo do paiz não attender muito para
as necessidades dessas províncias , que , achando-se em

grandes distancias da corte , nccessitão de recursos promp-
tos, sem duvida fará um mal muito grande. (Apoiadomui-
to bem. ) Espero pois que o ministério actual esforçar-se-ba
tanto quanto em si couber para que as províncias tenhãoem
si aquelles recursos que a constituição e o acto addicional
lhes proporciona e galante.

Duas questões momentosas, Sr. presidente, se tem apre-
sentado íi camara ; a questão da colonisação e a questão
economica, ou antes a questão bancaria.

Pelo que diz respeito â colonisação, eu entendo que o go-
verno do nosso paiz tem feito pouco, mas tem feito alguma '
eousa.

Senhores, a colonisação no estado em que se acha o paiz
sofíre grandes embaraços ; o governo tem de lutar com

grandes difíiculdades para que ella seja convenientemente
estabelecida. Tres são as difíiculdades que descubro a res-

peito desta matéria, dificuldades que forão confessadas

pelo nobre ex-ministro do império no seu relatório.
A primeira é a má fama que se tem espalhado lios paizes

da Europa, principalmente na Allemanha, a respeito do
Brazil; são as calumnias que se nos levantão, o péssimo
juízo que fazem de nós muitas folhas e gazetas daquella

parte do velho mundo; c ainda que o nobre ex-ministro do
império nos diga que as folhas da Europa já não nos fazem
tanto mal como outr'ora, existe todavia esse embaraço que
cumpre seriamente remover, recommendando-se aos nos-
sos diplomatas, aos nossos agentes consulares, que empre-

guem todos os esforços a seu alcance para destruir essas

prevenções, esse juizo falso, essa opinião injusta que se
tem de nós.

O Sr. Nemas : — Apoiado.

O Sr. V. Tavares:—O segundo embaraço, Sr. presidente,
nasce do transporte, quer para a colonisação voluntária,
quer para a colonisação subsidiada. Entendo pois que o go-
verno deve tomar muito a peito as medidas necessariae para

ue esses transportes s>'jão convenientemente proporciona-
os aos colonos de que carecemos para o emprego da lavoura,

população que era bre\e deve vir habitar o nosso solo para
supprir os braços que nos faltão, e de que tanto necessita a
agricultura, fonte principal da riqueza do Brazil.

O Sr. Nemas :—E' uma das principaes medidas.

O Sr. V. Tavares: —A terceira dificuldade, Sr. presi-
dente, nasce da differença da crença religiosa que por
ventura possãoter os colonos importados. Nodiscurso daco-

roa se recommenda que a camara dos Srs. deputados tome

medidas que assegurem o estado e os direitos daquelles que
professão uma religião difTerente. Senhores, de todas as dif-
ficuldades que pôde suggerir a matéria de colonisação, esta
sem duvida me parece a mais importante. (Apoiados.)

Entendo que a camara dos Srs. deputados só de per si
não é a competente, não pôde organisar uma lei relativa
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ao estado (repare bom a camara), relativa ao estado daquelles
colonos que não seguirem a religião catholica apostólica
romana. A «amara dos Srs. deputados pôde fazer leis que
sejão relativas aos effeitos civis, aos direitos que derivão
do casamento; mas sem oaccordo do poder espiritual, creio

que não podemos legislar sobre a validade do matrimo-
nio (apoiados), pois que só a Igreja tem autoridade e júris-
dicção para tal, na parte espiritual.

O Sr. Pikto de Campos : — Não sei se também se qfcire-
rá prescindir do poder espiritual a este respeito.

O Sn. rf. Tavares : — Sobre as questões economicas e
bancarias estou de accordo com o nobre ministro da fazen-
da, que acabou ha pouco de explicar-nos o pensamento
do governo. Agora direi quatro palavras sobre os nego-
cios exteriores.

Sr. presidente, lamento quo os ajustes de limites entre
o Brazü e a França pelo norte do império, e com os Estados
de Venezuela e Nova Granada, ainda não estejão terminados.
O nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros nos assegura
em seu relatorio que sobre estes pontos lia negociações

pendentes, e por isso acho inconveniente e deslocada qual-
quer discussão; que possa apparecer a respeito ; ella pôde
precipitar os acontecimentos, embaraçar essas negociações,
e produzir aquillo que com zelo e patriotismo devemos

procurar evitar.
Entretanto não posso deixar de estranhar, e de ficar

muito sorprendido com o procedimento inqualificável da
republica do Paraguai/, que ainda depois da convenção de
6 de Abril de 1856 tenta incommodar-nos, procurando es-
forvar e embaraçar a navegação nnscente do Mato-Grosso, a

pretexto de uma inspecção policial que não pôde ser aceita,
e que ó offensiva da convenção a que me refiro.

Acredito que o ministério actual empiegará todos os es-
forços possíveis afim de remover os obstáculos que têm appa-
recido em virtude do regulamento exagerado que foi con-
feccionado por aquella republica, a qual pretende estender
sua inspecção policial sobre o rio Paraguay a ponto tal que
6 quasi impossível a nossa navegação por eíle.

Com relação á Inglaterra liada tenho a accrescentar
áquillo que já se tem dito. E' para admirar que a nação
ingleza, não digo bem, que o governo britannico, continue a
nutrir desconfianças ácerca da lealdade do governo brazi-
leiro, ácerca do empenho com que todos nós pugnamos
pela compj.eta extineção do trafico de Africanos ; é para
admirar que ainda continue e subsista obill de 8 de Agosto de
lyiõ, assim como a nota de 7 de Março! Espero porém que o
governo britannico, obedecendo aos impulsos de sua própria
nação, que nos fa;: justiça, também no-la fará; espero que
o nobre ministro de estrangeiros, que o gabinete actual, em-
pregará sobre esto assumpto^ todas as medidas necessarias
em ordem a que se salvem a independencia, a hónra, a so-
berania e dignidade do Biazil (muitos apoiados); em negocio
de tanta monta o nobre ministro do3 negocios estrangeiros,
o ministério, todo deve contar com o apoio decidido do todos
os Brazileiros. (Muitos apoiados.)

Sr. presidente, termino aqui o meu discurso, dando as
razões por que me inscrevi contra o voto de graças. O dis-
curso da coroa, que eu considero peça ministerial, foi obra
do gabinete passado, a quem, já. disse, não podia prestar
todo o meu apoio, e sendo a resposta considerada em rela-
ção áquelle gabinete e não ao actual, entendi que obrava em
regra inscrevendo-me contra.

Agora resta-me pedir á camara que releve minhas faltas,
e agradecer-lhe a attençao ebenevolencia com que me ouvio.

Vozes :— Muito bem, muito bem.

O Sn. Pinto nfr Campos Esteve hoje ascético.

(O orador é comprimentado pelo Sr. ministro da fazenda,
presidente do conselho, e alguns Srs. deputados.)

O Sn. Nadiicò Sr. presidente, direi muito pouco, direi
aquillo que é essencial, porque entendo que a discussão per-
deu todo o interesso depois da franqueza e expansão com

que se pronunciou a respeito da politica do gabinete o nobre
presidente do conselho, e á vista das adhesões unanimes que
a casa lhe manifestou.

Digo isto, Sr. preóidente, no interesse desta camara, por-
quanto, senhores, muito tempo da sessão já ha decorrido,
e pois devemos passar das palavras para os actos, para que
não se diga deste systema — verba% vocês, prcetcrea que
nihil.

Não quero evitar a discussão ; a camara sabe que o voto

de graças não se pôde referir senão á Rc!ua!i.'nde; a censura
que elle importasse era relação ao passado uí.. p-idia ter eí'-
leito algum contra um ministério já deeahid- o voto de
graças é a politica, o quanto á politica hoje não lia questão;a discussão da administração tem mais cabimento nos <>r-
çamentos. Antes do tudo direi as razões pelas «uaes o mi-
msierio passado se retirou do po'ier. (Apoiadas.)Não deve causar estranheza, Sr. presidente, que esta de-
claraçao seja feita hoje perante vós, porquanto não fomos
ante* inquiridos sobre este objecto, e a can„ara prroccu-
pada exclusivamente com a verificação dos podereido seus
membros—não houve discussão que nos der.arasse occa-
sião para nos explicarmos.

Sobreleva a estas uma razão imperiosa, o são ns palavras
proferidas honteui pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro
que fallou em primeiro lugar j o no bello disourso que cap-
tivou a vossa atteução, disso com um desabrimentu qüadesmentia a moderação, que clie via era todos, quo elle via
em tudo....

O Sr. Paramios : — Apoiado.

O Sr; Nabi co : < 0 ministério retirou-se espavori-
do, retirou-se precipitadamente. »

Senhores, a morte do illustre estadista que inaugurou a
poiitiaa generosa o patriótica seguida pelo ministério pas-sado, o continuada pelo ministério actual, nos determinou
a pedirmos as nossas demissões. S. ií. o Imperador, como
já toi annunciado nesta casa na legislatura passada, peloorgao do nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, hou-
ve por bem que continuássemos sob a presidencia do nobre
marquez de Caxias, ministro da guerra. Obedecemos enao podíamos deixar de obedecer em presença das circum-
stancias políticas que se da vão nopaiz. (Apoiados.) Estava
ímminente uma eleição, primeira a que se tinha de procederem virtude da reforma eleitoral. Esta eleição se antollinvn
como uma crise, porque a reforma eleitoral havia proftm-damente alterado as influencias e os interesses da situação
dand» accesso a novas ambições, tornando possíveis al^u-
mas ou muitas aspirações locaes.

Por outro lado, não era muito fácil naquelía occasião aorganisação de um novo gabinete, porquanto alguns esta-
distas, aliás indicados por muitas condições de excellencia
parecião suspeitos para executarem a nova lei contra aquai
ellesse tinlião pronunciado. Era o conselho de todos os ho-
mens prudentes <^ue a melhor resolução da crise seria a ccn-
tinuação lo ministorio passado, que gozava da confiança
publica em razão de ter concorrido para a nova instituição •
ninguém pareciu mais proprio para executar essa obra dó
que aquelles que havião acompanhado e ajudado ao seuíllustro autor.

Presidimos, senhores, a essas eleições, das quaes proce-deu esta augusta camara, expressão genuina e legitima do
povo brazileiro. °

Feitas as eleições o nobre marquoz de Caxias nos foz saber que elle não podia continuar em razão dos seus incóm"
modos. Esta razão, senhores, ora verdadeira, imperiosa
não merecia replica. Conviemos em demittir-nos, mas ná
época dos relatórios, para que pudéssemos dar contas oi-
nós.

Posto feita a eleição, ainda não crão conhecido# os novos
caracteres que deverião figurar 110 parlamento ; seria uma
temeridade a organisação de um ministério com as condi'-
ções parlamentares 11a ausência da nova camara.

Não podiamos continuar, senhores, sem nova reeom-
posição. Sabeis como seria diflicll a recomposição dê
um ministério já uma vez recomposto, de um ministério
que tinha um longo passado, de um ministério 

quo tinha
presidido a uma eleição.

Assim, não foi que nos faltasse patriotismo, não foi por
egoismo que nos retirámos do poder. (Apoiados.)

Por mais brilhante e glorioso que seja o longo passado
do ministério, não lia muito quem queira eiicarrcgar-so
dello; um ministério que se recompõe, que tem uiversas
épocas, diverso pessoal, diversa responsabilidade, não podo
inspirar a oonfiança que se funda em uma perfeita solidário-
dado; compréhendeU além disto as (liffieuldndes pessoa-s
em que se acha ura ministério depois do uma eleição, por-
quanto ninguém fica satisfeito ; os vencedores exagerão os*
obstáculos para exagerarem o seu triumpho, os vencidos
não se resignão. A camara e o pajz que apreciem estes mo-
tivos, a camara o o paiz que vejãoso o nobre deputado 

quehontem fallou tevo razão quando disso que nos tínhamos
retirado espavoridos.;
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O Sr. Sii.vf.ijia Lobo : — 0 que o nobro deputado acaba

de dizer justifica a proposição do outro nobre deputado a

quem se refere. (Nào apoiados.)

O Sr. Nabuco : —Senhores, o que í incontestável é que

deve abandonar essas posições aquelle que não pôde nellas

fazer serviços ao paiz. (Apoiados.)
Mas retirámo-nos espavoridos, porquç, senhores? Espa-

voridos pela presença do parlamento, nós membros do par-
lamento, nós compromettidod todos os dias nas discussões;

antdlhavamos que qualquer que fosse o ministério que
viesse, novo, todo amor, todo esperanças, todo programma,
ainda sem obras, estaria sempre fóra de combate, e nós se-

riamos chamados a elle! (Apoiados.) Espavoridos, porque?
Se estivéssemos espavoridos, o melhor redueto em que nos

podíamos asylar certamente seria o poder.

O Sr. Fíus.v : — Apoiado.

ü Sn. FÈB.iuNnKs di Ctwui: — Era preciso que quizesse-
mos a continuação.

O Sr. Nabuco : — Isto é cousa que sõ á posteriori se po-

deria saber.

O Sn. Machado-.—Eu nãodesejo aos ministérios

uma lua de mel, e sim um consorcio permanente. [Risos.]

O Sr. Nabíjco : — Logo porém, senhores, que a camara

se constituio, que forão verificados os poderes de um gran-
de numero dos seus membros, e bem claramente se manj-

festárão as tepdencias do parlamento, assentámos de anti-

cipar as nossas demissões.

Uma voz E porque?

O SÍi. Nablco : —Para que o discurso da coróa fosso a

expressão e o progiamma do novo ministério...

Ootr.i voz :—Como, se a demissão í'oi depois da abertura

da as3embléa? (Apoiados.)

O Sr. Nabuco : — Esperem; oução  Para que a eleição

da mesa o das commiseões fosse feita sòb a influencia o ins-

piração do novo ministério.

Uma voz: —Foi uma lealdade patriótica.

O Sn. Feunasdes Cimív : —-Se o espirito da nova camara

não apresentasse opposição ao ministério de então, elle não

fe retiraria do poder como se retirou. (Não apoiados e apoia-

dos.) E' um facto político que não se pôde explicar de outra

fôrma.

O Sr. Nabuco : — Sénhores, occurrencias se derão pelas

quaes o discurso da corôa ainda foi obra ou responsabilidade

cio ministério passado ; estas occurrencias vós sabeis quaes
cilas forão. Mas qualquer anomalia que dahi proviesse, ticou

sanada desde que o ministério actual veio ao parlamento e

declarou que continuava apolitica anterior. (Apoiados e «ao

apoiados )

O Sr. Fe*nam>ks ha Cumia : — Forão necessarias reser-

vas, reticências. Declarou que proseguia na verdadeira con-

ciliaçSo; aliás não podia coutar com o nosso apoio. (Apoiados
e não apoiados.)

(Ha outros apartes.)

O Su. Presidente : — Attenção !

O Sr. Nabuco : — Então, senhores, é preciso que nos en-

tendamos. Porquanto o nobre presidente do conselho decla-

rou que o programma do ministério era a continuação da

política do ministério passado; mas o nobre deputado, in-

culcando-se orgão do gabinete actual, nos diz o contrario.

O Sn. Fkrnanbes BA Cimii: — Não sou orgão, estou

emittindo a minha opinião individual.

O Sn. Nabuco : —Mas não se p6de sutopôr uma opinião

individual ao piogramma do ministério. (Apoiados.)
Eu vos dizia, senhores, que a anomalia tinha cessado: e

vos asseguro que essa anomalia não 6 cousa nova, não é

cousa estranha, antes ao contrario em outros tempos pelo
império das circmnstancias ae tem dado o m«'smo facto.

O ministério de 2!> de Setembro de 1818 demittio-se cm
1852 na época dos relatorios; outros ministérios tem proce-
dido assim : a differença de dias nada significa, a anomolia

é a mesma, isto ó, um ministério que assiste ao discurso

da corôa, outro ministério que assiste á discussão e votação

do voto de graças.

O Sr. Croz Micmoo : — Sem duvida o que é mais regu-
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lar i que as pastas caião das mãos dos ministros em pre-
sença do parlamento.

O Sr. Nabuco : — Esta reflexão do nobre deputado & uma
insistência pouco generosa depois que forão expendidos com
toda a franqueza os motivos por q».e o ministério passado
se retirou do poder. (Apoiados.)

E' mais conveniente que as pastas caião das mãos dos
ministros diante do parlamento; mas recorramos ao nosso

passado e veremos que quasi todos os ministérios se tem
retirado por estes ou semelhantes motivos. O ministério

antepassado porque se retirou do poder? O seu digno presi-
dente, o Sr. visconde de Itaborahy, declarou que a sahida-do

nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros daquelle^tempo
determinava a retirada do gabinete, porque a substituição
desse membro se lhe antolhava muito difiicil. Esta foi a
razão que deu o nobre ex-presidente do conselho perante o
senado

O Sr . Cruz Machado : —Mas diga porque nãoquizerão
continuar.

Uma voz : — Diga-nos então porque não continuarão.

O Sr. Nabuco (com força): — Porque não nos podíamos
recompor. Senhores, quando se t-ratuu da demissão do ga-
binete, não. houve um eó de nós que pretendesse continuar
no poder; digo isto com toda st/firmeza, dou testemunho
deste facto quanto aos meus nobres collegas ; invoco o tes-
temunho delles em relação a mim. Foi por çonseqnencia
injusto para coligo,.como tem sido em outras vezes, o no-

bre senador pela piovincia do Rio Grande do Noite quando
aventurou por allusões muito claras que eu pretendia con-

tinuar no gabinete, ou fazer parte da nova organisação.

Para que este facto fique averiguado vou dar conheeimen-
to á camara e ao paiz do trecho de uma carta que dirigi ao
nobre presidente do conselho, na qual, dizendo-lhe pouco
mais ou menos as razões que tenho exposto para anticipar-
mos a nossa destituição, eu disse:

< A idéa que se tem assoalhado de que pretendo con-

tinuar, idéaque me afflige porque suppõe uma deslealdade
de que não sou capaz, tem-me embaraçado de apressar a re-
solução da crise; porém o firme proposito em que estou de
não continuar, de não reentiar mesmo, me dá coragem para
dizer a V. Ex, que não devemos iraté 10 de Maio, comopro-

jectavamos ; que não vou, etc. >

Em vista desta carta S. Ex. convocou o conselho, e deci-
dio-se a demissão, que foi pedida e concedida por S. M. Eu

pedi ao nobre presidente cio conselho que houvesse de apre-

sentar esta carta a S. M. o Imperador, e elle a apresentou.

Já vê pois a camara que quem deseja continuar ou reen-
trar não se explica em termos tão decisivos como constão
desta carta. (Apoiados.)

O Sr.. Pabashos:—Estivamos todos accordes.

O Sr. Nabüco :—Nos mesmos sentimentos estão todos os
meus nobres collegas, com os quaes servi sempre na maior

harmonia.
Eu havia pedido a palavra, Sr. presidente, não só para

fazer esta manifestação, senão também para minha defesa,

e defesa do ministério a que tive a honra de pertencer, se

as occurrencias da discussão assim o exigissem. Quanta a
este segundo proposito pouco direi, porque os discursos

proferidos hontem se referirão, quanto íi administração,
aos negocios estrangeiros e aos <ío império ; e estando pre-
sentes ecom a palavra os meus nobres collegas e ministros
dessas repartições, elles tratarão melhor do que cu da sua
causa. ^ *

A censura feita pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro,

qtie fallou hontem em primeiro lugar, meu nobre amigo

o Sr. ex-ministro dos negocios da fazenda, a respeito do

decreto que franqueou o commercio de cabotagem entre a

província de Mato-Grosso e as outras do império íis ban-

deiras estrangeiras está prevenida e cabalmente destruída

nos relatorios da fazenda e estrangeiros, aos quaes me re-

metto ; esse decreto não abrio a navegação, mas j)ievenio
ou presuppôz o caso de ser cila por elle aberta; nao conce-

deu a navegação, mas foi uma animaçao as bandeiras es-

trangeiras para pretendê-la e reclama-la.
O nobre deputado pela província do Rio de Janeiro, meu

amigo, que abrio este debate assignalando duas épocas no
ministério passado, disse que na segunda época tinhão vol-
tado a luta e a descrença dos partidos. Não comprehendo

que voltassem ao mesmo tempo a luta e a descrença, porque
são cousas incompatíveis. Ou uma ccusa ou outra. Mas a
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que luta se refere o nobre deputado ? Sem duúda ú luta das

eleições. Ora, haveria quem pudesse prevenir a luta tão na-

tural nas eleições ? haveria algum Neptuno que pudesse do-

mar as ondas tempestuosas dessas épocas ? ,

Quem quer que estivesse no poder havia de assistir, como

assistimos, a essas lutas. (Apoiados.) Essa luta, senhores,

que se deu na 2a époea que o nobre deputado assignalou,

isto é, nas eleições geraes, deu-se também por conta da 1"

época nas eleições municipaes ; se em Noveraoro houve ani-

mosidade, encarniçamento e sangue no Ceará, também fo-

rão ensangüentadas as eleições de Setembro no Crato da

mesma província. , , ,
O que digo é sómente para queixar-me do nobre deputa-

do, para mostrar como foi injusto para comnosco, e não

para negar a falta que nos fez o illustrc finado no meio dos

abrolhos em que nos vimos. U.utro nobre deputado pela

província do Kio de Janeiro também quiz assignalar esta

segunda época doministerio pela esterilidade; elle nos disse:

« além daimpassibilidade com que esse ministério nssietio ás

eleições, nada mais ha. » Senhores, uns dizem impassibilida-

de, outros nos accusão de intervenção; entretanto nos lison-

geamos de ver o parlamento regenerado e composto de todas

as opiniões políticas. (Apoiados.)

Um* voz : — Contra a vontade do geverno.

Outra voz : — Muito contra a vontade.

O Sr. Naruco : — Isto é fácil de dizer-se, mas não de pro-
var-se. Senhores, eu não quero deèviar-me do meu discurso

respondendo a este aparte do nobre deputado, que se refere

á intervenção, porque aliás eu provaria que 
o ministério a

que tive :i honra de peitencer nunca se impôz e nem podia

impôr-se o principio da abstenção nas eleições, porque elle

importa a abstenção da causa publica (apoiados); o que o

ministério consagrou foi aintervençãolegitima, que compe-

te e não pôde deixar de competir no governo, que se funda

na opinião, e não pôde apoiar-se sómènte na força offi-

ciai.

Um Sr. Deputado : — Havemos de discutir isso.

O Sr. Nauico : — Desejo que o nobre deputado discuta.

O ti Sr. Deputado : — Mas é um paradoxo.

O Sr. Namtco : — Se é paradoxo, é paradoxo que consti-

tue direito recebido no paiz por todas as opiniões políticas
do império, e está admittido em toda a parte.

O mesmo Sr. Deputado dá, outro aparte.

O Sr. Naruco : — E' preciso que o nobre deputado ine
comprehenda ; a intervenção indébita por meio da fraude,

por meio da violência, a intervenção que impõe o candi-
dato que não é natural e aceito, que exclue aquelle que ó

natural e aceito, essa intervenção nós a reprovamos, todos

os.partidos a devem reprovar....

Uji Sn. Deputado Espero pela discussão.

O Sr. Naruco -.—Bem, 
guardar-me-hei para essa occasião.

Quanto á esterilidade da segunda época, appello, senhores,

para os relatorios, appello para os nossos successores, que
devem ter recebido trabalhos que se não improvisão, que
mostião o zelo e actividade da administração nesta parte.
(Apoiados.)

Sou agora obrigado, senhores, a dar testemunho á ver-
dade quanto a algumas proposições emittidas pelo nobre de-

putado pelo Rio ae Janeiro, a quem já uma vez me referi, e

que abri o este debate.

O nobre deputado, comparando a politica do ministério

passado com a politica do ministério actual, para negar a
identidade delia e concluir <jue o ministério actual não po-
dia continuar a politica anterior, estabeleceu um presupposto
¦contra o qual não posso deixar de protestar, e é que a poli-
tiea do ministério passado era a politica conservadora

pura...
O Sr. Teixeira Júnior Não, senhor.

O Sr. Naruco : — O nobre deputado invocou o program-
sna apresentado no senado pelo fallecido marquez de Pa-

raná ; mas é este mesmo programma quo contradiz as pro-

posições que o nobre deputado aventurou, porque nesse pro-
gramma está muito expressa a clausula—do progresso—-;
sobreleva para maior clareza do pensamento a declaração

íeita pelo illustre fallecido de que não era continuador da

politica do ministério antepassado. Ainda mais, senhores,

peço licença á camara para ler ft» palavras qtie na sessão de

TOMO II.

1855 pronunciei nesta cass com nssentimonto do nobre
marquez.

Dizia eu :
Senhores, o nosso programma alii está, a primeira

condição delle é o prinoipio da autoridade, nenhuma trans-
acção promettèmoí a respeito deste principio. (Apoiados.)
Nós nos coinpromettêmos a ndoptar como base da nossa po-
litica a politica conservadora, a admittir como accessorio o

progresso reílectido o justificado pela experiencia.
Entretanto os nobres deputados têm descripto a situa-

çijo com Negras côres. Segundo os nobres deputados, os
vínculos estão quebrados, tudo é seepticiamo, tudo é duvi-
da, tudo ameaça uma dissolução 1 Mas, senhores, este ob-
tado de cousas ó resultado da politica do ministério? Não,
mil vezes não; ao contrario a politica do ministério foi o
effeito desta situação, quo era o statu quo de 1853.

Então já se fallava em seepticismo, já se fallava neste
estado de dissolução; tinha chegado a época em quo os

partidos se transiormavão, cm que os homens os mais
exagerados se approximavão ; tinlião cessado a luta e o pe-
rigo , era desnecessário caminhar para diante com a mes-
ma politica restricta, com a mesma pressão; o pois o mi-
nisterio não fez senão interpretar e reconhecer um facto

preexistente, senão aceitar o estado da sociedade. Em con-
sequencia adoptou esse programma de eClectismo, da voca-

ção dos talentos e do mérito, da conservação e do progresso
combinados para facilitar assim pelo concurso de todas as
intelligencias e actividades as grandes empresas e os gran-
des melhoramentos moraes e materiaes que o paiz deseja
mais que tudo, porque o paiz só pôde engrandecer-se por
meio aellas, o não por meio dessas lutas encarniçadas que
têm levado as republicas conterrâneas ao estado deplorável
em que se achão, e o México até á dissolução.

_ 
< O systema representativo será, senhores, tão incompa-

tivel com a ordem publica, com a sociedade civil, que seja
da sua natureza, da sua-essência, que a politica com todo o
cortejo da intolerância e encarniçamento, 6empre com a
mesma intensidade, preoccupe tudo, domine tudo, cxclua
tudo? Não pôde chegar uma situação cm que os partidos se
transformem, em que cesse a luta, suoceda acalmai tem-
pestade, e a industria o os grandes interesses «ociaes ve-
iilião preoccupar a época? »

Quando, senhores, estas expressões não bastassem,
quando esta interpretação, que eu e meus illustres collc-

gas damos aoprogramma controvertido, não fosse aceita,
apezar da critica que dá muito valor á razão do sciencia,
fallava mui alto a reforma eleitoral (apoiados), que é uma
idéa de transacção, uma conciliação dos princípios, um
progresso ; fallavão mui alto as nomeações que lizemos de
indivíduos liberaes para os cargos de confiança....'

O Sr. Silveira Lobo: — Na razão do um para mil. (.Vilo
apoiados.)

O Sr.Naruco: — ....indivíduos que 
¦vinhão a nós con-

fiados no principio do progresso que so continha no pro-
gramma. (Apoiados.)

O nobre deputado queria uma inversão ? Eu estava bem
com a minha consciência quando os extremos não estavão
satisfeitos com o gabinete (apoiados), por nlii reconhecia eu

que o programma não tinha sido exhorbitado ; eu disse
muitas vezes no parlamento, não somos nós próprios para
praticar uma inversão.

O Sr. Silveira Lobo : — E no entanto conservava-se in-
teiramente montada a machina. (Nõo apoiados.)

(Ha outros apartes.)

O Sr. Nabuco : — A conciliação que desejavamos ora a
combinação do elomonto conservador como base, o do pro-
gresso reílectido como accessorio.

Mas tem-se ditq, Sr. presidente, que a politica de concilia-
ção mata os partidos, mas que sendo os partidos da essência
do systema represontativo, a politica de conciliação repug-
na com o systema representativo.

E' da cssencia do systema representativo que hajão par-
tidos, mas nãoque os partidos A c B sejão eternos, immuta-
vois, c sóbrevivão ás idéas que os animárão. (Apoiados.)
Nãoseadmitte semelhante cousa (apoiados) por imposBÍvel.

Senhores, a transformação dos partidos é um phenomeno
de todos os dias no systema representativo. «Os partidos es-
tão em decadencia », dizia o finado marquez de Paraná nas
vésperas de sua ascensão ao poder. < Os partidos so trans-
formão », dizia eo nos«a mesma épwn. (Apoiados.) Eu con-
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cebo que em uma sociedade, onde lia classes privilegiadas,
onde existem interesses distinctos e lieterogeneos, onde
ainda domina o principio do feudalismo, ahi hajão, como
na Inglaterra, partidos que scbrevivão aos séculos ; mas
onde os elementos são liomogeneos, como em nossa socie-
dade, na qual não ha privilégios, na oual os partidos repre-
sentão sómente principio3 de actualidades que todos os dias
varião e se modificão, ahi os partidos são precários, nâo

podem existir quando a idéa que elles desejão ou está satis-
feita e triumphante, ou fica prejudicada pelo tempo, ou re-
cúa perante a opinião publica, [jApoiados.)

As idéas são tudo; os partidos são as idéas , e não podem
sobreviver a ellas.

As idéas conservadoras existem na sociedade ; ellas são
uma garantia ; mas dellas não se pôde fazer um partido se
ellas não estão em questão ; ha inconveniente, senão perigo,
em mover questão sobre ellas, não havendo antagonismo.

As idéas, senhores, são tudo. Se os partidos são pessoas,
se a sua divisa é o lucro capiendo e o damno vitando em rela-

ção ás vantagens sociaes deixão de ser partidos , são facções

prejudiciaes á sociedade. [Muitos apoiados.)

O Se. Silveira Lono : — E quem os considera assim ?

O Sr. Nabkco :—líma personalidade que não significa

ou representa uma-idéa, não pôde deixar de ser odiosa, não

pôde resistir com vantagem aos ataques da democracia.
A ultima analyse desta questão é o que querem os partidos ?

é o quid petis em relação á actualidade? Vós de um lado :
ainda hoje quereis as idéas restrictas, próprias de uma
época em que as instituições perigavão, em que havia aggres-
são, e portanto a necessidade da defesa ? Vós outros que-

reis ainda reformas impensadas o inconstitucionacs ? Se
não quereis, aonde está o antagonismo? Sois partidos histo-
ricos ; as tradições podem gloriai, mas não governão : as
idéas são tudo. (Apoiados.)

Em verdade, senhores, cumpre dizê-lo, esta situação não
é satisfactoria, não pôde ser definitiva, como bem disse o
nobre deputado pela província do Rio de Janeiro que hon-
tem fallou, este estado de cousas não é permanente ; a poli-
tica da conciliação não pôde ser senão de transição ; a au-
sencia de partidos é um mal, e eu direi mesmo uma con-

tingencia de perigo. (Muitos apoiados, muito bem, muito bem.)
A contingência do perigo éque o vazio que deixão os par-

tidos pôde ser invadido pelas idéas anarchicas dos indivi-
duos, dos grupos, das facções. (Apoiados.) Quando ha par-
tidos organisaaos com idéas, com disciplina, obedecendo ou
ouvindo a palavra dos che/es, esses chefes são a garantia
do poder que elles querem conquistar e não destruir ; a mes-
ma disciplina, o mesmo interesse não têm os grupos e aa
facções que desmoralisão, que poem em perigo, que aestroem
o poder que ellas mesmas deseião. (Muitos apoiados.)

Mas, senhores, qual o remedio da situação 1 é que venhão
as idéas pnra que possão vir os partidos.' (Muitos apoiados,
muito bem.)

Senhores, concluirei dizendo que para prevenir os incon-
venientes da situação só ha o principio da conciliação ou a
reunião dos homens justos e sinceros do todos os lados.

(Muitos apoiados, muito bem, muito bem. O orador è compri-
mentado por muitos Srs. deputados.)

A discussão fica adiada pela hora.

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão.

FIM DO TOMO SEGUNDO.

Rio de Janeiro, 1857. — Typ. Imp. e Const. de J, Viukneuve r Coxr.


