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Sessi•o em 30 de llai.o. . lutnmento le~ar ::. p~ciencia que $e ch:~.mcm docur.1e:~s 
comprobatilrios n cs,;cs pnpci~ snios. 

El.l"'.c~o DP. s. Mt.'Lo. Onde estA pl"'.>\'ado que o snbile1eg:~do violelltc>n ''" , ·ot>:,.-
tes! A nob!'« COillmissin diz que bt1. documcnt~~ nunlel"~-

(2• di•lrú:lo.) , sos ; lllllS eu digo que ""o h" um li> dO<lO.ro.cntil. 
! Rtl. ttma serie de decl.:>.raçües de: :Uguns indhiduos que 

O Sa. <:uliÃo , - St. pl·esidmte, hei de ..-ctar contm opa- : afiinni'10 este& dous fact<'S conjnnctrunente: que o stlbdele
;ecer ilo maiori:l da nc õra commissão de poderes Acer<lll. <la. ' gado pct<:oneu com homens armado~, csro.ndo cTie pessoal
~lciçito do 20 dist:ieto d:~. prot-incia de S. Paulo; o, p:lSSG.ndo ' mente a.rnudo de pistola.s re&U'ldo :tllls, e de gnrrueha e 
a d:n' ns rar.ües em que me fundo, espero merecer ela casa à e fru:a segundo ·outros, os bruxros da freguezia: c dizem 
tod:tattençi!o. · mais esses ;nnx:is q_ua n.~s entra.das dn poYoni;:W foM col-

Confer.so que ele todoS O& pnrceeres imprei!SOS :Lté agora, locados WUpÔs lU'IDadoS para impedirem a entr.l.da dos ,.o
este 6 aquelle em que p$receque :1. nobre commissãc emprl)- ts.ntêS : por cnnse.q_"llencia temos dous .f:tetos ctn ~cfetencia 
~u mais estudo. e estudo muito circtmlstanciado. Al~m nos mcLmos documelltos. 
<listo est~_ps.rece! é tJ.m~cPJ: um dos pnre~crcs .niais longos Ora, se a nobre C(llllXIÚssiio deu importancin a essas cle
qllc :relativamente á venlie:~.çi!o ele podetes .., l•m. aprese."!.- c:l4rnç<;es quanto !\u f~tcto pr.tticado mdividnlllm<~nte pclo · 
-:ado nesta seuiio. D.!cl~o po~m. Sr. presidente, que, ccn- subdel•S"do, o o facto de ter clle percorrido am1adQ O$ liair
frontnnilo eu e• to p:.recer com todos o3 papQis n que a nobre . ros, é cerro que MvClia dnr iDlportallcín :is mesmas a~olar;,
~onunissão deu o titulo ele dacutne2lto& comprobatorio3, não : sües au:mto á c:<:i\ tencill de grupos nnn::.aos n ns .mtmd:ts da 
pu~e s nbtnhiNnc 1> imptessilo peno!.ll e:> tod'l.s as cc.nse- ! povoaçtlo; ms.s a.nobr~ oornmissiio i!ís$6 que, qtlli.D.toã e:ds
'iUenci<ls que recel>í dessa. coufrontaçiio í porq_tmllto vi que a 

1
. tiltlcia de•se• gt-upos, niio hn nenhu,ma prova:lb'?l~t:ull;mte; 

nobre commi•sl!o examinou:. r:n:.teria d~bnb(o d~ um:~ pre- clla r«ouhcceu que, q'Dlluto n 1sto , <LS argu•çoe• ÍClt..'\s ;í 
ve:tçiio e:ttraordin:u-u. ' clgiç>,o de Mogy dns Ccu«eS ..,~ t'=m rllll<klnenw algum; 

Procu:ei ver qune& forlío a.s m.uimns, tts rc:;ras que díri- f mlls disso que, quanto ás Yioleueias exeteida' pessoalmente 
;;iriio a nobre commi~sito no. :tprecin~o dos f netos , na for- }UOs bairros pclo subdclcgado contm os l'otant.1s, b.a mnii:ls 
ln:l.çiio do seu juizo; e ()Onfeoso o V. Ex.. que eu , n~o ob- : prova! ! 
st:mte e.""minur bem todos os f:>ctos e de confronta-los com ! Eu cstinu•ia qne a nobre commissão aissesse qa.~l e c 
::u conclnsi>c,; que n nobre cornmissRo nprescntou ew seu Ul>ico documento 'l_lle prova scmelhnntcs ,-iolencias. Elb 
pn.rocer, Clltcndo quc, p!tra ajustificnçíiO des~n• conclusões, citou ul~un•. c eu !X'ÇO á c::~s.1. tod.'t a :.t tençlioparn mostrar 
era pl'lld:so '!."" ll nobre commitsuo trouxeste theorias in- q:'c. nüo f•<» i?ju•tiça á commis~o q1>.an<!o dll;)O q~c é prc
teii"'UJJento novu, c niio c~~ que o bom scnbo tem n.eeít:n- ; c"o que ~ih lr>''oqnc uma theorlll. no~:~. para JU.Uúcar ><!a 
do eomo rcgms g~Jrucs; era preciso que 'l llobre comtnÍs$i'i.o j uizo. 
:lpresentnsse WllO. novidade, oeste novidade~ que niio posso AppnTeec em prilnciro lugar" declar.~ção de tlill homem 
:ach:~r legitimndn no parece~ da nobre eommiB>i\o. Eu lhe que .; in•pcctor de quartcirzo, e q_ue ~u aflirmo que é chefe 
p~. pois, que mo p~csto ulguma attot~çno elcnh" ~ bonoa~ de csbnUas no~ bairros. EMe bomem diz qne,estnnà.o m
dc <le dar-me algumu e:<plicaç<;es sobre ns impugooç-~cs sente de ca~n, o ~ubdclegudo a in,:l!dir:~. com eomp-,Uihei
'lUC vou fazer ao .eu pnrecer. ro:; al'1Jindos ~ que sna miilller c fil!S~c íugitiio po~:- este JOOo-

E' certo, como di;: a. 'llobre oommi&siío, qneol• juiz de paz tivo ; a que uma t>istola foi p<JSta :lO .peito de nm •eu cscra-
da p>\rochi~ de lll<>gy das Cnues suspendeu a. eleição no \'o ~an qne dec~atas$" onde ell~ es~va. • 
d ia 2 de No~mbro. Logo quo r.t apre\ entoun:t igreja, elle, E' !1. d~tm'çao de um homem, u .. o que elle ~,..., o f,lct-: , 
sem $e ÍIUIAAT elll pxeceâente algum. fez n!l3Ct~ à d.e~n- lll!ls em refcrenclnásua familin, ·ueC)!ln<Ç.âO de um llOlDe!'-1 
c;i10 de qlle ~uspandia a eleição. A nobre commio~ão di;: que que oe diz ameapdo, de um bomcm que diz qne a sua ca<>a 
:;.ara isso o jwz de paz teve moti~<>s jusws, c qu.~ es..,! mo- fo i im·ndttl.a, e~ a esta de<li~Çíio qn" ,_ nobre cotrunissli:-l 
ti vos COD5tiio de uma SU'ie dtl f&eto>- ; is to e, qu<! O 20 juiz <:hamtl doc:1imento proba.torio! 
<l_e paz, Cj._Ue em o subdelegado de policia capití\o. Pedro Pau- Pergunto eu sgora :com. qna !iru p<atiCllri:\ o subdele~cl;, 
h no do$ Sa.ntos, exerceu compreuiio contra grande numero ~emelhnnte facto! N~o consta dos p.'tpei• que se tratASse ch 
•le votantes, ui!.? s6 percorre.nô.o O$ baitros COIJ\ gente =a- elciçrto n~ occasiõ..o ; e •m pr~~wni•el que o sabdcleg!l
da, Illa& t&Dl.~tn ~tobel=do cordlles, que err.o grupos àe do pmti<'Q;;se isto pura -um tim qualquer, e níio haj r. UDJa. 
peiSOa$ arlll!ldas. e por isso os votantes, il[Arrado3, a~mori- pro•"? E ~et>do ~te fn~to um etiiile, n~o estando o ~ubdele

. $lidos , nilo compareci:riio na eleição, nlém de qnc esta- gndo em e.""'ercici" , poi~ o '!."~ e~:a,.,. em exerci cio er:> o su> 
":i?- persna.díd.os de que a. elelçio se ncham lcgalmcn~ plente, ltOlllem que nuo Pó<l~ ser suspeito, COtnD mostraie 
2.dlado.. I a •. pois, c~ te· supplenw etn e:<ercido nilo te>ro.a~se Jll'O\iÜe:l-

Assim. pois, Sr. prea.idente, a nobre cilmmissão diz que o 1 cia alguma contra s=elll:mte violeneia ~ 
_joiz de. paz adion a eldçiio . por motivos jus: os que eM.iio 1 N"s. ausenci:l completa de mt. a l' rova a nobre COnlmÍ>>i:o 
p:o~ailos. e~ »Ull1<:::01;0\ d<J<:WD.entos, e eu n~o po~~o n"bso- ' crcou a:doma! , ~et:.5 proprios, qu~ n~o 3Char1L em legio!e~i!') 
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11lgunoa, nem a.pprovados pelo bom sen~o ele to.los os povo,;., 
O quciscso por si mmcn póue >er acredltnd~, e cn~.r~ttmto a 
nobr~ commissiio que~ que se declare dost'e Jtí um ,JUizo con-
t ra.() subdelegado. I 

Diz m~it :i: nobre commissiio que fôra preso.um impector 
de qt:~rteir:io , pelo cunhado do subdelegado, tenente Dnn.rte I' 

Rill:t&. A prova disto é unicamente dizer-se. que o dito to- 1 

Il ente:f:1lhira R esse cidadão pnra yotm·nos seu• concli,latos, j 
qnc ~ste cidadão recusárn, pelo que fôrlt preso pelo mem10 · 
t enente l~ib:ts, .que só o soltúm quando o referido ci•1nrl:in 
prometteu que votar ia nos seu ~ can~irlat~s.; c d.iz :í •:Ie
dm·aç:to que o mc,mo te11ente R1bas du;scra 1sto ; e a nmca 

. btl~c· . Nada mais ha elo que i~to. o a nobre commiss:io tle
c·brr-. qye este f:<cto está provado, que fôm prQ-.:, in~
pcctor, sem 5C saber ql1em é esse in3pectnr, nem qtunulu foi 
preso ! 

Ora, parece que para se nrgni r de crime n. nm ,t :mtoriut1de 
é preciso uma p1wm maior que vossa sen ·ir <le base pata. 1t 

cnnún·a emittir nm juízo con<lemmttorio. En estimari:\ 
(1 ue ~ uoúre con1missüo exnmiuasse be1n todos c3ses papeis. 

H::t ou tros documentos, e cu nüo os exmuinarei, porql1C 
to(los Pm, pouco mnis ou menos, a mesnm côr, ns mesmas 
fd~líes . · 

Ha declamçõ~s de indivíduos que estão assignndos a rop;o, 
~em. urnn testemunha ao 1ncuos e1ue nttestasse que taes in
clivicluos nzer:io aquellas declarações. 

Eu '"''u ler a declaração de um homem que niio pódc ser 
suspeite á nobre commissiio, que é o segundo mpplente do 
é.elep;rcdo de policia. Este cidadão estava com n vam do de .. 
legaclo àc policia até o dia 31 de Outubro. o no di>t se"'niutc 
p~s.ooa·s p~ ra o lo supple!JtC o cnpitiio Yeriõsimo A"'nonso 
J'Jtr:::nd.ds, e faz ceta declaraçiio . (l.f.) 

Note bem a camara que a nobre commissão tambem fe ' 
fnnda nesta declaração'; é de um homem que est,wa com a 
v~r~ de dele~ado de p~li~ia, e que diz que vio algun!a agita
Ç«O. por mottvo• de eleiçao, e q~t~ tambem errr pubhco e_no
torw que o subdelegado de poltcta andou pelos bairros coa
t'idando os votantes a· virem v0tar. Ora, senhores, seria i 
posshel que o delegado de policia no dia 2 de Novembro 
qu~_do o. juiz de paz estava jú. resolvido a suspender a~ 
e~e1çoes , tgnora>se que o subdelegado andava.pclos bairros 
nolen tando os votantes? 

J.~~s é qne deste homem não se pude arrancar uma dccla
r:'Çll~ co:no se arrancou dos outros. 

H:t ou tm de;laraçüo que diz que o su'oclelegado tle policia 
anckt~ pelos bmrros armado, e que coHocou nas entradas da 
pov0~çüo homens armados, ::to que chamou- cordüo de ho
m~n; armàdos. Sobre isto já rell exionei. Se as declarações 
er;tc• p:ocede1~t.es quanto ás violencias que se diz quco sub
dc1egua.o pratJCou pelos bairros , de certo erão tambem pro
ce~entcs qua~to_ a ~sses cordões de pessoa' nrmadas. !\Tas n 1 

·nour: com:mssao Já rer:?nheccu que nüo e:ds_tirão esses 
c~rd<.Jes. c s1m grupos ele ctd:tàftos tlesnrmni!os esoemndo seus 
nmigos, e que nem esses grupos impedi ;;,o a c:~tmda devo
tante nh;um. 

Peço ~é nohre com missão que pon<bre I) denoimento rlo 
<1elc.g('.•:lo c,le poliein, supplente em exercício, ~ cnpitiio Ve
r:~s . m:; Affomo Femandcs, que não p·:•de ser suspeito á 
no1r·? cmnmi:,são . 
. N"c».se depoimento declarn o deleg:do que clle, 0 Sr. Dr. ' 

~~hJ.l\(l' _ Corr~a Coelho, c outros cidadiios, que a n<'bre 
;~:r::~-=-; ~~~ :: ao.-.·?conhe:_e ,como n1cmbr <?s h11portantcs de um 
~):.;·.~ ~.r:;: P:·ht,~·o , for.~o ver e~se~ gn~pos tle gente nrmadn, c 
ac .. t,,,_, stmjJcesmente um gl'upo (:omp0sto do Sr. cnpitii<i 
I:au l?_ L0pes. do seu genrQ Francisc;o Lope;;, e de outros 
c~dua,:;os, to? os de imsição distinctü p<tr s:ln fortuna e rela
ç·uc·; de famtl:a, ein um entrada drr poYoaeC, IJ, c sem m·m a 
n1gt~ i.11n . '( 

diz que nlio sabe se as armas eõt::tVão em casa de Victorino 
tle tal, em cuj•~ frente elles se nchnviio 1 , 

Aqui estt\ o depoimento desse Victor ino feito perante o 
juiz, P.m que declara que em sua casa não Juwil\ arma al
guma~ 

Chamado o delegado a~ policia pornnte o juiz municipal 
a requerimento do subdelegadt>, disr<c clle que havi!l per
corrido :1s entrndns da povoaç.lio, que não havia encontrndo 
pessoas ::mnndns; c nlém disto declara muito positivamente 
•JUC os ,·otmltcõ frequenta vão livrP.mente a estrada. 

I~nol declnrn,ão faz o Sr. Vicente Antonio ela Cunha, 
tamllem supplentc do delegado. 

Ha t:~mbem mna dechrnçlio do alferes J3nrbosa, que a 
nobre conunL.;sfio indiea comG documento probatorio, em 
•tue diz qne existiiio esses grupos; porém accrescentn que o 
snbdeh•\!:ndo itnd•lll :~comp:mlmdo de homens. armados nme
droutnnrto os vot:mtes, que estes assim deix:\rito de compn·· 
recer, q uc nmn grnnolc pnrte clellcs obl•decêrito lts su::ls ordens 
e poucos nlio lizeriio caso tlellns. E' um homem dn frncçiio 
do juiz. de paz. · 

Mas este homem diz que o subdele"'ado andou, ncom
panhndo de outras pcs$ons, nmcclrontná'o \'O tnntes, (', en
tretanto, niio :1presentn nome de um s(> que fosse amedron
tado peht autoridnde. E todavia o honrado membro diz que 
é exr.c t:l aquelln affirmaç.ão ! 

O Sn. NEul.\s :-Se o nobre deputado estéL citnmlo tantos 
nomes .... 

O Sn CARRÃO :-Quaes são os nomes dos \·otantes assim 
violentados? O Sr. Antonio Pereira Barbosa affirmn que 
foriio coagidos \'atios cilladãos; não ha um só documento 
'I'"' provu esta proposição. Assim , aquella declnrnçüo é 
vaga c sem importancia alrruma; além disto, é contradicto
rin, porqu::mto diz que os v~tantes passa vão lil'l'emente sem 
serem obstados ! por aquelle grupo. 

O SR. N.:uus :-Nem n todos se pôde coao·ir; ha muitas 
especics de l'otantes. 

0 

I 
O Sn. C.-nu~o : - O honrado membro responda n este 

arguraento. O primeiro intere~;~ndo uessn eleiçíio era o Sr. 
Dr. Salvador Çorrêa Coelho, genro do }o juiz de paz, que 
presidia a eleiç\io, e que depois n. suspendeu , era o primeiro 
wteressodo poli ser a pessoa mais notnvel do partido que lu
ta v a, r. por set: indicado nesse districto, segando a crença 
~ommum, oomosupplente do deputado. Portanto tinha todo o 
mtcresse em fazer com que triumphasse a sua lista de elei
tores. Estava ligado com outros cidndüos, e entre elles o Sr. 
Antonio Pereira Barbosa, cidadãos tillos e havidos como 
chefes de caballa3. O Sr. Dr. Salvador Corr?::t Coelho era 
considerado cqmo assessor nato do·partido; i ~;to posso a f· 
{irm~r. e nind~ mais que todos esses pap~is tpte ahi ~;e npre
s<Jnt.ão forão redigidos. por oll~. t•nto o,; ofricio;; i).o Sr. Cll

pit~o Veri s~imp. elo juiz de pn.z seu SJgrl), cr•mO as parLici
pnçuc> dos tnstlectores de quarteirfto, que n!'.da Etziõto senil<> 
por immccliatn deliberação dclle. 

O Sn. N'"" ·\·s: -l'óde affirmnr o que qu!zcr. 
O S!t. C..nu~o:- Se o honrado membro qnizer prestar 

attençao ao estylo em que se nchiio concebido,; esses of{i.cios 
c essas porticitações, verá que tí'm uma,.:. cúr. 

O Sn. NEorA~: - E no entanto essas declnrnçÕQS cst><r• 
d,mdo anuas no nobre deputado. 

O Sn. CAnr:Ãt,J :- ~s~üo me dando flrmas , porque o honrado 
~ncmh:o sabe ij.Ue mmtas v;zes, qu~mlo se pr .. tica um actiJ 
tmpclhdo pela forç,:t da pmxüo, as tdt':as deixiío de ser bem 
c;o c 1rdcn ~H1n ~. ~ 

E' po,si,·el que o Sr. Antonio Pereira Barbosa fosse o 
uni co que tivc.ssc Cúl>hecimento de que o suhdele"'aclo coagir:•. 

Os,. NEJn.<s:- Leia e~ ta parte da Jec]a,·nçiio. voto5? Se ou tt·a;. pessons 3oubcssem de seúiell~nntc fnct<• 
o sf1. CAnn.o:- Eu a l r . t "L ' . • 1. min haYiiío de (loclara-lo? De certo que $im. Como pois, em 
E

·t ·a 
1
·_ .

1 
e 01 • e am .. cm a comment.ar"1 1 ·fac.; de uma asserçiio tiio vaga a commis•uo Mt como p .. o-

' ~ Cl ar ao, em (ata do [o de Novcmb ' r.· . 'I I ffi ' . , . - ' offirio "O •
11

· d . . . , . . 1 >, 'lllgto um vara a a rm\tttva desse homem tsto é que os votante• 
~~'~ : r:~ 0j5,~z ~·P';i Dms.votaao! o JUIZ de paz provocou·' I deixitrão de comparecer por tei-erri siclo c~a"'idos? 
,,.

1
.: ;·[;

0
, -~rma':10f0 e'lnl o- · ~e que '' _,ntfurrr~ssc sohr<l. e.sses I' Estou persuadido de que na verificaÇão âe poderes a co-

"' .~ · - ,, ' -, e entao re•nOUú' que wi 110 lu"ar - m ·1 d 1 d ~ nchou cordões uem crru 
05

". - ~ , . v "' ~ nuo am ueve ~rqce er c e mo o que os 1nctor> sej:io apreciadob 
lt!D'• pore~1·0 ;e . _, "'d- P " 1 ml aQos, que np~nas encontrou com todo o r1gor da exnetiduo · deve nlio só convencer-se a si 
. •· ,. u ctua ao; no ,'!Va[Jé' e ent'io "Xpr' i! · · d c1 •'-as~i;r, . (U.) ' ' .. , • " tmc-sc mPsm". aJu~t1ça e suas e01soes, como tnmbcmconvencer 

Y~.i G. a c<ts:> a insinna ã d . . , I 0 pnbl.JCo n~ de que não solFra quebra perante a opiniiio. 
li e:qir0ssüo, que ~ste h~~~~~u~~ ecen;:; .permlt,~-se :_ne 1 De o~tm sorte terá de soffrAr em seu credito moral. 
muito respBitaveis e distinct ·. . a. css~ .,tupo de Clllaclaos t . Pots , por ~ssa declaração unica de um homem que em. 
amín-os TIP<oe lun-ru: .. D 

1 
o., que ~ot:J.VH•I!: 03PCJ';l de seus 1

1 

mtet·essarlo nr! eleição que foi eleitor em 1852 e 1854 por 
" ---· ,. · ec ara que Jl •to esta v· to ar·m"do d ] - ' · ' · • " ,, mas , essa ec nruçlli,J vug!t , qu~ nüo ó fórtalecida por nenhum 
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c1ocumc:ltO. por nen_h!ana razão positim, _,o t1n de querer ! f~ do partido · c<•ntr,.rio :Ui em o Sr. Dr. SahaclorCorrt·" 
formar um juizo deel•<•o! D~ cerw que n~n. ::>~ o houm~o ' Coelllo, que ainda huje .\ delegado d e policia do lu~r. 
mcmbr,> prOced"""' ao .. .xame de.te ponto, de certo q .:c op1- •

1
, 0 S& N~•• ,5 : _ Nilo-. elUleto. 

nsrlr.. eomi~- _ 
A commissilo, para mostrar qull houve coacç.o por parte 1 O Sa . C .• u:.o : - .Affimto qnc .; e:<~cto . 

do subde!el!"do, diz que muitos vot:mtcs deix!criio de \'Ohr, j 
rf!•u1t:tndo que f') numero dv~ qu-e ('!)mp::areo-~Ti'í.O f"i muito O Sr.. Nt:r.u~:-- N;&.n é ~ad(). 
infcrio:- ao d.o!.4 que tiuhüo sido q~:tlificr,ao~ . Proc\lr<>u 1>~- ! 0 Sn. c ,w.•lo: _Pois 0 h ·"lnrn:dn membro .n:to est~S':'.. 

. .sedr-~ :t corottaÍ5s~ ~m UJna ceniclilo • que rliz quo na c~ci· 1 na :·t::iSembléu. p1·ovincial qu~1ndo u Sr. Drl''t)a.h-:tdh~ ~vrr~· 
çüo ,)., Sewmô-r<>·cotnp:lr~"!>·-'1~ . vot.'\nte~: c 11" de );o- l' Coeli>o declamu ali que nin.Lt ""' del~g>i·l~·. ben• que n5•) 
,-embro 269 , t oud<> •Ido quahfleado~ 723. F. =~e>-: mM. estive..., c:<.ereendo os. r~~J"'.."_ti r "_• __ r __ u_nc __ çües'! 
note n camo.ra que n~ cieiç~o de Nove1nbro _he>uve U~'l • • 
fr:lc~·:i" de um P•\•tido <'Omposta de posso_a~ <l" lmp<:ottanc!A ) O Sot. N:;no.,s d" urn nparte. 
no lu~,..,.r que fizer-:io esforços P-'1"" dc!'nar <!n urr~> "~ vo- O Sk. c,ao>o:-Affirmo ~ob tL miuh~ autori,i.ide q11~ 
t:mte.s;,.jf. honr:o<lo mcmb-ru sslx! quQ fot notor•? ~m -· 1 .mlo \ era d~kgado ttté que eu \~esse de S. Paulo, c<>onquanw decl<\
qul_) D~diR 2 tudos o!l. \'Ot.'\ntei que aco!_llpa.n!\u.r~LO o Sr.~Dr. f t;tS5.(1 quu i.,_ pedir derni~sâo. 
!;nh·~dor ~orról<' Co~lloo e seu sogro ío~,.o ret•rados ~" 01d~= Í Portnnto, •cndo o Sr. Dr. ~:tlr,.dor Corrê.~ Ço"1h~ il_ot•·
J~ p.tm nu.o eoncol rcrc.m t\, urnu. A s&tm mcemo np ct:cnt 1 ~d<:... s!!ado 06 ~eu . .;. ~upplentes metnl1r0sd ~' .~un rm:·cmbd.:.
rao;s~ 26!l. • • • ~ _ • mbr I de, tet)•lo por s.i um ~talhão <h ganrdn nacion!ll , eujo ~Ul 

Notc-~o bem e~ttt ':trcumstant;:::.; n~ elct~i~o.de Sc .. c . 0 1 m!'lndml tc ~ wn s.t~. e:itnaa,., a sen. f.:ls•)r o jul"Z de p~7. 
:tão ha,·ta um~ pa:rcut.Htiad.c p1eolte~ndo :t cle.~.~o, u_em pes- pt'cfõidel•to du. me"'~~. tend\"l niuda a goar-l:t. polici:tl á s.ua 
SV:l. :tlgu.m:J. intc~e"sa.dn em :\.:"rcd~u· vo;nnt~~ ;_ (! ~lSS.tm n,~~ I d.isposiylio, au m:.ti:s d<:' !{00 homens. secil\ posaivel que ~t! 
1'!'0 >ó::>entc f~rJo •ota1·100c ta~to~cl<l:.ld"?•• ·~"'10 aqun- , lova>sc o. eff•ito ·~melhnllto coocç:; .. ·? Seri"- pos•i•el ')Ue ,, 
11ficoça_? supor~or n 723. Ha•c.·a ~t-uom q_ue•!" d!7:cr que na l •ubde!cgadu desde Clutubt'<.l o t ê 2 óu l:\ovcmhro hc~sc ímp<>
p:rroclun de _!IIogy Õ:l> Crmes ns vot.utc• n:msc mtere>sá- I siçües violcnt:u, cmpr~s•o :ltrte:l<:l'SI"'rt\ "'-'lll os vol!Lilt•·~. 
rão pelas cle<ções d e S<!tcmhro; ''"" obsef\'e "c"rn"r~ 'I."" , e todas essas :1utorid:ul~s lic:> •S~lll dn brScÇOS cra:tados~ O 
tlú. cleí~Zi.o mu'!icip~l ,.,. voun;tcs _eomp•r•e<:m em ID:\lOr I honrnd<> )ll.embro llÍl~ p6de ai;.er que.; po••ivcl. ·' 
TOumer~. 1mpclhdo~ pela comnuMç~<O d:t :rnult,. o Assim poi~. senhor.,~. tu.lo con•pira po.ra :no•t"\l" que 

0 Sn. No:no.'s 1 _ Holje, nii.o "l"'i~do. I est.-. _ dcclnrnt;õe• b"m Collsid;-rado.• niio J>Ode?" faar.r im-
1 pres'8'ao nl~mne. n:.t. Crtrn:n -:1 .. $A por ventura. b t ulos c--ttStOI) 

o Sn. c .\1\R\.0: - r\ pt>indo. A.l:.sim ~\C('ntecc n~ ~pit.'l\•1c I <1e~taC>T"iem. ~~Q bcstn.u:.!S par.tt :>C fm·mar t:m j uizo f..lU!llq\~tr 
S. Pt.ulo, onde. (l.nl ~eterobro~ aprc~cnt(tl"~'".i rn~is \"oJt:tnt<:s 

1 

ennt1·a :;1 autoritlud•~. pergunto eu·, on,1c .:st~t CÍ:l n respons;, ... 
do que em Novembro. bilidnde d a. autoridD.de t n~o esL'lrifl ú disposição de qu:tl· 

O h 
G.tter homem q ue appnrecos;;e arguindo-a:dt~te oudaqud!c 

Sr.. N>:Bu~:- N~o. sen or. j facto~ O honrado mcrobl'(l s:1be mtútD bem ~tue na~ lu t3:-
0 Sr.. C., u.:o ' - Affirmo '<"" foi n:.>im. d<>.• p.~ttidos comem ter muitn. 1>ruJencin, muito ·criteli<>. 
O Sr.. Ntn1,, 8 : _Foi' n. m~~ma COI.!S!t. I nSo nos dcix:u-mo:; h~\'~"C" pela. primeir:t. impre...o:.são de Gmtl-
O Sn. C.uu~oÃ.O: _ Foi muito dHfcf(:n';.~; concorr~rii:o nn . quer bcto que s~ ~rprcsunte, cnn\'era. ex~unimrr bem t~d6s. ,.::, 

b 
i j í.~..;tos. , 

eleiÇ'10 munietpnl mnls ddndãos do que em No\'Cnl r o. . Eu in•istir•;i xm pon<ler:>ç~~ que j !l Jiz, i.•to c, qnc t cnê" 
O Sx~ ~EtatA§ ~ - Foi a. masm3 eou!a.; n ck içã'.' em X->- ; os (lvus f~tcto' a 11;c..'n'~'- o riu:eln~ tenr.lo ~ mc~>:mo;;. d<'lcr:. · 

\'Ctn!n:C foi In!ÚS 'J?leitel\d~. : n:en~ que O!lt comprcwc m . \\e, ·l.!m :-..cr ttprcr.i:tdos do mettmf\ 
Os~." c ."an.~o: _ 0 honrado m~mbro snbe mult•) bem que · m<1d'': se~\. respdw dL· um a u o1:J·:e Clr: .. 1ttU~fit:::i!t' ~:ntcnde\l 

em ut:aa eleiç~o~ qunndo ha muito nt(lor à:.t p!trte dos c~ndl- l que c~:o,::?. corr\G~s on. Q.-:~~$ g:ruprni nfi•' ~:;t:\VÍ\il !ttmndos. 
datus. fiS vnt\ntes fol!om de \"Otnr: c~;! :l~~im t\Í\() pl~\tlC'riO : tnn i tH <loCtiEtHL.l l i~n !l r,~rr.-~\ de~s:u 0\l.tr~l~ OcciJil."~{~l~ e~ qtot 
na c1~1c:::o ntunieip:tl. ó OJm reeeio dn mult:t. : a .honr:via. een1mi~flr~~ clt~m.()u Ü()(·.umPutos.~.E ~cj>oi s •• s-:--

: n, t()l"CS.. ~iiO ~~lrt\Çn~:· OtcH"hl!'E-!1~. !ll ,!!llU; tt :-. n pcd.ulo Jo J UCI: o Stt.. Nr.nus :-Hn. mnitob que pa~""io mul!:l-$. ; a.~ paz~ Q outT:l.S !\tt.<!l't:.Hln~ ;:r:tcio!06 qua nil'> t\•ln muitC\ 
o Sn. c.\kai.o:.:._Quc tazüo d:ío honr~·lo !neDJbr:> p~lrn. ' Yqlur. E' \erclaclc QU.U h:t dc?~cirncnt(':!'i a ~HO respt:ir(); lllt\:t 

e:cplic:~ :r :l poncn. concurrenciu. do votaP.tcs em 1852? Eutno : cu ~'>n mostrar co·m(\ irttO é 1\ClU~-~'~ qnc :~-:; d~c-lttto:ç\í"'" 
se apros~utãrüo 352 sóm~nte, sendo a qualiz:cuçiio da mai& : for :to dndas em No~embN. for<to dndoo. "'' j , ;, ,i e !'"'- c r•-
dc 72Q, eo:no se mo•tra por documeot". . ru~t~idn< no presid!'nt~ à_~ prov!n;:" ~m li do .Ahríl.dc l8~i; 

O 
• X a· . OJU:z ele p~7.. ~St. Jaao _ .. k~~ l.•)l\r'~.u~~ ,)c ~;tut:tr, :_a .. "'· 
~"- • .-:n\.\S a um np:trtc. 1 nl•)u o.:;.~c , c..·»·lacl,~os qw: !~ u·ruo tac:oo rtt•c.,arii ~•J'" :. 1~c::rar~.~ t" 

o Sr: c ,t\,t.Ã-0~- Ni\o ltouro qu~m 3~ en~n.rr~l%ftS.Se~n:.üo ' juh: du p~z (untc.se Ucn;) :~n·:t ~i n:m Hl"lnl~r tlf:~ la,ixn <1~_j\t
Jc ~rrethu· vvtn11tcs, c por C"n~cguint~;: comp;uec::~u 1l)~iút l-:'l.tncntn tu~u qn::nto : J! Jb:ro dri: v 1lll !<t ln(•:ttrrn.o: Ü<.-c1:.t r.n<;·v•"!':,. 
h\4U)l'I'U. Nc!W ~--"'"lprc (Hj p:ntiUo:o, pelo fncto de nüo terem c c~lt·~ n,~~.t~ln Joo hnnlt' IHncnt~ t.nna. rc f~J't.·!Whl d~:--t~ mo.dc· {li) : 
~,J.,·cr~:n-io!t u'm.n::\ clci~;o~ àcixii.o · ~'! trnb.'11b~'r; :'lO co:ur:t- · Ü\:clani· , oue o n:tcs.t::üo qc..~ .tcr5o <.'UI X o,·Nl l l,:.·o c r:- \-r/-:
r ifl !''! prcmuucn1 ~ra que. ;:;~ un \'esjJ~rt\ d:. clciç»o ~ aprc- d.'Ule~ro . · 
:oeatarcnl a•h·er.:i~rios, uíio liq_ucm \'CtlCiUu~ por f~:~.ltu. ric Note :t cnmL\f'..t. ttt'n1! drettm.st.·mcin. N• ti-t:meial. c<! que! ut1• 
c:aut~JI:t. ' sn~ 1lttc1ar.u:t•l·:; h:l\'in iu11~u:~uçt,o do Cl'ima d~ ro~:~opo.nr..abil i · 

Jlfr:"[ttntt'l ~~ r:~.cto que em !\!og,'" d:l.'i CruH"rt n:i.o ltOl\\'C (\ J:,d..: .tfJ :\O tt h,l;:l t.! ~;ll )lo êc t>dich. fie \'l~ .. tJ~•'C:~..::ba i .lndc u C~ífi .. 
C~'lt\ C'fÜ!") ftC'Cth·n~ I:J. • d~c.~ da a.:uu r dn l\:1cio:u'l , C tvd:wia ~1ltos l\~0 t-Ú.O ch~tn:ftd~, 

O b !lttt ll.'lt-. \U t m h ret t"'l''rtb .. le ·lc ctue n:.\ 3~oõ4·tn.bU·a ;ro- l lltnl ou,·ir\!m det,.ir • c~~twlo uo lUJ..."ni:-. E hCrh istu UU'.:l: 
\"Íltdal th! S. l'~~nll) Q ~r . ))r. $ah·nüor Corr~·u Coelho dcel• .. . JU'&ti!icnc,·ão t·h-~1 ~ Ne~:c cn~o o juir. ·cutnp(lt~·tlt~ nüo er:: 1 • 

1·ou '-tu~ oA \'Otántea P'l" i;...'l)r.~~ucia taiLO z.el:"1o o:; ~cu.; direi - juiz de pn1., c s im omun!cipal ; d<.::vin 'er feit~~ c~pedfi cl\a~-
trJ~. ('; que pouco lnw~·c.•!"e mc-str!io r~ln~ c:lciç~~~. m~ntt: ~ c subtetu.·iO o juiz Qrn incomp{~t~ntc. A C:\.~nata de••:.: 

0 s ... Nul.\s <hi um :tp<o rto. lemh':'lt--~ qttc _uo $eU pr.x;<--d.iment~ ~e\'d manifc., tnr ~11 
1 

• rcspe1t<> u~ mn..•nm~s cs..-ncoaes do a,.,,to. pcrquc do ~r.-
O Sst. c .. \tll:\0 : - N5o ditr'' .qu e ~t:-j~_:t:;si_m OQl geral; el.=e : trn.rlo poderiR est..<\00\ecer pr:-e(Ol1CI!Ítot. que fn9S\.'tn ll.ltc:-!tr !:1-;o 

dc{':'ln.r.,.~ t;;u~ <J:> \'ot:mt.e~ _CT<.:(\ uon~:n~ uces:' .. tcmper.a, c ~~D ; publie.> n ptut ioa. J.esoo xnes:nQ dh:eito. 
c·e>•>!:ccmo o> 5el\s ~m;1to• . O. ::-r. Dr. Sa!\ador C9rr~a 1 .Assün. Sr. presidente., não \'ejo qt•c nos d~c11mento> ot·, 
Cvcl1I? cs_tnYa hem mte1··;-do. dt~t? · r~l \$·q tu~ t1nha. .f~Lto .3. ! Dos papeis qe.e a nobre commis.~o :.p te!-oslt<•l~ hnj•t um:J 
q.::ll:~:""')"O " o< conh~•:\ ludh'o~"'hn•:utc . Ass>m po11 : cousa qualquer que ~e po~"l u!zer qu~ ~um ilneumeut<• 
"'"' d•o1mtç~o v~g:t do Sr. Anteu:o P""""' !larbosa n<~da I O.'mprob<ttivo. Eu j>e\)o so honndo membro c;ne ""j"- e;,l-!t 
!'.,..,,."· l. dl'Clarn.çüo ae MauO<!l de Lima F:rnneo ; refcr<He R . um fnc
•. Depoi• h<1 out ro nrgll'óllento forte. O >ul>~elelt"uo não to <l_liC e lle diz fôra prdti~do para com ~lle, n :ngu~m mni..> 
cu~p\tnüa. de t:~uto~ recut!I-O~. ~ndo u~n ant~r~d; tde ~uba).. o ,;jo~ niuguem ln.ah; soube desse facto, e cutretento .nr~ob1·~ 
ICm~. que pudesse prcduzk es>a for:e >mi"h lÇl•0*0 bre 400 c" mmissiio diz qu e estit pro\'ndo .... 
"Unoto • ,·otaut.,., que os obri:r.u;.;;e n dein .T de compR~r. • ., 
E' pred,;o ~llp).)<ir nes•e sub<!ele!!t~do umn forç:t immcll.:l O Sa. Cavz M.o.cuAl>O <>á U" 1 :~pnrt\' . 
para con~~lllr ~J.Ointports!tte raS!!lt:Jtlo, Note•Se qu,.. o ~!1~ o Sk. c.\.1\ÃO :.-Qnaea s~o~ a qr~~:n ~e -ref~rexn '!' d.i~-:n<J 



ü .APPE"JDICE. 

0 nobre Llcpútado. Refor~-se no irmfw ci-llc Fra.11oiaco de 
Lim:~ Franco, refere-se cntm .seu escra,·n .... . 

O Sr.. ~Ecus th um ;,parte. 

O Sll. Cnnio : -Sejão lO on 12, n:to pn•let;~ ,t<'>r mais Yn

}or que indiviilualniclltc, a~gut·a elo home:n '' a mesmrt em 
toclos os casos .... 

O SR. Cm;z l\I,,cn.tllO dá ainda nm r. pttrte . 

O Sr: . C,I..RRXo: .....:_Quantos sfio nqu(};1ef: qne ~~! q_ne1xão '? 
-E' Francisco <le Lima Franco, i\LmGr.l r!,, Lim'l' Franco, e 
algum antro queseqnei.:m do facto p-;a\;icn•lo pelo in<liYi.dno 
sutoriÜ~tlc; c» da urn dellcs ref~1·e o ftv:.to ,Je quo se quetx<L, 
e toda vi,~ a nobre commiss:to diz que o f.tcto e~t:í provado 
só1nente pôr essa.s qH•:·xns; mas esta decl~r<JÇÜ•.) dô quei

-xoso simplesmente ,;:o . é sufficiente: p~n~ · se ~·:ondemnar 
uma antoridmle, c tvcl>tvm é este o pnnc1p10 um co em que 
a nobre commisBiio se póde fnndar. 

Mas, Sr, pre~idente, o juiz de pn dep:~i:'\ prnt.ic()n .nn_1 acto 
qné niio sei como se possa qu~lii:icar; o homem qnmxoso, 
qae se dizia offenclido, é chamndo a ,i nmmcnt_o perante o 
juiz de pa.z, e nhi diz que snn-s tlechu_-açi';es fmt.as em No
vembro são el<:actas, e l<S firma com JUramento. A nobt·e 
commiss ~ o ü,;, isto como prova; mns e possil'el admittir se
melhante cousa ·? O ·bonraclo membro, que e j urisconsulto, 
·podêr<í admittir que se tome o .tlepoimento de um !~ornem 
que se dizqncixo'o em ma teria crime. e que este cleponnento 
sirva p:1ra a prova da argniç>1oJ O twbre· deputado sem 
duvida lm· a e dizer em sua consci~ucia que Hrio. 

Não de$Cerei, Sr. presidentç, :\. :maly:;e de ontms pg peis 
chamados documentos; o que tenho diw é.muito bastante · 
para se conhecer que tn,e,; papeis nada cont0m qu·! possa 
produzir nmrt impressão de convicção na cnmam dos Srs., 
<.leputaàos; por isso pas,;;nrei a apresento" r algumas outras 
consii!emções . 

A. nobre cmnmissiio traz n n~ trecho no s.en parecer qn.c 
1ne cxciton tnuita achniração; e3pnnta-se a nobre com mis
são d~ que ne:-;sa ele1 c;üo o Sr. Dr. S:"tlvn.clor COi·rêa e seu so· 
gro ni.í.o tives:-rcln~tidn \'Otos; d:1qui rü·ou a nobre corn1nissüo 
u~ nr~nmcnto, e é que estando esses dons cidaJZios un. posse 
de ser~tn v otf .. rlos JJaqnelle lng:n· t a sua não eleição agoL'rt. 
importava uma prorE'~ de \'iolencin . 

\'ou responder ú nobn~ comn1i .":ls:l.o c.on1 un1 nrgn1ncnto 
se1nclhnnte: ha umn. f':1.n1ili~1 nnuto numcros~, multo pres ·· 
ti~iosa naquellalocalichc1e, Li <l familia l\Icllo, famili:L com
posta de membros muito disti11ctos, l[UC tem por sen chefe 
o Sr. njundante .José de I\Jello Ern.nco, a primeira fortuna. 
do ln"a.r, homem re>peitailo pelos proprios adversarios que 
de nada I~a;s o argnem que ele dissidencirr quanto á política. 
Ora, sabe o nobte dt•rutado que -esses homens desile 1849 
até agora niio têrn t iao voto algum, co1no se prova p0r n1nn 
certidão que aq11i tenhp. Não é pois de admirar que, dado o 
facto . de haver di ssiileucia na eleição, não t i"vessem V•lta
ção: on então 1ue explique n, nobre C(l llllniss~1o con1o cidadãos 
tà·) in1po ~·t.nnte5 for~o úsqtlcddr::s- .. . 

O Sn. Cm:;z n:fv;ruoo:- :;,mi causa é abstenção volun-
ari?- e outra por coacção. · 

votação em 2 de Novembro teve maioria em 7 de Setem
bro. 

o· Su. C ,\RRÃO: - ·Quantos Yt>tnntes 11pparecêriio ? Honve 
ctill'ercnça de cento e tantos votantes mais ou me!JOs mü1·e 
as d.uas eleil'ões • e note o Robre. rlep~ltado que na primeira 
ni\o tinha hnviilo aindtt grande fr-acmonamento 110 sen par
tido .... 

U•1 Su. Dn•uT.\DO : - Jit. 

O·Sn. CAnnio: - P~rdôe-mc, o subdelegado 1Wm ~stava 
n.li na occasiiio, achav11-se 11usentc na eleiçiio ele Sc:cmbi'O. 
Quaes erão pois os homen3 que tmbalhavüo na eleição .... 

lh1 Sn. Dm•uTADO dá un1: apnrte. 

O Sa. C.\luüo : - Eu tenho aqui uma . cnrt!t dirigida 
pelo Sr. Dr. SalvatlOl· Corrêa, de l\fol!y das Cruz<!~ dntarla 
de ~ ile Outubro de 1851;, ao Exm. Sr. c"n'clltciro l.:arlos 
Carneiro de Ca111pos; o Sr. Sal"ndnr Corr0>c tinl!a estudo em 
S. Paulo, em dt·legado tln p<Jlicia, tinlm p1·ocnrado que o 
'nbdelcgudo fosse dcmittido, c escreveu de _ll.l~~D' :~o Sr. 
Carneiro de Ct!mpo~ inst:mdo por esta ilmlllssao. D1z elle 
nest:t curta: < ,TiL ox.pendi :t V. Ex. que a nosm si 
tuaç:~lo nesta cid2cle, en1 1nat,·!ria.s de eleições, não ~~ lá 
muito lisongcira, pois nos vemos desamparndos do :wxi!io 
do governo; cumpre portanto qne V. Ex. olhe para est:a C-Ir
cnffistattcia. A. demi~são tleve verificar-se o. 1nnis ln·eve po~·· 
sive[, ~.Jim d~ que O gJVCrl10"11ãq appel\c para.. al~um pre
to'- tO, como que ni"co convem dêmtttu· nns prO.);:tmtclucles da 
eleiçtlo. > . 

Ve-"e pois que •lm 8 de Oatubro o Sr. Dt' . deleg·aJo de 
-policia declam,·:c que a sua situnçiio em l\'Iogy rl:ts l're zes 
em i11a teri:1 de f>1ci\·ão nüo era uudto lisongeira, portp~e di
zia estava desprot<:giclo do governo. Ora,''' clle ~inha por 
si n del0"acia, um bntnlh:io inteiro da guarda uac10nnl que 
~ra com~nnnqado por seu sogt·o , se tinha n força policial {L 

sua dispos i ç,~o, por que motim julgav<t-se r1esprot~gi~o pelo 
governo? qu~l era a maior ~orça q1\e _o governo poaenn dar-
lhe do que co.nservar as posiç,õc~ ~fh~mes? . 

Se acmo o subdelcgndo de pohc1a hze:J-Se tudo 1sso quanto 
Ee diz, o delegado nõto teri.t cohiuiclo 'I O d e~eg:ado tin!tct 
m r:ios :\.sua disposição; n5o é cxacto o que diz a connm:,. 
_siio, que o Üc\egnilo não tinha fon;a. 

o Sn. NEnus: -Não podia r~zer nada, potcue ilir-se-hia 
Joo·o que est:wa int0rvindo ua eleição. I-lei cl J ter uma carta 
à<~Sr. con~elt1eiro Carneiro ele Càmpos; e;, t!t aqui, é il c >tw 
propria letr a. 

O Sn. C,;nn_c,o: -Esta cm·ta demonstra que o Sr. Dr. Sal
vador Con-êtt, que, como •lisEc o nobre deputa -lo,(: ali o chefe 
do partido, n'iio estal'a em boas circumstancins eleitoraes e 
precisava da força do governo. 

O Sn. NEnus :-Para cohibir os excessos elo subdelegado, 
porque o p:utiilo não queria praticar cxccsscs , como ni:o 
praticou em parte neu h uma. 

0 SR . C,\1\ry~o '"":~nobre_ dqmtHr]o n:io sabe'\ tle dou~ ~ns
pectores de qunrtemto forilél encontrados por w)tt" o_ilic1,1es 
de j u:oti1'a co\'cluziudo ''otnntes armailoH , c que ~sse;; lllõp>.~-

0 Sr.. C,"mXo : - O nobre pro., idcnte do conselho disse tores de-quarteirão est~o send.1 processnrlo.o !~" ~ e<sc moit
que scritt muito iníeliz aq1:e

1
;,, (llle lcv:tntasse a ponta do v<lo \'O? uão cabe que eEseo<'uspecto1·es de rptm·tc·trao nc0!11}1:1-

í1UC e~cobn~ o pnssaJ.o; ti4.ue co:P:oncida a cmn ara que nüo nhárão 0 Sl·. Dr. CorrGn. c seu sogro? 
tenho nenhu1n rlB::ejo dr; i!· ,,;o~-recr no-trcmenclo ana.thema E ' 

1 
d d 110 ~ ,]c t0cm.~ 

contiuo >1>1s pui""'ras de"e honrado ancião; todavia direi O Sn. NEm,As :- ' o resu ta o a rcacçiio ; -
que de• ·.le 1849 (, rr.rtido 'tn<l é aà,·er ;;ario do· Sr. Dr. Salva- nesse ponto. 
dor Cor.-h e seu sog1·o tem-'~ absti~o de entrar <lm luta elei- Os •. CAR11ÃO: -:- Kstimarei que o faça. 
toral pí,r r.oacça~) e-Dão -vo1nnt~rh1mente ; se a nobre com-
missão quizcsse ,-.3 volver os a •·cllivt:S dest<> cam ars, veria que O Sn. N~::miAs '- Onile estiL is>o prova•lo '? 
em 184. ~1 se der:''' facto<' muito 'i"nificativos o Que vêm O Sn. GAnf\o :--Não estú prova<lo; ma' aflh·wo o facto 
em apoio desta minha as>erç~o. "' · sob minha Pf"lavra de honra ; c me comprometto a a pre-

Mas,- senhores, n-ão quero tl'<<tar àisto, quero suppôr' que sentar os documentos em tempo opportuno. Affirmo que 
as eleiç•'>es ali rorrênio de moi! o que podem servir de mo ele- esses dous iq_spectoree de quarteirão for~o- e~con.trad_os ~10 
lo, quer·J snppôr que houve muita regnlaridarle nesse acto, lu o-ar denommado Lava-Pés por dous off1cwe' de J nsti9a, " 
·muc; o· l :~cto . é qtle houve ·esse physionomia de um partirlo o j";,iz muniçipal não quiz que fossem presos. 
não poder entrar em luta eleit<lril l , ttbster-se completamente O .Sn. Cnuz MActHt>O : _Mas 6 nobre depntndo ulio vi o ; 
dessa lt: ' a ·desile 1849; não quero ii!dagar quaes as causas. ... ;Se i!i 3se~se que vio, eu ncre:litaria. 

O Sn: Cnuz J\'LcaAoo ilámn aparte. O Sn. C•r'~Ão:- Não s~u tão ~niliséreto ~ue liff~rmeum 
{) Sr. . CAnnÃ<> :-Mas 051:egocios têm corrido desde 1849 ·-facto a ·resReJto do qual nao esteJa <;ouvenctdo emw possa 

como re<:nnhece b · - D -8 S 1 d apresentar documentos, senão agoru, .por.que não os tromce, 
Corrêa e a 

110 1
:
6 co~nmJss~o; se 0 

• r. r. a va or ao menÕs- n~ occnsião mais opportuna. "lltimamente, como 
testação ... ~eu Eogro tr,m SI'lo sempre eleitores sem con- já era tempt) "de formar ~cr;rocess~. _visto qne as .cl?-ições cs-

. · . taviío pas~n~as, o Dr. JUIZ ~ummpal mandou citar e~><~S 
0 s~. CRuzl'vhcn,,Do·: ·-Note cpte o· partido :qne não teve · inspectores Çle quarteirão para comparecerem, >cgundo m1-
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APPE~DlCE. . . 

nh:1 embrânytt no d!n. 21 d() Abril. O Sr. Dr .. Çor:t~3. c2- f O honr~uio membro Jc\'e :;n!H~r que ~so:uJ 111ui (lj~ tincbs 
t.anàu en~ l)Dl S. Pnulo.. consultnu-me !e nca50 ~quellea. : a.b:tudondr!iQ o t~rtid">; não fo! ~o. o suhdcle::~d ~ ) de polida. 
h<>meos que tinh5~ siao encontrados armados pelos dons · Xo.o quero <'uUD~br minha ooi>lii<o relnti ,·amcntc :t cos~ 
.ofiici!les ~ej':'stiç.o. P."dE!o .?~~er fia_n~ ?'~tes da pronunci:.. I f<acciouam~nto q:~e a _poli ti:"' ba pouco tempo Íllll\l~>>r:~d:. 
<'eu rl'dpe>ndi :lfllrm.o•:vnmcute. Ja ""ollobre deputâd,Hjntrt tem· produ7:tdo; · lr.m ·oo-<!tnS~·P~ul ,,-eomO·«n> todo o p:ll:l .. ; - · 
teuúo conhecim~nto dc:se fo.cto c que miulla infcnn3~ão ! limito-me " dcckr:n· quo.,;,. facto'" t<>m ~~<lo n:1 ;>mio,·h:t 
uiio 6 suspeita; toda\'i:J. m~ comprometto :t apresenw"" \

1 
dno l~e-~lidllde; do impetio, e ouo em ~Iogy dss Cruze-& 

provus. ' e•• c fraecionaJnento foi iniciado' pelo >\bnodono do ~nbdcle-
.. Mas disse <tUC o delegado hÍIO tiu~a r o~. Aqui e;tá um I gado de polici" o Sr. P edro P:.ulb:.o dos S;:.lli.OS • 
.,~~11mento do delegado em exeroic>o no d1o. ~O de O~t":bro j 0 :>n. Nuus :-J,'oi por ~u~ra• intrÍ!!:l.•. .• . 
de 1856, a.nte• de pasS':lr & vara pnra o Sr. cap•t;:;o Yu1ss.tmo , _ . ._ ~. ,' • _ 
FCt'.lO.ndes. E$3e delegado declarou que tiub<\ m"ndado avi- 1 o s ... c~n-AO ' :- Q~o.c:s •: n:•o. as lntrs:;as_ qu~. fi~erao 
~ força de policia em unRiero de 4.0 homen• para manter I com qu!' Ot.ttr'l• e tdndiios rnu1 chs~wctos c ant•~os ~le~torcs 
, b<U ordem. · no part1d0, como os Srs. Camarr.'<>, Gouçah ·es.de Oh<-ewt, e 

O 
c:; ,, , • _ • Franoo, ~ !lbandcll:lssem t:am bem! 
• R • .:.~enu~ : - .ti.l;lp a.rccer~o . ~ . . ... 
c:: C - A • - - · 'CJt• •·o~ '-Por c..1uea ela conc•haç-"0 • 

U ~n. ·-;-uo' - PP~"'l· • O Sa. C.<nn;>o, - .Estou o.presenbmdo >:m · rncto, nlo 
O Sn. NEBI.\S : -E for .. o to:mnd'>s pcllo subdcl.eS"tlo "" quero indnga~ as suas causn5, quero apellaS ti r~ r d cllc uma. 

gun.s ordem~=- COnSC!qucncin.. Mn~ porgunto, seu do ~sbs pc:;:sons tão im- .. 
O SR. CAnnÃo: - O honrlldo membro esto\. cquh·oc:ulo. port.antes no J.Y.Irtido, •em posshel attribu!~-sc o r;cu frsc

No dia l• de Novembro. e:tttlndo j !\. eom n 'I.' aro. o subdeles:a- eillnamento a intrigas loea~s. quo.ndo es•e facto se está m a- . 
do cal>Ít:io Pedro Pnuliuo do o Santos . e achando-se ~u>i~:. uifest.nml.o em toclao ao localidades do ímperio '! 
em c"s~t do :Uferes Inllocenoio J osé Mart!n.• não a6 esM for- O Sn. No:o< . .s: -E com tudo iS!o, e out;rns coasitus "l!J.is, 
~$rrw>da por orde>n do del~o de poli<:!& , como tambcm n.presenté.riio somente 260 votnntes. 
o. força. avisada pelo 5l1bdelcgndo que esteve com :1. vara até , . • 
0 dh 3lde Outubro.... · O s~. c ... d o :-DeclAro quo~ pulc:rem .al1 autondade> 

O Sn. NuMs' - Era" propri11 força que o suWclegado 
linh~ n1::t.nd.ndo :t\·i~:.u. 

O Sn. Cu11Xo : - Está aqui a aeehrnçiio do Sr . 'Vicente 
Antouio a~ Cunhn quo mnnn<>u !LVi .... r o~ 4.()' h~rr.cus . 

·os ... NElfi•S : - O subdelegado mandou que se avi~n.s~e 
essa :nesmn forçn . 

os ... c.\nBÃO:-Tauto não.; Msim que no' dia l O, cst:m• 
do o subdelegado c<>m o delegado da p<>licia c outros cida
d:io> em"'"" do nlferes !nnocencio .fos6 Martit:s com essa 
forç.1. reunida, clle de~Jarou que a f"rça reunida :Ui por 
ordem do subdelegado ests.vo. dispensada, c ficou ~imples
mente a fo:ça reuniila·por ordem do, delegndo .. 

neutraes, os senhores :nune3 ter:oo a VICtortu llPQZ<tr desstt 
quo.l! ticação assim feita . 

o s~. NEJIIAS: - Agora j á appella pam " qu:J.lmcação. 

I 
o Sn. c.,nnÃO :-Appcllo para tudo. o honrado membro 

sab. c quncs os precedentes do seu.. p..rtido nnqueUs.loenlidn
de ; ha de condemn.'l.-lo~ em =a conscieneiu. 

O S11. Cnu:z MM:IHDO : -.A q ucstiio ó oc 1·enc"-rão l~gal-
mcntc. 

o S.n. c.,uÃO:- A co:nmiss;io segue uma d9UtrÍn!L· 
cx.traordin~Lria! n ct')mmiss~o ncre:cli~ e nce.íta coxno prove. 
o_qnc oliz um homem quci,.oso ; ~ um principio eotc·quc n~o 
.: :sccito nem 11os p!Li:ze~ menos ch·ili•n.d~. 

O Sn. Caux r>lAcn.oo:-A maio•· p:1rt.: do> de>eumento~ 
foi remutt.id.'\ p&lo prooidentc. 

O Sa. C.-uÃo :-Tudo qu:lllto foi p&rar na AA<>retB.Iia do 
O ::;,.. C•nnÃo : - .âqu! csti' o documento do Sr · e:spitüo goYerno, 0 prelliden~c tinha obri:;:>çii<> de c;n.hr ã caman, 

\'crissimo, q,ueer:.o d•l cgM.o que csl.!Lva com a. '"''rll; eu que é opoder nprec1ador. 

O St.. Nn1AG : - O onbd.elegado qne entrou disse : < YO• 
c:i!s e!tiO :í.~ roirrhn.s ordens. ,. · · 

quero ler sempre. (L<i.) 11ft~.~ , coml'l dizia, a nobre commis,~o quiz dar um pri-
0 Stt. NEnus; - E.s~ confonnc com o que eu digo. vilegio muito ~ude 4 Jcclnraçii.o dos q_uebcoso~. todas as 
O S.a. C.u:R.Õo , _ v. Ex. disse qne a ro1 p que e&t:lva ::.s dcctilrnçüe~ dAs p~ d:l atl'eiç:i.e do :Sr . Dr. Corri; a •"o 

. ordens do delegado foi posta ã. dispoolç1io do subd~lcgado. , verdCldeír:>s, c· todas n! mai • u iio merecem fé: 
os ... Nu>AS: - T!lntu que fez dclia. o qne qu iz; dispen• o Sn. c~.,% !lfACH.\D(): -o~ \'Otantes não sãQ qut>L-toso~. 

5010, IDllodou eliil>orn, et.e. . são testemunhas quo d epoem sobre fact O$ qne se pASSárao" 

o Sn. Cul<lo: - Perd.Ge-me, ha declo.~n?o de que a for· O. SR. c .. uM> : -Tendo o Sr. Joiio JooiÍ l>'erreir~ de 
~~ estam a.vi•ado. por dll:L5 a.utorid!ldcs distinctas, 0 de- Agul11r conG:J.ltado no I!;Ov<ltllo da província, que em o Sr. 
le~Y~-do e 0 subdelegado~· ·. .. ._ .. _ eonoelbeiro V tl5CO.arcltos , se devia f.ucr no>"a cleiÇ>io, ,·isto 

O SR. ~·EDu~: - "';;, hn t.U, ~tú. en...;nodo. ~c a tinhn adiadc. parn l .6 de No..,comJ>;o,_QJ>r~id<\!",\!tiliuq __ 
" " ~· o- stmplem~ent~ no. respoota que :lii.o nzc"•c uo>n ~lciçíio o 

O s,.. c .... IIÃo: -E' · o depoitncnto do dclcgndo em daqui tira" nobrncoramissiio a eon~lus.io de que. n~o tendo 
exercício. · •

1 

o presid4nte declarado que a olciçfll'l ern \'lllida, " elciçilo Diio 

1 a 6 valida. Pois ser-.l. possível que o h onrado 1ncmbro, que foi 
<? Sa. N~:.:us :- sso niio é gtan e qucstãll, mas nõ.o é preiidente de prcwincia, que H\oo nOS$0 direito admic.istrn-

:a.ssun. ti v o. que sabe das c~mpetencias que a no••a le,.,isbçil.o esm-
o Sa. CA1lBÃO , - Quero m ostrar qu e o delegado tinhn bel~. exija que um presidente de _provi11çic, ~enuncie F e~:. 

:1 fo~ :i. ma d!sposiçúo. E d cmRÍS, senhores. pois :1 gual'Ci:t j uizo •oh !'C urnn eleição primaria~ O Sr. ~ :teconoeiic.; tem 
ll3cion3\ não ~· podia pre:;to.r a fornecer um d~6b<:arnento b"Mant~ intcUigcnciR: niio ~ C!lf'"" ~e <:'.lhir na h>epcia tl~ 
:resp<:itavd'! E: esse dostnc.omento não podia ser immcdiatn· julgnr , como presidente, •e essa eleiçflo pri~nrb eranulla 
mclltc obtidll, quando o ccimmo.ndante d:~ gu:srda nacional • ou '"!liíd:t. . • 
aa ali o chefe do partido~ I Sr. pre•idcntc, está ""te que n üo ha p :mde r::uiiv pam se 
os~. Nu ... :-I.so?t"O"' o <t"" cu disse; tinha força ii jnlgnr 'tUC CSS$1 elciç:i\> seja l l'Ul~n.; p~~<>rc i, p_or:_ant?• a 

st:.a disposição, mas quiz respeitnr a circular do preoidente. \ ~t<1.lnr dn °11.tt;' p~rtc .do l'are~er "'i n obre co::ntn>.sao, 1~to 
. ~. sobr~ :t ~let~\O ~cundat'Ja . 

. O ~r.. Ç ,, u,Õ() :-:Não r.~tn à.uvida que o del~do ~~:J. 1 A eu e , .,.peito as minuas qu~ix.a• coro •·cfcrcucin :\nobre 
dispCr de f?rç:~, e effeCti\'!Lm<1nte ~ C()nvocou, po.ra. roblhlr ! commi•sõ.o aio da siio m:~iorcs. \-ujo, ~r. presidente, ~ue a 
u.n:!i. de~?IQem qllC est.'\\"n na fantD.Sl.B. de quem argnto !l l!i\10. ! DObre COIDmÍ~são fez: n n:;a his~,-,ria lllUi t.O DlinuciO~j).., <jUe&:.~ 
<'~>'tcncl3. . i que copiou uma corrcspoudenC'!a oublic.'l.dS. pel'> Sr. Dr. Bar-

Assim ;>ois, S:. presidcllte, niio ó p<>$Sivel !Tlppõ.r-oe que ' bos~ da C~<nha :nomcz de DeT.elnb;o n o Jor11al do (Àm1mor~lo. 
ltc,,.v~sac r;.eccss!cladc do emprego de fo[\'3 p:~.ra a.lternr 86 I ou pelo meDO! 1~z uma (;T~nd~ r ofCret!ci!\ a e9sn corr~•J>C·n
C07i.di-;ê c;:; no·rnu.cs da. existencia. de um partido que 11Ho sei ~ deuc)!l.. 
<'O!úo oualiiique ali, niio •ci que denominn~iio lbt- poss:~ dar ' 
hoic: '= s o ~so é que co~ partido se fraccionou . Xiío •e i O Sft. Cnz M.,c,.Aoo: -E o que tem isto. ;.c :l e"po;i<):'iG 

do Sr. Barbosa ela Cunha é fun~Wi em doc:nuentos~ >c ·rc~ lxn:l ou lliiO o tnccien:unento dEl'se ~:1.rtido , niio f:wo 
:r:t313 r. o 1ne narrn•nm fac!o Earonte.ta;'l'l. 
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s AfPENDICE. · 
Q\l(lr in~tt~nr:lr um~ -ioutriu:'l illteiranlentc nO\'!l. doutrin:a. O s •. Ctrz.-~lj.CR.\DO:- Elle nio infiuio p:tra a ~epar:L • 
que ni•o sd 'l lh~ r~ffcito~~ rod•'k"':'l tr::T..4!r ~to pa:7.. Elht dit uo çi?, mo.s sitri'pUa diminuir o numero dos co'D6Tcc;4aos. 
~\\ p:tt"C!<'er qut~ () ~r- n:~rlJOti-~ da. Cunha fc:t um~l cs:po~;iç:io, o Sn. c.\..JtlO:- Depois. f=enhores. se \'1) $ di:teis t}UC 

' ':l qu~-uilo --Jê:li - '.:<>nili'lt.id~-~r .. ~~~meut~'E..t e portluJt.o oon- I .l 
d uc nt\<~ é \·cr.i1\deir:t. Ot8, :'e i'f>to liãõCUm 't'Ophls'tti;\., ·nü.v ·· · -19.'!\~-0.'!1-!~~ .. 9~~mrregau _ n. C?:lcç.iio. ~t· \'7is indic:tr 

., I quem rnl e~e ngentt':. e·qu~,e~-·os ~lCltores· COO""Idos. Scri::t 
"Ui o qt•e f>t"Ja · A ~i ~e diz (\.J;t..~ n~o forio Je:itnthlo~ com tlv.-- e~tft.- o primeiro ex em pio u.a proviud:' de S. Pu1:io. 
cm.mcHtA•~ ü:t 1':t<.:to~ a:-;::;:uidos contP.t. n:io !oOCi quem <!o c.:olle- ~~~s: . Sr. pre~ident~~ no exame qut a nobre commi ss.~o 
J:1o; p~r('C'-~ qu~. H~undo 4t expo~iç;io d.o Sr. Dl·. lh 1·00a::t d:t I: d l1 
(;unh:t, lwun• umn :tlTl('~tÇit. que proctmdo co:tct;:io em tQuitos cz e:n •: a. u.rn ''U1til n. tudo quu.:."Lto e:ncontrot1• U'mn. $igDi-
·~l ci.tor .... ~s no f"vll~,.•:óo. Ül'a. a nób:·e cO!tHnl$~Üo 1~~0 <li r. qu4.:m H.c.açilo, c t~ro~ unla ~on~quencia. pura mo~trar que. hou,·e 

. d • , · umn. co~;.w lmmc:n~':l C!1p11.Z àc i.\medroutrar ~' ele1tores .. 
JO! qne:ww:l~1t , •lU't!m emprc~~u U1e1ni- e no.cnc1:1 J>lll'•t $enitf)rc:'l, t:n nrio d·~~ejN'~ ~e mod!') al•"nln tr:l. tar dest.."LS 
C'O!t ()iro~ ~.l~iWt'C.; ti.l":\nÕ.o·Jhes :l líhcl·~lade ~ln vnt•). jl.e t<Ot'te qnO:!.tÕCS i 'tl'JH':ll d<Q:VO dh~<er qne todOS OS c;UltCCC:dentt-S e St:Sl -
q_uo uii.o hu nmn en:h:lade rc~pOJJ.~:wcl poln fult...-.. J.o libcrdtldc Ldecent :1 prc:sumpç~o de qu~ Il:1o havitt. nece~s.i,btlc :.Jp:u ... 
do~ clcitorc~. m a do emjH'C'P:ô J,~ eoacç.tm p.rtra f·n·llr~r.~r a cnl'ldià.~\t'.lt~ 

O Sa . ~·~ z !I! "-"~o.n '-O juiz ;mml~•r~! ';tê qulz <li•- que er:t :oc~lhid:t pel<' Sr. eor<>nel 1>1"-rcelli•to J o•ci <le) C:tr-
l:iOhtez Os eaOJtote~ l•~S:lt:l!'\ Ct~ , :-thl c~tn. O fC': .o:.:e::10. I \'a111o. e <·cn~tl:a"!"ia :to Sr. D.r. Bnyb~:~ <la. .Cuulaa . . • 

os. c\,~(1.10:- Eu. \'OU le:- c~:;;~ o L IC10 cl ,) Sl· . Dr. I o \;Or pn CL\:ltol":lr em~\\:\ H"lnlOrln u.poaa\':.1. ena candm:t
T .. i rn . qut: ~e r •· lbre a \un fíLc to d() dia 3 de Dt'.l:Crú bro. ~por- . t.\li"H. p:1ra que poi5 ;t coaeÇ;ãf) '? Se ó preci!!lo al•' Ulntl p r cwo., 
~auto n um fucto quP. s•~ deu <lepoi!) de toda Cb~'\ ~eric de 1 tu ..lif!:o ·~!te Hu ceut~·o tltt c ap!t:l.i da pro,·iu<:f;. a c:lndi~a
cousa$. o governo procurou infortnnr--se do jui~ municll'nl I LUr a do ~f- <:Ol:>~:l!CI<O c~meuo de <'<~mpos , era a ce•ta 
o ((Ue tinh>1. hn•id~ n -re;;peitode ".!tnn ar~uiç;io_que se lhe f:t- com_o >tatu_rnl, r. e u Yon ler U~l trcelv, ~o um pcrio<lico que 
ú u J.c querer emprc!!Rt coac<·ão contra. os eleitores que es- ~ é nh eon••det·:tdo romo o org:~o do P'>rtH!o a que os uobrea 
t:l.\'oonnido; corao Si: R:lr~ <h Cunha. e elle re.<pondeu 'depuU!dos'pertenccm. (Li.) 
do se~uint.e modo ' • T enho_"- in (o;ms.~- "-V: E,., q":c, cons- O Sn. Coo:;z M•aHDO : _ Á q':le!<tiio é s:>bre a 1c"nli-
u:u1do-me_ que p~rte d.o_s el<!ltorcs .enc:oa:w:<o rewur- i O <'m dlldc dn eleiç-:io pntoehi:ll. 0 

e:I.Sn p"rtlclll:lt, c 6. VIsta lhdcclaraçao d.o Dr. ll:vbos:\ dl\ . . 
Cuul ln em ·= chc~nda D. cst.-t vill:l, de que liRVÍil. de lcv:u-1 o s~. C.utR4o' - o Sr. Carneiro de C'..'l.mpos ~em estad:> 
diploma <l.c <lcp&tado :tinda que fo•se ~m papel pnrdo. en· ~cmpre com o part ido conservador, e tem tomado sempre 
tendi que esta\' :> •lle disposto "transgredir as lei3, c a ssim P"rt.e muito aetiva em todas a& crises. 
j ul!!'llll<lu que em f:tce do art. 282 de eodig() penal t-ss:. reu- 0 . • _ 
niiio Je mais d<: de• !>(:ssoas em uma caSil.pnrticular e.-a cri- O ~•- C•<-7.ll1.•auoo :- fr:tt.t-•ech lcgnhdadc dn c!ciçiio 
11\ÍIIO"l, dcclnrei ao Dr. Godoy que.;" ~c rcuui•scm em casn de )io;;y da.s Cr,l tes. 
partlenl:lr f;'n o.~ :l.\"i.8ndn. p:tr:-t cp.te s.e di:o:.J1C;I'S.'\I==Sem, ,.i~to O !;in. C..,r.n:\.o ; -E" est.."l a 'U.nica g_n~stfio ~ 
<)Ue 11~0 t iu hüo feito" dc•idâ Mmmunicnç.io ao juiz du p11z; No coilegio de Parahybuna niio h:wia nec~ssida<l~ da se-
e \\O e:tso de de>obed.iencia eu os f,.rin. di•J?cr; nr :\. for~; pllraçiio ~e~ses eleirore., porque 0 _cQl!egio era incompeteatc 
m;t~ vendo c;.ue se reuui~o li" proprio1 igreJa, immcdiatn· para dcctdtr da. nulhdade ou <ahdade da. eleição. Esta opi-
mcnte xetirei-~r~e. > nião funda·se n:~.lei. 

Ei>-aq<1i pois a grande ~ccu~aç:io Je intenençüo do Sr. 
Dr. Lira no collc"io eleitoral. 

O Sr. Dr. Lira dccbt·ou quo não considerava ~amo leg;U :1. 
r eunião üe to:lis Oc rla7. pc:s3:0!lS~. em uma. c.:rsa pn.rtículnr, 
em bom c~eas ~~st'·n.s fo~s-em cl~i:.Ol'QS. Senhore~ ~ nté ~te 
ponto pl,dc ser tnuit<; bem q<.e tenb:L h:wido da po.rtc do St. 
Dr. Lim erro de intcllizcncia; mas ne:n por i~so se púde 
dizer q ne cll c ,- iolcn~:.Lst:e o~ <:ldWrC$~ 

O Sn. Su:\·t~o <,;.\.v . ..r .c\.~TI:-Apt)i!l.do; c :•nll~ o Sr. 
Dr. Lirn, sei que é ineo.paz d<! ~·iol,mt:\T ! tU:>$0:.1. !.il~nmn. 

O SR. Cau:t :MAett_.DO : - :P.l3s entend~ que a reunião de 
Ucz pes~(XI.S em uma C3.E:l p!l rticul~;r é um critDe ~ 

O Sa. C•n••~ ,_ Yejot o nobre deputrulo qunl é n diG· , 
posiç-Jo do :Jrt. 2!!2 do e<l<i i:,'<' cri:nill!ll, e teult:t '' lnnJade d~ 
Jizer-r.o- •e !"'I<>,-~~" <k '-'Sll dofp">'i~~io n~<> so pódP. ontcndcr 
"su:tll.outrin:L d() modo por que o ettt<>ndou o '>r. Dr. Lint. 
<iunnào ml\ito o que scp.;.!c d<•~•~·....s.:....D.r. J.im nfoo 
l>rat icou u n1 neto mtlitorc~ular~ m:l !l'. n()tC o 1:.ollre deputado 
que l O;!t) qne 1oedccl~\ t4ou que e;;s.4!:o: ci•l:tdão~ c~t ::.\·:ioreunidtJ!\ 
mt i;;rrcj:1 C'1JC o.t: rc!'pttitmJ. 

Ei1 uiio <j\lcro jnsti!icar a <loutriua; 1nns j:í di soe ouo 
:oseu~o l·!' ~t! r.~~ c::o l>'J~tt::rior á ~rmr~:~~io dn coll~g:io niio se pÓd.e 
<lizer ~uc tiw~.sse influencia. ttlgum~ sobr e: a lnesm~ Sf'pa ra .. 
• ~::..-... ]· .. :trrui. !'Cn!uJre~. n.ra:umout~u·ei coro a opi~i,:jo do n ohrG 
d taput..,do r c:la t.1r d n. comnlhs~o. que! diz que t'Uctos p?sterio ... 
r«.1~ {,. .. !c.içiio não ~~m ter iníiuido subr.: el1a~ 

O St. Dr. Lira foi ~~ íg:tcja quanulo lhe U.is~er9o 'l'~C o~ 
clc!tf'lrC~ c .. ~t:w:ío ~ep:un~os ; entretanto u sep:1ra<;-fi.o ~ ~prc .. 
>cnt.~d" <"o:no um r~~u.lredo de•sc \ncsroo nct~ .. 

(J SR X c t11.s ' - Q:; prcp~rnthos for5o n>ltes. 

O Sn. C.t.r::n.io :- O Sr. Dt. Lit·n exit;ta naf\ucllc lug-ar 
fJ~tF ct~ndiç-Ve.~ de ' 'c.rd:ldciro m~1gistra<!o ; atú hoje ni'it) ~c 
;cn\ pronuuctw.lo Cln f:\\"Or de! pa1'titlo ~lgnm; mnfõ :•~•'Ir:, 
pnr•·,~~ C!U~ h~t. tõ.m·t. t(.~urienci.a de C:\lHO<.":tr csH~~ rnu~i~t.rw:l~ 
1!0 \~ ~rn umn po~i~:io t :;.1 que ~c dr.;,virtuem. c M·~im t..nn ... 
;)!.4 :n /: ã~usudQ o j u.iz; muuicipa.l de 1\Iogy d,.,~ Cra1..C! : • 

O Sa. Cl\&::t 3I~cr'-'no ; - POO.e te.r um c::r-.ici'\!r n _,bre• 
: er m esmo b~ftãn!e iru.!rucç:::;,t),. e cntr~tanto ter commctti<lo 
f'~t~ etr(), • 

O;;,, C••r.-.o:- 'E.Uc rnciocinou de u:n modo ; l<•go. in
:·' ~"'':~ com a lor (~·! A ~~·?araçâo, fCnhares , ji c~~c·::t '-'!Tec
ta.:c~;l. 

O Sa. Nwus ; - Era competente pnrn se :omnr em s~
po.rndo os 18 I'Otos da freguezil\ contcamda. 

o s n. c.~IHIÃO ; - N~õ bastava a. Xr{luf<:ão feita lt e.ssa 
freguczial>clo Sr. Barbosa da Cunh.n [_)nro. que o collegio to
mnese os votos em scpsmd.o. 

(Htt um aparlt.) 

Qu:~.n~o o collcgio procedia -~ssim por intclligencitt regu
lo r da le1, o h onmdo membro russe que hon\'c co::1<:ç-::o ! Quc
reri o honrado membro para si súmcnte e .. n <lou~rinn elns
tictt, gu::trdnndo pnrn os outros A intc:lli!!('ncia mais estreita~ 
O art. 7lnão dá no collcgio eleitor~! :';direito de coubeccr 
à a valid:vlc o_u nullidn~c do. elciçi'IO ~ e;ta competencia pcr
tcuc.l cxclu.sJmmemc :t cmn:tm doõ :;rs_ d<•put<~do•- Ao col
lc~io cumpre s~nncnle: e.-..;nmiun.l" H~ o indhi<luo Ufitl\ ·nos 
eonditjÜC~ de t"Cr::t:.bur o dip1omn • mât- u annuH:~ç-iio d<:!'>SB di· 
!'lj!!'l!'ll:;o h':)??rt." nnl.!idado <l• clclç;.o, poi> GUC >'<!ri• sub
•tttu•·l~ pelo tmmcdmt.• mn ··,otns;- I•ortrrnto o oollc~ -•,lei· 
tot·al estn-".:t em ~ell _díre_ito n:io u.trendcndo a('l rcqul!rimcn:o, 

A outra pt'<l\'11 que au11ia ltm>; do1n011'tra que ~~>11 opi
nH'\o 1J:i.1) cr:t ~cml URtiUCll\! coHcgio, cou~tu. do parecer C.lo. 
commilS_süo. cujo "rigiaal se aclaa ~qui recouh~cido, c \'em 
trnnscr•pto na acta . 

O ::!•- :s'F.nus '-Q110es erf<ll os nt.embro• dn cvtnllli$•iio 
de poderes~ 

o SR. c .• n~ÃO'- Et.., os :>rs. rc,·erend.o Joaquim Franco 
d a Mell o, Mllu<>el d, Sih·s llbriz. Jo•é Pe<lro d~ (}()nv~a . 
José Cornelio dos Sat>tos, c Joaquirn ,Jo••í l\l:o.durcir:t. Es:es 
<lou• uhimo• pcrtcnce:n ac gl'Up<l do Sr. Barbo•a da Cullha. 

os~. X1·:aas'- As•ignilrõio voto Ctu scpQrado. 

I 
O Su. c ...... nnlo!- E' o pareC('r geral assir;nad<> por clles, 

. G:tc n:i? Cllt~nU~riit~ (!ue era uuU3. ~ eleiç-ãet · !~ l\logy 4 Em 
1 \' lf.t.'l dt:-tu H:tu c t n ,·ct r;uc es~..:s me1o~ de t:<..:.l c(::l ,·, tlc q ue se 
: faH:~ pu·le;fem inf!11.ir nn.c(~t:l;::;CR\ ci'·ic:~ ~o~ eic~tvr,ê~._ 

I E prc<:::ho :.,•uhar ~ m~:tos. de eo~,~·o;O e!!l 'l"t:J nÇ~l O co 
. ~ncter dos indh ·idu()s par.l e om. o.:t q_ua~~ se emlJrePúo. 
! Quantlo (\s eleitores ~ii!· homens ~c C'Crt:l po~iç.io iJ1defo.o · 
1 dente ou lton-r*a na •od edade, c não tiriio s su:. hnportan· 
l cia Wtueute do earg,) qne lUeA ~r!ct aelcição prim.,ria, e!SCS 
! hotncn~ 11:io podem ><!r impreogionados po~ <)11.'\lqncr meio 

ortl.iDBri.o ; u.ão estio no C.tf<O dos \'otantes i!!llorn.ntes, q'Uf; 
se dc!xiio ab:tlar p ')r :uneaí"'J-5 ou por temore;.. A propo>it

0 
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ilt coae~ão , cit.u'ei uma ju.stlfiea\'.-.o feita ~lo Sr. Barbosa 
da Cunl>a composta de 27 lougos artigos. · • 

O Sa. Cnuz 111.-<:uAbO dil. utn nparte. -

.. ~()_S• . _ _5;·'!~~~: '-_l':U"ecc 'lue -~i!~ 9.111J"'r tido..:....!'S in• 
lluenc"'-S 'iDC e"'st...m em l'imlliyl>u11a E<JO seiDpN dlHiTn
didas. lositim.Wn.., sonetilioodll.$ pelo partido do honrado 
membrl); c sendo e.:Jucad.as e disciplinadas com as doutrlnas ao honrnào membro, tendo o honrado membro milil.!do 
;en>.prc com clhs. não é prova"el 'luc &o apartem dos seus 
principiof= cmu f1tcilid:tdc. • 

O SI\. Cnm: .M.-.c.n.üK): --E' m:.tito il!.convcoicnt~ dcsiguar
sc para ca~ça do circulo um villorio s.cm. C3.5a5. 

O S•. C.uu:.<o: -l'ém ~• quo b:ütão. !:\iio sei que po
't"o~;-ao se cscoll.!cTi!L q_u e contiveu.o cem e!lsas dispon.ivcis 
}Y.ll'2 ~m t:1oitorcs que tem. o d!.ãtricto. 
u~h \ ·o:r. : - A ltlL o que: quer d utlcudcr áF- dista.ncía.s . 
o Sll. c,~\.'7, MAClUDO : -Se fos$c para. i~~osol se d.csígnn.rin. 

qn.nlqw:or lugl\:r, 
o SR_ c.lnr.lo : - Senhot"Qs, ll;lO _quero, nem pôES() ler à 

enorme jn~titie:t~"ão fcit:L ~lo Sr. Bnrbo~a. da Cunba.; dos 
~:cus :p Jongos ':t[_t i~:;. E~cripto::; em estylo hyperbolico, 
propr!o para fazer •ropre.siio n~ C!UXI:\t:t <los Srs. depu~vs, 
lerei só,...eute o 23.• tU.) · 

Po!s, ~o:nhores~ il~\'t:UlOS de d!lr u~nn. rorça t :un!ln lut :\0 
t~rror pa~ico que po5Hl. influir n o :mimo tlos cleitor!!S p."tr.'l 
C~hi N! declu1.ir ::1. \'al idade ou a nullldadc das deiÇ.j('s '? Se 
Iwun~ tcrrOT punieo, nüo houve cous:t !t!~um!l. que coagl::;se:. 
D~sta ma11eira temo:;: que o prinoipnl )n:ercssnd.o n:l. elí!!fiÚ.O 
J echra que ~'\~O hiJ U.\ C co~eç:í.o , ~ue houve súmcp te terror 
p:mieo. ~ houve ou "''10 terror [X\l:UCO t:úo sei ; ma o de todos 
os f"ctus narl'l'.dos llo esty!o bomlx>.otic~ J"s:•ju•tificaçio 
ní:.o ~e púdc tir:.tr o re$Ul tado que tirou :l c:ommhsãç, fuz.eu
Uo ver que o Sr. lhrbo~ d:t Cnnh:t tiuhn. muioda quando 
::;c separou o CX'Illegio\ e quedcL>Ois a <:oo.cção motli ficou essa 
maioria, · 

Não ~x.hitto semelhante .maiorin, porqtte o Sr. Barbosa. 
<la Cuuha é o proprto que diz que se rctiráriio a ptiucipio 
43 clei. tore!f!.. lt que depois u m des:t.~s se foi ucit :~.o CQllcr;io, 
e n.ssin:t :t~cou o seu grupo red1nido (1. 42. N:io const."'L que 
!"!Ou\"cs~ eleitores t1t.e emprega.~~cm con.cÇ:."'i<l . par~~ com. 
::~uelleg1upo. O St. Bnrb"'ad:>. Cunh:tdiz q u e no opiniúo> 
g trcl o~ eloitorcsdollogy da~Craz.C$ erã.o rccouh<Xid:uncnta 
nullo;;. 

Devo ~ecbr!l.r q llC: :l commis&ã.o, dcixnnd~-sc lc.\·a.r por 
•emelhnntc asscrção,cste,·e perfeitamente abstl':lcta. Quaes 
iúri'i.o o:s eleitores que, nlém d~ssa gruoo, pronuncius~cm 
umn. opi!li::o sobra:\ nullidaàc de: ~logi das Cruzes ? A vo
tJH;fLo <leu por um lado 4.5 ''atQ5, o por out!'O <16. W:Lvend() 
n.ssim •·n!liori:\ üe em. 

OS~~:. C.!..r.c;\:o :- Se.nhores. h;to mostnt qne!: não ho'llvE:t, 
c€lac~·ão. E' p•J:;sh·e1, ::dndn. o digo, que 42 hornens jcasse~ 
coud.os cl-n prL~nçs. de .52. e f o~ sem de~is t:~.zer a s ua. elei
~ .. lo crn nm OO.ific.io dond~ se es:.a"~o veado uns :tos outros'!' 

O Su.--C~o,;;o- ) l•cu•oo' - A- eepatsçii<r-niio foi- eausadt 
p ela concçã o. 

o Sn.. c.\~JtÃO :-Puis então qusl foi !. $U3. c::.u~ ~ 

Quando teve lug~r a separação, o Sr. Barbosa da Cuni•a 
dis:se que o ~cç,mpu.nbt"ur~o 43 tleitorcs e no collegio ficá:r~o 
51~ ao:s quacs um daquelles se foi reunir depo.~s.. Onde cst:i 
a. co~eç.U~! ;:;c:iu. emprc~ada pru·a co:rn es~ ei'eitor! Como 
se prov:l. 1s::o "! 

u,.,, TOZ :- Mas ist<· llii.> é impossivcl. 

O So. C•n•io:-P ois com semelhante funda!llento se 
tlc'IC !lrguir crimes inftU:t.antes! Assim ~ enmmi:3s5:o hl:l· 
teu nqucllc \' ia.junte que, tendo de c::uniu::.nr pt:ra um 
ponto, tn.an:l a ~u3. d':rrotn. em liHh;: rect:.l~ e ouer cl !~gar 
~o seu 1im tulta.ndo monte~ c valle!. ... 

(C•·u;~<>-'- apa1·1u. ) 
O honrado mcmbro1 qu e éjuriseonsu.lto. n~o t!c~eri:1 n"a!l

ca lr.!:fea.r~sa ni:$ CO; q:zctn sã~ os qoe requcrt-r:io '! Os, elei
tores que ~t::w:.io no eolle~o; Eâo 24, 24 d.e 'CU~t.tlb::'. ae:a:
"''dos ao l:ir. B:>.rbo!O. do. Cuu!1:~., 2-1. p.'\rtOS. 

O E r.. C ... u n:\0 : - P0is núo se :püdln. acll~r em . .52 :ho
mcus alt!Un~ que fo!;~crn imp::u-ciae ~, g_u<! fo.sscm homen3 
de bem ·~ )")ol' n~ntur~, a. corrupç;:to moral i:~t~\ de t~l m::.:1eir:\ 
hnpn~,g:nada na DOSG:l Eoded!l.dc qui! ()ntre 52 eleitore5 ...• 

O Sn. Gnu~ :M•cn.\Do : - Nio se prcs~,·~-o 11em por • 
n:~<k. 

o Sr.. c_\_K~O : - H:l.vllio de prestar ... se, o juiz podia :nan-
dn-los rir deb:t~:to <le vat•r,__ ... · 

O Sn. Cm:z :,1 .\ r. n .\DO: - Tiavin m uitos rneios de c~tJ~'ii-
var-~c a ise-o. .. 

o Sn. c.~r:nÃO : - Aqni n est!l. justltieaçr:o se d.iz qua o 
Sr . l>~lrbo~n da Cun bn tinha. um:1 graude m~iot"h •. _. . 

o s ~~.. N t:MU!t : - E' ~did:lttll'1llt\uito 1l:\!Ur!tl ; o r.obre 
dcpu~a~ 11ão pod.~ contesto.r is•o. 

o Sn. c.~llllÃO :-Em contestaç-.lo COill o s;' . conselhe.:Xo 
Curnc;ro deCarn~~ D~o era; aqui Clit:l um orgüv tlo s:~u 
partido . ..• 

o Sn. C.UU':.'iO :-1-l n docnmcntos muito positivos que :nos-
1rl~ q llc :\ cr._ndiUtt:ra . do Sr_ Catnciro de C:unpos ~r:t 
rtt.'Clt:'t com mu: t:\ c ::>rd:u.h d:tdc •.•. 

:1rns diS>e o ~r. B~roosa d:t Cnn!u que dou> eleitores e&-
tn.,·üo fórã o fieá.tlio. retidos pela forç3.. Não consta qtUcs O Sn. ~.:01 \S d:\ ainda ou tro nparto. 
fossem tu.C~ eleitore&. uem. qucJD Oi! te~ve rvra do lugar e o 5 ie. <.:.\1\tÀO ~--O~r. Dr. Co~. que DllO t! suso:i:.o, 
por fol'CU~ E 1U:tuclo A~5-itn fosf.c. suem S!lbcC01llO CS:seS ch :i- n~ lll@SW:\ ~lTt:l. cujo pcriodo j:i li 4Siiim so f!'xptitnc ; 
::ore~ votarir.o llC8-i..'l quc"t'io i11cidcute? . < Q:u~tíiôo rnr. n.ifcstei :~og nos~as !\ enndidatuta de V. E~ p~lo 

:Mo.6 n. coromi~snu. r.io obstan te, tiu ::t conclus:io que o circulo d a. Pàrahybun:L! c:;:ultárüo d~ pr:t.zcr. e com razl:.o, 
81· . .lli!l'bO! a cl:l Cunha tinha maiori~parn aqucstilo .. Ar - porque ::,abem aptccinr o .& ubido mcrito de V. Ex. ,. Decla· 
gumcntar a.'f-~in:l t.!dnr cr~dlto a d~d.os que sü existem n o r açõa:. d c eleyitorcfl dà Cun bn,dc S. Luit... \! de outras pe.rtes. 
<~pirito da co:umin!lo. Par::.. que cho~ssc 3. eomrui s~!i.c av I u~sc ,·crtio u. mesma consa; todos dizem qu~ o S: . Carneiro 
pol~ to de ~ffirmnr o _que diz !1. r~speito do~~ dons clcit?res, (le C:unpo~ era Col.ndidnto wuito natutal ttli. 
~ena pt cc1so ~ue ~tJ~·essc pro,·a.do C!>m o tcrtt~mllilbo 1rrc- O Sr.. C2u.:z l f \CRAIIO di um aparte. 
!l'ag:l\'~1 de ~!ons dtgnas de tod:a.. a cou.fian~ on com a àc- <:: _ ... .... 
cl.arGÇO:::.o autbc-utic:J desEc.> clcHores. qne ::e tffi'lpr~ou cone- , V ..,R: C."a•".o t - h!o nZl.o pass?u de umn. gtaçola dtJ .. ~~ .. 
~ pata com clles. b-bs quando t:tei ~ro,•:ts s~ ni'io ::tpre.~n· !\~~tccllmu. Jos(,; de Cnr \·atho, c~~r:vta.. en: uma. ca.r.~a ~_:n .. 
tão~ n~io f:e pôde crer que hou,·e concç:1o, nem dizer·:::c que :;ü!:t :t um n.m~t~m que nra. s~u :u.mgo tll ttmo, e :1t~~m ':B:o 
u Sr. B:u'llosa da Cunh:l. nessa qucs\:io im~iC.~n tc- tiubn a te !cu prQtcg,ao •••. 
lnaiorin. 1...:,. Sh. D•n·tT m o ; ...... .. E :sou compndrc. 

Sup pouh om.os qn~ tinha.: qu~l '-Cri!\ o Yesult'fhl{) t Era. 0 c:. C .. ~>"- •. d ll - ""\'f 
tomar .. sc em scpar:tdo os \-"O to.;: à e )fo~r.r Uns Ctuze.l!. t:;;lÜO • -.ll. ·' 1u'·' 0 : ---.::. ~sto t::mto v~r a e , qnc 0 ~~- .. .r.J.r• 
tendo tn:tioria, qutll ~eri;t 0 cff\!Íto ? e • ccUu~o 110. C\J~n.::!iipuud~I~ClK q~e pubhcou UO J Ol'Jlal ~f) C~m-

Dam.o.is . C1)m0 é po~i.,..el que tiO ~llc~o hou,·e.c.~ ror('tl 1liCIT40 clec::bra o que :.tt.1bO (l~ dhcr .•.. 
'ufficientc IY.llõ\ a.tnedrontar 42 h om CJl$ !

0 
r o ::; •. Cat:T. ;;tu.n mo. --:'\lo~,; n iiv \ '011Hl f"Oill et~· . 

• Port::u~:o ~'io ha\'en~o PT?'•!l d: C03Cf~O • . ~ ~~~';:,47:lO n_:.to C! s,._ CAnk.,O : - El!c ~·~plica o p<'rqt!U ; qucr·llrt •!hC 
.em mOt t,_O JUSto, e .o ... r· f,:~ r~~ a da c..;u1Jt:1. ... • ~• · • :'llldO se nenol\0 da t'árre:;poudene::t. vorqut• ,~ ':l l"'tO qnc. t\;'~o pút1~ 
com o 15r!lpo d~ elertorcf~ pr.ttzcau u_m uc:o_ l(li'd (l·~rcgre.. ;':cíx:tr Je ~er n.prucntudn ~\ <.·:l"';t. Hr. ' '"MIL r1u-t~t "~ :-dp!a. 
E!'<:e!; c1c1tores tambC!m Dao C.."<:C:tu.táruo :l l c~. pQrqu·; ? ~~üu pelo Sr. comrncndnJor ).Iurcdlino Jul!'~ d~! Ceu·\··~ll 1 .. oi nm 
d~':..er t'r<l d~r ~ s:eu voto no ~ne~o, suh:nctõ:<.!~ulo -:-l'~ a n.e· ~cu :un~go d.') lSn.i'J:r<:~ .Alto. q tll• ~um h omem 1}11'J .... ~.: ·.•: ~r:..) 
Cli~O cin m~IOt"tn, po~q:.tC D~tO er~o é11Cs cr•ll-t!h~te:tte!' r:lr.t ('C'l'tO lC!nr~~ po1" n_~~im c!.iz<!r, na cicpcudCUC•' ill •lt> ~ r. CQ:J;• 

d~c~:1raT nullos 0$ elettores d.c Mogy da5 Cn·~~s. !nCUthdor ~1art!e\lino . Lerei ::1 eor.te rosvclto o trecho •la t 'JT• 

O Sa.. S'E.IIb $. di tl::l ~p::r:.~. re - r· -!'l..lc~c!a fci:a pelo Sr. comm<md.:\~<Jr )l:~n."t·nh!o ~::r. ::2 
At>P. 2 
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i o AI'PEND1CE . 
0.2 Jt:aeiro ae~:~ <111M, ein l'Cj'pos!:!l !\O Sr. B~rbosa d:! Cu
uhn, e na 'l""1 :rnb de;se facto. (U.l 

E!'!l este a b.omem :t quem o Sr. ~[::t>.·cellinll oo àirigia. 
SC"1! · un~i~o--m,\ito·. intimo, seu+ eo~e~.se~1 prnte:gido~ e_ 
~. ql!.~::n ã me~-ma Sr. commc.nd::~.dor d.~ligou de \Ot!l.r com 
~c por c~us:-w de c~rcum5tan.cia imperiosa .... 

O Sr... Crn;z ~:.,cn.t.DO dá um aparte. 
O ~n. C.'-nn:\o : - Pcrdúc-me v houtado clep"'.ltad.o. cs-so. 

cartn. é antcr~or i elc::iç.!io secunànrjn; .con~tou a') 5r. )1:lr
cclUno q_u-c o Sr. Car\·alb.o cstn.Yrt. com.Kromettido :t votar uo 
Sr. Burbos:l na Cunho. e no •uppleute que fos~e :J.presc•!lto.
d.Q, e cnt~o o Sr. comm~dacl.or !llar~~Jlino em n::n e>tylo 
fxcliii;:r, ni"\o à.igo que sl"jâ <:sty1o rle bont gosto, c:~crcvcu 
l'!l!Ús N:.. :ne:!.)5 ~o ~:-~u. eomp~:.drc cgt!l.s pn.ln.\·ras : .., Co:~:st~
me que ,~r \\)~t..r C"Qu.t:ra whn, hn:remo.s. ac ver q_u:ll c1c nl>s 
-.lot.-.s deve -::cr ~- C:'.bL'ÇU l"n.pud-1.. > 

.Secá um br:!"l.Co a~ mao go:sto~ rn..:1s não uroo. run(!Q.Ç~, c 
tanto uü..r1 ~ que continuou comes::.~ homem ::."U...'l.!j. T~hv;;Jcs 
~mlga.veis. xe~ :rtrnbem o Sr. Cun·:llbo rCci!bCU e~sn c:u·tn 
e:n ponto ser~o, t:tnta a5sim que tc-chC) nqui uma ca:rtJ. Uo 
fill1o desse ~e::ü10r <lirigida ao~1. Dr. Lope:~. Chn.Ycs,emquc 
~c t~tn. da:s n.m~aças. qu~ se dizem fcit:1~ :.1 ~1le, e cu lerei 
p~!'te cles:~!l. e~:-t:l. (Lii.) 

Nr.o l!~m·~ rOi~ à:t paTte do Sl'. Mo.reellino .-ioloncc!l al
g"J.Ul~; ~ioh.ncia hou \'e, m::.& foi an ~l.tte Oppo~tn., C C:U "\"Otl. 
le.t .:t e.s!e re.spdto u.m~ cart~rt. bem :im port:ltlte, diri~.ti\la pelo 
supp1ente do~:.·. Bnrbo::;a d.:l Cuuha, qne j!l. foi r.ae;J"douacb. 
11~ cc.rrespO!H~r.•Lc!!l que o Sr. com~enJ!lUOl' !1Iarcc1lh!O pu .. 
11Hco1l em Ja:!e~i.·o Ueste 2nno. E' dirigida ao eleitor (l S1.~. 
::tlfere5 J<1io 1>~::-elr~ dú Souz:t~ homem q_u~ ~o;::.a de ~osição 
cle~·~a.~~ j:í per ~n~ fllrttHl .... 9., j~L por su~ 1:.nnili:t9 c cUJO voto 
o St. com.1r..e:~d~à.Dr Pa.ul:1. "hbc:..1a.do qucri:'l. obt~. Est~ ci-

. d~d.tio 1~n prc-ximiJade da. elJJiç~o recebeu C:Sta. C!ltta., ch (r_ll:.tl 

lere: i c sê<:""l"t:lr.t~ trecho: 
~ Se V' .cS~ :o:n::tentar o que- p:r01ncttc-a ::to capit.il() ;s,·~gu.ci~1 

de YD!a.r- com cllc na clci~::o proxi1.:1~, c uno :s.e -aEut::l:r do 
que cilc lhe Cl..ssl!:i' ou meu m:mo. cn me eomproruct-:o n f~
zer N>"'- que o juiz não lhe pouh:l curador, c p~r~ cujo fim 
You j '' pc<lir :t·) j ni:< que q\t~uav ]:,c für nprc•cn:ar1o ore
<p:n:o~in~::!nto ('-l.l~~ est:.'l em poder ao Dr. D5lllel), il~O rlc~p:!chc 
::.~~ p~ss:tl' n.s e1_;~çoües, pois se Y. S~ crunprlr o 'luc fitO!~lctt~n 
::E.c:t se~ c~"t":J.uOJ..'~ c se por u.c~:;:.(') lhe u.rr.n.sta~.c-::l"l '1\..~1! ,·utc 
p:!~-~ outro 1n~o ~~c~rá d~!bú~v de t~~~nn.. -. 

O 5~. Cnç:r. )l. .. ca.o..DO ~-E. cl!e tem. CUl':!dor '? 

() ~r.. c .. t:l:~O ; - Não. 

O Sr.~ Cnt"z )1.\cn/.DO' ~ -- Entretanto ~\ii.O vo!ou. nc~~c 
se::J.ticl.o. · 

O S.a. C.1.r.rtÃO: -- !'.Ias notc-sD que: .5e empre:~ou 11rn::t 
co:J.cç~o. um::. :.~.n.1caça., c nmcaç-a. muito poBith·u. E.' um tl~;;
cumeuto que .:!.prCsl!nto á camnr~, c q uc submc:tv :i nobre 
ccmmic55.o. 
Os~. Cm:z ::II.ca.•oo : -- J.Ins niio p~odw:io oJTcito. 

Q ~n. Ç,n~>o' --- Porque u~o teve curador! Porque o 
mn.gístrado .... 

O Sr.. P•c::a:.-.P•~TO: -·- v ~r. Dr. Anàmdc, juiz mn
nicipul d<: Jac-:rchy, ,; mui~ honrado, j:\mais se pres:Min. 
~ t~~es e·:-og;e::.::.i.:::.S. 

O Sn. C.1-rt.r:Ao :~- ·~·· poro.,ue o r.cs.gj8tr~~ào que ali ú~ta.va 
erc. r..l.t..i;;o il~·!ep~r~Jcnte. :.hs hadn. uma considcr3.1.iio tic 
m~:to pe:::o c_-:1-e à~,-ht autorlsa:r est.l. a.mc~t<;..a. c -õ: qu(! o 
s~. Dr. Andtnce foi easn.do eom uma neta do 5T. commcn
d!iéto~ Id~ch~ck, ::.lllito estint~ào pel:~ famili.<t, c até mora''" 
e ainda mor~ na C:l:~:l da m5í do S"C. coromen<b.dor lia
c~::do. ~r !~:o ~c poàerj~l suppUr-se que esse m:1gistr.::úlo 
~(_)l'\"~~~G de i~stramento p!t.ra us su~ vlngauc;:-.s. Xot~ o 
l!O'!:.!"scl.o mcm b:ro e::n. que gr:."!..o de cx.:l~l.!r-!lÇ~ô e:st~w:io :a.s 
p::.~xVes n:-:c.:_·~-~~.;. occasi~o, qu~ o Sr. Pn.ula. ~IachaJ.o uão 
st i~port:t\':'1. de ;l!.r:.:l:t a repu.taç:iío 0.-csse di!;no maglstrndo, 
:l.p!'I!Se!l.t:andv--o c-omo instrwncu.to de ~u~ vingauy.t~ •••• 

(i!a-umfiJ>r.;r:.o?.) 
T~ntonilo ~ :uneaçn que hoje o Sr. coronell\I3rcclllno 

c-~::·c en; botls ·relaç-ões com o ST4 C:!tn-nlb.o1 c o Sr. coronel 
[,i~~t-ellino n.;.o ~ eapn.z de fitzer ameaÇ'.n.õ. 
O~&. CosT.t. Pt:o<iro: - Acredito~ 

• O ~"· C.••nM> : --Logo, tem muita probabilidade ·a consi
<4e-t:-.~;.;.{• qu~ a!'tesento sobl'e e:i-s-a C!l.rta. 

. · O 'Su. _Cn~t !IL\CIW>O;.- Si;o. meio:; menos pror.rios e n:i.<'> 
~c~ d.1d en:a a.m~aça ; n:10 pod.ia fazer e•• c ma , núo ex:t 
J~ \ 
-. O . .!;a. C~uUI.i"O ~ ~E'. urna atn~~-a. .LDuito posith·n, _mu_ito 
dm.d~, c~ u_m::. hypothese dnda. Hei de publicar a c:>tta e· 
o pub~co "J~=_t-• se é ou não uma ame~ça. 

Asstm po1s ,.~ o honrado membro que ~c 1touve (I!~nre 
emprego de coacç!io, u5.o foi do J~do do Sr. commend~dür 
~larecllino, e :oem. elle tinh:t necessidade· disso. E' preciso 
~lpresent~r um elelto-r que f<lssc "\'e:tdad~i.rtuneute coagido; 
cmqu.~nto :1 ~obr<J çommiss.~o n&.o :1-presentar i~so, direi 
fomprc que na;o ~l<J~YC coa.cção~ nem C"I:\ prcsu::nh·el que se 
houve~se es:~rtai).O esse terror panico ·ele que flillou o Sr. 
Dr. Baroo~a J:~Cnnh:t; o. cams.~:t nã'.l ha de tirar d:Íqui ne
nhum!\ eo:,sc"quc:::cia p<ltu :!lluullar a eleiç<io. 

]fus ainda. quero suppúr, Sr. '(lresidente. que tudo isso 
hou\'es.s~; rcs.t:\ a~•:n-:1 outnqucstüG que me par~ceq_ueme
rccc muttn. :t.ttenÇ>Ü.O dft c:\marat c de~~e s~t· t~ata.dn com 
tocha c:.ÜI\1!!.: ~ n (l"'" ue~t~a sobre o nmuero J.c """.ntos. 

A nobre colJlmi~:5~io àiz no seu pa.rcc"r que 50 reconheçn 
como deputado pm- r.<J.uelle diEtricto o Sr. Dr. B~rbo~a d:J. 
Cuuh.::r, que teve 41 ·..ates. 

A r:I.Z~o q_ue a nobre commi.,ão d1 e que, se!!da o circulo 
com~sto ~e ~g ~ldto~cs, tendo falta<lo· 4 ao collegio por 
!1.115~n~c.;, hcar::.o 9-l. ~ e clestes excluin(lo-~e os 18 de :Moorrv 
das C:ruzes, fic!ro 71) legitimos, Oos qu:.1esoSr. Earbosaâ~a 
Cunh~ teve. 41 t·oto~, vi.ndo a t~r po-r ccmscque!lda. ::1 maio. 
t'i:t a b~olu ta, l~!'~ Ot_>in!.ri<9 aa commi:::;s1.j. Mas j u.1:J;o, scnho .. 
ras, que n nobr!! comml.~sü:o b.bor~ em lJ.m. grande cquhoco~ 

O Sa. Cos'r., Pt"ro:- V. E:-c. re;peiUl os prr:ceaentes; 
nihl vá bolir com o. el ~lçüo !!e outros. 

O Sn. énJ<1o:- E•timnrci que se aprcocntcm prece· 
dente• nesse o;,ntido. 

o Sn. 1\'Em .... '- rohis de um. 

O Sn. · cAnn~IJ ~ - 1\luito estimarei que ~e apresentem 
porque cntf:o será I:C.Cc!::sn.rio destruir por leis. .tacs pr~ce-:. 
dentes ; ll.:l:ts pos:Jo as~evcrar que ainda. a c:1m:ua nrio f0i. 
chaln.!ld.'\ :. <1cl ibcro.r sobre esse pouto em pnrticula.r sen!i~ 
em un1 ea::-o ~m qu3 n. CQmmissão de poderês ntJI'cf;.entou a 
doutrina., c n camura. approvou os concltt~::es : ·m-r..s doutri
:nn que ê conf"orL"lC á mi.l!ha opi::rii!o c ni"io :i o oi ui iio que o 
lwnrndo membra p:ucce ter. • 

E' certo, Sr. nresidente, que, tendo o govcroo, em ''irtndc 
d:t lei, designado par nm decreto as parochins eue compoem 
~quc!Jc districto, lliio re póde dizer que O uistricto eleitOral 
~chamado n. fazer n. \"OUl.Çüo, se niio est6. integr:1l, se não est:i 
perfeito. Se a ncbrc commiss>~e entende que u p.rochia 
de ~logy <Ws Crllzes niio deu eleitores, porque os que forüo 
cleitoa em 2 de No,embro de 1856 süo nullos é certo qne o 
distrlcto•cstú propriament~ mutílndo~ niTa s~ a~hn em estn .. 
do perfeito de poder eleger o deputado, porqunuto faita ser 
r~prescnt:uln urc" p:uoohis ; c neste e~s.o é iucon~esta.'llcl 
que nüo h a a cquac"o que a lei estabeleceu ~ntre o colle<rio 
o~ n umcro d.e eleitores representantes das di •·crs<ls pa~o
cluas. 

. O Sn: CnL'J: llbouoo : - A cox:llniss:'IO disse quo enten
dia ass1m porque o. c.·uowmt. deeidio nes•o sentido 10o1ativa
n;cntc :\ um dos circnlos da Bahia: Minha opinião é cohtra
n~. m"s como membro da comm1ss~o dc•o obedecer áa de- . 
ci::;Lies da casft~ 

O :::11.. CAnn<o : - Estimo saber que n opinião do hon
raclo mcD:lbro é contraria iJ. que :se acha ex.3l".'lda no parecer,. 
e estimarei multo qu~ o honro..do membro rcspor:..à.n. .l..~ mi
nhas obscn·!lçôes. 

o ~~- c~t:7. !\f ... cn .... no ~ - K!io sou cnntr.tdic~Ol'ÍO; o 
membro da ~ommiss!ic obcàeccu A;dccisUo da ca~. · 

o Sn. C.-1\R.'\0 :-Senhores, hn l.lm. p:t.rcCCr a~ llobl·e com
missão de poder~s. que foi discutido uoui em 28 de Abril, e 
que 'e rrcha as.i)!naào pelo honrado membro TCbtor da CO!n• 
missão !l ctun 1.1\ei!.'!C. ra:eccr $C estabe](>Ce o pri.nd p5o Uc que 
l':l.ra con t:lr-s.c n rr..utor1:1 !1 bsol t~..t:l. co.mpre toll!ll..l' por base "~ 
totalidade doe eleitçres d.o collc~o. Cuido qu.e cntü.o n nobre 
co~mi:s~i'io e~tn,·a realmente n; principio j uridico. 

. :t\o•s::. legt5laç.ão n11da estabelece a semelhante respc!:.O; 
dtz ~iJment~ ~"c os deputado-s, quaLdo os districtos :em nm 
só colle;,:;>o. ae~e::r. S()t eleitos por maioria absoluta. Quan.!lo 
:...lei na cu distingue a tal re~peito, n6s que Diio somos senão 
cx~u t?rc~ h lcí. l_l.ãO !>?demo~ fazer distincçõe• que )>os•~o 
preJnd;:c,1· .. ~; c ~~~1m atgu e.u qu~, parn se poàer c.onta.r n .· 



:m.1. ioria. ;tbso1ula, 1 • .'~ ncce~snrio que o ('ü]lcgio esteja in
tegral. 
J 0" N E ... 1 . 1. . I • JR. r EmAS:- < rn. um prtnelp!O 1ornve, mexer1mvc • 

O Sn. Lmz c,aLos: -Contmrio idci. 

O Sn. CAnt<Xo : -Estimarei que dt!momtrc. 

O Sr.. Luz CAnLOs: - Hei de dcmoustrar. 

O o;; R. CAnnlo : - Os honrados membros não ouvidio mi
nha argumentaçêtrJ. Dip;o eu que toda a vez que os eleitores 
n,·,o existem em todas ~'' parochias ni<o est{L o clistricto inte
grn.lment<J rcpr"scntado, não r:xiste o collegio propriamente 
<l i to , c ne•tc caso é e~sencinl que haja eleitores JW;sas di
ven:as pa1·ochia:;. 

Tahc7. o' honrarlos membro.~ en ten,]ão que não <l~vcm ser 
CO~it:Hlos ns clcitorcsanscntcs, e cu digo qne sim. To,la n. vez 
c:pc a,; prrroch ias t0m eleitores que as repre~en tcm, os au 
Hntcs niio <lcv<!m ser contados, mas isto lYJr um mot ivo 
m ni tr, comesinlw em nosso direito; c w m :t sc•r que em toJ.as 
r;:::. corpornçiíes, quando não h!1. rcg1·n. especial, os ausentes 
~,::o representados pelos pre~entes, porque o seu não compa
recimento inrlicn renuncia el o direito; mas isto, notem bem 
os honrados deputadas, é quando diL- se a exist.enci:t real J.c 
t ouos os membros da corporaç:ão. 

lhu voz :-Ans2ncia rol untaria? 

(l Sr: . c .,Rr::\o:- Yoluntarin Ot\ n•io, ó he.et:mte que se 
<J i', a cxis tencia <los eleitores de todo o collcgio, embora 
:1U~~ntcs do mesmo collegio. 

Creio pois, Sr. preüd.ente, que desde que a cama ra Rl)nul
lnr as eleiÇ'ões de Mo!ry rla :; Cruzes, não se poderá dizer que 
o Sr. Barbosn da Cunha. obteve :t maioria absoluta , porque 
~ntão secrue-se que o numero de eleitores que constituía 
o collegi;;' não representava integralmente o 20 districto 
ila província ele S. Paulo. 

O Sn. CosTA P1HO :-E' contra o vencido. 

O Sn. C.\nnXo: -Eu já disse q•te achei um parecer ela 
comm isaão em que se referia esse principio, talvez que não 
il0 mesmo modo por que o exponho; mas o principio é este 
-que, prü·a se contar maioria absoluta, cumpre tomar por 
base a .totaliclatle tlos eleitoree do collegio. 

Creio que foi relativ:cmente ;, eleição do ~irculo J.: Gar~
nhuns; a commissão declarou que o Sr. ~ouz1t Leao devHt 
tomar assento nesta ca sa, .porque, ainda mesmo annullan
do-se as eleições de tal ou taf parochin., iicava com maioria 
absoluta sobre a totalidade dos eleitores. 

O nobre relator da commis~ão em particular, e alguns 
outros honrados membros , se referem a um facto que elles 
J.izem que é preceder. te da r.asa. Esse facto, segundo ouvi 
indicar é o da. clcic<w do 3o clistricto ela Da h in, em que eriio 
contendores os Srs. l\Inni% Barreto, e Tiberio. Sr. presiden
te, eu assisti a grande parte dessa cliscussiio; embora opa
recer fv$.SC apresentado antes da minha chegada, quando 
foi votado eu j ;, cs ta v a na casa; e declaro a V. Ex. que não 
vi discutir-se essa questão. 

O Sn.. CosTA Pcuo :-O Sr. F ernandes ela Cunh:t a di s
eu tio largamente. 

O Sn. CARRÃO : - Não me r ecordo de discussão alguma 
n esse respei to. Declaro fran_camente que vo.tei pela n.d
m i3são do Sr. deputado Mnmz Barreto ; mas mv?co o tes
temunho dos Srs. Cruz Machado e Barbosa; dtas antes 
conversámos sobre o modo como se devia contar a maioria 
absoluta, cmitti• minha opinião em quo nós t res fomos 
concorda,s, isto é, qne a maioria absoluta eleve ser contada 
quando se <lá a existencia integral do collegio . 

O Sn. NEmAs:- Que tem isso com os precedentes da 
. casal' 

O Sn. CARRÃO: - Declaro que a casa nã.o foi ainda cha
mada a discutir esse ponto. 

O Sn. NEnrAs:- O Sr. Fernandes da Cunha :t discutia 
larga.mente. 

O Sn. FERNANDES DA CuNn.• : - Eu tratei ele mostrar que 
havia maioria absoluta em todas as hypotheses. 

O Sn . C.unÃo : -- O honrado membro tratou de mostrar 
que havia maioria absoluta em todas as bypothases ; e aq_?i 
se mostra o contrario, que ha uma hypothese em que nno 
lu~ maiori~ absoluta; porque, aind!'- _não con~un.do <:om os 

·' quatro ~lmtores qne não com_parecer>\0,' a mn.wn a: absoluta 
não pod1a de modo algum de1xar de ser de 46 eleitores. 

!1 
O Sn . Cr:1;7. MAr.luno (dando UltSJlapeis ao Ol'ado,.) :-Mbha 

opinião é c~ta; aqui está o trecho elo cliscurao do Sr. F.er·· 
nancles da Cunha . 

o· Sn. CAIIIIÃO :-Entendo, pois, Sr. presidente, que não é 
po3sivel deixar rle considerar-se uma neccssidacle o· collegio 
inteiro para se poder contar a maioria absoluta. . Se os nobres 
deputados professão uma opinião diversa, devem tambem 
aceitar esta consequencia, e é que nos collegios pouco nu
m ern>os, se houver"' annullação da eleição J.e duas ou t1es 
paroe;hias, c por isso o collegio ficar reduzido a quatro ou 
cinco eleitore<; lcgi.timos, estes mesmos podem ebger o c{e
putado. 

O Sn. N"m"s : - Não vai a tanto. 

O Sn . CAr.n:\o : - E' o resultado logico dessa opinião; os 
nobres deputados não têm o direito de es tabcleotl" arbí-
trio algum quanto ao numero. , 

Sr. presidente, estando hast.ante fatip;arlo, c não poilendn 
continu:u·, lindo aqui as minhas reflexões. Como os nobres 
deputados tt:m tomado apontamentos, c naturalmente se 
hão de occnpar da materia, eu me reservo para, na scgunun. 
vez que fullar, tratar mais tle espaço sobre a questão C[UC se 
ventila. 

:'lites,;:io em 1 tle '.luulto. 

~EGOCIOS DE Jll~U.S-GER.U:S. 

O Sn. SILVEIRA Lono : -Peço a palavra pela ordem pnr 
requerer uma urgencia. 

O Sr.. PnESIDE,.TE : -Tem a palavra. 

O Sn. S1LVEIR.\ LoBo : -Requeiro u rgeneia para apre~ 
sentar á camara.um requerimento relativo á inobservancia 
de um, .e t,ah•ez de tres artigos, dn, constituição do imperio, 
que se está infringindo em relação á província de Minas Ge
m es • e petlimlo m formações sobre negocias da mesmn pro
víncia, e factos que p;uarili.\o connexão com essa mesma in
fracção d!l constituição. 

E' approvacla a urgeRcia. 

O SR. Pn~:stDENTE: -Tem a palavra o S~; . bih·eir a Lobo. 

O SR . l:in.n:mA LoBo:'- Sr. presidenté, pesa certamente 
muito em meu espírito tudo quanto se r efere a melhom.-. 
mentos matcriaes, tudo quanto se r efere ao engrandeci~ 
menta industrial do bello torrão americano que nos vi o 
nascer. Mas , se são de incontestavel Importancia as que5-
tões desta ordem, por isso que tendem a proporcionar, a 
augm_entar para o paiz beneficios e va'nta~ens _Il!ateriae~ . de 
qu~ ameia não goza, em meu entender nao suo menos 1111-
pol"tan tes, menos dignas d:t a tt~nção da casa, e tnl ~ez sej ão 
mais urcren tcs quaesquer meclJclas que se encummhem a 
remover ~11al e s 'da ordem moral que effeotivamente estão 
affii rrindo a nossa pacifica e laboriosa população, comp ·scjiio 
a falta ue seo-urança, ll, cleficiencia ele garantias para o di
reito e pr.t·a. 

0

0 merecimento •. aliás pr~mettidas pela no~sa 
conEtituição c pehs nossas le1s. Para mnné sempre ~a mawr 
valia. e impvrtancia o emprego de meios de que de~~lO resul
tar a execuf-iíO das leis, e os comequentes benefiews a que 
toclos os citla<liios brazileiros ti\m direito , e dos qu:tcs, sem 
injustiça , sem attentado, os governo3 os não podem privm·. 

O Sr. .. lYAIST.IS : - Apoiado. 

O Sn. StLYEIR,\ Lona : -Sendo pois intuitiva a imp_or~an~ 
cia da mate tia de que me vou occupar, peço perm1ssao a. 
camara pam me demorar um pouco. mais na sustentação, Ott 
antes na justificação elo meu requenmento . 

Sr. pre>idente, ha tempos a est!ll?arte, desgraçadamente, 
lavra no ,espírito do povo brazilerro a pers!l~s!il;> de qn~ a 
constituiçã<!> do imperio não possue a effectmd,ade pratrca 
que era de desejsr possuísse. (Não apo wdos.) E facto. que, 
infelizmente, l avra essa pet3uasão, es~a fnlta de confiança 
ou descrença, por certo muito prejudicial.. .. 

O Sn . DANTAS : -Nos espíri tos snperficiaes. 

· O SR. Su.vuRA Louo : - .... ao credito, ao prestigio ela.. 
mesma constituição, e que muito desgosta ao~ homen~ bem 
intencionados, que desejão vê-la se~pre t:espettll;da .e ren~an
do nos corações de toJ.os. O mero obvro e umc? dfl..Illatar 
essa tal ou qual descrença é o esfurço g~ral <;)·smcero pela 
~ua mais escrupulosa e integral obser~ancra . 
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Leio, Sr. presidente, os artigos 32, 33 e 34 da nossrr CGns
tituição, e do seu dispo3t0 concluo, sem receio de errar, que 
a nenhum membro do parlttmcnto brazileiro é dado con .. 
.servar-se ausente delle, no exercicio de outra commiss~o. 
depoh da •na abertura, sem licença do mesmo. O artigo 32 
manda que o exerci cio de qualquer emprego, t\ excepç~o do 
de conselheiro de estado e ministro de estado, cesse intcri-
11amente emquanto durarem as funcçõcs de deputado ou 
de senador. Começa aqui a nossa lei fundamental a esta
belecer a implicação das funcções de representante da na
ção com o exercício de outros' empregos, dando sempre pre
erencia áquéllc nobre cargo. 

O artigo 33 veda que no intervallo das sessõc& possa o im
perador empregar um senador ou deputado fóra elo imperio, 
~ mesm<) que possiio ir exercer seus empregos, quando isso 
1JS impossibilite para se reunirem 110 trmpo ela convocnçíio 
da assembléa ~eml orclinari:1 ou extrnordinaria. E' esta 
uma disposição inteiramente p1;ohibitivn, que niio consoHtc 
sejão os representantes da naçdo distrahidos de fnnocionar 
1lU tomar parte nos trabalhos de suas respectivas camarns. 
Firma portanto. a constitui)1in, como J'Cgra p:eral, que os 
deputados, ass1m como os senadores, não sejão emprega
dos em oommissiio ou cousa alp:uma que os impossibilite de 
concorrerem (ts sessões do parlnmcnto. 

Esta regra geral sofl're apenas uma cxcepçflo ou limita
ção, e isto mesmo 111ediante e dependente ele uma condição, 
como se vê da integra do art. 31. A limitação é do caso 
imprevisto, ele que dependa a segurança publica, ou o bem 
do. Estado, e seja indispensavel que o deputado ou senador 
StÍ1a para umtL tal commissão. A condição para que possa 
sahir é a determinação ou licença da respectiv<~ carnara. 

Dar-se-hão estas hypotheses, Sr. presidente, a respeito 
do Sr. s.enador Herculano Ferreira Penua, que ainda hoje, 
ha quas1 um mez que teve lugar a abertura das camaras, 
se conserva na presiclencia cl!t provinoia de l\Iiuas-Geraes ·? 
E' a segurança publica que o exige? E' o bem do ~Estado·? 
Mes.rrw. que assim fosse, o que só por cleri~ão alguem diria, 
era md1spensavel, para que elle lá pudesse lcO'alrnente con
,s:rvar-s.e, a pmmissão do senado. Foi esta 

0

pennissão ou 
hc:nça rmpetracla e concedida? Eis o que o proftmclo res
peito que consagro á constitui9uo do Estado me obriga a 
mdagar na primeir~ parte elo meu requerimento. 

Ag?ra, Sr. pres1dente, corre-me o dever de justificar as 
demais partes do meu requerimento, e é força fazer menção 
de alg._uns fa~tos merecedores da mais severa cenoura, que 
denotao o last1moso estado Qm que a funesta pre;,iclenciado Sr. 
Her~ul~no Ferreira Peuna se obstina em conservar a briosa 
p:·ovmma d~ Minas-Geraes, digna de melh~r sorte e ele mais 
d1gno pres1cl~nte. Os variados e diversos papeis que o Sr. 
Pen~a tem feito na scena politica lhe imprimem um caracter 
C5JlUico, menos grave, e até ricliculo, absolutamente incompa
tJVel com a força n:oral, que é, em minha opinião, o primeiro 
el~n:ento governatJvo, e ele que, pois, sobretudo carece o acl
lUIDlstraclo~ de yrovincia. O easo é que pela falta de con
fiança que msp1ra, e pela dobrez, e pelo incomnrehensivel 
de seu caracter, tem esse presidente descontentad~ a todos os 
h~me~s éle bem c a ambos os partidos politicos. Tenho con
smeucm de que não lhe fa9o injuria alguma quando o apre
sento como homem sem principias pro)'rios sem idéas 
suas .... (Nuo apoiados.) ' 

O Sn. SAJI?,IIO VIANNA:- É uma injustiça qRe faz ao 
Sr. conselheiro Penna. 

O ?r~. S1L':F.IRA Lono :-.... sem um systcma politico, nem 
admm1strattvo, pelo qual se dirija. 

t
. O Sn. SALATDlEL : - Apoiadissimo; não tem idéas poli
JCas. 

O Sn. Snv~mA :f;~no : -O aparte elo nobre deputado, 
meu aclversarw pohtwo, é uma prova do que venho de dizer 
Gompr~hendo bem que o bom conceito, a reputação do ho: 
m.em, e um ~os seus melhores direitos. Por isso folgo sem
pre de resp<:Itar a rel?utação ele quem a tem, seja qual fôr 
a sua pos1çao na ,someclacle, ou abatida, ou mediana, ou 
elevada como a elo Sr. Herculano Ferreira Penna. Assim 
espero que os no1Jres deputados me fação a justiça ele cre; 
qbe em tudo qua~t? levo dito, e tenho a ex pender em eles
a o_n? desso adrnmrotrador, não me dirijo nem por indis
poM~oes pessoaes, nem por interesses particulares Unica
men e me serve de estimulo o cumprimento de meu~ deveres 

l
co_mo representante da nação, como fiscal da execucão da 
eJ. ' 

O Sn. SAMPAIO VIAl'INA :-Corno· todos nós. 

O Sn. SoLymnA LoJJo :-Esta manifestação que faz um 
deputado 11ovo e obscuro, pouco conhecido no pai~, não o f
fende, nem exclue o merecimento de ninguem. (Apoiados.) 

O Sn. S~un•~110 VuNN,I : - Nmguem diz o contrario. 

O Sn. '3n.YEII\,\ Lono : -Espero convencer a camara de 
que os esclarecimentos, ns informações que tenho de reque
l'eri são da mais_altn, justiça, porque tendem a cohihir are
pr0dncç!\O de abusos e exce3sos de autoridade, ue factos re
provados e criminosos, em cuja repressito se devem empenhar 
todos os homens de honra, e toda e qualquer administração 
que tenha cousciencia de si, dé sua missão e deveres; fac
tos. e abusos que n~.o devem ser tolcmdos, em época algu),Qa, 
mmormente na em ~uc _o govcr.no elo paiz se propõe a t.ra
?alhar para a rcahsai'>LO poss1vcl dos seus lonvttVeis dese
JOS de concollli::, um dos distinctivos principaes da politica 
que se ncnba· do maugurar. 

Tenho como certo c incontestnvd que, sem o banimento 
do abuso e elo excesso ele twtoritlaclc, sem a inteira obser
vancia d~t constitui<;ão e das leis, ~em o rc.;p,ito aos direitos 
e garantiaS elo povo c do cidadão brazilciro, <[lle, em uma 
pal.avra, scmjustiça c sem mornlidade, impossivel é conse
gun·-se a satisfação e mansuetndc nos unimos, que r;:\o os 
natRraes precursores c us condições da almejada concordia 
elos Brazileiros. (Apoiados.) 
Com~. ~enl~ores, olhar com bons olhos a quem nos tra

ta com InJUStiça, a quem nos rouba nossos di roi tos? 
Na clescripçüo que, pam justiticar meu requerimento. sou 

o)Jrigado a f'az~r .elo lastimoso. estado elo munieipio dc'Ma
nannn, r~a e_:<lub1ção dos abus11·os factos que ali se têm dado, 
e se contu:nwo a dar'· factos que c~csgrnçadam~n te ainda hoje 
se observao na max1ma parte nao só ela provmeia, como do 
B:azil in~eiro, ~erei o mais resumido que me fôr possivel ;. 
nao deseJO abusar da attençúo da Ctlmara. 

Devo entretm~to_ declarar pr~viamente ~ ca:nara .e ~o paiz 
que esses facto!\ sao tanto ma1s extrnordmarws e lllJ ustifi
caveis no clistripto eleitoral que tenho a honra de represen
tar: quante es\'e clistricto, graças á Providencia, se acha na 
n:a1s profunda ~az, e na inabalavel resolução de, sejão quae 
furem os exce1sos e attentados das autoridades locacs ou 
antes dos age~tcs de uma facção e ela presidencia, tudo ~of
frer cem res1gnaçüo evangelica, e _não consentir em hypo
thesc a]g_Jnna ',}Ue ~em de leve SeJa alterada a tranquil!i
clacJ.cpub!Jca. O part1do a que pertenço está no firme pro
po~Ito de levar :,o~ todas as lnzes, que csforç0s inauditos, pela 
ag1taÇ'ÜO daquelle pa?ilico municip~o, .são empregados pelos 
espoletaH, que o pres1dente da provme1a, contra toda justka 
e honestidade, r ão só conserva nas posições officiaes cou";0 
com sm1 inj mti!icavel protecçiio acorocôa nas sendas' do de
sati!10. Com oll,tos radiantes ele espenu;ca, h ta dos no futuro 

. tudo sotfrPrá esse clistricto. ' . ' 
Devo mais d\Jc~arar á ca11_1ara ~ ao paiz <JU<', proflignnilo 

0':, abusos, e de!,ieJfm~o provJdenCJaS para que dcmpparer,:ão, 
nao tenho eomo motn•o elo meu procedimento, tilho unic~
mente.do meu ~ever, assegurár no mnnicipio ele Mariantm 
a contmuaçiío c,lo triumpho em prol das idéns politicns que 
:ne honro e me desvaneço de professar; essas idéus exercem 
myencivel infl~encia nessa bella porr;ão da prGvincia cl<} 
l\lmas, como r1:centemente o acaba de provar o resultado 
ela eleição que se vem ele fazer de eleitores especlaes para 
senadores. 

E' minha opiniuo que não ha attentaclos, por mais munc
r?sos e. multiplic~clo~ que saj.lío, capazes ~e suffocar hoje o 
hberah~mo no distucto c~eitoral ele M:u:mnna. Os insup
port;wels abus~,s das autor1dades suqnaren:as têm, pelo con
tra~JO, concorn,do grandemente para o mtns rapido en"'ran
clemmento cl~ ~1,au partido, tão ce.rto é o aphorismo qu~ diz: 
< a pcrsc.gutçap augn1enta a smta. > Os desregramentos 
das ~utondades por um lado, e por outro a propalação e D. 

pratiCa, 'pela qual se distinguem ali 0s liberaes ela justiÇ'a 
e da moralidade a todo trance, como norma ele c~nclucta; os 
habilitárüo pan,L prescindir e dispensar hoje, como convem, 
todo e qualquer' auxilio official, e, o que é mais bello ainda, 
para arrostar e para vencer, na luta do voto, as violencias 
e as fraudes officiaes, conforme se tem venfirJado em todas 
as quatro ultim,as eleições. 

No !llunicipio de Marianna, Sr. presidente, tudo quanto 
é o~01al, tudo .quanto depende elo funccionalismo, r,c acha 
em mrc_11mstitnq1as verdadeiramente !;normaes. Este grande 
mal, ah, corno em toda a parte, é dev1do á escolha que o go
vern~, ~empre ihgeriudo-se no que não deve, p1·jncipalmente 
e:n ~·ClÇÕ~s , e prGcurando caracteres maleaveis que lhe 
s1rvao de mstrumentos cegos, tem feito do pessoal para Oi 
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<!rnprcgos c cargos puhlicos , com pr~tcri<,,iio inj nstificavcl 
do~ homens ele hem e de nwrecimen to que em elevado nu
mero alJ\11\(l:ln no dist1·i 0to elei toral de Marimln<l, c qn~ 
podiü0 prestar os melhores serviç,os. E o m~i.5 la>·timavel e 
insoffrivel e que aos preteridos, c em gemi a todos o• ho
mens qnc não commungüo em política com os agentes elo 
St·. Hercuhno , não c~ncerle S. Ex. r?Ct!rso algJim; pum 
cllcs é nul~o, sempre 1nlructuo~o o Jl!rCito de petiçii.o, de 
rcprese.ntaç,ao e de reclamo ; .os opposicion istns sfto conside
rados Jiotcs, nunca attcndH]os, nem acreditados. O Sr. 
Herculano, torla a vez que nma providenci>t reclamada te1n 
de co.ntrariar os intcre.sscs e os planos do> :u.!epto.; da presi 
dencw, avet·ha de ap:uxonarlns as queixas, e de ·suspeitos oa 
tes tem.t~nliOo dos homens da opposiçiio por mais qualil ic::tdos 
qut• ~cpo . e sob tacs pretcxtns vni-lhes recusando justÍI··a. 

ú :tctunl prcsidcutc de Miuas fez propo>ito de, u de~pcho 
d e tn,]o c curn sncrilicio de tnclo, "onscrvar c manter nas 
po~ i c;·.; ,. ,l ofliciaos e p0licincs totla cs~a cscori!t d" wc.icdade 
que, e:u t\pncas ele nefttrio t•xaltnmcn to c de CC"'' frenesi 
político, foi empregada peln. p:u·ciali rlado a que u~t'fmamente 
c de presente está ainda S. Ex. pertenc.,ndo. Verá a camam 
de que tempera é esse pcssool, e como se comporta: lunçarei 
uma vista tl'olhos sobre os districtos do tcnno de 1\Jarianna 
que se uchi'io em mais :1pertadas c mais inf,~lize> cireumstan
cias. O pensamento que presidiu ú depravada csccllw. tralls
parccrJnn identidade 1lo "ys tcma c na "cmcllmnc,,;t elo;; J\wtos 
contm a opposiçiío, [11'aticados pelos difftJruntcs e.sr:olhidos. 
]\•nlio aqni alguns do<:umcutos, que lerei Ee fôrem co1ltes~ 
t!lcl:1s 1ninha:; asscrc;!õC~. 

Nu p::u·orh in. O!l di , tricto do Abre-Campo a snbdelegacia 
c os ca1·gos pnblicos de nomeação do governo es tão eontbdoe 
aos individuas menos habeis c apto3, e mais faltos de mont
lidade , de probidade e reputação; indivíduos que, ulém 
disso, continumlamcntc commettcm actus revoltantes deve
X!!Çiio e injustiça, e que si:io conservados pelo Sr. Herculano 
a despeito clRs rcchmações dos inuumeros homens dé bem 
<laquclla parochia, e com preterição destes, só porque ~sses 
indi1iduos não recuiío ante abuso algum, ou meio rcprova
d·· , quando nas occasiõcs eleitoraes se trata de su pplantar a 
p:mndP. e escolhida maioria que tem o partido liberal na re
ferida parochia. Basta dizer que o subclelcgaclo é Pedro Dias 
da Costa, homem falto de intclligenciu e ele brios, e que é 
COnfcr vudo sómente por ser um "ínstr umcnto vil dos mais 
<t UI: muitn deseonceitundo~ nlanocl e Fcl íppc de Abreu, 
aquclle jit uma 'ez processado como roubador, e ambos peln. 
opiniiio accusados de grandes escandalos. São estes os ho
mens a quem o Sr . H erculano ileixu entregue aquella infeliz 
purochia, e contra os quaes nada valem oS recurs~s legaes . 

As prisões arbitrarias, as perseguições com processos in .. 
justos, e p::m recrutamento, em vindicta de serem taes es
poletas · do governo repcllidos pela opinião, e para vencer e 
destruir a esta, são continuadamcntc postas em jogo. A 
~unt·da nacional tamhem soffre muito; entregue ao tal Fe · 
lippe ele Abreu, é flagellnda com iníquas prisões, e por mil 
numeit·ns. Logo <lcpois das eleições de Setembro, despeitado 
com a dignidade que mantivcriío os gu<trdas de votar com 
snns consciencias. e preparando ao mesmo tempo o terreno 
p~ra a eleição de Novembro, armncon elle a muitos pais de 
t':t:nilin do seu trabalho, e do seio dest:ts, prrra machuca-los, 
como ellc mesmo declarava, e mandou-os levar oflicios fic
tkios n lonp:inquas paragens. F oi n>sim que foriio forçados 
a vir a Marian na, clo.:de demora distante o Abre-Campo 24 
.le,!l:nns, e em uma nccasiüo em que haviíto milhares de por
ta:l0res para e"n cidade, por isso que tinha en tão o juiz de 
direito de. ahrir con·eiç~o, em primeiro lug:u o g uarda e 
vc>tnnte Fclisbino.José do Espírito Santo, o dous dins logo 
depois outro guardn tambcm votan te J uão José de Carva
lho, com snppostos ofíicios ao candidato governista, a quem 
a dcscomeclida facilidade dos saquaremas em dar protec .. 
çiio nos seus elevou ao com mando superior. 

· O districto elo Anta so acha nas mesmas deploraveis cir
cmnstancias; está entregue ao jugo, e sob a estupida domi
Imçiio de José Luiz da Silva Vianna, h omem da mais supina 
ignorancia .... 

l ;•u voz :-Nüo apoiado. 

O Sn. S•LVEJR,, Lono : -Tem alguma instrucçiío esse 
homem? Nüo sabe nem bem ler. 

A MESJJA voz: -Tem a sufficiente para: ser subdelegado. 

O Sn. SILVEIRA Lono: -E' homem o mnis in tratavel, 
de maneiras as mais brntaes, não sabe da lei, nem quer 
saber, não a respeita, como que tem aversão ao que é justo, 

s~' r6:,oita. co~ n idôa do clc,·~ r; é um. verdadeiro ~clvag:nn, 
d J z;rl<LOS 1nstlncto~ e o mms mesqu1nlunnento vi !.1gati r0. 

O outr') s ubdciQ~rtdo F.raneieco HerculaHO Monteiro da 
G1tma, com ~ ucm e! I e reveza o exercício do caroro é um mor·o 
.estonteud~, imprudente e fnrioso, que paru s~:.'antoridade 
nen_hum titulo ten;. n não ser o de familin, que nrro'é hahJJi
tnçao, nem mereCimento pessoal. Pratica o me;mo que os 
outros suhdelegildos dcsmandados de que t enh'l falládo, e, 
para. que a c::mam fJrme idéa do seu caracter, basta i'el:'.tar 
t~m f~cto, CUJn vcrrlade me é certificada por muitas pess<ins 
hdedJ.gna s daquclle clistrieto eom quem tenho comer>adn n 
re~pclto. Ao pa&s::r pcln estrada a t 1·opa de um tropei1:n, de 
CUJO nome me nao lembro-agora, u ma m•lllada de teetas 
novas, pertencentes a e&se l"ra ncisco H erculano, espan tou
se, e umn dcllas, que em consequencia corria, teve de cnhir 
e de quebra r uma perna.... · 

O Sr.. Arn.11DI::- Como se chama? 

O, Sn. Su.YRIII.\ Lono : -Frn.ncisco Het·cuhno Monteiro 
da Gama. Logo que soube desse acontecimento dirigin-se 
acompanhado de ge1~.te, on capangas nrmadoa, 'ao tropeiro: 
~on? .. da trop~ , c. rlispensau.do toda a ac~üo ~ intervenção 
Jud.wlftl, ou >llnd:: apparencms della. cxtorqmo-lhe assim , 
á VlV!I fo r9a , com miio arl)J:tcla, a qunntia de cem mil réis 
em q11e elle proJ?riu avaliou sGu prejuízo, e em que con2 
demnou o trope1ro. 

E um tresloucado destes é conservadn pelo Sr . H erculano ! 
E stou tão convencido d~ vel'clade do f.acto que no paiz 

venhn de revela r ne,.ta tnbuna, que não d uvido de por 
ella r fspondcr. -

. O Sn. ~TU.\IDE : - Mas tah'ez esteja cngatJado por falsas 
mformaçues ; esse moço não é capaz de praticar isso. 

~ O Sa. S tLVE lll.\ Lona: -O districto da P onte NO\· ~ tum
bem muito tem soffrido ilas autoridades locaes. Para nfío 
fatigar a nttenção da e<tmara não fullarei dos factos de m~is 
remota data. O subdelegado Domingos .Tosé Alves do Souza. 
com quem aliits entretive relações de affci,;ão , depois da der
r.ota que ultimamente soffreu no e.ollegio e\eitoml, t em pra
tJCado dBsa tmos; mostm-se compu;tdo contra torlo;; os libe
;-aes, abusa por um modo insupportttvel de sua anLoddade, 
1nsolcmtemente ameaç>a a. tndos, não resp12i.ta :1 nin~uCm no 
sen districto, por n1ais qua1ificaclo que :-:Pja. e 

O Sn . .c\:rn.uhE :-E' inexacto. 
Os, .. :3 tLVEIIl.\ Louo :- Vou apr<'Sentar. factos de qu~ 

tenho aqui rlucumen tos. E";e Htbdele.;l;tido é um homem que 
11utre, qne nliruent.u o orgulho, a v?..id~•d'J de nnin1oso e ava·~ 
lentado, pensa que é gramleza mostrar-se disoosto f< me-. 
dir-se em luta com todo c ·qualquer cidad::o; lud.ibria e 
provoca n todos. Ainda ha poucos dius , qum:clo o Sr. Her
culano Ferreira l'anna, com fbgrrmte abuso rla nutoridacle, 
nbuso de que a· final me cceuparci, lhe enviou. na vef·jl·~ra da 
eleiçüo de eleitores para senadores, que tev·e"l us:r:tt a 17 do 
passado mez ; uma portaria ou deci~.:üo, p~lu qua~i, n:\-·oran
do-se em r•' lnçiío elo clistricto, clccreto'.l :\ nulliHcaç,ão de r.m 
provimento do comelho municipal ele recurso, por meio <l<J 
qual havia reparado o mesmo conselho as graves e revalc 
tantes injustiças que o subdelegado c seus asseclas com
mettBrão na qualificação dos votantes contra o partido a que 
tenho a honra de pertencer, ufanou-se por tal maneira o 
nresmo subdelegado. e excedeu-~e ao ponto de, depois de 
muudar dar muitas descargas de fttzil , pnra atemorisa t tal
vez os votal'ltes dn onposiçZ!o que se reunião uG arraial, sahir 
pM·a R run, como rtm possesso, a insultar a quantos liberaes 
encontrava. 

O Sn. ATHAIDE :-Elle é incapaz de insultar a pessoa al
guma. 

O SR. SILVEIRA Lono :-Aqui estão cartas (mostrando-as) 
de amigos meus mui circumspectos, como, por exemplo, o 
Sr. José Caetano da Silva Brandão, que me l'elatlio esses 
factos. O desmanclo do subdelegado infelizmente não parou 
no3 insultos; dirigindo-se á loja do Sr. José !11aria ci'a Sil
veim, ahi encontrou o est1mavel cidadiio Sr. J oaquim Pedro 
Pereira da Silva, e começando por insultar a est~, passou 
logo a ameaça-lo, e a querer effectivamente espanca-lo com 
uma grossa bengala que trazia com sigo. 1\'[as o Sr. Joaquim 
Pedro soccorreu-se de uma arma de que pôde lançar mão, e, 
br ioso como é, fez recuar o hallucinado subclelega.'il. Este, 
retirando-se dacaoa, gritou pelos seus capangas, que pa1':i logo 
se teuniriio, e só que:ião de~orar o Sr: J oaquim Pedro, que 
escapou de ser assassmado porque o dono da casa, com seus 
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instantes ec::;,•l!Jc~. o c·br.igen a !';lltnr ~ m?~tradoi, deu-l11e 
g:naridn l :o) interior da ca~a, e, logo depo1s, e;;capula por 
Úmn jnnell~ . . . 

Vai vendo a cnmnra, 8r. presHlente, o estado do mum
dpio de ::u~r:mmn, e o cnlibt·e dns nuto~idudes c_ontra_quem 
inutilme11tc ,e terri reclmnndo ao m~1to parem! e mepto 
administrador Sr. Herculano Ferreim Pennn. 

(O Sr. fresidc:l!~ di,·igt ao GradO/' a1guma.s [JCClal.'ras que ui'lo 
ouvimos.) 

Nilo trato nqui do se:~ai1or do impcrio, fallo elo presi
dente <hl proY;J:c~ia de ::l.linas Ger:~e:-, e a qnn~idnd~ de "en:t
dor n~io o <.~xini:e das Co?r!.:Hll"fl$, nnül~ :1s 1nats furtes e vehe
mentes, que cu !~nho dire; tu ,]~ fnzer-llJe peh snn pessimn 
administra)âO. 

O !:ln. PntsmE~TE:- ]'.[as ser<~ bom qne o nobre deputa
do niio ~e ~i J'\·~~. d~ !'xprl.!s:.0es que off~udcn1 tão dircctamcn
te n pessoa <le um re;,rese~l :ume Ja n:tçiio. (Ap@iados.) 

O Sn. SrtvEn:.o,. Louo :- De1n; 1nas sou eu o rcsponsa
vel por el!a,. 

O SR. PP.EswnTE: ~ Xiio tl!\~, t;\ isso: e11 , como presidente 
da cmuara, ::-ou olldgatlo n f<lzer E>sta ol)servn)ãO ao nobre 
deputado. 

O Sa. SiLVEIRA I.ono : - Sim •. senhor, e cu j:\ tire :t 
honra de e:<:p~!ear a Y. E:<:. ou e estou censnmudo v presi
dente da nroriucia, e niio no i:uembt·o elo 8Cnudo. Sr. presi
dente, a situaçilo à o ,]!stricto de Paulo Moreira é Jigua de 
lastim:t . Ali Ee acha encarregatlo, c'' freute da policia, o l:l
migerado <To>e Ferreit":l i3emtica, um annlplmhcto, um clc;
pota, qne peia sua immoralidade emah·er•aç~o é :tbsolnt!f
mente incap,;,z e indicYEO da exercer o nuti:,; insignificante dos 
cargos pnbli.,os.Ach~onic:1 de~se mb<lel<'g:\UO~ · a mais re_vol
tantepossird . não h a pri,ão:nbitrrtrin, nilo lm processoJnJ no
to , nfio hn desac!!!o no ("icl:td:'io , ll ;1o l1a violcncüt, qne e11e u:lo 
tenh~ comrr.(~Z:!.._lu. ::\•) ... lu:n·t~il'úo elas Felicias con:wna elle 
um tronco (r;:0 ~ei cb. qunlic~adc lla lUadeira), que frequcll
:en1C:'Hte funccio11a. E' tun !-'nbdt;le~ado que V~n1 praticado 
urn sen1ni.T:.11(:TO de nti~Ll:n.du:-; e crin1es, c que, segundo é 
not.odo. e m1.:i conviuc ~ ~H ;J~ ptc-:\·ns, le\'o u n. degradação da 
autoridade :-:.o uonto Cc re c!'Lltar um llomem casado para 
t.lnshoncstu· 'õa:r mull!e1·. O rc~rut:ttlo chama-se .Joaquim 
Clarmino (:\3 :3ou:~a . Et;:~·et~n.1t 11 , con1o e~se lle3púta. se atir:l 
como 11111 hr.1:20 lHlS i1~:~~s ti~eitCtrn.c~ , e pr:1.tica quantos abu
sos e crimes po~:::üo C•)r!I201T~l' par a dal' triutu pho ú. facção 
protegida pelo. ::Or. Hercdano Ferreim l'cnna, este o C0user
va a de~peito: ele -:::udo. P:u:~ ademi~sáo desse verUugo , n l~m 
de alli~iar os po,·os de nm sdmelh:mte latcgo, têm represen
tado n S. Ex. muitüs cidadãos respeita~ eis, que lembrão
lhe a necc>si<lade m"f!e:üe ela nomeação de um outro subde
legado, fosse quem Ü.i~ -3~, e da mesmn parCialidade; mas 
:). Ex. a nada ~e tetn lnovido. 

Nem vn~0r5o couse. Hlguma para S. E::.::. os respeitrtveis 
t estemunhos do muito honrado e justiceiro Sr. senado 
I<'ernamles Torres e do .-e:1eranclo Sr. harilo do Pontal, tam
bem senador clo im perio; o i10mem cle todas as parcialida
des, resolvido n colher o fmcto dos abusos e c rim~s desse 
jnst.rnmcnto ce.;!O tia i~lCÇÜo ~u~ protertida, affectou recciar 
:t ~echa <le parcial, qu>E,do a necessid11"iJe publica altamente 
extgia, e exige, a deniis ~ ~o desse encrgumeno, e a nada se 
movett. 
• Para S. Ex. ó que é a lei e o clevcr, quando se trata. elo 
Interesse? S. E>:. está af-~ito a >;eguir sempre a este, a des
peito dos nobres estimulas a que attende e obedece todo lJo
m em que preza sua dignidade c se r espt•ita . 

. No districto da Cacào.;ira as causas correm tnmbem de 
u:n m odo contl istai!or. Este districto foi dado em patrimo
mo, e em recompensa ti e celebres c e:{ecraveis fac;anhn.s elei
toraes, a um tal Francisco José da Silva Ramos, nullidade 
~quem o governo saquarema, em vez de punir, tem larga e 
Impudentemente recompemado. Ali 0 donatario do districto 
escolhe de prefereHcia para lugares de policia os homens mais 
mal inteaciouados, e ·que menos conceito merecem verda
deiros réos de policia . .Bernardino de tal homem ;econhe
c~damen~ de instinctos ferozes, era o in~peCt(lr do quartei
xao. ~a ~m~uca; ccntr:; um ~ilo impr?prio empregado de 
-pohcm fizerno meus omtgos VIvas e reiteradas reclamações 
a~s antecesso~es do Sr. P enna, e como pertencião á. opposi
çao não farão atte11didas. 

Esse i~pect01 de quarteirão foi conservado até que fez 
succum_b1r ao seu bacamarte um distincto libQral abastado 
e labor1oso proprietario e pai de famílias, José Antonio de 

Lima Itolim. A muito custo. contrn. inauditos_ e~forços do 
1·efericlo Rnmo,, foi processarlo por esse homicídio ; mas, 
protegido descn•:ndamente pelo mesmo, elle e outros n ss~_:;
sinos, ns nntonilnrlcs nem no menos os prendem ; passetuo 
Ji,•rementc unquelle districto. O Sr. Het·culano mbe ele tudo 
Í5to, conserva tae2 autoriclades, e nem uma só proviclencin 
clá n respeito. 

O Sn. DANns :-Silo accusações muito graves. 

O Sn. SJL,"JCIIL\ Louo : - 1\Ins respondo por ellag ; s'lo 
factos noto.-ios todos os que venho de refer·ir, facto~ que em 
bon fé niu!(uem me púde cvntestar, 11em mesmo o lloLre de
tmt~rlo pelo di stricto do Ubá, que taut.o interesse man;fcstn 
·pelos ne"ocios de Mnri:tnna. O que prtrn mim em tnes casos 
tenho c~mo intolt•rn.vel, e nilo cessarei d<• repetir, é que S. 
Ex. com o mnior <lc;:cmhamço se julgue sempre hnhilitrtclo 
p11,ra <le~p1·ezar o~ maisjn,tos reclamos <los homcus_h o:Jcstos 
simplcsmcntP pelo litcto de não ~crem ~o St•u partulo .. 

No cli stricto d(' Snnt.a Cruz, Sr. prcindent<o, a :mtondnde 
tr:~balhn in<·c• ;;~u te c >c <l> for\':t par:t qnc n> leis ali ni"lo exer
çlio sua bonetka 0 tntdl:tr inf!uet~cin. O :;ub,Jclcgrtdo Anto
nio Gomes C;lll tliil<••, homem S<'\\1 mcrito al~nn1 pelo qual se 
distinga, ele ha muito eetit tr:tnsl"urmaào e1~ ca~ntuz de 
qu:tnto:; r,,cinorosos h a; em vez ilc os per» c gnu·. e htzer pu
nir, vive cerc:l<lt' clclles; é um facto tão notorJO , que dn
\·ido haj :1 qn•:m se anime rt con_testn-1?. N:"io lm quem o nilo 
tenha vist,, pelas esttndns mats publiC1S r.compunll:tdo ele 
Benedicto Carl0>, de Francisco I.connr<lo e outros a ' sassi
nos, e como tnes prouunciado_s, do~ quatro ciganos, ~ quen~ 
uom numenJs s sicarios fado barbnmmeutc nssasstnar, a 
luz do soL " '' terreiro da facencb elo Sr. eoronel T orre;;, ir
mão do Sr. s ; n:tdor F ernandes Turres . 

N"ão lm quem não " liba que naquclll' cli st ricto se ~om
mettcm mort~s e ferimentos impunemente, sempre que os 
commcttcr!01'r ~ são npnniguarloõ ·ou alcnução n protecçiio do 
suhdclcn·ado. iA~,; i < ti a uma eleiçüo uaquelb pnrochirt em 
Ütttnbr~ proximo passnrlo, e tive de ver com pasmo,_ na igre
ja e f<>rn delln. lia presença ilo subdclc!_tndo, mn1ta :::::n te 
<lll 'na pnrcdlidade armada de nrm:1s defesas, como Josse 
Pe.-1 ro Rnto, 1e ontros cujo nome ip;noro ; :tqu i n1 r:.~ r.1o J!a. 

eôt·tc ha te; tcpnmhus qnnlificadao elo que veJ1ba ,:e ~ffir. 
· mnr . 

)/essa <'leiÇ'~io vi \'Otar, c npre<entrtr- se como campe,~o 
delta, un1 cl ns n ~~nssinos dos ciganos , de nome l\Jar::oel F er
r eira, por nnt:momnsin o Contente, contra quem li n0 res
pe~ti>o pr,wc.";o tres depoimentos de \' ista, ou t.<ÜVel. 'inn~ro 
;m cin co (d~ trc:; me lembro perfeitamente), além c! ~ outms 
de m uit.n for t;a que o conõtituem um dos autores desse c.rue) 
morticínio, c qne n:õo foi prouunci:tdo, sômente por ~er 
prestimoso in ~tmnwnto eleitorHL Tudo isto é incon_tes:av~l 
e JJotorio, a ssim como 'luc e soe snhdelen-ado mcrc:tdeJa cym
cnmeute essa protecçiio com alguns 

0
criminosos de quem 

obtem scrviçqs nn sua fazenda de cult.ura por preç:.;.l ou 
jornacs muito inferiores nos ordinnrios , c com. ou:ms a. 
troco de os não rccrutnr. E o Sr. IIerculann F erre.m Penna. 
esti~ "Overnnndo n província. ele Jllinas I GralJ<le ZE:lo peht 
jnstiÇ~t, pela scgnmnça indiviclunl, c pch moralidacl~ pu
blica, é orlo 'presidente, que snbcnào, C01no 2abe, il'> tu,]o 
isto, conserva tacs autoridacle> ! 

Devo agom ponderar:~ camrtrn, p_arn qne bem ronheça, 
ducl~.s as devidas excepçüef;, o e:;colbJdo pe,soal qne ccc:1pa 
as subdeleo-neias e mais carcros de polic ia do termo de ;\la
riunna, qu~ t rcs. inspector~s de quarteiril? se nch~o c~'ect~
vrtmente envohtdoa em cr1me de assasslll:ttoo. lm " Be• 
nardino de t ;al, ele quem fallei, inspector Ja Pin,: ncn no 
ciistricto drt (;achoeira, e as~assino do Rolim, como tal pro
nunciado. O~tro é Benedicto Carlos, de quem tnmbem j:"t 
fallei, insp·ec'tor elo qnart~irão elo. armial ~c ~a.utn Cn1z, 
assassino elos qn:ttro mencwnados ctganno, V!Ctnnas da fe
rocidade a 111\lis imperdoavel, E outro finalmente é o su
pradito Mano<,ll Contente, que, mettido em proce~s~ e sendo 
provadament\l um dos mat'lrlores dos cif'an~s,. fo1 llll;o~en
tado e exclnido da pronuncia, pelo ma1s cmm;wso e ll1JH;S 

titicavel pattonnto, só , como d i;;se, por ser vwlentador <t<l 
eleições . 

O Sn. Pm;~<DENTE : -Creio q«e ~.honrado membro te';l 
ainda de leva1; algum tempo na justificação do seu rcqucn
mento. . . 

O Sn. SILVEIRA Louo: :...... Sim, senhor. 

O ~n. PRES.mENTE : - t. necessario que a casa o permittn. 

O Sn. SILVfmA Louo: - Por<Jue? 
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U ::ón. I'mcsun:xn::- I'orq"'~ c3Ut pnsort•h a hora rlesti

Jmda para aprest:nt:H;iio c discw;;iio ele rcqut:rimeutos. 

O Sn. SJ:.vmu.\ Louo: - Cmno me nii.o conYe>m interrom
per o meu tli:,eurw, peço a V. Ex. qHe co:1sultc a casa, 
se consente em que cn continue até iinalí:ia-Io. 

O Sn. VnLn.\ TAv.cm:s:- E' materi:t muito importan
te; ú preciso que ouc;arnos essas accnsnções. 

O Sn. FEnNANIIES Vu:w.,: --Eu não suppunha que a lei 
dos circulas trouxesse esses tamancloús. 

O Sn. VILLEL\ TwAnE~ : -Pois infrac\:ücs ele lei dessa 
ordem são tamanU.oús "? 

O Sn. PnEsWEl'rm: -Vou consultar a camara. 
A camarn, scntlo consultada, re3olvil pela aflirmativa. 

O Sn. Su.VEIIL\ louo:- Agradeço ú camara a .lttenção 
que me acaba de libcralisar. Sr. presidente, mal do llrazil 
se o "DYcrno não der provas inequivocas e evhlcntes de que 
mui s~riamcnte se interessa pela fiel execuc,üo da constitui
ç·iio c das leis, pela J"ealisaçüo U.as glll;antias que ~ss_a mes
ma constituição o leis off"recem aos culaU.ãos b~·azllmros; e 
em minha opini:to este grande resultaU.o pratlco depende 
capitalmente da escollm de bons administradores, e ele pes-
soal pata autoridacles c empregos. . . 

Esfor<;ando-mc por circumscrevcr o X1UIS poss1vel o meu 
discurso, passarei a considerar em rcsmr:n o estado da des
ventmada, mas muito briosa parochia da Barra Longa, que 
tem si elo o theatm U.e quantos excessos c abusos ele. auton
dailc se podem imaginar. Nesta parochia, nüo obstante as 
\·exa~~ões, oS meios aOnsivos e· as fraudes que e~preg~u~o as 
clcspoticas ltntcriàades policiaes e o desmorahsado JUlZ de 
paz nas elmções d0 anuo passado, forão derrotado:. os gover-
niatrrs. . S II 

Cvntra essas fraudes represcntárão os bberaes_ao r. · er-
culnno Ferreira p.~nna, que, dando pela sua Hrecusavel 
existencia, e mandando mnmllar a eleiçüo, nenhuma pro
~idcncin deu entretanto contra os seus autores pela abso
luw dcprmdencia em que está ali o partido protegiU.o por 
S. Ex. do autor principal elas m"sm~s ~rautles. . 

O totum continens, o instrumeRto prmClpnl desse partlclo, 
o autor de tudo, é o muito probo e aeredit:tdo Manoel Joa
quim Gomes eleFigueircdo, .a quem com gran~e. escandalo 
0s saquaremas, para reves.ti-lo de. cer~o prestl!?Io, embora 
mcmmcnte phantlt3magonco e chuuenco, deruo a patente 
de tenente-coronel da guarda nacional, supprinclo por essa 
fórma a falta ele opinião do seu espoleta. 

O Su. Am.\mE : -Já tinha por si a opinião ~ntes de ser 
tenente-coronel; é muito conceituado na parochm. 

O Sr.. SILVEIRA Lona : - Está enganadisdmo ; tenho fac
tos que posso declinar ; e merece tal conceito, _que é geral
mntc conhecido pela antonomasia ele Manoel Pirata. 

O SR. AnumE : -Isso é muito pequenino. 
O Sn. SILVEIRA Lono :-Não é tnl pequenino; pequenino 

e desastroso é o acto de um governo que arvora em poten
tado, e torna irresponsavel, e acima da lei, um homem se1_11 
me rito algum pessoal, e que é uma am.caça pcrenne a~s di
reitos e aos bens das pessoas menos avisad~s e pr~te~idas. 

Fujo sempre que posso de entrar na Viela particular de 
alguem ; mas é certo que o governo, antes de fazer suas 
.nomeações, tem rigorosa obrigação de at.tender para as qua
liàades moraes e pessoaes dos uomeados a qt~em pret13ndeu 
elevar, a quem empregou, alim ele não reba1xar os cargos 
c as nomeações. 

O Sn. ArmmE : - Proye que ellc tenha commettiU.o cri-
mes, que não é digno do lugar que occupa. _ 

O Sn. Sn.vEmA Louo :-E' facílimo de provar que nao só 
elle, como os dons subdelegaclos que llie servem ele ~ego_s c 
abj e c tos instrumentos, o caduco coi~oncl Caetano Ca~ülo 
Gomes e João Ferreira Polycarpo, sao homens de pes:;lm.a 
nota, a.'e elastica consciencia, que têm vivido, os clous pn
meiros á custa da viuvez, da orphandacle e de tcstama~lt~ .. 
rias·, c o ultimo {t custa de uma outra equivalente espemah
dadc. Os clous primeiros maiormente v~nde~ a eas.e preço, 
e por esse genero, mtüto caros os a~Omi~laVeis. sm·.v~~os qae 
prestiio ao ""overuo, a quem sustentao. Mas, Sr. pteoidente, 
occupm·-m~-hei sómente de alguns factos seus como auto-, 
ridade. d" t · t 

Mil Yiolencias c desmandos praticão naquellc Iô nc o, 
principalmente nas épocas de eleição. Tendo sido annulla"· 

das rtS c}eiç•ÕCS rJejtJizes d(3 p:lZ daquella [•fl.rochia, IJ1TI COH

~,f:queacia das fraudes de q11c .fnLei, Cú.Jlltrcf~t~i~l;t.-J pelo 
tal juiz de paz l\1anocl ,Joaq1_:dn1 (iDnlC3. do Fi.~nciredo e 
sBus pnrtidarjqa, tnnrcou a prc"siclencia Ja provil!-eia para a 
nova eleição o U.ia 1o de JVJnr\·o. 

.A palie: ia tratou logo, na fúrma de sea crimi:no!3o costu .. 
me, de amanhar o terreno. Em a noito cb 7 para 8 ele Fe- · 
vereiro os inspectores de quarteirão do armi:d da Barra 
Longtt Felisberto José cltt Silva, do quartei,·ão dos Fernan
des José Antonio elo Nascime1lto, e do Papa-Gente Jo&é 
de Souza Vaz, tendo reunido grancle numero de policiaes, 
derfto neste ultimo quarteirilo 1 onclí: ·nutü, infenHa.1he era a 
opinião, buscas em tres casas, note-se ben1, durante a 
noite, tt horas n10rtas, para recrutar •/otmltt~S: em casaS dos 
q ualilicado~ Lizunlo Pedro, Felippe Sm1tiago, c de Joaquim 
Crescencío, lilho do votante Tvhnoel da Costa. 

E.;t:wiío sem duvida desassombrando ·a liberdade do voto! 
Forão actus de acatamento ao preceito da constitui\;ão, que 
confere a todo o cidadão um asylo inviolavel em seu domici
lio, 'e que absolutamente' prohibe a entrada do mesmo du
rante lL noite, f6ra dos casoe por ella exceptuados l Uma 

' qucix~t formal foi dirigida a S. Ex. por tão funesta violação, 
assignacla pelo cttpitão Mano~l Gonçalves Mol, e Antonio 
Gouçalves de Freitas. Mas S. Ex. entendeu que, declaranc1o 
por de.spacho que nüo se recrutasse mais, e'taYa tudo provi
denciado; e que a conculca1:ão de um artigo da constituição 
não era con;;a fóra do poder ele um subdelegado factor de 
eleição. O Sr. Herculano firmou, com essa irresponsabili
dade, o exemplo de que podem seus agentes fazer impune
mente o que entenderem. 

Tenho entre mãos docnmentos pelos quaes se provtt que 
o subdelegado imbecil c criminosamente recusou-se a man
dar passar por certidão a integra dessa ordem de buscas que 
lhe foi requerido por um amigo meu; depois de trcs peti
ções exarou o despacho que se segue: <Se o supplicantc pre
tende com es:;cs terrores afugentar os cidadãos votantes da 
presente eleição, a ·autoridade policial não está de accorclo 
em consentir. Passada a eleição, volte o supplicante, que será 
deferido no que justamente requerer. Barra Longa, etc. ~ 
QunJ;tos dislates em tiio poucas palavras? lUas sempre"' de
negação da certidão l Note a camara que elle chamava 
aterrar votantes ao requerer simplesmente a eertidão das 
buscas, certidão que podia servir a dissipar terrores, porém 
jámai~ para aterrar votttntes. Note que quem requeFia não 
exercia nem exerce cargo publico algum. 

O tal U.espota e sabichão, de mais a mais, decretou sus
pensão de despacho, ou férias até depois da eleição por 
conta de sua propria autoridade. 

. N;tl3arra Longa .a autoridade policial se tem arrogado o 
clirelto de, sem motivo algum; mandar msolentemente cha
mar á sua presença qualquer cidadão, por mais importante 
que :;eja, para reprehendê-lo e exprobra-lo; só afim ele des
gostar a população que segue com romano affecto as idéas 
liberaes, contra os quaes ruge e brame o mesmo subdele
gado. 

O illimitado apoio que lhes presta o Sr. Herculano tem 
tornado insnpportaveis e descometlidas as autoridades da 
Barra Longa. Indo eu assistir á eleição ele juizes de paz que 
se fez no lo de Matço do corrente nnno para 'nli ajudar a 
dirigir a opinião , e vendo a policia que a perdia , resolveu. 
fazer desordem. Estava eu na igrej ::r silencioso e quedo • 
como posso provar com mais de duzentas testemun1Jas >e 
fôr necessario. Manoel Joaquim Gomes chama de parte, {L 

minha vista, um seu espoleta de nome Bem vindo, falla-lhe 
em segredo, e este vol~a a T~qu~rer a_o ju!z.de paz p;esiclente 
da tnesa que me manaasse salnr du 1greJa, e a n1a1s quatro 
ou cinco nn1igos meus, que não eran1os da parochia. 

Levanta-se sobre isso uma celeuma e al;:azarra qne assu
mio um aspecto formiclavel; e tomado dednedo, tendo fu
gido o dito l\fat{oel Joaquim da sccna que creon o· seu espo
leta coronel Caetano Camillo, com a facha de subdelegada~ 
pôz-se á testft elo motim ou disturbio. 

Ri-me de semelhante loucura; ll).ns, alcançando logq que 
o iim em perttirbar e inutilisar a eleição, que estava comple• 
tamente ganha pelo meu pa~·tido, cõmo o mostrou o resul
tado declnrei-o; e para evltar pretextos, contra a vontade· 
de u~ sem nnmero ele amigos que ali estavãõ em?graude. 
maioria, desisti do meu direito .le assistente, e retirei-me da 
igreja. Se não fôt'a a m~~1ha prucl:ncia os desordeiros pro~ 
jectos da autoridade termo. produzido talvez ensangueutada 
luta. 

Vendo o parti elo clRs autoridades ali, 'lu e por mais que 
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dizimnssem11a qna!iHcnçüo \n.os lihernes, estes venciiío sem
p•·e, e a dc,spcito de tudo, nws\luinhumente revolt:ldt} co~ 
as <l~t rota:; 1 assentou de u1ct.ter em proces~o e de per!::\cg·utr 
a~ priucipn11s influencias do lado liberalnaque~b parochia. 
Em tins li<' l\lnrço do cot'l'Cllt<' nnuo mandoH p01s o subdele
"ado ,Te>iio Ferréint Polycm·po intimar, pam ver jurnr teste-

. ~nwhH 2 , no,; mui respeitav~i, r:idf!diios c abastados Jhz~n
deiros 0 ~ ~r~. mn jor Antonio Gonç:~ l\'CS 1\:lnclmdn, mnJor 
}1Htwcl G<m,,alves' ]\[oJ , Sebasti~o Ferreir a Hnbello, Jo:;é 
]IJ ,trin c\:. Co;ta ~autos, tenente Gnalter Pereira Guimariics, 
ca pitf:o 1\lanocl l..!n tri:n!.O Pcrcír:1 , .. Autánio Gonça1n~s de 
Freit <lE=: · c .fusú B::z:Jio de Fruir•l~ , to los JH!S~O.t:-' tnuito de 
bbm, rlc ree<'nhceida. probidade, c tle nn1ito boa po::iç·ão ua 
sociedm1c, l: L\la estima geral dH que r;oz:i.o ... 

\\·j~ n l!;Or~t a, c:nnae~.~. o 4t1C !'cn ·io ele pn' texto a t'S:'e d is
pnratndo r . prutc :;.~ o . O ~ upr :tclito ~u b rl e l <•galh> . PPlyc~1rpo , 
COlHOJH"êEi:len~da juuta de q u :tl iliea ~·i1u . t: rn .bnei rl', coHl 
1nn.is dcns mc~ari t · ~ 3C ll ~ , ex<:iuir :io c::prit'I JO!';h llH!llt l' da 
li t:tn de votante;; C-l'JJto c t an tos tidacl~o~. 7ti tlus l! ll:!e~ dh~ 
proprio e ~e n pnrtidu havia 8dtHpre qnali1icallo, c~ ain tla 1m 
anuo anterior de 1850. l'do lado liberulrcclal!JOU··se contm 
es's~t. prep:~tencia da junta, e os.rnens an"ti güs achnn. nomca
tloa tiverc'o, para compt·ovar :1 r ccln m:tç-iio, de >tttest:a· ns 
quuli rhdes a,,s cxduidos para serem vot1mtcs c de jurar 
suas attest::t~·ões. 

O ,·igario, que é instrnmt>nto da faeção do subdelegado, 
percorreu ou deu tL percorrer os livros dos asõeu to:; de lmp

·ti smo, oU<le sn co.-lteceu que ilous cidadão5 dos referidos 
7 votante:; e dos 76 jl'l. antF.riorrneute qualificados, e mais um 
do numero elos novos rcclamnrlot< . uiiCI t inhiio comnletflclo 
ainda n i ela de ela lei , e com este achado, e nlleg:mdo falta 
de renda em algt:us dos outros rcclam~tdos , deu-se ao 
mesm~ Pol;:cnpo uma queixa s ·bre pcrj uro con tra os 
meus ~unigo::. 

,J;~ vê a .::nmaru que era não sú pretexto eomo prcpotencia 
o r.uut.ho do proce~so, porque. niud~t qunthlo u iio lwu\'e~se 
da p:1rte dos n1eu:3 amigos int•:- ir:t boa fC lH\S nilirmações que 
jurúrf<O (c:):110 hnU\·e, pois ~iio e lle~ nusolutamente incapa
zes d~ f,lt:tr itvenlarle. ,ahendo que o fazem),a nossa lei cri
m inal nãn recon h e c" cssn cspccie Lle perjuro; pune só mente 
o perjuro ou test-crrn,nbo fa lw dndo em cunsa cível ou cri
me, sem dnYida pelo prcj n izo oudamno que a terceiro pfJde 
ou 'r'ai o me~mo cuus.:u·. · 

:'iriio puue certamente o que vai no perjuro ele offensa ú 
divindade, que estét infinitamente ,;upm·ior "is>o ; a:;:iim 
como n~o pune a blasphemin c a heresia . Eutretauto os meus 
amigos forão iucommodados, e creio que ainda o estão sen
do ; certo que muitos tratos terião so tTrido se não encon
trasEcm a mim e ao Sr. >e nado r F emandes Torres para. re
querer e pugnar por seus direitos no juizo da subJeleo-acia. 

Farei ainda li1<eira menção de dous sul.Jdcleo-ados do Sr. 
H ercu lano Ferreim Pennn. E' um fit cto uot01'io e incon
test :\vd. qne o subdelcgario da cidade de Marianna, Thomaz 
,Jo;é Ah·e" Torres, r0ccbcu por emprc,timo de um preso que 
se ::c·i1:LY:l na cudb cumprindo ~en tençn, de n me Antonio 
dn Cuniu~ . a muito in:;iguií1can te quantia de 30~; e é tnm
bcm fi,. :to que dnhi n dias achou meio Lle evadi r-:;e, e deixar 
as !; ~m d•} cUmprir a sentença. 

:\;{o dev., c•cnrec~r que o Dr. Aprigio Ferreira Gome~, 
~~empr~~ facil em comrnettc1· abusos . a que en pudera. ch a
mar de fHéVn ricnyue~, e que por leviandade se deixou ir até 
a . co ncn~~ão , 11ã~ rotem~do CJ caminho tlas diligencias que, 
VJ~ornurlo o antig,,., reg:nuento de cu::;ta::, fazia . Não devo 
cscut·ecer. digo, que o D•·. Aprigio, em quem des fal'oravel
n;cnte so.u obrigad~ a fall ur com gra udo ôôr, pela vencra
ç;to ·e .;stnna que tnbnto a nm caracter nndto r espeitllvcl 

· ao q~a l está ligado pelos laço~ ela _nnture2a, foi o primeir~ 
qne fe% H e:,,c preso, que cumpnn >c ntençn , n g raça 'de 
concede t·-lhe que passea,se livremente no ed ilieio em oue 
estú n cadêa , e nas suas Ílnmcdiac~üe:= , u.rHça an ind.ult.J j_de 
que •e coJ< , crvou rie posse; e o que smr;· dtnida foi a causa 
prine:ipal da fnga do pre;w. Pnr esta e •::t~Ü() fliio se in~taurou 
prüCc>so algm.:'; tal_é o ~stado da rel axa1~ão e immoralidade 
em que 5e achao as JDStl ças do Sr. Penon, rpte benigno aco
lhe e dá a maior con:;ideração possível a quanto dP.shon
rado prevaricador ha. 

O sub?elegade ~e Camargos, João Baptista Lima, homem 
de ma_ue!Ias as ;n_a1s bruscas. ~nalpl)..abeto, que exerce ali a 
aut?l:td~de p~li ctal com preten çüo da gente a mais digna e 
habihtada, e com grande detrimento para o serviço publico, 
connnette todas a s \'exa<;õcF que púdc contra os cidadãos 
votantes que se r~cu~ão segui-lo em política. No niraial de 

C:tmargos os seus sectarios, fomentnrlo~ c acon>çoailos por 
ellc, que os niio reprime, se reunem em bll.ndo , e 6ahem r:clas 
runs u insultar c :1 ameaçar nos pacíficos ('irladilos da oppo
siçiio. Contra isto pedirão-se embnhlc prol'i cl cncins no "O

vemo du provincitt. Contiuu{Lriio os selvnticos ex:ccs~os ~a
quelle arraial no ponto de ser forçado um ddudJo pncifico e 
bhorioso n abandonar sua cusn, seus meios de vida, seus 
commodos, e buscar refugio em distl'icto cstrnnho. 

T oehts cHus couBas que "tenho relatado h ão de ncontect>r 
iudi spcmtt~· ellll<JUtc •. senhores, sempre que um pres idente. 
sem a pr~c t,a . moral•dudc, se consti tue chefe de u ma litc<'ão 
loe:Ll ou provincinl , e se colloca. na neccss idn•la tle supprir 
)lO L' ll1 cio" illcp:itimos e r eprovad0s n falta de np ini :to de que 
•·lla C:fl'<:<:c para obter triumphos clci torneõ , pam chP.p;ar a 
~e u s ti u~ . Jmrn ~:l. t i:=f'azn r Sl~US illtl!l'Csscs f'nct.:iosos. Üln n-o
n·n:t\ t nlu :i.\.l !õÚ lt Pl: , ·~l'i it~ 1lc nomear 6xcluslrnmcn rt·, p;ra 
exerccn.' lll a utnritl:t d~· . i tHlirii.lno:~ de sua p:nei.t lid:tdc, mn
b.,ru ''!'- mt•nns di~:aos t! il :tbi1ir a tl 1J~ , CO IIIO t · ! talH~tn de crenr 
ildltw::c:i : 1~ (h.l l' nl\d n d(• nunwa~·:io para Cl.:!rtn" earp:os . · 

l\,, cli :; tri l'to deit<ll':t l tle illarinuna a dit'v('\'"'' r· disciplin:t 
de l t) ~ l ·Js t.·sses a~l~ Htt'S do gnn~rno, dl· que !l~~~~~o fi·dLhh', C!-i t:L 
conl.iaLl:l m:ti, innnerliatarnentc :1 dtt :u; itdluencia" tamhcm 
n rtit ic i:\~ :; , capricho>amen>c crencl:!~ c d cm<h " pelo p:nti:lo 
S:l<jHnrema. E' n>sim que um homem , o Sr. Fr:tu ciseo de 
Pa ul:\ Rnmo~ H ort,, que principiou :t sua ,·iri: t por um rtcto 
de hrio c bravura militar, qual a J cscrr;•iio do eorpo ou cr.>m
pau hi~ de policia, em que hnvia asseutado praça, tem sido 
elevado n nltos empregos, c por ul t imo ~tté :t commnndantc 
snper ior da guarda nacional. 

O Sn. AmA lo>:: - E é muito rligno dos ~mpregos c1ue 
occnpa. 

O Sn. SrLn:rnA Lc.no : - :\In.s o facto que rcli ro é incon
testn,·el. E' assim que nm paclre·(•em fall ar em r.utr~ s es
pecies de. in~úutttção), como o . qunl talvc% s,.. n:;o_cncontre 
outro ma.s Hnmoral no Br~ztl, o ~r. ~Iano~l J ulw ele ::Ui-· 
r;uHln, sen•c p~u·n. todos o~ emprcgo3, e s1, lll(:. confia o cnrrro 
de juiz municipal c de orphãos. (.\'r1o opoiado1. Sir;naes 71c 
dtnegaçna.) 

O Sn. Pru:smEl'iTE :- Semelhantes expre:;si)e:; neto ~tio pro
. prias elo parlHJ,nento. (Af!oiados.) 

O Sn . Su.,·p n-• Lo no: ·- :!lins o caso é que é verdnde ; e 
uüo •fê V. Ex. que a constituição mnuda nttendcr no mer~
cimento, e qu~ homens em tae3 circum~tn!lcias não estão 
habilitado ~ para exercerem attribuições t iio melindram" '? 

o SR. N>:HI.\S :- E foi digno r epresentante na naç~o . 

O Sn. SrLYpn.• Lo.,o :-Qual a prova diss.o~ O que fez 
elle cá·? 

O S:<. PnESt/'K'in: :- A di8cus~üo nilv p6ile coatinunr por 
esta fMH<a . 

O Sn. Srr.n:lll .\ Lo no:- Bem; nada mais ac~ res c~ ntnrei 
:1 re5peito, e t:ncsmo vou trat:~r da conclnir jú . 

Sr. pt·e>i rlen te, rkvo declarar á c:unam que , pedindo int'or
maç·õc:; sobre o cnlamitosu estado em que t .eciosa e crimi 
ll•j:;nrnen tc é ::onscn •ado pelo Sr. P enna o m nníci pio de 
l\!:Lri:tnna, e de:;cjnndo pro,·idcncias que ccnj u r~m tiio g!·an
dcs male, , cu 11iio pretendo Rcnão c unicamen te que ~e 
cumprfl. a constitu ição e as leis , qne ~ e c.iG u:urantias a 
todo> em gemi de :unl.ios os p:trtido~, que se co !loque ét iestft 
da adm inistqtç.iío ela muito import:mtc pro <· incia ele ~Jinns 
um presidente recto, illnstmdo e de caracter conhecido; c, 
poi ~ , que clell;\ ~ej n arredado nm homem qne tem p•·es•a<lo 
cxtt·emüs e até t7rr!v~isseniços a. qualquer dos partidos, nm 
homem ~em pnnctpws seus (oh! oh! ), que n~o passa de 
U?;~t mac hinn d.e secre.taria (nilo ?JWiadoa), quo se move em 
di!Jerentes senttdos , amdll, os mms opposto:, e encontrados, 
eo:1forme o c:rpríclw e o interesse dttqttelle que de tal ·ma
clmm se senhDrêa (niío apowdo-Y), um homem que para 
PerJ<ambuco r. nm svmbolo de san"ue, a ima.,.cm do ti"re 
(nua aJlaiu.Jos ), c pam Íl1ina3, e pam o"'Brnúl t"il~ . o cmble';'íJ a. 
da rel axação politica. (Não opoiados. Continuilo os si[ptaet é.e 
denegação.) · I 

ÓSn. PnESIDEl'iTE (com energia):- Não pos:;o permit tir 
que o nobre d~putado ~e exprima por estn f6rm" referinilo
se a um reprerentante da nac,:ão. (!tl uitos atJaiados.) 

Ulr Sn. D•rnni>o : -O Sr. F erreira P enna não merece 
que su digll. isto delle. 

O Sn. SrLvunA Lono : - O Sr. Ferreira Pcnnn é um cpi-



APPENDICE. ,1{ 
i<~· 

~t~mmn vivo á considernç·ão que gozrt entre nó~ o merito po
litiCo, alorrneza de caracter. 

O Sr. Fcrreirrt Penna nfio tem norte seu, nctualmente 
recebe inspira\'Õcs ~e urna ~ve sinistra e balofa •. que in
·.)~ss~IHte lho cacareJa no ouv1do; em umas parte" da pro
·vmcm se porta de um modo, em outras por maneira diffe
rcntc. Mostra ~empre ser o homem que tem servido lour ü 
lc:u~· a tvdos os governos, n todos os·p:trtidos, n todos os prin
CipiOs. 

LJI.\ voz:- E' verdadeiro conr;ilindor. 

O Sn. Su.vomt.\ Louo:- Emlim tenho dito a minha opi-
11Íiio, tcnloo <li rei to de t•rni~ti-la, sou por Q!la rcsponsavel, 
·C se cstr:JU em erro couümtao-1ne. 

O Sn. ( : n~:z JIL,coHnO : - E' pessoa muito digna. 

O Sn. Sn.vun.\ Lona: -?das C[Uem vG o completo aeo
H• in••:nto, :t protccçiio que ellc presta a totlos esses discolos 
c rr.probr1o , menosprezando c gucrreaudo as rcputaçõc~ 
m:lis bem fundadas, perdc-lbc a fé. 

U Sn. Cnuz Jll.,cu.,oo : -Não entro na 'JUCstão do nobre 
deputado; mas o Sr. Pcnna é muito <lig;no ; o que tem é 
ser ti em pre governista. 

O Sn. SII.I' EIIU Lo110 : -Se digni<hdc é Hão ter norma 
certa dê contluct:t, se dip;uidmle é prcstar·s~ como instru
me!lto " qnnlquel' faet;~o, se dignidade ú fazer da politica 
llcgn<.~irJ, ~u caracter ú w.io ter caracter alguln, :::H.nn duvida o 
~r. 1lcrcnlano Fcn·eira Penna é muito digno, e deve conti
!1llar a >er tolerado lia presidenci•t d;t pruvincia de ll:lina,. 

O Su. Cucz }J<cuwo :-Não me ingiro na questão; sóf:•.!Jo 
quanto il pessoa. 

o s~ . !Su.n:II: .\ Lo;:o ; -E en fallo de nma entidade go
' 'Crna t1 v a. 

C.11 Sn. DEPcT..wo:- i\Ia s clcprimindo o seu caracter. 

O Soe Su.n :nt• L<lBO :-Porque merece, porque não tem 
caracter. (~Ytw apoiwlrJs.) 

O ~ •. Pn•·:sw>::\T~>: -Não posso consentit· que o nobre 
deputado continue a oervir-se de expressõ~s tão inconve
nientes e n!Ycnsi,as. (AJioiadc·,·.) 

O Sn. Su.vEon.\ Lo::o : - Xão direi m~is nada a este res
peito. Entretanto devo declarar a V. Ex. e á casa , que não 
. me cmbaraçilo o;; compromettimentos , quaesquer que elles 
->cjiío, quando cumpro o meu dever, quando pugno por me
didas utei; ao pai~. c1u:mdo espanco abusos detestaveis; poi3 
'luc; uilo vim ú :tsscmbl<ía geral tratar de ndiantar .carreira, 
.não vim buscar emprego, nem promover o augmento de mi
nhas frncas conúuowdades; vim súmeute cumprir o mais 
.rigot·o:;mncnte que me i"Dr 1_mssivel o~ dev~res de uma missão, 
de urn maudato que me foi contin<lo .... 

\;.11, yoz :-Assim como todos. 

() Sn. SoL H''"·' Lono : -Isto já está respondido .... Vim 
sómcn tc combater peln vbscrmncia da constituição e das 
leis ; vim sómente trabalhar para que a moralidade seja 
um dogtnn para e rneso rroyerno e 5(!11S e1npregados ( apoia
dos); vim finalmente sol~itar providencias justae e garan
tias que qualquer p;ovemo moralisado, conscio de sua mis
são e dignidade, fo'gnrí1 de conceder a todo o cida<lão 
brazileiro C[Ue lh'as imp~tre, seja qual fiJr sua parcial(darlo 
politica. 

E' esta, Sr. presidente, e não .ou tra, a minha missí:o ne1tn 
casa. 

Pa sso a ler o requerimento que tenho de mandar í1 me-
sa. (1:6.) . · 

Não posso porérn terminar, Sr. presidente, sem tratar, 
embora em mui poucas pala vras, da aunullação do provi
.mento do conselho municipal ele recurso relativo li parochia 
da P onte Nova, illegalmente decretadit pelo Sr, Herculano 
Ferreim P enna. 

O Sr: Herculano, uo passo que recma qualquer creclifo 
.aos homens, ainJa 0s mais proeminentes do pnrtido liberal, .• 
·em J.I.Iarianna, :tos quaes em sua elevn.<la genP.rnsiclade e 
acrioolado espírito de justiça e de \'ercladc, •tté, segundo 
consta, acoima de n"'itadores; se entrega com injnstincavel 
.cegueira aos psetldo~nfluent~s da fac.çlio.ante-!ibcral, e pnm 
protegê-la salta r.or sobre todn s as considerações <lc morali
dade e de dever, 'e calca aos pés o praprio c•tricto preceito 
da lei e do direito. 

O Sr. Herculano sabe ou clew saber que a presidencia não 
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tem o direito <le intel'ferir e entender sobre o merito das 
decisue~ do comdho mnnieipal de recurso , alterando ottniio 
as quah!ocaçile;; dos wtantes das parochias ; deve ~aber qué· 
as qualilicaç<)es es tão incumbidns por lei a autoridades de 
outra ordem, e que_ d~s d~cisões do.conselho munieipal o. 
recurso ou a a ppollaçao e umcttmente marcada pa.ra o trihtl-
nal da relação do districto. · 

Entretanto, urn desses homens de hem, um desses falsos 
tigmões, em quem S. Ex. cegam(jnte cortlia, vai a nalacio, 
informa falsamente á presideneia que um memhrÔ do su
pradito consel ho havia assiguado n petiçi'io de reclamat:ão 
proceden te d:t Ponte Nova, c a que o conselho deu provimen
to, e o Sr.1-lerculano, sem ouvir aos membros do conselho 
prcs~inclindo de informações de mais algu~m. e sem o direito: 
conforme tenho ponderado, de entender na materia, baixa 
uma. P.ortnria declarando nu !lo o pro•imento do conselho , 
mt.mcopal de rcr:nrso dado sobre a pa•:ochia da Ponte Nova. · 

Tenho :tqui 1nuitns cartas que me garante1n a cxisteneia ~ 
a, verrl~'.'1e do facto . A port!l;ri,:t de S. Ex ., que chegou ,·, 
I 0!1te .:..-.r>V rt na vespcra ~ae1eJçao, sorprendcu tanto a. uns, 
alvon>('O'J por tal munmra :t outros, que ia sendo causa de 
grandes desordens, a ni'io ser a prudencia dos liberaes . Quém 
conhece2ee um pouca n legislação re~pectiva nüo' expediria 
por cert(, am[l :;etnelhante portaria; a sun expe:liç2,Q é uma 
prova ela jgnornncia, c ao U1CSlnO tempo da incpclil do Sr~ 
H erculano Ferreira P enna. 

U.11 S~:. D~:pu·.,~3: - Im·pcin c ignor~I:ciu ! .... 

O St:. Sn.YEí!U Lo no : - Inepcia c i g1:oranc~a, ,~in1, que 
C'U podm c p _;:Eo provur com n.lguns ou~ros actos pc::ci:i•;!Js da 
Jn·esiilenei,{ , llHlfi que é sufficientemcntc denuJJdaJà pelo 
Jitcto que aca~~ de referir; porquant?, repito, <'t.i.:x1a que 
h ou vcEsem defe1 tos cardeaes nesse provnncnto, 0:1. e!".a qn~tl
qucr ontr:i deeisão .. do conselho münicipal de rec:nrso, não 
crn no presidente da província, e sim ao tribunal dar~la · 
cão, ouc incumbia interpôr juizo e resoluciio a resnei~o. 
' Po~ tudo quanto tenho dito avalie r: c~mara~ Sr. pre
siden te, o e~bdo de pressão e ele ostracis:no em que \·i vem 
oa meus amigos uo districto eleitoral de Nnrianna, · lntando 
co11 tra um prcoidente que ca'prichosa e ne:int,osamente con-
5erva nas posições officiues os 1nais desmnndados e indignos 
encrgumeuos, c que, tentando derr9ta.r a ad-versat!cs, ntio 
recúa nem mesmo ante um expediente tiio iUegal e cri
mino~o. co mó a annullação <le um provimento elo ccmelho 
municipal de recurso . 

Veuhão pois, sejão quaes fô rem, as informacões que oeco; · 
quero estar habilitado a continuar na iiema~cla cie l~ro'vi-
dencias. · • 

E' o que úmho a dizer. 

ELEIÇÕES - DO CEAR.i. 

(2o distrü:to~) 

O Sr.. Cr.uz Jlhcn.\DO:- Sr. pres·iclente, aguardava qu·J o 
nobre deputado pela província de Miuas Geracs, que pedio a 
palavra contra, apresentasse os motivos que o levárão · a 
fnze-lo, a~im de que depois sustentasse o parece;· da com
misswo, como um de seus.signatarios. Tendo porém o nobre 
deputado deixado de receber a palana pot não estar pre 
sente, c ha v.cnd0 um outro nobre •lepntaclo pela provinc:a <le 
Sergipe ofl'crecido algumas considc.rações no sentido ela 
in firmar as conclusões do parecer, entendo que me corda o 
dever de occupar a tribuna e dar conta tí. camara clP. todas as 
razões que determináriio a commissiio a elabora-lo. 

Sr, presidt"nte. :1 eleição do 2o di stricto eleitor,ll da pro
vineia do Ceará cst'i debaixo de uma im press?to desagracla
Yel; pretende-se que os·ractos lamentaveis que occorrêriio na 
fregttezia de Sobral e de Sanbt Anna 110 dia 3 de 2\o,·embro 
do >mno passndo, continnétrão a nctuar sob:·~: toc.o o proces
so eleitoml que teve lugar posteriormente ; elles são ·áprec· 
sentados como grnnà.es testemunhos de Ellta de liben!ade · 
de voto. A commissão reconhece que esses factos t1evem s~r 
apreciados, para snber·>.c até qne ponto influirão no ,-csnl- · 
taclo da eleição ;,porém nüo entende que elles clevão occnp~.r 
exclusivamente a nttenç'io da camara, como se constitaüsem 
o ac:o d>l eleiyão. E desde que a commis;.;ãc pôde separa-los, 
pGtle não encontrar entre elles é a elei)i'iO approvadit po>: 

3 
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en~. e que lhes foi posterior, um:t" relaçuo hp!~eclil!:tn, q~e 
os tornnssc como parte de um .todo, a (Jomm1ssao 11av trepi
dou em offcrecet '"consideração dn ramara as conclusões 
que lhe parccêi"iio baseadas no exame da~ netas e nu :tpre
cbção dos documentos que foruo submett1dos ao seu conhe-
cimento. . 

Passando n filzer a exposiçüo dos factos, tenho por cot;
"eniente, para maior cl:tre_za, ~doptar o methodo est,tbclecJ-
do no pnrecer da con;mJssao. . , 
Hou~e dons collerrto:> em a ctdade do Sobr~. um com pos

to ele eleitores das quatro fre<•nezins elo districto, e quê se 
1·etmio na i<rreja do Rosario, ~utro form~ul0 de eleitores de 
tres frecrue;ias nomeados em duplicata, n saber : das de So
bral, Sn~lta Amra, e S:mtu Qui teria , e que funccionon na 
igr~j:t do Meniu_o ? cos : A v;tlidade ele. nm delles depeu,le ela 
validade da ele1çao prnnnntL rcspectiV!l.. 

Tmtarei em primcit·o lugar <b fre~uezin ele. Sob.ral. . 
Em o c! ia 2 de Novembro, compareceu na l~l'CJu matnz 

0 juiz de paz mais votado, e or~anisou :t mesa paroehial. 
Nesse meamo dia, inclivitluos pertencentes it parcialidade 
opposta á mesa pr~Cl:ráriio perturbm· os seus traball~os, ,:t 
ponto do Juiz ele dtrello da com!tt'l'll, o Sr. Ayr,·s do Nasci
mento, que aclopta idéasdessa.parcinliclarl c, c 11úO lhe era :>ns
peito, entender que, em \ista de !'netos tão irrcjl;ttbrcs ,- era do 
seu dever fazer respeita1· o juiz de paz presidente Lla mesa; 
pelo que elle e o Dt· . juiz municipal e o delegndo de policia 
se ~ollocú1·ão a ~eu lado. 
~o din. 3, quando se tratava do recebimento cb~ ccdulas, 

a mesa nüo Ycconheeeu a identidarlc de um iudi,-iduo que 
r ealmente em cli,-er w do qualiticado, uiio só em idade e es
tado, como até em Cof!;uome. H ouve entiio um coullicto ua 
po:·ta ch igrej!l.; e desse cuufiict.,• , q1te ~e estendeu n gr:mde 
numero de pessoas, resultúdo d~sgmçailmnente ·1 mortes e 
muitos ferimentos. 

O tenor se apoderou ila populnç:..o;as autoridades congre
g:-'.cl::ts cln sccordo corn o juiz du paz e me:-:~uios resolvl·rii.o 
UÚÍ!U' n eieição, e de facto llffi edital ['oi lavrado e assigHa
do pela mesa, adiando-a até fins do m ez, par a (1ue o presi
à zntc ch pro,·incia pudesse resolver a respeito. 

Em o di!l seguinte, n. m esa, reflcctindo que era ch sua 
nttrH:mir;ão mr-trcar o dia para se pr-occdct· ú eleiçilo , rc;;ol
' e'l mandnr affixar outro cditlll desiguando o dia 20 do nwz, 
e o juiz de paz presidente ela mesn. paxochiallevou as occor
rencins n.o conhecimento do governo da nrovincia. 

Qnnndo os nnimu:3 pareciãÕ sercnfldos ~apenas ex.istião as 
dolorO>:ls record'açõefi dess~ passado luctuoso, quando a po
voação já tinha voltado nu seu est•Hlo nounal, procedeu-se 
á eleiçfto no dia 20, que foi c.:>ucluida no dia 2.5. Esses elei
tores XJ>t>Lrão no collegio rcnniU.o na igreja do Rosario, e tJa 
do Menino Deos'votou outra turma de elcitm·cs dessa mes
ma freguezia, cuja eleição consta de actas que n commissão 
nüo julga verdadeiras. 

Nessas netas fi,gnrão como mcearios, não os quatro cida
dãos que haviüo s;do nomeados. no dia 2 de !Sovembro, e que 
assignárão os editaes de adiamento, porém outros indivíduos 
clh·ersos, os quaes, sem embargo daqnelles acontecimentos 
que causárão grave perturbação na ordem publica , convo
cárão ... . 

O S11. S!LVF.lP~\ Lono dá um aparte que não ouvimos. 

o s·r.. Cnuz MACHADO: - Existem ilocumentos ile sobra, 
i uquiritos de pessoas de ambos os partidos. 

O SR. Sn.vr.nu Lo no: - Tenho convicção dainsanavel n ul-
lidade do processo eleitoral. . 

O Sn. Cncz :M.,ctuoo :- Nüo ti re conclusões antes de de-
duzidas as premissas. 

O Sa. S1LV.URA Lono :- Estou prevenido. 
O Sr.. Cnuz 1\IAenAn.o :-Bem o mostra. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Digo pre1enido no sentido de estar 
informa<lo do negocio. 

O Sn. CRuz M"ACIL\DO :-As conclusõe's<Õo nobre deputado 
são extempornneas, não·tendem senão a cortar o fio do meu 
di:;curso. 

Votárão no collegio da igreja do Menino Deos eleitores 
constantes de actas que u com missão não considera verda
deiras . Nessas actas figurão como mesarios, não os indivi
eluos que forão nomeados perante o primeiro juiz ele paz no 
dia 2 ele Novembro, porém outros. 

Os suppustos mesarios, não obstante os factos san.,.uiuo
l<~fitos que necessariamente devião espalhar a conste;:'na'(ÜO 

na nssembMa parochial , e em toda a ciilarle, Jirmcs no~ 
seus postos , 1·esolvem que se prosi~a nos trabalhos eleito
rnes, e pnssiio a ofticia r ao lo juiz cfe pnz e nos seus immc
clin. tos , e t c'ndo todos se cscmado de tomar n prcsiclnneia 
cln mesa, . é elln finalmente exercida polo juiz de pnz Loyo
ln, do districto da llarra elo Macaco, pet·tmlCcnte a outra 
fregnezin, e n e.leiçno ultimada! 

As inlbt·m:!çües officines e os inquiritos a qn e se procedeu 
a respc' Íto da eleição, constante dc>'sna netas, prov:10 cxnbo
rn.nt.cmentc que ella foi fictícia . E a inda qu nmlo honvc~sc 
duyidn sobre n 1:\lsidarle desta eleição, entendo que a conti
nna\.ão de lia sob a pre8iilencia de outro juiz <l e paz, depois do 
adiamento competentenwute resohido, e nota.velmente '[UC:t 
contimt:l\ÜO rlella sobre os cana ver es nimh quentes, o que 

.nlio ,; compatível com a precisa libPr<hdo nos votnnt"s 
(ap,imlos ), em moti1·o ; ufiicicntü para qne fos~c comlcmnatla 
pl'la camnrn . 

O Sn. Su.\'Ein., .Lo~:o : -Nem a outra po,lia ser lil'l'l' ; 

a imjll'úSSão aiHcb 11lio ' 'stava desfeibt , 

O Sn. Cm:z !>!'"'"-"O :-Quando uintla o; cnd:ti'Ct'CS das 
inlelit.es vietilll:ts e>' tavão quentes .... 

O Sn. Sn.n.m., Lo no:- Vietimns do belo liberal, e preciso 
clcehrar. 

O Sn. CHz 1\ I.IC:J,\DO : - ..... quan<lo t r. ntns faces er:io 
humc<lcci(las pcl:ts ln~rimns; qu:mclo o p•n·or se tinlm 
apoderntlo dos t imitlos , e n consternaçãorle tocl a "pupuln~ão 
ela cidade ; qna:.do o proprio pai do cnntli tln to que recelJeu 
os votos dc>s eicitores fi!h us dessas netas , cheio tie cl t•sgostos 
baixav:t no tumuln , não é possivcl <]11C algn•-m conscien
!:;}osn.ment ~~ po~~: t j ulg;u· que se tin!:s:!C fc-i~' (.·l ('i1,·ão cotn a 
precisa l iberd:u.lc , jú não direi com :1. c· on\'l.~nicnte cnlrnn. 
(apoit!Clos); porquauto cu bem coulw<;o u.<te "liu~nl adc tem 
suas a~itações 1; ma$ as a~itaçües ela liberdade, esse nfna 
patriotico., j:\ma:i!) H! póde esposar com ~<:e n rt~ àc sangue, C 

com o !torro>· '{11·~ cllas impirüo a todo o cora1.iio bem for
mado. (Afloiadq-1.) 
· P ortanto, coim toda a Ychemenci n. de que sou cnp.lz, hei 

de condennutr ess,\!:i C' leiç~ões contiuuntln~ sobrl' o: <.::ldave
r es. (A1 1o i"'lu8.) 

O Sn. Su:n ' "'·' Lm:o :-Tanto nma como out.rn. 

O s ... Cnuz ~hr:n .\DO :-A outra eleiçüo foi f<~ita muitos 
dins rlel)ois . 

Estou longe de desconhecer que ainda cxistião clolorosns 
e vivas lembm nças cl.nquellas tristes occurrencins , pois que 
essas tri ste' r ecordru;ues perd ur1i0, nüo se apngiio facilmen 
te. O que cumpre porém examinar é se ql!ando se procedeu 
f1 elci<;üo na J'regu~?-i::t do Sobral podi:t ella correr calma e 
regu.larmeute, é se l'Calmcnte assim aconteceu; porquanto, 
ilttoudcr-•e ao t}llmero maior ou menor de dias decorridos 
sem considera!;ão no concurso de circumstnncins e proYi
dencius tomud i,s pelas autoridades para o res tabelecimento 
da ordem publica, é sujeitar no calculo nrithaetieo aquillo 
que só depende dos acontecimentos . Quando o juiz de di
r eito da eomnrcn o Sr. Ayres do Nuscimento e as outras 
autoridaU.es enf,:endem e declnrão que a elciçiTo podia fazer-se 
em socego, quando ella assim é feita, p:lr t erem jú desappn
rcciclo as con~equcncins immedintns dos tristes aconteci
mentos do dia 3, isto é, o terror, a con3temação, a concção, 
o desejo de vingança, por que razão se ha de confundir a 
eleição com esses acontecimentos, c condcmnn-ln '? Sua 
cxistencia é pqstçrior , é destacada dellcs, c com elles nada 
tem de commum ; assim o entendeu a cemmi;;siio. 

Cumpre observar que o presidente da província havin 
rccommendadq que se estivesse firmada a ordem publica, e 
os animos ncal1mados, se fizesse a eleição, e no caso contr ario 
~e] sobre-estivesse uté que o goremo imperial deliberasse a 
r espeito . 

Sr . . presidente, as mesmas scenas que ~c deriio em Sobral 
se d,erito t ambem na fregnezia de Santa Annn. Na oceasiüo 
do r ecebimento dns cedulaa n 3 de Novembro, houve tumulto 
promovido por indivíduos pertencentes á parcialidade con
tral·ia á mesa, a ig reja foi invadida, o conflicto tornou-se 
grave, houve i11felizmente duas mortes c diversos ferimentos. 

· O Sn. SJLVElf A Lono ,_:De amboa os lados? 

O Sn. Cnuz M.<cu .,oo :- Não trato agora de verificar 
q_ual d.os 12ar~i4os to~~ mais.perdas ou_ maior numero de vic
tlmas ; nao p!!OCnro mvest1gar os cnmes e seus nutor(!s , 
para classificaf aquclles, e punir estes ; é obJecto que per
tence ao poder judiciario ; tambem nao me fa\'o t:argo de 
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.:1o::f;~llc1l!r uma P l1o?r11 :lCCU.<:::u· untl'~ fl!1rc:,-ditl;H]C das duas 
que dispnta\i\_ll o emnpo c1eitond, c sin1 l'CC'JlÜ1CC'er e de
monstrar qnal [! deir;~o c1ue cstiL no ca'o de ser approvada 
}lela cmnara. 

~C11A voz: -Nenlnnna. 

O Sn. Sn.VElr.A Lono: -Apoiado. 

O Sn. Cnuz li'J.•cn~mo : - Com aHOt,ici[l elo acontecido em 
Santa Anna partio pant l:'t o juiz ele direito, aJ1m de tomar 
as providencins nccessarias tio necordo ~rnn as autor:cladcs 
1ocaes, c umrt dessas providencias foi aeonsdhar ú 1ncsa 
parochial qnc adiasse a eleição para 2.5 elo mcz, porque des
te rnodo serena \'i": o-se os t>spiritos, e cl]e poderia concorrer 
cmn sua [li'C~.-.:t::JJ\'H para que não se repcti~;~ctn os suecessos 
elo tlia 3, e •_In_ Dido 110 rlia aprazado ~ez-;'C :~ elci\:ão em paz. 

Esta ehn~~;10, pnrtmlto , a, conuni;;;bao J ulg<-t regular e 
Y;tlicla; us aeoutecirncntos do dia 3 não podGm ter in!luido 
no H~a rc~~nlt~tdo, ne1n 1nesmo rcn1otmn~:nte. 

O Sn S!LVF.IIL\ Lono :-Sémprc influirão. 

O Sn. Cnuz l\TA<:tLwo:- Não influiriío, c menos com a 
força de presente. A ckição dos eleitores que figurão no 
collegio ela ig;reja rlo ;\lcnino Dcos dít-sc como feita iclentica
mcntc {t elo Sohr:~l em seguida ús mortes e fáimentos, que 
não a intcrrompl~r~o. 

En1 Santn Qui teria. ns ncontccimcntos s:io de outra orclem. 
A igreja foi iuvar:licla, a urna arrebatnàa; o 4o juiz de 
paz. que pres:.i<.lirL a tn<~sa foi 1eunir-sc aos roubadores da 
urna, e com c11es forjar aetas de u1na eleir;ão clandestina. 
Os quatro mc,,arios que licárão re'corrêr:io ao juiz de paz do 
clistricto mais vizinho, e eorn elle procecPrão regularmente 
ú eleição; um desses mcôarios na occ<1.sião do tumulto foi 
levemente offendiclo na cabeça. 

O S11. Sn,yr.m\ LoHo :-E aonclc foi lavrada a acta? Em 
Sobral; tome nota disto. 

O s ... Cm:z ]II,uHno: -Foi apenas o cunhado ele um 
candidato infeliz quem se lembrou de dizer iss0. 

Eu vou ler á camam o ofl:icio do juiz ele direito interino 
ela comarca o Sr. Dr. Au~nsto Cesar ele l\Tedeiros; é a sy
nopse ~c todos 0s inquiritos em que depnzeri1v peosoas per
tencentes >t ambas as parcialichcles políticas, não é minha 
opinião, nem 't individual desse magistrado, comquanto 
digno elo maior conceito pela sua nobre conducta c impar
cialidade no momento do perigo (apoiados); é a apreciaçi'w 
:resumida de todos os, factos occon·iclr" na eleiçi1o, que clle 
fez em vista chs inqniritos, e Gm obccliencia ás ordens elo 
prcsiclente ela provincia. 

« I!Jm. c Exm. Sr.-Incumbindo-me V. Ex., por officiode 
2,1 do mez lindo n. 4, de abrir um inquiri to circumstanciaclo 
wbrc o morlo por qnc se fizer:io as elciç,ões desta COJll'!u·ca, 
para ser a V. Ex. rcrnettir1o com urna minucic>sa cxpo.siçfto,~ 
em que en emitt:t com franqueza c lealdade o meu juizo so
bre o mesmo assumpto, de modo que possa o governo for
mar urna opini~o exacta a respeito das referidas eleições, 
tratei Jorro de dar execução a esta incumbencia, cujo resul
taclo é o "'que a este acompanha. Mas antes de entrar na ex
posição por V. Ex. orden::cla, de~o. declarar a.\!. Ex~ que, 
cheaanclo-me ás mitos o CJtaclo oflicw em 6 elo corrente, e de
vendo ser enviado este trabalho a V. Ex. até o fim do mez, 
como V. Ex. me preceituou, em-me impossivel transportar
me a todas as freguezias de que se compõe a comarca, ou 
mandar vir dellas,pessoas de urna e _outra parcialida;l~ :poli
tica para ouvi-las sobre esta materm. Com tudo clmg1-me 
ainda a Santa Anna, eltL, bemcomo aqui, pude obter os es
clarecimentos sobre as eleições de toda a comarca. 

« Ouvi a pessoas importantes de ambos os partiàos, e a 
outros sem opiniiío politica, servindo-me algumas vezes, 
quando me pareceu necessario, do juramento, como meio 
mais eflicaz a obter a vcr&ade. ~ 

Lerei agora o trecho relativo á fregnezia de Santa Qui
teria em primeiro lugar: 

" Em Santa Qniteria apenas houve lugar no dia 2 a or
cranisação da mesa parochial, sob a presidencia do 30 juiz 
de paz, por estarem o~ dons primeiros inipeclidos, e no dia 
secruinte, tomando a presidencia o 4o juiz de paz .por ter o 
outro allegado incommodo, deu-se principio á chamada, e 
recebidos alguns votos,_suspeitou-ae duvida sobre a identi,
dade de nm votante do partido Chimaugo, cuja cedula não 
quiz a mesa :receber, sob pretexto de ter elle mudado sua 
residencia para outro quarteirão, .tendo no entanto vota~o 
Jla eleição de Setembro, Então cresce~a desordem, e em mew 

delln. Dlgnn::; chimangos arr~batão a urna con1 o livro das 
aetlts, e os levárão para a casa elo vig"rio. O juiz ele paz re
toma. o_ seu lng~r, e instado pelos n1eHarios para contiilaar 
a eleJç:ao, mandou por um seu illho buscar os ohjectos ar
rcba~ados, e tenclo em resposta que se ellc quizcs.õe fosw 
contmua~ lá. os tmbalhos •. sem m:;is h~sitar scgve para a 
casa do vigano, onde organ1sou arbltranamente uma outra 
mesa, . c con: ella deu por concluiria a eleiç>ío. Os qllatro 
1nesan?s po:·em, vendo-se por elle abandonados, entreg{L.rf:.o 
a presH1encia da mc>a ao 30 juiz de ,paz da Barm do Ma
caco, clistricto mais vizinho, que ali se achava corno votante, 
por estar o 1 o n~s~a cidade, e o 2o. e:n viagens, . e proscgnem 
nas 1nesmas ele1çocs, que conchurao e~ uma casa particu: ... 
lar, em falüt de. edifício publico, por ter· se-lhe apresentado 
o subdelegado Já ás 2 horas ela tarde, pouco mnis ou me
nos, rnaJ:dnndo-os oahir da igreja á requisição elo vigario, 
que cons•dera\'a poluta, em razão de ter sido um dos ditos 
mesa rios, c outros indivíduos feridos dentro della. Assim 
fez cctda partido a sua elei\:ão, cnjns actas dizem ter siclo 
escripta~ ncHa cidade, it vista dos apontamentos clessas oc
currenc)as .... " 

Devo observar á cam9.ra que sómente depois da votnci:o 
do collegio reunido na igr<lja elo Rosario, em que o Sr. Do
mingues da Silva obteve 44 votos para deputado e o Sr. Bm
ga 41, foi que um cunlu1clo deste ultimo se lembrou de es
palhar o boato de h a verem as actas da eleição dos 1 O ebi
tores ele Santa QuitGria, que no dito ~collegio votárão, sido 
escriptas em Sobral; as pessoas qne no inquiri to depuzerão 
a semelhante respeito não tivcrão outra base, outro ponto 
que não fosse o dito cunhado do Sr. Etaga, que, formr,ndo 
parte do collegio, júmais reclamou contra essa SJ.lpposta 
fraude. 

(Continuando) < .... servinclo-sc a mesa do parti elo caran
gueijo ele um livro preparaclo pelo respectivo presidente, visto 
não ter tempo de recorrer iL camara, c a outra mesa servia
se do livro que foi arrebatado, o qual não enviou iL ca
mara, como ela certidão a fls. 48. Eis o que ali se passou, e 
que consta das informações cleHs.lO, 11 v., 19, 22v., 28v., 
ao v., ::13 v., e de 37 a 42. Em minha opinião não foi justa 
a recusa que fez a mesa, e que pretexton esse transtorno da 

~ ordem e separação elas eleições na duplicata, pela razão ele 
quP. o inclividuo chamado em qualificado, e apenas havia 
mudado sua rcsidcncia de um para outro quarteirão ; mas 
tambcm entendo que o juiz ele paz obrou caprichosa e irre
gularmente. e para isso jiL havia um plano reservado, pois 
que, além de não ser a qualificação favoravel á opposiç1ío, 
estava a mesa com a maioria dos quatro mesa rios elo partido 
denominado carangueijo, o que tudo difficultava, ~ou antes 
impossibilitava que os chimangos puclessem obtertriumpho, 
quando maioria tivessem, a não ser pelo recurso de uma dct
plicata. » 

Até aqui se aclta deduzida com toda a imparcialidade a 
apreciação que o Dr. juiz ele cl.ireito interino da comarca fez 
dos fltetos relativos á eleição desta freguezia resultante dos 
inctuiritos. 

(lia um aparte.) 

Não po,%o considerar suspeito o magistrado que condue 
o trecho elo seu ofl:icio relativo á freguezia de Santa Quitetia 
emittindo a sua 0piniuo nos seguintes termos: < Sei que 
os chimangos formão a maioria da população da freguezia. » 
Os inquiritos, as peças officiaes, as informações dás pess(las 
mais notaveis das localidades, e mesmo as allegações das 
partes contendoras, são os unicos meió5 que temos para <'he
garmos ao conhecimento da verdade, visto que não fomos 
testemunhas oculares dos factos, e nem temos o dom da 
omnisciencia. Portanto não é licito recusar a evidencia de 
factos que resulta de um exame reflectido ele todas as peças 
offieiaes, desde as q tte partem da presidencia da provincia 
até o ultimo dos depoimentos dos inquiri tos, evidencia qu!l 
procede da uniformidade com que os factos são expostos. 

O Sa. PAES BARRETO :-No inquiri to ferão ouvidos tam
bem os amigos do lado contrario, os seus proprios eleitores. 

O Sn. Cr.uz MACIIADO:- O aparte do nobre deputado sug
gere-me uma observação de ninita importancia. Consta 
destes documentos que juizes de paz e mesarios pertencentes 
ao lado denominado chimango, chamados para~ depôrem 
sobre a verdade dos factos, e entre elles, ~dessas eleições de 
que tratiío as actas em que seus nomes figurão, se esquivá
rão, e alguns até se escondêrão ou fugirão para não compá
r ecerem em juizo; que eleitores feitos em· :virt~ude dessas 
a.ptas declarárão que souberão da eleição q,uando reeebêrão 
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os diplomas . s~ até e:>tcs testen1unhos niio. ~rve~ pnra 
aquilatannos o valor qtto .merecem .eso;ns _oleiÇ:oe8, .'ranc_R
mente decluro que niio se1 a que mews h:l.\emos do 1econer 
para o descobrimento ela verJade. (Apozad""':) . • _ · . 

O SR. p .1Es R<llRF.~·o: -l\Iandei. fazer o. ' .nqmnto nno so 
pelo juiz de direito como pelo cheio de pohC1a. 

O SJ:. S TL,'Ein.\ Lo110 dá um aparte. 
O i' R. Cm:z i\J,cu.wo :- Se o Dr. juiz de <li i·~ i to intc~·ino 

da coma:·c:1 era parcial, ser i:io bunb~t~1 p:;rctaes o d~g!•o 
presidente rh provin.cia, o Sr. Dr.. ~lnho, c.tefe.<le _P?li~,~~· 
c at~ r,.l.,;uns tlos eleüore:> qt:e ,•otamo 1.\0. collegw d.tl~l~J!l. 
do r.Itlnlno Deos . c que sú t.irerüo uotlcl~L de suas elCI~ocs 
pelo recebimento dos diplomns '? 
. (Cru: Jo-se apartes entre os Sr.< . Paes Barrdo e Silreira 
(..obo.) 

O S~t. FnESIDENl'E :-Attcnç:lo! 
O SR. C111;z :VI..cn.1no : -.A Ya n('üo-sc , empreót~o- sc pro

[lO!'Í ('.õe;; que jú.tnais f~r~o proferidas. l:\õo f',•i. ~mn sorpresu 
que li llflS pnginns <lo Dia rio que o nobre )11'<'o t<kute d:t pt·u
vinch do Ceará apol ú.nl fortemente o nobre depnt_ado peln 
proYincin de !"erp;i~e , qua11ch• este propmcr~ :1_nulhdade de 
tuàa r<. eJeiçüo, e aEscverúra qne ~ssu~1 co1n~' sen a.. un1 escan
onlo nprronn-'e n eldç:lo do ~··· llr .• h n-:. F cltppc, qnc.a 
emr.mis.;:io con3ider!\\'n. filh!l. d!l. fraude, igunlmeute o scr!:t 
approY:tr-ôe rr eleiç:lo do Sr. Dr. l~rnnci7co Domiugn~s an 
5illa, cuj rr nnllidade .o nobre ueputado tmha por mamfes
t a ; qum1do o que na verdade se passou f vi que o .nobre 
presidente do Cean\ apoiou o nohre deputado uc Ser~1pe no 
que el\e cli~!'e a re~peito da eleição do Sr. ,1ct,o Fclippe. 

O Sn. P.\ES B.•i<m:To :-Isso <i que foi venbclc, mas ha 
qnem se encarregue de tomar nota·do que se p[lsm parn pu
blicar como lhe parece. 

O · S~t . B.-Pn~n MoNTEmo:- Jí1 reclamei contra essa 
inexrrctidiio. 

O -Sll. Ct~t;z l\L1cnADO:- Pnssemos rro trecho do offic.io 
~ob1·e a elciçiio da freguezirr de Santa Anna. . 

c: Et!.l Snnta -~11na apenas orcrnni sou-se :\ mesa. no dw. 2,. 
e no seguinte, principiando !l cl~amadn, foi c:>ta inte~-rom
pià~ pela mesma cansa e identidade de votan tes; pms que 
<-ompnrecendo um individuo, cujo nome não era o q1;e ~5t~tvn 
11a c:lpin authentica; pelo que Já em Setembro de1xara de 
YO:nr. ;·econhecendo ell~ mesmo entiio lli\D ser o ,·otante 
cllr:ma<:i.o, quizerão nlgunu1s pessoas do part.itlo chimm1go, 
I1Innoel ele Pinho e outros, introduzir á furçn. o voto na 
urna ... > 

Devo ob,ervar '' camam que o Sr .. Dr. A:r:r es em seu 
officio, cingindo;se a in[ormaçõesrc!cebldas r10 ~~a 4, quando 
chegou áquella ireguezm , diz que e~ te vot:!J~te Já dera o seu 
,·oto em ~etembro; porém esta dtvergenct:\ r esultante de 
mel:10z informação, visto que o Dr. juiz m unicipal fun
dou-se no inqu.irito' a que havia procedirlo, não d{L di
reito r, acoima-lo de parcial; porquanto , qunndo elle 
tmtc.u <h decisão da mesa da freguezb ue ~anta Qui
te:·ia, elle francamente declarou que n ão se conformava 
C(lm elia, que o votante, embora ti vesse muclado de residcJJ
cia, estnm no caso ile prestar o seu voto, o que é exacto 
u ma vez que o seu nome estava incluído na qualificação . 

. Quanà.o elle trata da freguezin de Sobral, onde a d.,sordcm 
produz! o mais · funest0s acontecimentos, e que o procecli
me;1tO à a mesa, qua1quer 'que fusse, não pucl.e jmotificn-los, 
j:\ el;e declara que a me:;a estava no sgu direito, cumpria 
mesmo nm dever, recusando ceilulns de indivíduos que se 
npresentrrvão com idades, estados, e até llOJ'tles difierentes 
dos incluidos na lista da ql•.alific.'lçiio. 

(Conti>1uct11do a leitura)< .... Sendo Pinho o primeiro que 
·descal'regou uma pancada na cabeça de" um dos mesarios, 
Vicente Marques de S\luzn, e então tmvou-se na igreja a 
luta, que passou a ser sustentada fura, e cí bala, por ambos 
o> partidos ... ; > 

·O ~R~ StLVEIR.\ Lono : -De que partido em quem mor-
nu? . 

,O S1:. Cnuz 11IAcuAuo ·:-0 respons avel des~e ~rave acon
tecimento foi em p~ímeiro lugar o provocador. (Apoiadw.) 
J:;s;a morte e os fenmentos causados no conf!.ieto, esse mes
mo con!licto, foi ·conscquencia· do procedimento insensa to 

. des.se ind~viduo que aggr~~io tão b_rutalmente um dos me
sanos Nao pretendo JUStificar a nmgnem que tenha com

mtjttido esses crimes, porém no meu entender sobre a cabeça · 

<hquelle de que pnrtio n provocaçüo ~udnz e insnltnos~ r, 
um dós mesnrios pesn n ~rnnde responsabilidade de todor
esscs desnstmdos ncoutecimentds. 

O S11. Su.,· ~In ,, Lo no :-Ainda que morra ? 

O Sn. Cnuz l\IA<:~unp :-Não fui esse o que morreu, portlm 
outro individuo; mn~ ainda qne tivesse morl'ldo, ollo cstnva 
sujeito >Í opinião que o devinjnlgt\l', e condcmnnr su n. me
morin como primoirn motor de tantas desp;r~tças. 

(Lrndo) « .. ... .. licnudo uma porç~o de ~himnng~s _dentro 
da irr1·ejn com o h no das actns e mrrts papets da elm\"'0 · 

<No outro di:t (4) chcgantlo ali o Dr. juiz de tlireito, 1·io 
que a elêil'''o não podia ser logo ~ontinuath, mo~trou a c?n
venieucia de scn a,lirrmcnto pnr;1 n époe:1 que Y. Ex.. dosig
u ~\ S !3e, n1anUando que fo!" SClll t.:mtrc~u<·s ú 1ue.sn.. a urna , 
livro, c ma i:; papeis, qnu licitr:'iu ~m pouer dos elumanp;os; 
os cnrnnn-neijos cmutonl:'triio no adiamento, o ttostc sentido 
oflicion :~mesa :t '\'. Ex. ; ma> otltt·o t:mto uiío admittit•iín 
as pes>ú:u; tio p:trt.i ,Jo contr;tri" '1'": estrrY~O :"' po>s~_dcsses 
ohjcctu>, resp<> lltlendo logo ao J t:J ~ ele dtreit.o 'Jl"' wo con
tinn:tr ns ~nas clei.y\Jes, e uiio [lzi:io rt ontrep;a. por ellc or~ 
denadtt, clizcndo que era aquillo um direito elo pni'O, em cujo 
1rozo cstavHo. EntHJtunto proeed~·rão c1audestin:tnlentc, fu
~eHdo à o direito de \'Otnr um privilegio nxclnsivo ue suas 
vontades, repeli indo o partido con tmrio, c mesmo o proprio . 
porque e>O ta litrça a que chumiio eleiçiio não passou d~ um 
concer to haYido cn tre certas pc:;~oas, em crrsa ele Sabino 
F'erreim dn Costa, c escripto tamhcm no corpo <la igreja, 
eomo lun-ar mais commodo, de pot·t~ o fechadas, seguntlo se 
dcprclt egde d,t> re sposta' do offici:tl de j ust!ça _de fls. 64 a 
6:5; pois de outro modo , c como manda n lei, nao se fez; o 
que provão as inquirições e doc ume nto;; que decorrem de 
fls. tiO a 90, apezar de clcchu :crem o é·on trario os individuas 
que depuzeriio de fls. 60 a 63, de Ih. GG rr 71, e de fls. 
74 \'.a 76. I 

< Das mesmas inquirições e documentos depi·ehencle-se 
que_, suspens:rs as el~ições no clia 3, só reio dia 13, ponc:_o 
mrns ou menos, puhhcou a mesa o seu achamento para 2o, 
depois que re\:ebcu o oflicio em qu~ Y. Ex. decidia que.~ 
dita mesa, uma vet. que se achavrr mstalhd:t, compct1a fi
xar n época para continua<;iio de seus trabalhos, os qune~ 
proseguiriio 1\o à h 2:5, c terminár~o no. dia 2~, ní\o concor
rendo ú urna pessoa ulguma do partido chnnnngo, para 
sustenta r qur; havia feito a e1e\êi:' . N'a falta d~ liuo tirado. 
s erviu- ~e :t m~sa de outro fomec:cto pelo pres1dcnte da ca
nutra ün Ar.arnctí, s.egnndo 1ne consta. > 

A elei1·:to r,:ortanto àos e:citN'tlo que vott'lr~o no collegio 
reunido na ]~reja elo I~o ::ru·io t: t~ln facto posterior que se 
isola dos ti"istes acontecimento,; ào rlia ~ - Con fuudi-la com 
estes seria en1prestar··lhe as ci•rçs lugnhrcs 4.ue caracteri
sfio a cle iç~O nrguidn ele clsndes tinn, (,; se prcndt~ estrei ta
mente nesse~ ac~ntcciinan t0~, pa!'!t ~c pod~r coudemnnr n 
ambas. 

O Sn. Sn.VEIR,\ L01:0: - Qae du·; icb, t:lllto uma cc•mo 
outra. 

O Sn. Cnuz l\L,cn.wo: -- O npart~ do nobre depntn iic 
trnz-mc <•lemhrançu o caso J.,, 1:m inoli\·~duo que tiulm nc
ccs~n riamcntc clecabir no prGcipicio, e <J.U C ~ntendc que n:'o :, 
d"ve cnhi r só,, c por isso se aga,Ta a ontl'O qne está a pé fir
me sobre a margem, c fa-lo r~nder sobre si para que to:nh ~
a m esma ~orte. 

O SR. SILYEnu Lono dá outro aparte. 

O Sn. Cnuz M.ICIJAno : - Repito · :t comparação . A an
nnllaçáo dos dous diploma,, pelo motim de U»l dellc~ ser 
ohtido o•m virtude de eleições cujas':tctrrs forüo escrtptas 
entre cada veres c sangue, importa o mesmo que .se. um in
dividuo que tivesse, rr seu pezar, üc ser precipitado n o 
ahysmo, arrqstasse após de si out ro que e~t~va seguro e cal
mo sobre a mar"em delle; e se me é hmto serv1r-me de 
uma phrase 1 figt~ada, um diploma tem de s_er arrojado no 
abysmo da fraude, o outro porém tem por ongem a verdade 
de sua eleição, que é a margem sol ida em que elle se firma. 

(H a wn aparte.) 

Como ainda niio era tempo de se fazer a eleiçf(o, se a lei 
cxpressament~ prcscre~e que ella se faça logo que cesse .o 

' im l)edimento, em outro d;a designrrdo e ·annunciudo por edí
taes, e a s autoridrtdes todas informiio que tendo-se al:re
fecido a exaltaçiio dos animos e se desfeito a fo,·.ra da Im
pressão dos tristes acontecimentos occorrido;; no dia 3, ella 
podia faze :-s.e em paz, e assim aconteceu ? 



A.PPE~DlCE. 2i 
S<, o dccn rw rlc long o tempo p(, rl 8 apagar a m'Jln oria des

t.cs lu p;;~h~·c.~ succes~os ;. se :wte~ 11i:Hú convem que~ não se 
117.esse elc1r;ao w•qnellc d1 stncto, essa CO!ll'fm icueia n ão tem 
aasc1Jt0 nas leis; entre nós niio exbte o ~~·stemn i1wlez 0 
nosso rlird~o escripto nüo o nutori:;a; aque'ilc rlistricto n'rro 
pr,dc ser pnvado por umn ou duns legi,latnrns, nem mesmo 

l>or tempo algm11, do rlireito de ~e fawr r••1n·cs;•utar no par
amento, n se se pretende oh ter este resultado nnnnllando-se 

uma dns eleições que se rccnohece ter sido Jeitn com us so
l~J~irladcs snbstnucincs, e muitos dia.> depois clHs occur
re ncms que pcrtmbitriio n r.rdcm publica nas fre.,uezi :ts 
prntiear-sc-lw '!llln nrbitrariccl,1Jc, porque wn act7> de se~ 
mclhante magr11turle n~•J p•)de ser resolvido competente
monto por "'!' .-Io:o .r: ·mos s~·>tncn~e do po;ckr lcgielath·o. O 
que cumpre o venl• enr se' sau val1dos os poderes conf'oriclo~ 
por essn clci\·ii•). 

O S11. Su.n:tll .\ Louo dú um aparte. 

. O Su. Cuuz i\f.H:nwo : - Esse n.rgnmento tem eido tnntns 
l'ezcs mspondiJo, IJIIHIUl o se tratou de outra:; eluiç·.õ.,~. é t~u 
sccuwlario, .que Hiio tnc pnrccia ucees~ario re!-ô- powJcr-lhe 
quamlo me occ1rpo de pou tos capítae,; da eloir;üo. () 11urncr,) 
de vot~intcs que couCOlTCtn :'~ Ul'Jlu, f[U:tudo a lei uiio exic.rc 
mn_iorl fL ah -· oluta, 11fio ll~de inlirnmr a lf•p:alit1:u1c dn i JJTa 
ele1Ç'::o, nn1 ~1 vez que a nbstonçclo foi vo1mitnria, c ui'io Si;! 

provn que lHJt}VCssc t·o:H.'!,:;1o. !7\o Ui a 25 compan·eêriio unica
lncntc :~f:Hi votante~, mas ~abc o nobr~ delftltn.c1o n. qne i .s.~ u 
!oi dev ido'? Um soi partido I'Otou, esse u~me,·o continua a 
Vt·rrh ol ~ cb cleiç-ii0; o outro partido n:'iú comparectou purque 
se Jiava no recm·so elas ne tas cland•" ti nnmcllte feita,, e cru 
que poolin dar como presen te , a sen nrl, itrio , mesmo a 
u nil'cr, alidadc Jos 1·otuntcs quali licados. 

Concluirei o trecho do oJlicio relatÍI'O á eleição da frc" 
guezia de ::lan tn Anna: 

·« Dc\'0 notar que desr'jando ouvir o juiz de paz da du
pli r.nta. Jcactuim·Jostl de Albuquerque, sahcmlu ao d10gar 
a Santa Anna, documento a JL 55 , que ellc se occultnva, 
expedi, e até foi intimado do Dr. chefe ele policia, ttm mnn
d:tdo n !! . 56 , que HÜO te\'e bom resultado, ou porque o dito 
Albuquerque fosse nnticipatlamentc avisado , ou pela inficlG
lirlnd•! do official de justiç-a. Os mesarios da mesn duplicata 
J'<'PH.~n:'trão obedecer (t notili enc;ITo pelo receio de virem a 
j ui z•l; apenas compareceu no primeiro di:t de minha che
gada :'tquella po,'oa~ão :'.Ianoel Ferreira Gome:; J e Menezes; 
uf: outros porém. s(J apparceêrfio quando 11iío 1nc era. possível 
estar mnis tempo ali , dos quac,; ap~na s ouviu Vicente Jo~é 
F crr"i r:1 de Vasconcellos. · 

~ Dos n1c~arios que n meu Yer ~iio os legitimas apenas 
.ou \'i os que es tnvUo nn. povonção. Tambmh 11r:ssa freguezia 

tõJi irrcg nlitr n. quali fi ca\;ão, t nuto que deu lugar {L reclama
çiio de muitos indi,·iduos do partido chimango, cuja recla
maçiio foi •1esattendida até pela rclnçiio do clistricto, em 
l'ir twl.c de ser apresentada ft\rn de tempo , e ill egahnent~. 
pelo que, se loem {JUe esse partido seja ali maior que o outro, 
tinha comt.udo a minqri<t qualilicada; c ainda que dcspen· 
dessem quantias e esforç,os , não podião as pessoas interes
sadas pelo vcneim('nto desse partido obter triumpho. púrque 
o~ elo outro lado, nlém de terem a seu favor a qualificnção c 
a mcõa, csfnrçárão-~P e despt'ndi'rão quantias, como me 
cr.us;a ; e tnnto m:1i s exactn .parecc esm proposição, atten
denoli' a que no caso contrario espernriiio os chimangos pclu 
•lclilkraç,iío ulterior do governo, f! que n eleição corresse le
!;almente ccreach ele todas as garantias ele ordem, não se 
cxp~ndo a um neto clandestino e J'rauduleuto, que não póde 
ser cotu .. idel'tHln '<tlioso. :. 

As r cclama,;ües, que nüo f.não attendiclas pela relação 
do di ;; tricto, a.ttestii o qee o partido que s.s fez ni'to comcgúio 
incluir na listll dos \'at:mtes grande numero de individuas 
com que contava; ora, uiio te1ido clle maioria nn qunlinca
çiici, não tendo juizes de pá'z nem corpo eleitoral, não podia 
nutrir a esperunça de tliumpho. O desespero o levou a per
turbar a. ordem publica., e ao emprego das dnplicat!ls.dar:
destinas ; são· dcducções que saltilo aos olhos , o a CUJa eV1-
<leucia não se pôde fugir. . · 

Em a freguezia do Sobr:tl, estando o partido que apoiava 
a candidatura do Sr. João Felippe em identicns senão peio
res condições, nüo se pódci explicar como o corpo eleitoral 
perteucente integralmente á outra parcialidade nomeasse 
quatro mesa rios .que se prestassem a ·fil(tll'ar n:ts netas da 
eleição doa eleitores que votitrão no colle"'io r eunido na 
igreja do Menino Deos , a menos que não se ~ceite um sup
postc convenio entre os Srs. João Felippe e Braga, para que 

parte. ~os eleitor~s ~ snpplontes por ''dedicação pessnal a este 
"'' SUJct~a~sem no_s plunos do Sr. Jo1iol :F"elippc, que perante· 
:~ C•}mmu;ao explicou este facto da maneira seguinte. O Sr. 
l>rng:t era tambem, candidato, não tinha porr\rn esperanças 
de tnumphar se trn~~nphaBse o ?eu partido ~m Sobral, por- . 
que os votos del!e terHto de recah;rno Sr. Dormnaues da Silva 
o era port~nt.o do seu iutcresse derrotar o seu ~tlliado, e en: 
trnr em UJUStes COlU SCU.adversario, e()oneorrer paraque elJe 
veu~esse na fr7g~ezia de ~obrai; porqu:mto. 5C o'Sr, Braga 
o?tlvesse a maJorJa dos elettores das outrns fr eguezias, se
rm elle o depnt.ado, e o Sr. João Felippe o suppleJJte, e vire
ver~a no caso contrario. Esta explicaç~o é sem duvidn 
mUJto engenhosa; os factos porém a repellem. 
. , O _Sr. JJraga ~ão teve um só voto no cr~llrgio ila igreja do 
ll!e~mo Deo>, nao ?bstant~ ter conco t·udo pnra que a par 
c•nhd ude des~e.$ eleitores tivesse na mesa paroG11ial de So
brul_4 _mcm uros tão dor:ei• c tã.o resolutos que continuárüo 
a clCJ~ao sem embargo dos acontecimentos rlo dia 3 de No
vembro! Eleitores pertencentes a partidos tão discrimina
dos, tão fanati s:tLbs mc.>mo, Hão se prestel riuo certotmente a . 
?s~e manejo em favor de um candid!tto adverso, . e ern pre
JU!ZO do candidato seu co-rcligionerio que estava ausente, 
mas !l.ue tinh.a o apoio das influencias qu~ uté "então h avião 
vcncJdO a cletção naquelle lugar. 

Se o Sr. J;raga se . wjcitavu {, eontingcncia de ser ·sup
pleute de um ndvcrsario, mais natural era que sepropuzesse 
a sê-lo do seu nlliado, e niio se expuzesseao riECo de nem em 
minori~ na eleição propriamente de dep!jtado. com<? de facto 
aoonteccn, sendo eleito o Sr. Domiuguesd,t Silva, a.s&istindo 
~lle, como c•:udc seu dever, a todos os actos do collegio, cu
J US a<:tas ass1gnou sem a menor observação, resignando-se :'t 
sorte dos que estão em minoria. ' 

Semelhante explicação portanto é inadmissivel.. 

O Sll. Su.vmn.\ Lona :-Isto serve para vali<la~ão clrt- el~i-
ção do Sr. Domingues ? ' 

O Sn. C.RU7. M.;cnAno :-A coromissiio niio tem o dever só
mente de l'el'iRcnr se c<. vttlida uma das elPiç·ües . corre-llrc, 
tambem u obrigadío de ex:nninar os defeitos e "'icios da on
tra, afi m J e, qué :Í camara avalie qnal clellas cst:í no cal;o de 
ser approvada. 

Vou ler agom n pRrte de ofiicio que diz respeito tL e'Jei-
r.'io da fre~uezi>L do Sobral. . · : 

< N:t matriz desta cidade, clcpoi,s de r.rgani~ada a m""' no 
rlh1 2 de Novembro, deu-se princip;o á chnm!ld", oue foi ' in
ter rompida au npre;entar- se Alexandre Lopeo F~eil·e, cujo 
voto niio quiz a mesa n.dmi:tir. porque achandol~se na cópia 
nuthentica o nome de Alexandre Lopes Teixeira, sol
teiro, rle idade de 30 annos , de confurmidnrle com o livro 
de qunli ticaçiTo, não em elle o me&mo indil'i4uo chamado 
vi sto que além dn differenca do nome, havia"' c1o e~tado ~ 
idade, c querendo o !inndo Joiío Pedro que ellc vot.~sse it 
força , por ,·er na ccrtidiio extra!Ji <lrt ela ~eci'Cta ri:l da prcsi
dencia o nome de Alexa1Jdre Lopc• Freire, t ntn., tornou-se. 
a ord~m por algum tempo, correndo o juiz d" pnz e ontro 
mesa no couJ a urna e o livro das n.ct.a> para o qu~rtel do 
deEtn.cament.o. Ainda ho~verüo algumas bengaladas, soccos 
e empurrões, mas restabclecida a paz por intencn<;ão das · 
autoridades. <ecompôz-se a mesa, e continuár~o os trabalho~ 
r egulnrmentc até o fim do dia, tendo-nos collocado e1,1, 
como jnir. municipal e delegado, e o juiz de direito. que .então 
em. o Dr. Miguel J<>aquim Ayres do Nascimento, a um e 
outro lado do presidente para evitarmos com as nossas pre-
senças a reproducçüo de sccua 1gual. · 

< Cumpre~me observar aqui que o motivo desta pequena 
desordem, suscitada iuconteetavr~lmente por membros à.o 
partido du opposição, não partio de injustiça da mesa, por
que a sua decisiio foi apoiada pelo Dr. juiz de direito, que 
ni'io era suspeito , como porque tanto na,c6pia authentica , 
como no livro da qualificação que não m ostrou vicio algum, 
achavfl-se o nome de Alexandre Lopes Teixeira, solteiro, 
lavrador, e de :lú annos de idade, como censta da certidão 
a fi. 54, ll o individuo que &e apr'esentou chamA-se Alexan
dre Lopes Freire, é casado, e tem ao que parece 50 annos 
pouco. mais ou menos. No dia seguinte proseguio a inesa 
regularmente em seus trabalhos, que farão interrompidos 
das 10 para 11 horas, em razão do grande conflicto que teve 
lugar no adro daigreja,e do qual resultárão'as quatro mor
tes e ferimentos de que V. Ex. sabe. Restabeleeid~t a or-dem 
só existia na igreja os tres mesou-ios Antonio Raymun'clo 
<..'nvalcanti, Mariano Maehado .Freire e Dõmingos Gom~s 
da Frota (listo terem-se retirado o outro mesario Tito 



APPENDICE. 
F:-~nci sc) .:\.1leln!~ da Si1vn 0 o ~;uiz tle pt1.t, sendo eSte 
f.:::rl..-lo, st- ~~nn<1o üizcm, pc1·to d:J. 1nesa), 0.:: qnnes, não 
ticndo }X1s~in'l a cmüiuu~ç~~o . <la ~1eição .d?b~ixo do susto 
e alar1n ~t ern qu<~ ~icon n p•)\'O!lÇüO, rettrtt~·:t? 4 ~e ( n;u.;)~.n1o 
IJO l4 conselho.; que lll .zs d~1nos en e o Dr. J wz d~ d1re1to) 
depob de fecharem no cofre de ,. trcs c!Htl·_es, qt:e 
repartit·~o entre si. a urna eo1~ o livro e mats. papets 
tendentes :í ele;ci!o. tl c.:tndo tnd,, 1sto sobre n Jll CS:l. J nn to á 
porta ccntr:ll d~ igroju , gu:ndado po1.: urna. e5colin. de vi t~te 
e tantas praç·as, entr~ snldados ele hnh:\ e f:ll:ll'cb.s nacw
nae:3, a t-! ns d0z horas •lt noite, pouco n1ms ou 1nenos, 
(ltlando f.') i o dito cofn~ h·:1~ladadn pela n1e:=:n1a gu:"'..r,:ia para. 
~ c:1~~ ~l :t camarn u~ p~vlnu~nto supe1·ior do ~d~licio} qt;e 
~ei·rc dü :n·I;.;ão pnblic:1. , ondú e5tcre a t~ ser Cll'i'Jaclo á 1g reJa 
do Ro~:1riÔ p i!l'a. cmt t..innnção U:t eleiç.J.o. 

Esta cxp.o:::ição cire'.~m::-t:tnciaci:t combina perfdtmnente 
cmn o ~t: teS-.:.a(h ,1,~ Sr. Dr. AYn~s cloNasciml3uto, qne de
!ID!s tere! :1 honra. de ]el· á .~asn; e ent i'in ;:t-~n.r:'t p:lt~tlt~ que o 
con~Bihlo d::ts acta :.:; (los ~..~lettúr!35 que ,· ~t.~u·:w no eo•~eg1o ren
nid.o na. ip:rf":ja <lo ~!cn1no De~,.)s, d.au ~lo a elci\ .. ão eorno ni\() 
i~~C~"•om }~i(ta, n1as ~im eontin~t:lr~n..~onl os lUCSlnos n1 csa
l'!os, dan t-..o-s.c cOlt!.O t·.w::. outros n H.h\'lCl uos, (1 Ct...'Ul n. me~n1:l 
urn~ e p ~1:Jei s, s~?:ndo np13ruts o juiz de paz de Sobral suhsti
tui·.lo p:!1?.) t;i:-: üc paz L(1yula a~ B~tn n. do :Jfacnco, constitue 
uma id2 tl laue. 

(Con :in u!J.ndtJ c. ie1·) < ::\e ~2-P · n1es1no dia dade3ordem, á 
ta.rde, 1-c:nn~o-sc a 1nesa ern ensu do juiz; de paz , e 3.hí re
solveu o ~l 'li:u~1cnto de se'...t':3 trabalhos para o fhn <lo n1ez, épo
ca aue V. Ex. desi e;nasse. e 1naudon ntfixnr t'· t1 it :h~~ ne:o: te 
:>enÜdo, e::n que o'· j~:i·é de pat officiou a 1-. [:-;:. ; m~s no 
<l:iase~nint.e , renni <l ~. d~ u?vo . a_ n1c~~a H•) n1e:; 1;1o 1,:<-gnr. e 
entcu w;mdo que essn. attnbni: (.~uo lne c,·:.m pe:l:t , L.!Z pn
blico, 1)01' outros editnes , que n. t~lcieão con t inuari~ :·lO dia 
20 claq'Gclle inez. • 

< Xü tlia J ~. cfrlcia:hio n, Y'..J.~ ~ ~ ~ r: o r?.ve~·t:'n r1o p:1!·o:::~o p1.ra 
0:::.te dcel:."lt~ r~!h~ ~ !.! ~t 1natriz "7- ~:t\·a interd. :{' tn, e , no ca ~c 
~!d.i.rrn :--,ti \·o , :;;~~ po1lla ~ e.~· dcsi:~~:: 01 :t ..J a nté o di a :20.i·~-~~ponaer:.-

f~!::;~:~·~~:~~~,::~r~~~~;~i~',E~:::~;~~~;~;:':E~~~:~;~:~~~~d~~~~: 
~~~~~;(~~~~~ il:.'~~;~f~~{;~~~i~~:~~1f;o~.à:~~~;;~~;;~::~~~;,~~';,~;;,~:~~~i~ 
,:;omo CCill?! t fÍ , o ~ecretn. t io une r cd i!..d () a actn rc~pcei ':~1, ao 
eclital de ndinm ént.o (j e data c1e 4."'" ~o tH:t 20 cO'.Jti !lHOn ~to 
Rosario a clc!çii.o, que se -conduio no r) i;.l 25. -~ ella ;1:-~ o con
correu pes,oa alguma de lado chimang:o, on ih (.;ppo
~içiio. por dizerem j(t ter concln ido a eleição na matriz '10 
dia 13 ! r. o que n1ais escand8lisa con1 o mesn1u lin·o 
e com a mesma umr. , que an\rmão ter c;iuo abando
nados pelos Je~i-tin1o::; !nesurios, como se V-~ da puhlicn
iórlnn. a fL 49-, fantn.sin.nclo-:;e ti.ma votação pax:1. diver:::a~ 
pcssons Üt) partido (.'Ontra.rio·, ~orno que p~rn. conve.acer 
da validade' ou realidade desse fncto. Certamen t~ ningue1n 
co:J.tr~vrt con1 este inr1uiri~o, nem com o interesse 4ue o 
g?Yerno tem tomado na investigação destes fnctos . Tenho 
ninna certeza rle QU"! essa e1ei6io toda fictici a fo i aecordada 
; :1tre as pe:::.soas (J.uc reprB~en'trío o pn1·tido chiln2ngo nest:t 
c,a~ae, e clandeetinP.mence escripta; porque nem na matri z, 
on·~e dizem qne :1 fizerão. nem na capella do ~Ienino Deos , 
que iicon servindo ele matriz, teye ella lu;>;rn· , como V. K.·c 
ve1·á provado, espe"cia1rnente pelos j uramentos UP. fls. 3:1, 35 
e 3ü, e informação a fL; :30 , 'if;nto assim que esóas mesmas 
pes?o~s a que ouvi não de~1arão, sob 1liversos pretextos, ter 
a?s1st1i1.o ~ elh, dtt qual se coxveneem unicamente relos 
d1plornas que lhes foriio enviados, qua·nao rcliits é 3abido 
nesta cidade que nenhuma dellas deixa de assistit· ao aeto 
mais in$i'gni ficante, que entenda con1 os interes~es indivi
'~uaes de qunlquer membro de seu partido; é esta a ma:tia 
u~ todos os partidarios deste luaar. 

• Da certidão a fi . 48 Yerá V'. E,;:. que nem foi r,emettido 
á camàt a municipal t'l l ivro de que se servirão para essa 
supposta eleição, pois qué no arc hivo eó e.onsta a exi~tencia 
do que servio na eleição do Rosario, que foi o mesm.o rlo dia 
~·competentemente preparado, e o que sen·io na eleição de 
:Santa Qui teria: .prep~raclo pelo juiz de paz Vicente da Cu
n?a Bezerra Pümeeno. Devo notar a V. Ex. a citcumstan
c;a de se terem occultado, p:ua nii.o ~irem a juizo, os indi
v:tduos .q;:e formárão a snpposta mesa., como V. Ex. verá 
da certl~u.o a fL 2, e como é notorio aqui. Não mandei noti
:fica: o JUIZ de paz Loyola porflue já o Dr. chefe d.e oolicia o 
~avm mandado, e ~abe·se que.elle foi avisado, e occ1~ltou-se. 

Tambem occultou-sc pela mesma razão, como cb cc:·tidiio 
a tl. 3, nma. cl:ts pessoas do parti<lo chimaugo, •1ne dc·~l~r ou 
em algumas pa1·tes não se ter feito es5a eleição,<' qu'J ~endo 
jnramentndonão se atreveria a :dlinuar o eontmrio, por ser 
homem honesto. > 

Uma eleiçüo real, feita com as >olemnid.ncles lof!acs, mui · 
tos dias clepoi' das desordens, qurrnclo já os cspiritos esta
vão trnn qnillimdos. }Jnrcce·me qne deve ~cr aceit:t, ·~ ~Jne 
rr comlcronaçiio delln importarét ticar aquclle distri,t.o ~em 
representa1·•ío pelo fact.o de haverem alguns turbulento.> ,e 
iuconsideraclos causnclo anteriormente o susto e a:, L!gri ... 
mas de nl ~nmas familins. 

Senh01:e~, sei que este assun1pto se presta hcn1 a tndus os 
ra&ctos e enthusiasmos do pat.rioLb:mo; mus é preciso que 
no~~o p:üt·iotismo nnnca t,. :m~ponl~:t ns raias ib justiça. 
(Apoiados.) Se alguns ll'cntro o pt.I\O soffr;),rão Cfll11 l~SSl! S 
acontecimentos, outro:; de"c me., mo povo foriio os culpados, 
e nüo n~ autoriàade:s , qtw nrri:-: ~_~:·lr:io atl' a ~n:.t vir1a na.nla.
nnkn~.~o da p:tz, no r cstalwlceimcnt u ,]n (•r•l•·m pnhli,•a. 

E n:io se perca de vist a. que c~~ns :tutorid ~tdcs sn pe1..·iorcs 
do lugat . pcrtl'nciün aos dou:; p:nti,los. O j11iz mnnicip:tl 
seria, aff<"·c to ao parr.idn chantad1, car:ntgncijo; pon:m o Dr~ 
juiz Ue tlireit:o era adht•so ao outro d <.~ 1101ninntlo chimango, 
c a.nÜ1() ~ concorLlá riio no:-; rnt·i<!S d~ pad licaç-fio; anJbos 
reproú tr :to. como <leve repr•11·ur fouo o homem de bem, 
esse:; acontecimento:. funestos. 

O Sn. Ftm:i'.\:\'UE.S D.\ CcxnA :-E uão se prenc1r:''!1 2, nin
gnctn ... 

O Sr.. PAES B_,n~cTo:- E stá cng;ntuc1o. 
O Sn. Cnt:" M .• ctnoo' - ~iio trato de d"r eont.l ,~., :0·Ls 

os ncto.5 nchnini:;trativos e iudi c: iarins do cU:::tr:c~,) : tt:tto 
Eómente daqnelles que possfro br rdaç:ão mai.> il:l!n.:.Jiata 
com a elciçiio. 

1 

O Sn . S1L~r.n1u Lono: - E rn. em flagrante. 

O S:• · Cn,;z ;\l· .. cn .<no '.~ Quanco qn~tro inrlividn·J~ <io 
ass,:_tsSl !.t~ do~. e rp.unos fendo~~ qn::~1do 1wo se .conltc~c '~:::~s 
forao os n~~ressores , <.:umo ct.:nHtr;~r as nutond:1d~s n.li..' ~1; !·) 
t~r prcndf(!o a pin;~uem em fhp;ran te·? o., St·s . "\.:~r~< do 
;\;1~ein1ent.o e Dr. Au~u::. to n ãtl nhrircr:to :·.ou co cons·-~ _.:.::·.l j n ~lo 
que o confticto ccssn.~-sc . e 11:"io hon\\.:s~e ·n1nior lHli!J ~~·o lle 
victimas. Qne culpa se llte3 póJe fa zer"? 

o s.n . s,L,El f 1 Looo:-(~uc .culpa·? Til·eriio l11C ' ~ CJ ,:~ 
a ssa::~Inos ~ 

. O~~~. Cnt:zl\t,'.cH.+.DO :-E qncnl não tc1n medo ;.1~ ~!S~rt~
Sinos ·? 

o Sn. s.~VF.ifL\ Louo! -A àntoridaJe tem obri;:'~):ÍO de 
ter coragem. 

O SR. Cnuz l\hcn.1oO ' - 1\Ia~ não a hl ponto q:n ~a~r; .. 
nque a vida prc>pria c sem resulta<lo al~um, quando r ·:" I e, 
depois de paci!ic,ados os espiritos, tratar de fazer coc.•1 que 
a j usti~~n funcciune, prendendo os crimino.;.os c r:roc ,;sco:n:n
ólo-os. A prisão naquellc momento talvez fo >se impa%ivel, 
ou nntcs um n(>vo facho de <li~conlia . Emfim, sen :tore;;, 
im'c•tigar scaprisiio dos <1elinqnente3 devia ou porli!l. t~r si<io 
feita n o momento do conflictn é questãô que n:ío me la~o 
cargo discutir, porque ella não tem relações cstrei:J,~; r;om 
a eleiçiio a que se procedeu no dia 20 ele Novembro. 

Se em Sobr!tj os chimangos dizem que forão e:-;: cluiJ os 
ccntcn!ltes dcllm~; &e não for~o a.ttcndidm: em ~ens recur
sos pelos tribnpaes constituiclos pela lei ; se nf:o thhfíc 
juizes de paz, nem eleitores, nem supplentes. se niTo ti nhiio 
mesn, como podião nutrir a cspe1ança de triumpho? Como 
se pócle crer ni~to, ~cnhores'! E' para mim incompreheno i
vel qne um parti,do que consegui o exclu ir da lista ela ctua!i
ficação cen ten:mes de seus adwrsarios .... 

O Su. SILVEm •. ' Lo no :-E' preciso ter bastante coragem 
pa!a a fraude. 

O Sn . Cnuz M.\CuAno , - O nobre deputado procnm 
sempre desviar o meu pensmnento, quando entende· <rue von 
ferir o ponto da questão~ 

O Sn... S!LVElRcÍ Lo no '-'-Está engaunrlo. 

O Sn . Cnuz MACHADO :-Quando os chimaogos se q ueixão 
de que centenares de seu lado farão excluidos indev ià~
mente (creio que não, porque os tribnnnes decidiriio que 
não), podem ser nomes e não votantes.; o partido q~e .obteve 
a exclusão de ce:ntenares de ad~ersanos, que tem JlllzeB do 
paz, eleitores J supplentes, e por conseguinte mcsario~ 



APPEi\DICE. 
~cu~. rrcasn prcci;;n. ile pcrtn:·bar o procos~o eleitoml prrrrr 
trinmpl1ar ·? 

O~'" · :-ilt.\'E"'' Lm:o: - A p<;z:n· rle tu <l o i e ~o p<><lc estn.r em 
1niuotia, como nconteceu em n1uitm: p:truclthtJ:> do circulo 
clcitornl de IIInrbnna . 

O Sn . Cnuz l\L;cn mo :-N':!o tem comn:m16io nenhuma. 
O nobre deputítrlo eleve lcmhrar-sequc o ~i ret{lo de l\larian
Ha é muito pacilico, :t intlol•o de sons Jwbitnntes, [ b educa<;ão 
de seus partidos, excluem ab>olutament'' a existeneia dos 
factos que se derüo no circulo de que se trata, ond<J os par
tidos se ele batem cvmo du m; Jwste' que pretendem o extermí
nio político uma tle outra , c tccorrem pum este Jim aos meios 
extremos; niío compnrc purt:lllto o fanati smo do ::;obralcom 
a m odcmr,:ão <los partid o~ da cidade de MnrÍll!lll[l. 

O :"u. :'<!.1'""' ·' I.ouo:- O povo do J3rnzil é: em toila a 
.Jlarlc muito moralisaclo, o govcmo é que é sempre cansa 
•las olesordcns. (Rr·clamaçues.) 

U'l .\ I 'OZ:- E' uma opinião subversiva. 

O S1t. S<LVEIR.\ Lo no ; - Oh! subversiva .... 

O S~t. Cnuz MA c H wo :-0 povo do J3razil é geralmente ele ín
dole pricirica, mas acon to: co q nc. não sendo tambcm geralmen
te illustrado, em algumas localidades ha pessoas que abusão 
de.~sa falta de illnstraçiío, e implantão-lhe nos animas prin
cipio;; cujas coJ"CfJnencias funeotns a comprchensfio popu
lar niio p6tle avaliar, c dahi procedem ~sses resultados des
np;radavi:is, esses casos em verdade esporadicos em relas:;to 
,., índole morigerada dos Hmzileiros. 

IITas, senhores, reconhecer-se que em uma localidade tal o 
povo de ixou-se arrastar, por se ter abnmclo de sua creduli
dade c pouca illnstrar;iio , por alguns espíritos exaltados, 
por aquelles que entendf'm que a autoridade é sempre um 
m al, .., que o gozo pu cin co doa direitos não é o !:im da soeie
dnUc, mas sim a ngitnç~o ainda que inconveniente, e que 
confuntlcm a paz com n ~ilencio dostumulos, c que com estas 
metap l~oras mal comprehcnclidas fomentiio o germen de in
su!Jordinrrção nas massas populares, alimcntão a ociosidade, 
o afugcntament ' dos trabalhos manuaes e >~coroçoão as 
cla5scs menos instntidns a viverem nos povoados em comi
cios, em turbulencia c como que assoldadadas ; dizer-se que 
esses factos repromdo~ têm acontecitlo em uma ou outra 
parte, não é pôr em duvida que o povo rlo Brazil seja pacili
co. No <tne nos clev_e mos esforçar é em torna-lo mais labol:i~
so, muis ijlteressaclo em alcançar todas as vantagens da ClVl

sação. 

O Sr.. S<LUJRA Loco :-Tem a civilisação necessaria em 
ocla parte. 

O Sn. Cnuz l\Iu:n.wo : - O que é inconveniente (sem que
rer olfendcr o nobre deputado) é bradar-se do alto ela tribuna 
que o governo é sempre desordeir0. (Apoiados.) 

O Sn. StLVEIR.\ Lono: -F alio basead:o em factos; não 
fallo em tlwse. 

O Sn. Cat:z MAcJuoo : - Se não falia~ these, mas só
mente nesta: hypothese, falla erradamentll , porque ues~a 
hypothese a clesor~em nno partio da auto~i~ade; a~ a.nton
dades corrêrão pcngo .para acalma-la; o JUIZ de d1rmto,e .o 
juiz municipal c delegado nílo tiverno culpa desses aconteOJ
mentos . 

O Sn. SILVEIRA Lono : -Hei de provar com factos em 
como o governo é quem faz sempre a dcsoiClem. 

O Su. Cnt•z i\L,crrAoO : -l\Iens facto s niío são occultes, 
posso ter errado; mas lisongeia-me a con3ciencia de q.ue 
se errei, foí confa intenção de ser util íL província qne t1ve 
a h,onra de administrar ; lisongeio-me· de que, se. na pro
víncia do Maranhão se fizerão netas falsas, como tive occa
siiio de demonstrar nesta casa, pelo menos não corn:u "San
gue ele nenhum individ)JO· 

Os,,, SILVEJRA Looo :-A portaria ele 10 ele Novembro. 

O ·Sn. Cnuz M"'etHDO: -O uobre deputado disse que ha 
de arcrnmentar com os factos, c eu não sei de facto algum 
meu ~e fosse censurado senão esse. Não me ponho a co
berto, tenho'levantado n viseira, e tenho -me apresentado 
perante os representantes do paiz para ser julgado. 

VozEs: -É uma verdade. 

O Sn. Cnuz M.<cn•no : -Honro-me- ele ter praticado cs~e 
erro, se erro houve, pam evitar que a província elo Maran1uJO 

~o~sc cn~::t.n~ucn.tad:t e1;:_. um r.H_l outro ponto; pnra cvit~r 
q1;1 e as elclt;:IJe:; 1u~;~em H;lta~ P.It c:rJl'flo o fúr;"\0 em ontr:'!s 
épHcas, em fllle nas m:ltrizbs d.; Vhunm, df! Ca~-:ins .. e no 
proprjo cnHog.io de ltnpicurú-n1critn ot;;.~ngue foi tier~:~nnado. 

O Sn. Das Vn:;r, ,,: - Apoiarlo. 

O s., C11uz J\Lr:a.wo:- Para w lvar o ""'n"uc r1n lm
maniclade IJ.ÜO mr~ importa. de prcterír, t:C1H1o rucci:.-..o, :.!J.l,'Utr{a 
formalidade d" Ir.! i esr:ripta ; . o sangue <l<L ·hunumidniie"' 1ale 
~obre tudo. (Ap,iados.) . . 

O Sn. Su., 'E:n.•. Lono: - EsBc modo ele r,ensar é a causa. 
ela desordem; quero tomar nota di ;;:o. 

O Sn. Çm.; ;~; :fi:L·.c:;u,\uO: -A applicn~ão sem criterio e sem 
l'('~>ponsabilídadc púdc ecr cau:m ele desordens; mas quando 
ú. í?ita com critel;Ío, com prudeucia c com toda a responsa
bihcla<lc de um alto fnnccionario do paiz, nt;o póde ser causa 
de ÜcSOI' ' iCllS. 

O Sn. S<LVEJJ: ,, Lono dá um aparte. 

O Su. CntJZ MACIIAno: -Não se trata ele qualquer bem, 
qualquer vantagem, e sim da humarúclade, qne·corre periuo 
do vida; o caso é extremo. 0 

. O Sn. P~r.sm~N_n: :- R~go uo n~bre deputado que se 
ClllJ!l o mms poss1vcl ao obJccto ela d1scussão. . 

O Sn. Cnt::z .!.HAcli,wo:- O nobre. i!epntado parece que 
fez tenção de perturLar-me, tendo eu aliás dado provas de 
sympathia ,·, sua pessoa, prestando-lhe a mrwor attenç>io 
todas ns vezes que sobe il tribuna. 

O Sn. SJLYEH<.< Lono:- Retribno·l.he ela mesma maneira; 
e se lhe dou apartes é m~smo porque lhe presto muita 
attenção. · 

O Sn. Cnuz l\f,,c<uno: -O nobre deputado faz gosto de 
ilar-me apartes, sabendo que sou fraco i:>rador ... 

O Sn . SILVEmA Lono: -Não apoiado. 

O Sn. C•a;z l\1Acn.wo:- .... que tenho r.Jgnm clescm
baraço, é verdade, porém niio tenho eloq ucncia .... 

O Sn. SILYEITIA Lililo : - Oh l se tem, e bastar, te. 

O Sn. Cnuz iiiAcmoo :-A minha eloquencia é sómente 
a da verdade. , 

Pros!:gnirei na leitúra : 
< l{ennirão-se nesta cidade no .dia 2 ele Outubro os elei

tores legítimos, e os que os chimangos dizem ser feitos nas 
tres freguezias em que fizcrão duplicata ; os primeiros 
formárão collegio sfJb a prcsidencia do 1o juiz ele paz deste 
districto na igreja do Rosario, e os outros, sem que fossem 
por este juiz repellidos, formárão outro collegio na igreja 
do Menino Deos sob a presidencia do j niz de paz d?. Barra 
do :Macaco; o que se passou nesta igreja não sei, porque o 
livro das respectivas actas não foi remcttido á camara; e o 
resultado do que se deu na igreja elo Rosario é o que se vê . 
da cópia a f!. 95; creio que além elo que estiver nas actas 
deste collegio nada mais se passou que não fosse nellas 
menGionado ; porque á testa de tu elo estava como mesario o 
advogado Dominp;os José Pinto Braga Jnuiór, candidato 
clescontcnte por não ter sido eleito deputaào_, a que se algum 
interesso tem hoje é que as eleições sejão aunnlludas. 

« Por esta mesma razão não sei que juizo se poderá clar 
ás declarações que fez a respeito dae eleições de eleitores 
sobre >icios e defeitos, tanto pesta como na freguezia de 
Santa Quiter~a, q11e u:í.o se duclarárão nas ~ctae. o mc:m1·io 
Antonio Raymundo Cavalcanti, c:mhado do dito Braga 
Junior, a favor d0 qual trabalhava, oenclo elle a fonte, a 
sciencia ele .alguns informantes do p:trtido opposto i! cerca 
deste assumpto; parece.-me conveniente pedir a attcnçâo de 
V. Ex. sobre o officio de fi. 43 a 45 r1o coadjntor desta 
fregnezia, partidario e.•<tremo, o qual pócle ser confrontadó 
com os officiQS do juiz ele paz e da me:;a , qüe devem existir 
na secretaria dessa presidcncia, e com o que ouvi a essas 
pessoas, cujas in lormaçuPs vão escriptas. Hesta-me 0bser
vat· sobre as eleições desta freguezia (:'obra!), que tambem 
não foi regnlur a quali(icaç:ão de q11C 1·ecl>tmão (os chiman
gos), mas scmelhautemente do que tizcriio a respeito da·de 
Srínta Aúna fóra ele tempo, e sem o cunho da legalidade; 
quando muito regular fosse a qualilicação, o partido chi
nmn<>'o não podia obter trinmpho, porque é aqui menor qne 
o on~o; apenas tem mais a bastados sectari?s mesmo na 
cidade, porém não assim no rqconcavo do município .. ·» · 

O Sn; S1LVEIP.A Lo no: .:._ Que imparcialidade de' j uh l 



APPENDICE. 

O Sn. Cr.r:z l\L,cTuoo: - Elle tinhn, obt·igação de .exp~r 
fielmente n.o presidente dr. provincin o resultauo dos Inqm
ritus c das inf,.rmal:õe> obtidas, quer fosse prú, quer cot~tr:t 
algmn do,; pn rtidos, e o f'e" t.i'io imrnrcial.mente que. th;se 
que em Samn. Anua, embora o

1 
p:~rtttlo clumnngo estl\:cs~c 

em minori:tna qnaliticaçtio dos vutantAs, e;trtvn. em m:tlOI'Ht 
na poputn1:~o. >'egundo os dados que pOde colher. 

(Cm,(i11wuulo a /rr) < Portanto se1n o5. dons elmnentos 
prineip:ws cl:\ clt'i1:iio propondo-~e ~ssc p.tl't.tdo a veneer em~ 
lhe n :.'CC~ ~:1 riü !J:tr:i.lh: tl' os 1w~O C.:lOS p~tt'~'L pe.sc:u· nas ~1gt1:.ls 
tuL'Y:l.j . _:\ ~s~ul (•t';.l "iÍte des1le o cl ! ~ 2 .;e n,c•.h:lvn, e foi vh;to 
11e,t:l ci •:oek o juiz de pn t!a ll:Hl\ t do :IIac:tco Antonio 
LoYd:t de Oli Ycira .... . . ~ 

Ó juiz ,1,, pn '{ttC tinh:t de p~·c <i.l.i r a ~lciçiio chndestina 
de S:..1 h i'~ l lci t.:_:.-fllJ:'[' elo:-; ~tC<mtct'l l fll.!!ltllS fnlh.~ ~to~ <pte oecur
rêrfvJ no d ;~i. :! lle XoYcmht\l , j :·~ C'.::tH \":l ,le r.· :t ~u Jl !.mS:11ln na. 
cidade ; er.1 prcci::o :•. i11 d:1 que n < li ~ t r i ~,.•. t ,) 1b l\:1 n-;t tl 11 1\ l:t
cn<·0 d é ~sc t :-t rn h~m juiz de p:1z p::ra pr~!-:Lli r :lv I.'Pi lccrio 
reunid1> H:l igreja llo l\lenino Dt~os . 

O Sn. Du .-.:\~Ão tlá urn np:nte lptc 11fio ou\·imo~. 

O Sn. Cnt·z l\L":n.1uo : - NfLo 'aceito a oboerV:t)>iO do 
nobre deputado, porque o juiz de pnz qu~ ptcsiclio a e>s:t 
elei Ç'~O a~ Santa Qniterb, em COIISl'<[llencia de h:ti"Cl" o 4,0 
juiz tlJ attz do clist l"icto da m:t triz, qw; presidia a mesa pa
roc~t i ü l.L ~.e r~tirado, e i<lo rc unir-?c aos ronbt'tdorc3 da urufl, 
em \"Ot tuite do. freguelitt e eh•itor snppleate, l'Stwa pre
sente qn:uulü foi chnlll!Hlo pnra snbs t.ituir o outro; e t:~ s ~ ~ 
Loyola n~o era vobm te em Sobral, 1·eio de di strieto c fre
gueúa d i l1'~rentes, e na occni ii\o precisa tomou conta da 
pres idenét da mesa. 

(H a wn aparte.) 

:i\ tio enxergo nas considerações que " cnbo ele f:tzer in
~inw·, ç~o :dguma. e sitn a c:-:.po~ i\: rLo de n1n faeto, e sú hn. 
in!:i!HHl.Çt:o quaHdo a~ pala-.T:..l .--; enccrrüo i..lUl pen"="arneuto 
uecul to c lnalir!:no. 

u;outl:nu~.ndu \~. le1') ( .... e o r~tcto jnlprudente de ànr 
e;;::-e pn rtid~; pot eonclnida ~ e:eiç- ;:i o na matriz no diu 13, 
quando essa igré.jn c• te,· ~ fedt<t<h dQsdc 4 de Novembro "U 
de Dezembro. quando foi dcsin l' iolada. > 

O !3r.. S•:scr;,\ Loa.:. (1:o m i1·onia ) : - Silo te~·n1os clignos 
ele figural"Clll éTI1 uma peça d ~ jndicatnrà ! 

O Sn . Cm;z.i•L•cn.,uo:- São termos que o nobre <lepu· 
~ado em pregaria se Ü\~esse .de jnlg~tr um act1l destes, por
·que rc<tlmeu te é uma falta de pudor fi~urnr uma cleiçiio em 
uma ig reja que esteve fechada descle u dia 4 de Xm·embro 
até o dia 8 de Dezembw . 

O Sn. P.<rs B.nmno:- Apoiado , e que o sacri5tão jura 
que a fec!ton cl~ ordem do vigario. 

O Sr.. Cnr:z i>IAclf.\llO (le111b): - < A elei1'ão rlo bacharel 
João Felippc , a:;seguro :1 V. Ex. , ú exccpção da duplica toc 
de Sc1ntH QHi teria , quo teve c1.1~uma .;xtetiorhladc, ,; !icticia 
e imngi11 :tri:l. Q nn~: to á do outro partido, alguns deleitas ~< c 
lhe notii<1, os quae> o poder competente apreciarít rlevida e 
opportutwlnente, e que em miuha opitiião ~ ií o ..lcvi<lo_j ao 
te rror c ao mst.> daquellas épocas, c não á fraude. E' o que 
e;~ tcnd•) rl e•, ,, . oxpiJr .a V. Ex., qn l' me desculparti >ts lactt·· 
na> e:n que c·~Jti. D ~os g un.rde a V. Ex., etc. > 

E st11 e"ei<;:.o de S:tnb Qniterb é aq10clla E[U<o? o 4o juiz de 
11:1~ ret~1:1icl.•) aos roulJadore~ d:t urn;l fo i f,tzcr na · ca~a do 
Yigario. 

O Sn. S:LYEm' Loco: - Po1· õJUCm está assignado este 
oilicio -( 

O Sn . Cnt::z !\f •.ctuoo : -Pelo Dr. j u ii. de clircito iutc
rino Aug-u,;to Ce•ar de ::\lcJeiro, .. 

O Sr.. S11.vun.- Lono : - A c1uc parcialidade política 
perteuce "? 

O S~t. CP.t:z :u.,cH·.tw:- O qne pre ten<le o nobre deputado 
com ti=: ta pergunta.? Q1~ererft. dizer que ~endo C3tcjuiz do 
particil."• cnn ,ngueijo, não se podia. exprimir de outrn.maneira, 
e que é um juiz parciitl • Rop:n a V. Ex ., ~r . presideute, quo 
me 1·emcttn o o:llicio do Sr. Dr. Ayrcs do Nascimento, juiz 
.le direito da comarca , e que pertence á p!trcialidade op
P?sta; vejamos. o qu~ djsse este honrado m~gistrado ao p.·e
stdente da p10vmcia. 

Para que ~e deixasse de aceitar o testemunho dos homens 
i!o lugar sobr.~ os factos que n~lle se pa~~árão , uns por ~e- . 
r€m ectrangue;j tJ S, ~ outros chimangos,_ ern.. preci30 q\le ~e 

pudesse encontrar pessoas que niio pertcncol<sem n nenlm
ma dcstns pnrcirtliclud~,; nuo ha1 cnclo-as, cntcn<lo qne se 
procedeu acertnchmente recebendo os depoimentos de todo,; 
indistinctnmente, sem a menor c.onsidcrn\'ÜO no bdo polit.ico 
n que cottwiio lign,i!,1s, e o que devemos fa~er ú aprecia-los, 
elirigindo ·110$ pelos dictames <ht raz~o. 

O Sn. St.LVEIIU Lona:- E' que' os Jmzes carnugncijos 
uiio ch am:\~iio testemunhas chiman~as pam dcpilr. 

O Sn. Cnuz !\L,r.u.,oo : -Os juizes ele pnz 'lue scnpode
r:'triio d tt> mesas Pomo prcsideutes intrnsos, bem cnmo os 
m e"t rio>, n:io qui zur~o vir depô r nem cltnma.d"~ pelo j~tiz 
ele ,[ir<•ito , ltCtn pelo chefe de policia , etc .. Fn p:iiio <1<1 inqui· 
rit•J; tal. !'ra a consd cncin que elle> tinlüo de ter~m com
nle tti,lv nn1 critnü, 1l c tct·etn pnuicn.,lo nm!\ flC\'?'lO l'i~ prov:\
c\n J>Cr:1ate " " k' is, c p·mtn tc o pnol<H· publico, qn•tl ti de fv r
j.:m"n net.tO f11 lsa•. 

Ei :; ~ ::q ui I) ullic\,) ;1(''1 ~l". Dr. Ayre :-! , tpll' e!':t jniz t1 1~ diLcito 
da c·oHl: tlTa. tl1 · ~~~b r :d :H1 tenl pO tl:t d ei\'âl) ~ e tlcp~ ,i .--: rc
HHiY i , l ~", p:1r:t a tl :1 <:: I p:t.al, o11dc t~ \·(~ u~ea~it1n tlt! t· i11't~ rl l· tf),lo::. 
v~ t· · ~ t':t<:l( l:-, :1 :d ~ n11~ 1l ns Hl"tt- .~n:--:. c::~)llú;,l;aS tp:e Yi er:Ltl tltJ ~Ol' tt:, 
t 'Htrcu:~ qu:u •;; a 1li gno n·pn·s~~l1L ! Ilt' ~ ·ti) ~\ lar:tn!li"lo qn ~ ne9)te 
1110lneut0 e:-l t~'t otcUil:tw1~.~ a c~Ld l:ira tll' pre ::: i .. len te d:t <.' ... 'l.ln~lrlt. 

O Sn. Dt.\S YtEIIl\ :-E' exacto . 

O St< . Cm;z 111 .\ t:IHDO: -Diz clle : 
• lllm . c Exm. Sr. - Accuso re~e l.i do o officio <lc \". U:x. · 

"de 1·1do ~o rrc ntc mei Jatado, ;ob n. 2(; , em resposta :10 qne 
tlit i ~i a ·v. Ex. en1 (t:tta 1le 7 t1 o ci t.ntlo 1nez, en1 'luc narra
va-lhe os trist'.'5sncccssos occorri<ln,; ('111 ~anta Anua'nns dia:; 
2 e:-1 , e em t·csposta \ 'Ott a dizer-lhe que li co iutcir:tdo tl e ter 
Y. Ex. dado rrs provitlencias necess::trias p:trn que as ~le i ç·ücs 
nestas duas frep;ne:das s~ nfio fi zes scn1 c1nquanto o:j nn imos 
est ivc,sem exacerbados, de cuj:1 exucerba<,':to pncl ~sse appa
rcccr n clcsordtpn, qne tanto cumpria eritnr. 

• Sohre c; t(l ol•jecto cum pre-me dize t· " \ ". Ex. q ue a 
mesa pnrocltial destrr frcguczia m:trcou c di:t 20 do corrente 
plu·a a elci~õo1, que foi interrompit!a no dia :3, c en me niio 
oppu;: a isto, porque entendi qnc j á uüo haria mutivo p:trtl 
receiar-~e a luta, visto n oppo;;i(io ter t!ecbra.!u qn '' tinltn 
feito a eleição soh n direcção <lo juiz .!c paz th Earra <lo !\la
caco; se este~ j:t fizeri"•o a clci1·ão é ele ~upp<•r-<e ']Ue não 

· compareçiio no dia 20, c por conse)!ninte es•:t d~sord em Go 
pmconbadn nesse dia, c com todo o funda1:1ento,jú n ãu póde 
admittir-se. 

< ,h ti z sentir a V. Ex. que, {t vista 'l!ls sccnrrs de sangue 
do dia 3, em que a me"a abandonou seu posto, e a uru"a liceu 
abandonada, en tendi qtw nfto era licito pensar- se na c onti
llttn \'iio cln. ch,içiio 11<) dia seguinte, e q ue elln deria fi car 
adiada para tempo mais opportuno, niio s<• )lam que os 
animo& volt.as:;cm í• razão, como para que V. Ex. déssc 
as providencias contluc:entes a c;itnr a reproducç:to ·de m aio
res f:: ncce~os tlo que os que se cler?w 110~ !--! e 1nctno:,o tlia., 
e o jui' tle pn nccctlcu nisto; entretttnto, sendo eu !'orçado 
a d.-i:s.nt· e' ta ciuade na mnnhlia do di,t 4 pnra cOCCOlTCl' 

s~ntta. A una, em miul1a anscnci:-t :\ oppos'Í9ào f't~z essa clci
('iiu soh n <lin'cçi""U) d" <litn juio tle'pu" Q.a.Bur ra tlo ::\Incaco; 
e me pr:xccendo 'JI"~· c.•ste acto da O[lj<osiç·:io nlio pútk prcju
diear a ~ ;te acf:orilo do juiz de paz comigo, do di tu c.d i t~lHCl1 to 
da elciçilo, mttendo l\HC elevo 'ustcnhtr a clei \·i",o a qu <· Y!li
~ ~ pt•1ccder no di:1 ~0. hto 'i\IC fc~ a ·oppoFhio ne> b frc
g uczia co u!; ta- tn f• que fez. 11a. fregnezin dc..' Snnta AtJll a , 
mu ito embortr eu clcclnrasse qu~ a. l'leiç:w uüo podia conti
uuár sob os anspicios do fttzil e do sangue derramado .... > 

E' o Sr. Dr. A y res do N"a~cilncnto , ll•nneut (la parciali 
da•lc chimanp;a, e que havia pedido ao Sr. Dr. Jo ~o Fcli ppe 
it li sta do prthido pam ,·atar, que di z isto. E ' h on1ctil de 
Lcn1, horrod ~_ou·se da::; ~cenns de !!nnglte , era nu .toridade, 
tinha elevere" a cumprit·. e nüo hesitou. . 

(Contimia a /c•·) < .. .. sob os nn>picios do fnzi l e do S:lll
gue derram ado, d~elarnçuo que foi aceit>< pelo juiz de paz, 
e q11 e. em Yit·tude· dclla Htto continuou n eleição ali ; consta
me que a lll f! 'ia marcou o cli•t 25 do· coneute pn1·a se pro
ccrle t· it eleição que f<,i interrompida ali no dia :3. e e•p~ro 
que não app:n'·eceodo a opposição nüo se dê couflicto ; en
tretanto eu por cautela entendi que clevia f~zcr com que 
as eleições d~stas duas frcgnczias não fosse}n feitas no 
mesmo diB, p,nra nssim estar presente a ambas se nece~sa
rió fôr; aõ,irq tiz por cautela, pois póde appn,recer alguma 
bstrategia, e rlevo estar preparado pari\ evita-la. · 

< Fico cert0 ter V. Ex. demittido do lugar de subdelega
do ele Sa.uta Anna o cicladüo Luiz Henrique, e haver !Jomeado 
-para o substijuir o tenente R~ymundo Remigio de Me.llo, 
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tle,cndo c•ste nmrchar immcclintamcntc com 15 praças. Fico 
igualmente cvrto clc haver V. Ex. clcmittido elo lugar de 
2•J supplent<~ o cirladilo ,)os<': C<trnciro tle Araujo Costa, e 
nomeado para o lugctr de lo supplcnte rlo mesmo cargo, 
quo s•; achava vago, o ddadão l\lanoel Joaquim Carneiro. 
Est:ts H'Jtn•)ações por V. Ex. feitas phra Santa Anna são 
de tal ma11 .. im justQ,s e acertadas, q<l • considero aquella 
fregnezia em estado de voltar muito depressa ao sen estado 
normal ; scrú digno rla mais severa pnniçilo aqnclle po;o 
se por \'Cutura, mediante um:L mwlida tfio paternal, nüo 
abrir 1nfws de seus odios c indi:~po:;iç:õcs. 

< Eu l11Llito :tgr:dcço a V. Ex., em nome <la tranquillida
dc c bem-cct:Jr rl:t<]UOlla freguczia, a acertadissima e imprtr
cinl mc·li.ta cle uou1o:n· para suhuclcgado o commanclantc 
militar,'!"" H'm '"li os, sem prevenções naquclla localidade, 
irú, CIJ!]rrt~:tr-st~ it:t alturu crn que eu c o 111nito digno Dr. juiz 
lllllllidp:tl d(~::>t:L eun1arca no:~ temos colloctldo, de não dar 
cr.·dito ics c:~lumui:ts adrede propalwhs por uns c <Jutros 
p:nn tr:tz<·:· CC'trls infelizes famílias nas maiores affricções; 
,·,isto o qn<~ convinha a Sant:L Amm, c V. Ex. por setl 
conhN:ir1o pntriotismo lhe clmL Tenho nR~Íin rct:iponJ.ido uo 
citc.clo ollicio dP V. Ex. Dcos grwrdc a V. Ex. Cilladc do 
Sobral, 17 <!e Novmnuro de l8:!1i.- Illm. c Exm. St·. Dr. 
l~""r:tucisC'J) XnvlPr P:~e.~ B:tr1·eto, presidente da. proviur~ia.---
0 juiz de din~ito, .Jiiuuel .lul!IJUÚn A!J}'('.<: do :Vo:,·r·iment~J. " 

Por O(:C.tsi::u do tuntUlto o poro t.inha-~e dispersado, rc
tirflw1c-':c para ~nas ca:;as os cidadão~~ quo 11ÜO rc~hliiiu na 
po\·u~t~::l(). :\~,, ol)stn.nb~ iitrJ, não ob.:;t:tntc ter sido a c1ciçilo 
~ilmpetcntl·uu:ntc a:~li:v:i:t, apparecen1 netas crn q1:ie t:c clú a 
ulci()·,!o c·· 11HO continuada. ~ob a pt"t~side~lCÍa de outro juiz de 
p~tz, c dirigitl;;,. p'n· outro~ mcsarios. S<~[](.lü a povoaçilo de 
~anta A11Jl,l pequena, poueo Í1nportnntc. é nüta\;el q u.e o j niz 
de direito, que nclb estot,·a, nlio tivcsfe noticia do q•Je nella 
se passa\a, nfio souhc-.SS(! que se continuava con1 os tra
l)alhos c1oitonws, e lh!lll no 1ncnos do lugar mn qüe isto se 
f;tzi~~; tpto l1iugucn1 tlve.::;se conhecimento de semelhante 
eh~i(lo ~c.i!i"':O os nuturc'; das respectivas act.as; c que estes 
lll!.'6lno.s .c-:0 e . .::.quivas~en1 i!e comp:n·cccr em juizo para attes
tarcm con1 ~ens clepoi1nen:os a cx.isteucia cleUa, a;.; cir
cum.st~nciot~ C[UC a acompanltúrtio ;, e final monte que os 
suppostos eleitores sómente soube2scm ela cleíyiio pelo re
cebimento dos diplomas. 

O Sa. B!U.::\IÜO: - Xão sei 3. qn8 vem qncrer 1nostrar a 
nullidwlc de u1na. deEt;~s ~:.ct:.1s F~l'~~ justiricnr a outra. 

O Su. Cnuz J\I,o.c!i.H>'J!-Vem parcc demonstrar que esm 
11ullidarle eleve sct decr,;tnJa niio s0 em razão ela fuJsjdadc 
d:1s neta~, corno pela i~1cDmpctcncia t1rrs Inesas, e finahncnte 
porque cstft cleiç·rro: ainda qnand~ fosse real, es~~va Ílnlnedia
t~uneutc lin·,HLl, pren<.lia-sc cstreJÜHnente aos 1<.1Ctos aconte
(•idos, quc

0

todos uús dcplornn1os; Vdl1 pm•:t dcn1onstru~· que 
n outra eleição feita eom todas as solemniclades depOlS d.o 
ndimnr-:nto rcsolvillú c annunciadv por cilitaes, cmn mesas 
c juizes de paz com p_etentcs, r!u:l!ldo o espir_it? pnbli~o ~stava 
acalma<lo, como as"cverêío ofticialmente o JUlZ de du·cJto e o 
juiz 1nnnicipal da coinru.·ca cstn. conscguintmncntc nas cir
cnmstancw~ <i~ sor npprovada pela camara. Como a outra 
eleição está irremediavelmente condemnada, pretende o no
bre dcputottlo por ventura envnlvê-la com esta a[im de que 
ambas scjão rejeitadas, quc.ndo entre cllas não ha seme
lllança alp;uma, quando uma repiesenta ''verdade, c a outra 
a falsidade e a fraude·? 

O Sn. Bn.\NDÃO :- ProceEsem-se os autores da falsidade c 
da fraude. 

O ::ln. Cnuz 1\hcn.\DO :-Sim; porém reconheça-se a <er
claele de uma eleição legalmente feita, a menos <J.Ue se não 
queira conclemnar aquelle districto a nilo ter o direito de ~er 
r·eprcsentaclo nesta camara. 

O Sn .. Bn\NDÃO:- Tem o Jireito de ser represeutado; 
porém legitimamente. 

O Sn. C~tuz 1\I.,cu.\DO :-Eu hei de clemonstmr a legitimi
claçl.e que o nobre deputado contesta, hei de chegar ao fim a 
que me propuz ainda que me seja preciso gastar algum 
tempo; a verdade, que eu entemlo estar elef~ndenelo, me dará 
força bastante para que eu não esn1oreça na discussão. 
Como que fui provocado :L subir á trihuna, e scndJ além 
clisto membro da commissüv, tenho Jlortanto o dever de 
expcncl.er to 'las as razões que me lcv.árüo a prestar minlm 
assignatura a este parecer. (Apoiados.) 

Longos e volnmosos documentos forão examinfl.dos pel_a 
commissüo; se aquelles que contrarião o seu parecer os t!-
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vesscm com pulsado, tivessem fllito reflecticlo estudo a~ to
dos os factos, estou persuadido que ehegarião ús mesmas 
conclusões. E' em verdade tarefa sobromodo in11:rata e enfa
c.l?nha a leitura de t~'!ntos i_nquiritos, de tant~s peças ofti
ctae~, e a comblnaç:ao medtt_ada _dellas entre Gt para se eles
co 1m r de que lado cst{t a JUStiça e a razão, se claquelles 
que ~omrendo por todos os obsta~ulo~ figurárão uma eleição, 
confundmdo as vozes elos sccretanos das mesas com as 
dos sacerdotes que entoa vão n oração pelos mortos, ou se 
ela_quellcs q~1c_ SOCCOl'l'Cll~O-Se á vrotecção ~]a autoridade pu
l.Jlw:t espemrao pelos dms clestgnados ahm de exercerem o 
direito ele nomear o seu representante. 

(Tia um apurle.) 

Qncr-oe o encerramento? Se a cmnara entender que a ma
teria está suOicientcmente esclarecida c votar o encerra
mento ela cli:;cLtosão, é do meu dever respeitar a sua decisão, 
pois :t sabedoria da camara é ;,cmprc prcfcrivel á intelli
gcJICia de uma inrlividualiclnde, por Jmiíor que sejfL o seu 
merito. Entretauto declaro que eo;tou prom pto a aceitar 
uma di:-.;enssiio ampla, e que se estenda a !odos o;; pontos 
cuutrovertitl,;s da clei<,~ão deste districto; porérn ha de ser 
unicamellte ne:-:,ta tribuna, onde são guardada.; as cm1ve
niencia~~ parLunentares, e tratado con1 o ac:atnncnto devido 
o rcprcsuntnntc da naç~ão. 

QuanrJ·> tenho eEta arena tão vantajv~a 1 onàe posso Sér 
b,·m a-;aliado pelo p:tiz, não hei de ccrt:tmentc preferir-lhe 
outra, oude correri::.~ o risco·d.e ser offe:1dido, con1o acontece 
a tt}\cluf, ~::mn armas cmn que nüo estou _aco~tu1nacl(~ D:jogar. 

(.2.uancw pen.~o sobre os fe:tetos occorndos nils elCicoes pa
rochiacs d{~::te districto, como qu·~ me IJer;::urulo qu~ elle.s se 
prcnlknn ~L ut.::l systcma ele nntemtl.o combi::acl.o, elies se as
semdhão nas freguezias d'J Sobral e de San~a Aunn. 

o Sn. slLTE!nA LOBO: -Até ahi vou cu. 

O Sn. Cnuz JÜACIV.DO :-... ~._contecêrão 110 n1C.Sino dia :3 de 
Noi.'Clnbro e1n Sobral, e1n Santa Annat em S3nta Qui teria; 
nestrt ultirna freguezia -pQrém a desordem felizmente- não 
foi agi!;ramda pelo assa2sümto _ e pelo numero Ll05 feri
nlent'.)s; os que as pl~omovGrão em Santa Qniteria. e em 
Santrr Anna p<;rtcncem iL parcialidade contraria ás mesas 
parochiacs, que não tinha por si as qualilicações, os juizes 
de paz, os eleitores, e nem os supp1entes; ora, se essa H.ftf'.: 
cirrlid~tdc c.st,wa na freguezia de Sobral na5 mesmas c0ndi
r;õcs, no mesmo estado de irritação e de exaltamento, àella 
5e1n duvida devia ter partido a aggressão, e não da pnrtc 
daquellcs que tinhão todos os elementos para terem por 
certo o sen triumpho. 

Os provocadores portanto dos disturbios de Santa Quite
ria, cln.s de::oniens c derramamento de snn~".(UC mn ~.anta 
Anna, c tarnbcn1 ern Sobral,· se devi~lo achar·--nessa n1inorja 
fanatisadn quenâ•) se queria resignar á soTtc de torlns as 
minorias. 

'C.1a yoz :-Se não tinhlío votantes ! 
O Sn. Cnuz H.tciano :-O nobre deputado nê,o <lesco

phecc que lO n 20 homens ele animo resoluto, e dispostos a 
commetterem toela n sorte de desatinos c nttentados., são 
mais que bastante; para produzir a pertmbaç:io c a desor
denl n'lnna reunião de 200 ou mais indivíduos ; entret11-nto 
que se elle.s. se lüuitassem ::t levar seuS votos á urna, se ac.h.a
riiio em manifesta miuoria. 

(lia um aparte.) 

Não estou defendendo o partido carangaejo, não é este o 
fim que pretenclo attingir, c nem mesmo verificar designa
damente os autores dos attentaclos que perturbárão e inter
rem pêríi.o o processo eleitoral nas freguezbs ; ao poder j mli
ciario compete fazê-lo, afim ele que a 'indicta da lei se eles
carregue sobre elles; o que cumpre examinar é de que laclo 
partio a ago-ressão, a provocação, pois que este ponto é muito 
importante

0 

para se resolver que grito de influGncia podiüo 
ter tido sobre o resultado das eleições, posteriormente feitas, 
os acontecimentos do dia 3 de Novembro. 

Se esse resultado exprime a vontade da maioria provo
cada e uo·o-redida, e que tinha á sua disposição todos os 
meios licftZs ele obter triumpho, esse resultado é legitimo, 
e deve ser approvado, e nem a esses acontecimentos se eleve 
attribuir uma influencia tão diuturna que ninda rr;uitos dias 
depois do restabelecimento da ordem publica pt:!deswmaf
fectar essencialmente o processo eleitoral. 

Ull.\ YOZ :-Essa inHuencia e iuclestructivel. 

!~ 
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O Sn. Cnu7.1'1hcn IDO:- Se n opinião do nobr.e deputado 

qne me int••nompe com s~u aparto eleve prevalecer, cum
pre aceitar as consequencms dell:{, e doclarnr que o 20 
distri~lo eleitora l ·da pro.viucia do Cear:\. niío se achará tíio 
c~ do em estado de exercer o tlirei to de nomear seu r epre
sentante. l\Ias isto ní\o é admissivel, e assim bem fez o pre
sidente da província rt•c&mmenrln;ldo que se proeedesse tí. 
eleição e>t:ln~o acalmados ?S ar;, mos e n. o1·dcm rcstnb~· 
Iecicla; e bem,IizerftO as antorHlueles cumpnndo as determl-
nações elo presidente. . 

Passo n"'ora a ler outro offic10 elo Sr. Dr. Apes, datado 
de 7 de ;-.;r.;:;·cmbro : 

< Illm. e Exro. Sr.-No meu officio de 3 do corrente, ú.s 
l C horns da noite, jlnrticipei a V. Ex. o estado em que se 
achava a povoação de Sama Ann:>_; ip;u::tmente. pnrticip~i 
:1 V. Ex. que ús () horas cl:t manhaa elo eh:l 5P.,!!;tnn tc pnrtt
rin com a forçn que pncl<'ose clispôr para nqn?lla povoaç~o. 
afim de ver se com aminlHtpreseneR serenava o e>tntlodc dc
li,rio a qnc tinha clwgndo aqnellu ÍlO\'O; e com efl'eito, snhin
do desta cidade com 24· prat:as. commnndndns pelo nlfere~ 
Torres, com mandante elo rlestacnmento desta cidmlc, naqncl
ln povoação ctteo·nei :\s lO homs "meb desse m esmo clin, ten
do a fortnn:l ele ~tcl.un· os ~mimos um pouco mais arrefceiclM 
com a preseuça elo ciclacliio José l\Jencsenl, qnc ali cht•gnndo 
pela noite, pôcle comc"uir do> dons partiilos dissidentes , que 
~e debatii'to a fuzil, q~te cessassem as hostilidades, até q•.to 
et: che"assc. Assim encontrando as com:1<, foi o rnen pri
meiro Cuidado mandar VÍl' {L min!111 preSCll\'fl OS priueipaes 
homens de um e outro Indo, fiz-lhes sentir a minha indigna
çfio por t~o revol tante proceclimento, r briguei · os a qne, sem 
perda de tempo, fizessem evacuar a povouç;w de todo o povo 
de fóra que para a eleição tinha concorrido; e mais 'lu e tudo 
cttmpria que abafassem snn.; odio; idades para que as terri
,·eis con scquencb~ do contlicto n5.o npp~recessem : c toilos 
1~ i~to fic:'trilo, c até á minhn sal:ic1 ;:! i:lu ~nmprindo o pronlct
tido .... • 

Note a camara que o povo se tinhn crspersado e quo a 
eleição ficou adiada; entretanto d:ts actas iln uomr,açcto deis 
eleitores ~1uc votárii.o no collC'glo r~unido 11:1. i grl~jA. do 1\Je
nil;o Deos, em Sobral. const:l <JUC c0ro ti nuou-;c na eleiçiio 
presidinr1o-a mil juiz de paz do cli;tritto de S. Bento, e Ecndo 
snbstituiclos ::J n1esarios. 

(Go11ti;uí ·i. a ler.)< Depoi~ {listn f?.ito, trntei de ~verignar o 
qüe tiuha oc<·nsionado semelhante desagui,ado; e nenhuma 
o~1:.ra cousa mais foi do qnc a mesa desconhecer 11m votante 
da parte da opposição, e que jú havia votnclo na eleição rl>\ 
camara e juizes ele paz com os do partido da mesa; nc~ta 
occasião o juiz de paz presidente da mesn declarou que o 
votant.e cl<lsse o seu voto, mas o resto da mesa, com um sup
plente elo subdelegado .José Carneiro e os demais de ~m n. 
parcialiiladé, oppuzerüo->e. tirando de cima da nrnn a cedula 
desse votante, ao que acudindo a .opposiçfio com gritos ha de 
votar, resultou um empurrão, deste empurrão a pancadaria, 
clnndo 1 ugar a que a parcialicladc da mesa corresse para a 
rna e se recolhesse âs sua~ casas.~ 

Segue-se depois a descripção ele um tiroteío havido de parte 
a parte, c~o qual resultára uma morte, seis ferimentos graves 
e diversos outros leves, c depois continúa: < Do eonflicto 
de pancadas não resultou e0nseqnencb alguma funesta; 
todos os males partirão do combnte de fuzil, e este appareceu 
llorque em Santa A1ma não houve uma autoridade que se 
compenetra~se da idéa do dever sagrado que tinha ele se 
metter de permeio entre os dons partido;; dissidentes para 
os fazer recuar; essa autoridade · apenas "unha sua· ca5a, 
atira para a igreja, onJ.e ficáriio 92 votantes,~ restabeleceu-se 
assim por tal procedimento a luta de sangue, qturc::~mpria-lhe 
com sacrificio ele sua propt·ia viela evitar, como nesta cidade 
nesse mesmo dia, eu, o Dr. delegado, e o com mandante su: 
perior ela guarda nacional. :fizemos; nos~ as feridas attestão 
os nosEos sacrificios e o risco a que expuzemos nossas pes-
soas sós e desarmados.> · 

Aproveito esta occRsião para manifestar . á camata que 
os factos occorridos no districto de Sobral em nada podem 
afi'eetar a reputação de um dos candidatos, o Sr. Dr. Fran
cisco Domingnes da Silva, qr.e e:;tava por esse tempo no Ma
ranhão no exercicio do seu cargo de juiz de direito da capi
~al, e delles sú teve conhecimento pela publicação feita nos 
JOrn~es _; e então ~u, que ali~~ achava como presidente da 
llrovmcm, observet que a notwm d.e taes· attentados o tinha 
sobremaneira: a~igido. Esse nosso antigo callega confiava 
no seu bom cltre1to, descansava na inftue11cia le«itima de 
seus parentes e arriigos que tin!tão o apoio da ~aioria do 

districto, ~por isso Í1uo julgot~ inilispcn snvel a sua prcsrn
çn .pam otnumpho de sna cancltcbtnm. O seu cnract.cr é por 
nós bew conhecido, moderado c ttio modesto que its vezes 
parece acanhado; po1'tnuto, qnalquor que seja o juizo qne 
~e eleva fonunr :\cerca do~tt-s c1esastmdos acon tecimentos , 
não pú(1e elle trnduzir-~e em censum no procedimento do 
canclidnto, que foi absolutamente alheio no que se pnssou. 
(Apt!iado•.) . 

Chamo n attençuo ela carnnra para o trecho elo ollicio que 
acabei tle ler 1elntivo no comportamento elo commnnthmtc 
superior, e do Dr. juiz municipnl o delegado de policia; o 
juizo que o Sr. Dr. Ayrcs forma, e cnun(liOn úcerca deste;. 
dons distinctos cidndiios, não lhes póde ser mais lwnroso: 
• nossas feridns attestão os nosso~ sncrilicios, c o risco 
a que expnzemos no~"" pessoas sós e desarmados. • 

Tenho entre miios nm attcst..Hlo pnsstltlo pelo mesmo c1i,no 
ll:lngistratlo suure os aeontecimcutos tia freguczia du Sob~tl; 
m-lo: 

• Attesto qn.· no din 3 ele Novembro tlo :umo pa;~aclo , 
por occ:t ~ i ã•J tias tlesor,\ens quo occorr,' rüo ll:t ciclade de 
::5ob,-al, a m es:\ pnrnchial, quo cHt:w ali fuuccionnva, ndiou 
a eleição de úlei toree. 

< AtttJs to em segundo lugar qu~. adiacl:t n eleiçtio, :í urnn 
f•Ji g uanlndn na casa da camm·a com todo> os pn peis li elo i-· 
çiio pertencentes ; c que rlahi não foi tirncla senfio pnrn pro
ceclcr-õl! HO clin 20 de Novembro !t c\oil:iío que foi atliud:t 
pel:t mes~ lrg>~l; sendo :1 urna gunnbd<t peh p:uardu d t: 
cntlêa, e scnclo aprestmtada na matriz no <lia 20 para ç 
:fim de continuar a cleiçtio ndiad;t, J(,j aberta em min'lat 
pre~ença , c cle11 tro cld\a c;tu,;to todas ns ccdnlas r~.ccbicl:.s 
nos din s 2 e 3, :ISsim como os demais papei s pcrtcuccnte;; 
á cYcil'íiv. » 

Vê-se pois qne a uma (•.om as ce<lulas recebidas nos dias 
2 c 3, e o;; p:tp~i' pertencentes {!. eleiçâu, ~ste1·e depositndtL 
na casa c],\ Ó l:tvmt •iobnixo de guarda até o J.ia 20, donde 
foi levada para a igrcjn que· servia de matriz, alim de pro , 
ceder-~e ú elei\':io <tcliaola peh mc"a legal; ••ntretanto drrs 
netas ele um:c outra dei1·iío pre"irlich pelo j ni z de paz d:t 
Barm cl•l 1\lac:teo c0nsta gue essrr eleir;iío fo i a continuação 
da que havia ~ ido adiada, qne servira a me~ ma urna e os 

. mesmos mesa rios, clnndo-~c porém como tacs outt·os indivi
dnos , c :1 actn dn orgmlisaçüo cLt mesa como lnnndn no clin 
2 e assignncla pelo 1 o juiz J.c pnz. A fraucle p:trece muni
festa. 

• Attesto ma i~ que ua cidade do Sobral a té o dia 19 de 
Novembro do anno 'proximo passado nüo me constou qut: 
algnma outra mc~a funccionasse na matriz . > 

Se nenhnma outra mesa funccionon na matriz do Sobral 
atô o clia Hl de Novembt·o, essasMtns ,que diio a eleiç:üo como 
continuada ~em embflrgo elos grnves acontecimentos do dia 
3 é evidente que são fraudulentas. 

< Em 5• lugar, finalmente, attesto que os indivíduos qtw 
compuzerão a ·mesa pnrochial nos dia" 2 e :j de Novembro do 
anno pwximq pnsst1do não .perteucilío ao lado político do 
Dr. Joüo Felippr Bandeira de Mello; e de tal maneira esta
vão os partidos extremados naquella comarca, que niío era 
possivel admi).tir-sc a mui~ pequena idéa de transacção nG 
pleito eleitoral, mnit•J principalmente a mesa; pura este 
lugar são sempre escc>lhidos os homens mnis decididos pelo::. 
lados políticos; . a mesa, não digo bem, um só membro da 
mesa não tra:qsigia com a parcialidnde política do dito Dr. 
Joí\o Felippe; e tudo isto attesto por estar pres•mte nos acon
tecimentos, presenciar seu mo·,imento, e dirigi-los depois do 
rlia 3, como a primeira autoridade j udieinria da cC'marca
FOlta1e~a, 25 fle Illarço ele 18:57.- O juiz de direito, !uiyuel 
J ortquim Jly•·e~ elo Nasl:imen to. ~ 

Estú reconhecida a letra e firma. 
Sendo exacto que 11enhum dos mesarios em capaz de 

transigir com a parcialidade do Dr. João l! elippc, não se 
póde explicar senão pela fraude que nas rtctas ela eleição fn
vonncl n este s3nhor appareçüo como nomeados 4 indiví
duos diversos ~1aquelles que havião sido escolhidos pelo corpo 
eleitoral ll<l c] in 2 de Novembro, e ainda mais que figurem 
como eleitos naquelle mesmo dia, e nC!o su~stituintlo ao~ 
primeiros. · 

Sr. presidente, a horn est:\ excedidn, a camara se despo
vôa, não des~)o sómente fallarpara o paiz,.niio me satisfa;-. 
que o meu disçurso unicameRte tenha de apparecer impresso 
no Jornal do Oommercio, des<·java ser ouvido por todos que· 
têm de julgar esta causa, sou portanto forçado a pôr termo 
ao meu discilrstl. Se me couber segunda vez a palavra apre· 
sentarei muit'os outrus (1ocumentos p(lra corrobomr o juizo 



APPEt\DICE. 27 
;.la con11nis5fio, c (~ntão rc~pondcrei ús oh:;errf:r-C:c::; ouc ~c fi-
zuretn ctn contrario. , ..._ 

Antes a,, coudni;· sej a-me permittirlo ·prot,st:·:r contra 
uma. proposiçilo publicada no Dial'io do /Uo por um dos 
cnnc11datos, pois q Ltc olla tende !l marear a nobreza de ca
l'acter !lo meu rlistinctu colleo-a o Sr. Jcronvmo .José Tei
x,:ir~ Junior. Dcdnro quH 7-Jão é cxacto ~JUO esse n1eu 
illustre colle~a me ti,·~s"· c dito que estant conl'eneí rlo da 
nullit!adc de toda a clui<,,f<o rl r,ste districto por oecasiiio de 
p~ssar-mc O$ p~pc i s re'p"cti\·ns; sn"s palavms !oriio muito 
malcomprehendidas; o que clle medbsc lcli o scp:P.inte: cO 
Sr. Pacheco entende qH" aelci\·:io deve ser mmnl l:ula, aqui 
estão os JlHpei,, 1cjn, exumme, c me communiqnc o resuJ,. 
t:\llo do cx :.mc que tizor, para rlcpois couferencinrmoc; e de
cidir se :•e <leve on 11tio propl1r n, nnllidatle !.(eral da el·~ição, 
ou >c rlo•cmo> upprovm· uma dcllus. > Foi c'te mais ou 
m<>nos o >cu pensamento. 

Tive mnitas cnnfercncin5 sobre esta eleição com mn dos 
C:tllllirlatos, o Sr . Dr, João Felippe, e nltimnrncnte naquelln 
"d:t immcdi:tta eu c meu collega tivc1nos CQm o mesmo se
nlJOr um:t confcrcucia publica t)m prcscn<;a rle outros Sra. 
deputados em um di 11 em que uflo h ouve scssi'ta; esse can
·lidato fallou cerca de duns horas, prodmdo perante a com· 
miasão todos os argumentos r1nc depois fer. publicar no Din
·rio do Jlio, argumentos a que respondi no meu e no entender 
do meu col!e~a itc modo a ficar firmado v no"'o .i uizo sobre 
a elei1'iio . e a darmos por conclui~os os exames e conferen-
ias, sendo cu incumbido ele redif!:ir o parecer. 

As palavras do mcn co !lega não forão bem on vidas: a ca
mara sabe fazer justiça ao seu caracter nobre e indcpen · 
<lente ("poiarlos); elle não podia ter dito que toch a elei
ção era nulln. e depois prestar- se docilmente a nssignar 
um parecer julgando validr. n eleição do Sr. Domingues da 
Siha (apoiados); 6 urna injurb que gratuitamente se lhe 
quiz fazer, c que cu em seu nome rcpi!lo. . 

Pcr:o ú camam desculpa por haver causado talvez por 
dcmai~ a sua nttenção (nrio npoiados), attendendo que se o 
fi z foi impellido pelo dt·<wjo de cumprir bem um deYer in
herente {t honrosa misaão. de que a cmuara, me encarregou 
c1uando se dignou de nomear-me membro da comrnissão rle 
poderes. (Muito bem, muito bem.) 

c~ Sn. DEl'UTADO : - E que tem desempenhado perfei
tamente_ 

(20 rli-<ll'icto .) 

O SR. Str.VF.IIL\ Lo no.- Sr. presidente , examinei _com 
torla a attenção os papcig que concernem a eleição do 20 clis
tricto eleitoral da província do Ceará, denominado do So
bral. Nesse exame colhi dons resultados : vi confirmados os 
Jiwtos que reduzirão aquelle infeliz clistricto ás ma is luct>uo
sas circunntancias, e tive de formar uma convicção inteira
mente opposta ao parecer ela commissão de poderes. Por 
maiores tratos que désse ú minha fraca intelligcncia para 
;!char a j m tiíicação des~,e parecer, em presença dos immen
sos defeitos e insana\cis irregularidades ·que presidirão á 
confecç<tO de todo o processo eleitoral daquelle districto, me 
foi absolutamente impossível. 

Não pemc a camara, entretanto, que me pronunciando 
assim, queira eu a validação da outra elei1'iio pelo mesmo 
districto submcttida ao nosso julgamento. Declaro franca
mente que os funestos acontecimentos que tiverão lugar 
na parochia do Sobral, gue dú 42 eleitoTe~. em Santa Anna, 
que dá 20, e em Santa lluiteria, que di1 11, as quaes cons
tituem a quasi totalidade do districto eleitoral, devião 
exercer sua perniciosa influenciosa, impressionando sobre
modo e por muito t empo todos os animos , Por isso menos 
approvo ainda p•)l' esse lado essa outm eleição, e o mesmo 
fará todo aquelle que desejar a moralidade, a liberdade das 
urnas, todo aquelle que posa llir um espiiito recto. 

Só e felizmente a parochia do Acaractí, que clá 16 eleito,. 
res, não foi victima; mas a eleição d'cssa mesma parochia, 
como no correr da discussão mostrarei, padece vi cios insup
priveis. 

Disse eu, Sr. presidente, que os tristes acontecimeutoe 
que no dia 3 de Novembro do anno passado se derão no So-

àra~, !O anta .A nua e S:mta Qdtel·ia, clevii'ío impre> ~ionar por 
m tuto tempo os nni m0,, torn::nrlo imprloSi\·el uma elei<;ão 
lcgr.l, a que toda '; as parcialidades concorressem l ivremente 
naquella3 trc~ parochias, na época ,em .qne se di% feita eo>a 
segunda eleiçúo. :Salta uns olhos ·, que ria eleir;i:io que se di~ 
procedida" 20 do m3smo Noyembro no Sobral, e o z,; em San
ta Anna, não estando preeos vs ~icnrio;.; , <lecorrenrJo tiío pou
co tempo rlos sobreditos acontccimen tr1S , h:.via impossibil ida
de ftbsoluta de com pm·ecer a parcialicl:Jd'o qu~ foi vi ctima elo 
punhal e da bnla rl os , c,us auversrn:i0s, por üces meios ·se
nhoreados do campo . (Apoiados.) 

Não Ee diga que o prazo <lecorrido foi si:tfficientc p:?.ra 
desoaptivar csi,as parochias rla terrível pressão óOb a qual 
se dcviiio achar, Niio contestada a cxistencia r1os qu?.tro 
horrorosos assassina tos ha vidos em Sobrnl; niio contestffila 
a existcncia de m:lis rl ons , havidos em S~nt:'- Anna, todos 
rccnhidus em pcosoas rl a parcididarle liberal; n iio contes
tada a ex istcncia r1e um numero espantow tle ferimentos, 
que talvez ~ubiio a 140, incluídos os de Santa Qui teria; não 
contestada a exi:; tencia de todos esses horrorco , Jica implí
cita e rip;orosamcnte rcconhécido que os partido~ 'ali esta
vão em um e>tado cxccpeional, que cw impossível cessar 
em tão breve ptazo. (.4JJOirulos.) 

~fio se dip;a que a pre:sideneia rla província removeu e 
conJurou esse estado de eousas; não se diga que removeu 
todos os elementos coercitiYoa que rleviiio roubar a essa> 
parocbias a livre expressão ele smt yontacle, o livre exerci cio 
de seus direitos políticos. Kiio importa que o Sr. Mtguel Joa
quim Ayres rlo Nasc:mento, então juiz ·ele rlh·eito clà comar~ 
ca , encanegado pela presidencia da orovineia da apreciação 
das circumstanciaô de taes pnrochi~s em rclnção r.o ternpo 
em que nas mesmas se poderia fazer .umaontra cl.eiçilo des~ 
assombrada e livre , interpuzesse o õeu juizo em favor ch 
suHiciencia do cnrtissimo prazo que intermediou entre o 
morticínio e a nova eleição. Não; não é possível que a cama
ra nesta ma teria ôc deixe levar pelo juizo ou decisão, pela 
simples apreciação de um individuo. (Apoiados.) · 

O ~r. Ayrcs do Nascimento, por mais fino, por mais in• 
t ell igente e' por mais "tilmlo e pmdente qu:e possa ser, en
v;anou· oe complet~meute, 0mbora na melhor boa fé, ~ízen
do que os espíritos a 20 de Novembro já cstavão acalma
dos. Qual era a sonda phyEiologic.a de que podia dispôr o 
Sr. Ayres para conhecer do estado do coração dos indi\i
duos dessas parochias , tão profundamente abalaf.o no 
dia 3, para poder 'assegurar que nessa época era po;;shel 
u realisação de uma eleiçf:o livre? Nenhum dado, nenhum 
meio de conhecer o estado dos espíritos estava ao ~eu aloan
ce para informar a presideucia que a segunda eleiç'io, do 
dia 20, se fez livremente ! Ao contratio, Sr. presid,ente, es
tou convencido que a coacção dos espíritos não podia dei
xar de ser ainda vigente, pelo desgraçado estado em que 
farão conservadas essas parochias. 

. Porquanto . nestes documentos todos não encontl'o uma 
provid encia dada peln presidencia da província, uem pelas 
autoridades locaes, nem pelo-juiz de direito, nem pelo juiz 
municipal, nem pelo delegado, e nem p~los subdelegados, 
que tende~ se a remover os elementos que produzirão a ma
tança c os ferimentos do dia 3 . (Apoiados.) O que encontra é 
a ün puniclade dos ns8assinos, é o terror sempre ·em pé, é o 
seu effeito em continuidacle, é a horrível presença dos homi
cidas, que pa~seiiTo altaneiros em face das autoridades. O que 
encontro é da parte destas (e se alguem o'contestar, lerei os 
documentos) uma especie ele tolerarlcia, a que niilllchaminei 
pacto , para não offender o caracter desses funcciono.rios 
publicas, tolcrancia que só se explica pelo medo e terror rle 
que ellas proprias autoridades se achflrião possuidas ·contra 
a mão potente e audaz dos assassinos do Sobral. 

O que encontro, o que v e~ o, é que nenhum desses assássi
nos foi preso; nem ao menos se occultou ; é '}Ue a força pu
blica, que em Setembro , se empregou para torcer o pronun
ciamento da urna em favor da pRrcialidade a que p~rtencem 
esses assassinos, não fez nada, de nada setvio, não só· para 
suspender e embargar o braço assassinQ, prevenindo seus. , 
estragos , como para que não escarnecessem depois tão es·· 
caudalosamente das autoridades,' sem força para a repres
s1io de tão atrozes crimes, crimes que são os , meios mais 
desgrJ!.çados de q11e o espírito ele indomita f~tcciosidadfl póde 
lançar rnão para conseguir um proveito eleitoral que de ou
tra sorte não lhe pertel)cerin, mas sim á outra parcialida-· 
de. (Apoiados. ) · · 

Sr. presidente, ainda se pr ovfl de modo irrequaavet que 
nessa segunda eleição não podia haver liberdade de voto 
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aindn provn-sc a contiuuidndc do terror, a ~nn perm~ncn
cia ; ainda prova-se qne da parte · dns autoncbdes n:l~ np
pnrec0rüo medidos al~nmns para o remover, com m::' i:l~to 
smmnamcntc escand:iloso c inaudito. qunl é o <los :otcanos 
comt;arecercm o votarem nn nsscmhlén parochial, e no _ct?_l
le"'iú eleitoral ! Convido a camarn que lii>1 a neta da clm1'ao 

1nimaria, que aproveita. ao Sr. Francisco Dominp.:nes da 
Sih·a, e vejn se acha aln entre _os nomes dos qn:tld1cailos 
que faltárliO, os nomes <le Ignnc10 Gomes, (]o Vwentc Go
mes, e de Diog.o Gomes. C~uvido a ca1?1ara qne 10a d:pois 
a neta da cle·ição secundnna do colleg10 qne se reumo 11 a 
ig1·ej a do Bosario, e yeja se n~o ~~tcontra 3 h i cc;uo eleitores , 

, c \Ot:-lndo. os non1cs de Ignacw Cron1es, c de Dw~o Gomes ! 
Os n~sassinos ~e cc.nf;crvúr~lo impunes e nltm1eiros. , ~c con
sen·úr~o dominadores d:1 sitnaçiio, <]UC crcicr~o pob effnsão 
do s ~mguc! l 

O.~"· TI.u'TISH ::IImnmr.o:- J:í esta vão pacilicados os 
animos. 

[;,' 'fOZ : - Ern a pacificnçiio dos tnmnlos. 

O Sn. SJLn:n:A Lono: -Pergunto cu, Sr. prcsiclcntc, 
nestas circnmstc.ncias, em que o terrot· clominav:t a ponto 
dQS nutor idnilc> Hão cumpri rem o seu dcwr, p:ll'cccndo pac
tnarenl co1n os as~a.s~inos, ~ eleiçüo no ~..lia 20 não é n1n L1S
c:J.rneo, a con,·ocaçiTo para clln não é um chamado para um 
no,·o matado uro, chamado de que na el~ ição antcriot se 
nbusou pela m:meira a mais hon-iYel·? 

No dia 3, . homens convocados em nome da lei, em nome 
d"s promessas do goYerno, que nnnunciam clesej;u f<1zet 
p~rnr o systema do exclusi,ismo, homens que erão cha
mados ao exerci cio de um tão >agrado direito, qual o de 
escclherem um representante, que promoYcõse seus leg iti
mas interesses, tratasse da garantia e segurança da pro
prie.'ladc, da familin, e da vida, em vez ele eleição. encoHtrá
riio a morte , a duYez para suas mulheres e a orpltandade 
}lata. sans filhos. Pt>rgnnto {t camam, nes;,e estado de hor
rihilicbdc , nesse cstaclo em que certamente se demandava 
uma coragemmm·ciHl e heroica para exercer o direito de ~o .. 
t:>.r, seriamente podia-se fazt•I uma eleição livre, nos termos 
ele ser approvacla ·? Podia haver eleiç~o ·? Acredito q ne con
scienciosamcnteninguem poderá responder peh aflirmntiva. 

O Sn. Fo:miA;\DES m CcKU.\ : -E' uma eleição feita so
bre o sr.ngne cll1ente dos cadavercs. 

O Sn. SILVEmA Loco: -Sr. pre;;idcnte, de fórma alguma 
pretendo desairar o candidato cujn prctcn1:ITo foi acolhida 
pela nobre commissão ill· pocleres. Peço porém á camnra 
qt:e reflicta primeiro sobre a circumstnncia em si mesma , 
de terem de aproveitar a esse cidadão factos criminosns, 
altamente execraveis. Peço á camara que rc±iicta depois so
bre acharem-se os perpetmclores desses crimes lb:ndos pelas 
relações de parentesco muito nroximo com o n1esmo cnn
didato, ao qual, repito, faço a j~stiça de crer que para elles 
de nenhuma maneira concorreu. São desses serviço3 offi cio
sos, que exccdern ao de.- ejo e á vontade daquellc a quem se 
pensa servir, que se devem rejeitar e repellir com toda a 
f~?ça . (Apoiados.) 

1I~u 'fOZ : -Serviços funestos. 

. O Sn. _SlLVEHu lono :-E' um fact0 incontesü\\·el que o 
~r . Dommgucs da Silva é primo legitimo desses individuas 
que commettêriio tão grandes attentados para expellir c 
arre<~ar da urna a parcialidade contraria, infensn á sua 
ca?d1datura. Que tnes inclividuos scjão os autores desses 
cnmes,. de~sa ca1:nilicina que houve no dia 3 de Novembro 
110 2° d~stncto eleltoral da província do Ceará, não h a duvi
dar; alu est_á o pr9cesso crime feito pelo chefe de policia, que 
o~ pronmiCI_ou,V!Cente Gomes e Ignacio Gomes como nssas
smos, e D10go _Gomes como autor de ferimentos. Peço á 
camara que refltcta se deve ser dado a homens de caracter 
tão hediondo e pervfrso lançarem mão de meios tão repro
vados, c ve~·em depois vigorar os seus resultados, aliás dig
nos da ma1s severa reprol'ação de todos os Brazileiros ho
nestos. (Apowdos.) 

f! SR. _FEnNANDJ;S nA CvNnA: -Ai da sorte das eleições 
do tmpeno se a c.amara der esse exemplo terríveL (Apoiados.) 

O Sn. SILVEIRA_ Lono : -Uma vez, Sr. presidente, que 
falia nos aconteCimentos que enlutarão o distticto eleitoral 
do S~bral, seja-me licito tocar na oriO'em ou causa que os 
occa;~IOnou. Não tratarei da pequena 

0
demora que o nobre 

prestdentc do Cear[\ teve em Pernambuco, de volta desta 

côrle, provavelmente jlfil'a ~uidar da Slla eleição quo ]101' 

ali ~e verificou. Niío quero censnrnr por isso o Sr. Paes 
Durret.o, que, pnm trntnr· de snrr elci çiio, clcixtlva a prcsi
dencin entregue ao Sr. vico-preôidente Pereira da Cunha, 
qt1c parece não have1· <:uidado mais de outra coma senão 
de nssoot[l r a artilharia que mais t:trcle rlc\ia fazer explosão 
coHtm os seus adversnrios políticos. 

Púde ser que o Sr. Paes Barn:to .:mtcnrlc"sc que, promo
rendo o scv in teres se pnrtienlnr, a S11 [1 eleição pam dcpn
tn<1o, fn zitt um m:tior serviço ao paiz, serviço f)Ue de ~obejo 
compc1tsasse qu:wooqucr males causados no Ccar:'t pela sna 
ansencirr: é ma teria opinatim. Mas nito p0Sso deixar rlu cen
surar a S. Ex. quando vejo-o mcnospiczauclo rqncwn
t.n\:õcs j u"tilic;lllas pelos acontecimentos posteriores, c re
cusam] o compkt:cme1ttc medi,lns muito simples, trrlvc1. S<Í 
por serem rot·laln:Hlns pela pa rc ialidtule do ~r. ,João Fclip
pe, que veio com off'cite: a ,,era vietimrr do punhal e da bula. 

Nã<l posso cleixar rk c:ê ll511l:t lo pnr uito ter "~'PCIIfliclo o 
comnumtlunte ~uporior da gu:~nla naàlllal tlo Sol1ral, tio 
dos sicario;, qnaudn, prc,Jisponclo a c'nnpmtlia dcitornl, 
commettia totb a sort~ <lc vcxanles, se, <in<lo-sc do sen posto 
contra rr gnar•l:t 11:1cional , afim de coagi-la'' votar com cllc 
nas deiç·ê>cs de Novembro. pn•n tlcnclo Stlb pretexto de des
obeclicncia, de f:1lta de sei viço c de revi stas cxtr:~onlinarias, 
co1u oito dins de prisrio, a todos os qnn e1n Setembro hn.vião 
votado com a pnrcialidn,le opposta! l\lraos posso :Jilllla dei
xar de cen>~Har a S. E:s. por ter rccmadn a mudança do 
commRudantc do destacamento, o alferes reformado João 
Domingues Torres, que _se t1Chav:J e se acha identificado 
com a parcialidade do Sr. Domingucs ch Silva, muito intri
gado no lugar, onde b a IIO\'C nnnos est:\ destacado. 

Salta aos olhos de todos a incomeniencia do conservação 
desse com mandante, quando mesmo não honves1c represen
tação contra o i sell comportamento. Salta aos olhos de to
elos que a fucil JntHhuwa desse oflicial, sem pr0j ndicnr de mo
do algum a.lib\lrdarle do voto, equivali[\ talvez ao clcsnpparc
cimcnto dos males desastrosos que se realisúrão no dia 3 de 
Novembro; po-,rqne os qne prnticúrão os a~sa~sinatos c des
ordens nüo ousariüo sem duvida tanto 'c não contassem 
com o apoio da fl)rça publica, com mandada pelo seu corre
.ligionnrio c in tercosado na clei)ãO. (Ai'oiaclo.,..) 

O Sn. P,cFs BAnnETO:- Estava ús ordens do juiz de di
reito. 

O Sn. Su.vmn.\ Ln:.o :-Estivesse esse commandante do 
destacamento ;'ts orrlcns de qt:cm quer que seja, era membro 
pronunciado, tlecidido da p:crcialidndc qnc fez as victimas, 
c tanto assim é que no diploma com qne se apresenta o 
Sr. Domingnqs da Silv:t vejo o alferes João Domingucs 
":orr~s-como 'lm dos eleitores que nel!e Yotáriio, c que o as
sig:narao. 

N'iio é obvio que um homem nessas circnmstanciaa era 
improprio pnril continuar por mais tempo a ser o comman
dante do destacamento elo Sobral, para dispi!r de fur\':1; pu
blica, muito principalmente em uma é:poca eleitoral, em 
que todos rceeiavão consequencias desastrosus, :, vista do 
que estava praticando o commandaiitc superior com a 
guarda nacional, e1n umn época em que uma. repreFCJltf1Ç:ÍO 
assignarln por perto de quarenta dos principacs negociantes 
do Sobral foi \evada ao conhccimeuto dn S. Ex., referindo 
tudo o que C'i'l Setembro, na maior paz, commetteu esse 
commmandante, mandamlo tocar a r eun ir, cmbnlan<lo a 
forçn, etc. '? De certo a denegação c m enos preço do presi
dente elo Ceará a essa r eclamaçüo é inclcscnlpnvel. 

O Sn. !'-'E~ RumETO : - Eu explicarei. 

O Sn. S•LVI'"'-' Lono : - Sr. presidente, vê pois V. Ex 
e a camnra que se o presidente tivess" guardado na gestão 
de sua importante missiio aquella imparcialidade, tivesse 
ti elo aquellit previdcncia que deve acompanhar a todos os 
funccionarios publicas, principalmente os que se achüo mais 
alto colloeados, teria d!tdo outra nttehção e consideração ú 
representação dos commerciantes do Sobral, bem que sejiio 
da parcialidade adversa a S. Ex., os quaes por isso não de
vem estar exçluii!os d!t _ faculdade constitucional de impe ... 
trar providenpias á primeira autor;dade da província para a 
garantia dos ~eus direitos, liberdade e vida. 

Sr. presideptc, vara mim a horrifica existencia dos fac
tos criminos~s, d1guos da mais severa punição, que dea
graçadamente) se derão no 20 districto eleitoral da província 
~o Ceará, illjpressão por elles inevitavelmente produzida, 
mdependente de todna e quaesq_uer outras razões, basta 
para ammlla,r de modo irremediavel a eleição, o diploma 



eom qnc se nprcwnt:l o Sr. Dnm ingnes dn Silva. A c~ mura 
julgnwlo !<Ssim dí1 um exemplo rle lll'lr:ilirla<le, qtco muito 
Ucvc aproveitar ús cle;\~Õcs f'utnrns. (.·l jwiudos.) l'das 11ilo (! 
sú nesses f:lCtCis que encontro mo ti vos e r azões poderosas 
pam !t annull"çiio de toda CSSll elci~:ão de sang lle . . 

Arlmiro a facilidade com que a nobre commissiio de pode
res fechou os olhos accrtasfonnnlidad cs <.11 1Cnilo f'orilo obsor·· 
vndas nesse processo, e lJCm no lli CIIOS 1l ullas fez rncuç:flO; 
est:io com tudo patentes das r es pectiY:ts actns . . 

Fallarei primeiro da reu nião du collcgio eleitoral, no 
qual, aimla repito, t.lccgr:: çarlamen te fui encontrar corno 
eleit~res dom rlos sical'i os <lo d ia 3 de Novembro . Alti ~c vê, 
tlns prnprins rteta;; , \'Otando 110 Sr. Domit Jgues cln Silva seu 
prilno Ignar; io G~)m cs Parentl3. pronnnci<Hlo como réo de 
m ort" pelo chefe ele policin. Ahi tamhcm se vG vnta]J(lo no 
Sr. Domiuguo~s <la Silva o ~etl primo Diogo Gowc; P arente, 
gcui'O do cámmaud:ultc supcriur, c pro,inuciatlo corr.o t éo 
tle ferim en tos! Sú faltou Vice nte• Gomes Prmmtc , que. não 
sei por que motivo não sahio cl,,itor! Itdlicta a c amam so
hrc esses escandalos, c veja at.': qnc pont0 tem chcgnclo n 
fraquezn. da nutoriclnde e a andaeia do; crimino'<05 em So
bral! E é n c5ses homens que a catn r~ra outorgarú o pro
veito dos assassinatos que perpetrátiiu, approvn.liclo as elüi 
çõc.; que di zr~m t.i zer:"io, lfl: l .;; üe cuja r~ali s<H/IT') nto hn 
provas snfli ci<'ntcs '? Seria :1coro-;-~oar o crime, Et'ria um es
cantlalo inn ur]ito, nnnc:-t vbto , d:alo pcl:t camarn , f:crl n a 
dcgradar;!io do systL'llla que nos rege . 

U.u Sn. Du•un.uo :-E' b~m dizer n data ela pron uncia. 

O Sn. So.VEIRA Lono :-Qne importa essa data? O f,tcto 
é este : que os assassinos se Cl) n:..erv~u<i.o in1pnu es c alt:lnei
ros; que escm·necêrão das anl orjdndes e das lei :) ; qne app:l
recem.em todas ns açtas do Sr. Domingues da Si lva , quando 
devião estar ha muito ou presos , ou pelo menos forngirlos e 
fóra dessa cidade do Sobral, que cn~anguentúriTo. (Apoia
dos. ) 

Sr, presidente , o aparte elo nobre depu tado me obriga a 
pronunciar-me mais positivamente, m e chnmr, a nma cen
sura formal {ts autoridades locacs, c desejaria f!Ue tarnbcm 
não rccah isse sobre o presi<knte dn provinci-.\. Não encon
tro desculpa poEsivel parn qull essas autoridades deixassem 
de prender a esses r.riminosos , que affrontaviio as leis, que 
ainda no dia 2 de DczQmbro '" acltnvão na igreja do Itosa
rio em prüscnça J.o jui" uc <.lireiw. com o juiz municipal c· 
delc~ado o Dr. Aug usto Cef'ar >1c l\Ictl cil'Os. 

Cóncedo nindn. que essas a.utoridndes locaes tstivcsscm 
po~suidas de terror, e que por isso deixassem de cumpTir os 
seus deveres. deixando impunes os a.5sn;;sinos; tnns admira 
que o pr csiilcmte ch provitocia não mambsse ordens, _não 
désse providench1s cnergi cns para que esses as~ass1no~ , 
quando niio foesem presos, f, Jssem ao menos pcrscgmclos , nuo 
e> tivessem ameaçando n ci<bde do SoLral com suas presen
ças . Só vejo uma provid.:.ucia muito incompleta c relativa 
&ómcnte á pnrochia de Santa A11n", onde se derão tarnbcm 
dous assassinatos ignnlrnent.e do lado liberaL O presidente 
da província se eontcmtou em clcmittir o 'ubdelegado e o 
supplente do snbdele"'ado, José Carueiro, aut<>r principal 
dos assassinatos e dos"' ferimentos que :;e reali silríw. 

O Sn. P ,,Es BAnntTO :- Est.ó. processado. 
O Sn. StLVEtM Louo : -l\fas até 25 de Novembl'o, époea 

da elci~:ão elo Sr. D omingues da Silva nessa parochia, foi 
simplesmente dcmittiélo, quando antes o presidente da pro
vincia devia mandar prendê-lo, devia nrredal' dahi esse me
donho fantasma , desarmar esse braço assassino: ~ra obri
gação rigorosa de S. Ex. Eu niío quero fazer ao prestcle~te do 
Ceará a injmtiça ele crer gue se assim procedeu fot p_nru 
arredar nesse clia n prlrcinlidade contraria de votar., vtsto 
que ia ha ver uma segunda eleição nesan freguezi~, mas esEas 
simples demissões niio erão certamente sufficwntes para 
remo~er os obstaculos, os elementos desastrosos, que ilgu
rârilo na primeira eleição, produzindo. tcrriveis. resultado~. 

Ia eu fallando, Sr. presidente, dns 1rregulandades hav:
das nesse collegio elei toral, reuni<lo nr~ igrega d.n Rosar10 
am Sobral, as quaes a commissão ele poderes nem ao me
nos menciona ; e depois passarei ás eleições prima~ias ~e 
que pro~edeu esse collegio. Além de que esEe ?olleg10 nuo 
se reunio na matriz, como preceituou a lei, .alu se observr' 
um facto extraordinnrio que · niio encontret em ,nenhuma 
das eleições que têm sido julgadas nesta casa, llht_se obser
va uma commiseiío composta de tres membros, Jono Anto
nio Cavalcanti, José Camillo Linharcs, e Francisco Marçal 
de Oliveira Gondim, tomand.:> cont!t dos diplomas de todos 

os eleitores chs quatro pnrocbias de que se compõe o 2o clis
tri eto eleitoml do Ceará , inclusi ve dos seus proprioe .diplo
mas , ou dos diplom as dos proprios membros da corrnnissão! 

Se observa que nenhum parecer foi sulnnettido á appro
vnç:üo do collcgio, mas que a 1nesa em sua omn-ipotcn cia, cujo 
prcoidente era o com mandante superior primo do Sr . Dornin
gnes da Silva, é que tudo decide, e di., pcn8flt<a lei! ! Ainda 
ah i se observa um eleitor votando depois de ter prineipiado 
n apuraçilo! E a nobre c01nmi~si}r> de poderes nfío vio es~:a 
irregubridarle crtpital que, ~c não co]l(lu3 n ncrc<litar, clú 
pdo rneDOí:l verosin1ilh::tnçfL aos factos al1ep:arJr.s p~.Ja oppo~J .. 
r;:: o, a sabP.r : que ns cleiç:ücs r1r im nr iasdo 'Sr. Dmningucs d~t 
Silva siío rl efeituosas, ou antes licticias; que lhe cli&pntava 
a honm, no seu mesmo partido, il.o s;;· deputado o Sr. Do ·
mi ngos Jo8í'! Pinto Urag:t J uuior: que crü SnntaAnnu c Snn
ta Qnitcl'irt as actas conêrão por conta deste, e que no So
hrHl pr,r conta rlaquelle; que assim os eleiturc., do Sobml 
tinhiio itJtm·cs'e do nullilicar os de Santa Anna c S"ntaQui
teri r~ , e os desms paroüh ias em nulliiiear os ele Sobral; que 
se dcshon veriio por t acs couc-as na instalbçiio da mesa do 
coll egio ; mas que em fim puzerilo uma pe<lra sobre tudo, 
tlan d'o os diplomas por verilicarlos por decisiío da rne~a. 

A commisão uc poderes , senhores , não julgou entretanto 
nadaelisso digno ile reparo; julgou cousas de nonada irregu
laridades uc tal ordem, que, no caso mesmo que fossem ver
dadeiras as eleições primarias dns duplicatas ele Santa Qui c 

teri >t , elo Sobral, do dia 20, ele ~anta Am~a tlo <lia 25, nnnul
lavtio üremissivelmen te o dip!orna do Sr. Dorningucs da 
Silva. (Apoiado>· .) 

o Sn. Cnt:z l\1\Cll\DO:- Não valem nada. 

O Sn. SiLVEIR.\ Loco:- Diz o nobre r],}pu tado que não 
vale !ladn a falta destas foi·malidadcs! Dir-lhe-hei primei
ramente que nem elle , nem a commissão ele que Ütz parte, 
nem a camarq, está autorisado para f:1zcr clispensação na 
lei ; e mostrar ei clepcis que essas formali rhdes, e princi
·palmente a votação do collegio sobre o vn lor dos diplomas , 
é ele um valor transcenrlente. 

O Sn. Cntiz !d.\cJuoo : - Núo p:Jde demonstr:::r. 

O S~:. SuvF.m .... Lo~;o : -Dada a hyp{ithese de sei.·em e1n 
un1 collegio c..:lcitoral dr.druru.los nnllos alguns ou n1üitos 
diplon·;as de pessoas que não esta. vão no caso de sorern elci
torc:.:, úll por outro:; Inotiv o.~ legn.es. c de ~e tnand::t.r chamar 
os ~e llf; supple nte~ parit vo:arer.:1, isto púde o u n~o mudar o 
rcsuHado da e1 eici'io ·? Or::l, ~e i sto ê ("\;~s:rn. como di.:::0r o nobre 
depu tado qne ce 3ns formalidades, que u vutn1·ilo do collegio 
soln·e os diplomas não vale nada, qlwnclo a annnll açiio de 
diplomas e H chamada dos :iupplenré~ podem mur]ar a face das 
cou>as , apresen ta:tdo u m resultado clilfcrente '? Como dizer 
o nobre deputado que n5o vr,le uttlh c.;sa vot,c;~o. mnndmJ 
cl o a lei eleituw l que o collegio ,·cri fi que !\ lPg:tlich;de e legi 
tinlidade de seus metn hros, o qual , pela cirer:.:nst:tncia d~ 
localidade, está no ca~ o de aprec!ar co1n nuri s ccwh(Hj ntenta 
de cn u~a. e decidir, portanto, cnm n1ai ::. scgurm~Ç'f-l. ~obre n. 
Eun valiclndP. ou nfi0'! Cotno, com que d!rE!ito o twhn~ depu: 
taclo w j ulgil superior á lei pHrn menospt··;zm· formalidad ~s 
EJUe a mesma lei reputa suhstancines e que o são na verdn
de '? Não sei como o n obre deputado ... 

Q Sn. CRt:z l\hcu .• oo:- O que dig~ é que o que se fez 
não influio sobre a vvtnc;~o do dcputudc•. 

O Sr.. StLVEIIU Lona: - Se o collrgio está autorisado 
pela l ei a decretar em alguns casos n nnnulhç•iio de dipl<J~ 
mas, tomando com tudo os seu s voto3 em separado; se nesse 
collegio reunido no Rosario o Sr. Domhigues da Silva teve 
44 votos, e o Sr. Domingos Jo•éPinto Braga Junior 41, é 

. clm·o que, se o collegio votasse sobre a validade dos diplo
mas, podia ser que o resultado da eleição fosse outro, em
bora dependente da confirmação da caruara, e não ser o 
Sr. Domingues ela Silva o mais votado. Como pois dizer-se 
que o que se fez não influio sobre a ~·otnçüo do deputado? 
Como saber-se diaso sem a resl_Jectivn apreciação e decisão 
do collegio sobre os diplomas dos eleitores? 

O SR. CRuz MAcn.•Do :-Como prova que não houve essK 
votação? 

O S11. SILY::m., LoJ<O :-Pela leitura da acta. 

Ull S11. D.~;PUTADO .- Póde-se duvidar .... 

O Sn. SILVEIRA Lono:- Quando duvidarem dé algumas 
dns minhas asserções queirã() 'dizer, que estcu preparado e 
prompto para prova-las. exuberantemente. A!J.ui .estão as 
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~ct:~ s a~~s~ ,:_~,:k~io; :~~:~~sleío : .. Foi (l~chn·:tJo presiàcutc 
o comu1and~1 nte \nperió~·~ por oht.er tnnioria n.bsolutn. de 
·\'otos, o q~1.ai tmnand~""~ n~~<Jnt.o nmn~on o:. cl <~ i t-Wcf:. .fvao An
tcmio Crp:nh: •H'i . J nsd r:am ilin Li rlltare-~· . e Frt1HI~I.j('0 .lfarçat 
d11 O~iv,?in t. Gon; ~im. p~u·n c:.>mpôren1 a comn1is~~w que tiHha 
de exn.ini nrt L' O?. diL)1mn·u do~ el e i to re~; de Sobral, o cu1u
:mni1tb nte supe:dor ,J():t,:;nhn Ribui i'O dn. Silva . .Jncio AH!oniu 
C·u·nicrwli . ..'o.•·(• Cam:':lc L.:ltfuu't's, Frcuu.·i-H'D Mftrçaf. ele Oliceirn 
fi ondit!l-, J?iogo. G~m~s ·P::r•uüe, etc . ., ; os .ae Sa1~tn Amta, 
-.Joaqutnl C1rtle! l"O ae .·1. 1'3UJo.1\Tn.n ocl C:n·netrol!~tCo:-:::ta , etc.; 
os elci~or?~ da Darr~ u~ A:nracú .. J onq ui.m l\l~rtins d;'S ~:)TI
tos OJ :vr:r:: . _...\_ntonlo ,_, ~; ~~F errc1rc.l J tnnor. etc . ; os de :San
ta Q1titet·iot, S;l:lChb Albino de ~fesquita, I"o F rancisco Li-
JJ!I3 re>. c~c. • I 

< Pela c,·,;:u:nis:.: ão c~ ~1c:lrreg~1cla de n~rifi c:-tr os pnclercs d.:t 

2~135:1 f>..li. :lpr,__~.;e. nt~,dv sen ,"Jat't'<'cr. dcdarantlo que estando 
conform•J; c••:n as ; ! ~ta~ dus lin·os de eleição ele eluitore!' us 
d iplonias d}~ me~tn"~, c t-·:ntlo estl'3 tod:ls :-ts qun 1i ·1~tdcs ele
gíveis qno ;, lei re.pt!r , íle1·ia •cr consi<lcóda Vlll icb :c "n:t 
eleiçiTo; e pelos me:-:ario.3 .fo rrio rrrijit•ntfos leuitimo.'i os pode
res confcn·i .lo . .; aos elt-i~Vl' l'S p1·escntes qnt..1 lhe:; f\1rão entre
gue ' n0 di, :101teceJente p:mi o com patente exame, tudo n:t 
fór:n" d:t lei . ten•Iü tido lu,J;nr antes a ceremonia religio:;a 
cdcb~·~J~t pi:lo r•:~rcr~.h (l ·.·1:1. f;·e~n ezi:'l, SUCtC!Ilt:md.O na. m'esmn. 
ucca~la:.) (L~ nrr, ,.,·~u!:"l!··~ in ~' nJo:~::.-t e a com mi ssão sr:n3 pare
ceres sol' !\.~ fl.. \"êrificar;<1o lhis. diplotuas, requerer o 1nc.:mrio 
Dornin.~" ' .J,•e~ P :nm Braga J nnior qne, ncha.nJo EC prc
s:nte o eleitor Joaqui1n Lopes dos Santos ,Junior, que no 
<l!a ante~c]t.:?:it~ n:io ti nha co1np_nrecido. se lhe re:;el1ease o 
d1plornrr p:1ra >er e:s:~:-~ün :ulo, e rrdmitti il o :L fazer p:n·te elo 
collegio . c depo;s de diõcutida a materirt f,) [ deciclich rr fa
YOr do r eq:teri1nento apre.5entcHlo. e pHss:nd.o :.1 meEa a ex:t
minar o diploma do m~smo eleitO!', achou-o conforme c re
gular,_ pelo qne f.,; o me>mo ndmittido a fnzer parte do 
collep;to, etc. ) · · 

Aqui cst:: , no i~~ c·.~i dt.'DL~ onc n:\o hou\'C votnc:fio n.l(l"umu 
<to c r.~lle_g i o . _·i.gr;u1e(?o t10 110hr~ clt•putado qun' 1ne ri'cu D 

Hpt"l.rte, r_ o1n·l.~:1~~:lo ern qtir~ 1ne P'>~ de ler pcr,rntc n c:unara 
e~ !.!l !$ act:l.-3, p:tr;l qo.::.e o pr~h tlq11e r~cun heceudo :1 s ü·r .... guLt
rHbdes à es se. eleiç~o. e o:l" nrdn foi <1<\Cicli <b pelo colleéiio, 
T!1:1S pelo e:~b'?.ci lh:1. cb .. f.tC'Ç·~o, qne nli ate.rrorísou tudo, e 
sobre ..... 

l :.u: SR. D~rCT.<.no Üú um np::trte. 

O Sn. SIL""VF:nu Lono :-Per <lúe-me, cstél engnun.do .. . .• 

O :UESJIO Sa . DEP~Hoo <l:í. 0Utro npctrte. 

O Sr. . SoLTEm < Lono: - Bem ; mas per siste []. m ;nl•rr ns
s~rção ; i ~con-se. sa1Jendo que a com missão totnou ':.ontn, uão 
so <los c1a ~o d1plomas àos mesario;, desse .::ol!ecrio mas 
tamb:m dos <1iplomus <le toclos os mais eleitores , :; do~ seus 
pr<Jpnos ; ~ om P.ão 6 a ssim. e é ele modo algum tnnto difi'e
r~nte; pore~11 nunca votanrlo, certa1nente, o colleo-io . Esta 
Cl:cunu.taneia, e.stR insupnrivellanuna aos olhos" da com·
mH·~-ão foi nina.nihilid::tcle ~ nodainflnio: e nem pod\a influh· 
no resn)tar;o ch '-'Otn('ao para deputado 1 
. -~e_PC•Js ~e ~~r falbdo ~as nnllidades do collegio que se 

1':_!.-.ruo na 1greJ~ do Rosar1o, em termos , segundo creio, a 
na<) pú~ er pr.,·,·,,JecJr o cFploma do Sr. Domin!(ucs da Silva, 
pa>>urei a trat~r reH<mida e 8uccint:uncnte ciás nullidndcs 
que se enco:~tr:,o na~ sua' eléiçúes . paroohines, nullidades 
pel;ts quaec; ~c dem'"'"tra que os porta<lores de diplomas de 
el.eltores ~~s~a~ elei~.!Õ•35 não ~ão verdadeiros repr esentantes 
das parccma_s q:~ e compoem o circuln eleitoral do SobraL 

Corncçnrc1 pc.:.n frcgGe:da do Acaract'i . 
N~st_a fregne.zia oh~eno que, além da falta do conselho 

mnnJClpnl, de :e~ur~os: como primeiro e in8anawl defeito, é 
de menor ,daoe_um dos_meJ?bros da mesa parochiaL 

. ~enho- em mao uma JU õtlficaçiio que perante o juiz mu
DlClpnl se fez a este e n muitos ou tros respeitos. 

, Nella,. por sobre as prova~ do~ depoimentos de testemu
D:nas,_ V~J~ prova documental, vejo uma certidão do respec. 
t1v o v1 garw, pela qual E e mostra que o mesario Raymundo 
No:o~to d~ ~ranjo_ Coste.. 6 menor de 25 annos , o qual de 
ma1s a maJS e solterro, e v1ve sob prttrio poder . Não podia por
tanto nem ser votante, nem eleitor,nem mesnrio . Vejo mais 
q_ue nessa paro()hia não se affixou, conforme orden [l. a lei, a 
l ista geral do~ YOtantes, de modo quo n üo se sabia nella 
quem e_;a ou n ao. votant<>, quem tinha ou não direito de vo

. :;~ Nno fal~are1 na circumstancia de ter sido presidente da 
. . ajarochJnl. o subdelegado em exercício que era 2o ou 30 JUP e pa~, s~m que se demonstrasse o impediment~ do lo 

assaret a ·tratar da parochia de Santa Qniterin. · 

Nenh uma dns eleições n que se p1·orcilen em Snntn Qtlilc
ria po~sue o c:n·actor de vnlicla!le , não s<'• em rnziio do 1-(rn n . 
ele motim e tnmnlto que oeca!'ionon muito' ferim8utos. der
ram!lndo o terror entre todo;; os pnrochiauu~ , como princi
p!tlmen te porque a seéinncla. que a eomni issiio npprova, é in
teirnmen te ch imorica ou l'antnstica, vist•• que a r csrw.ctivn 
actrr foi lav1·ada m1 freguezi>t do Sobral, segundo a v o~ pu
blica, c proms positivas que vej o nes te inqu iri to, ''·que a 
prcsiclcnc:i>t mnmlou proceder, prn1·as•le m nit:t .vnlia. O in 
sa"peito Sr. Antonio lt:tym unclo C:walc~nti. qn" !ip:ur~ cemo 
mesnrio nn eleição do Sr. Doming ncs daSilvn em Sohral , juru 
que a1tet>i ele S1llltn. Qui teria foi l;>rjttda na cnsa ue sua r•:
sidencin na cidade do So.l11'n.l. P ortanto me parece <p:rJ nuo 
é de aceit:w-se, Ecm ulterior es nveri:;u rrçücs , pelo m·.:nos a 
elciçiio de SaHtn. Qnitcria, que seri1 C:'S.I\S ~t\'er i t;t!a r,~tícs ni"io 
merece esse nome. 

Passarei IÍ. pno·ochin do Snntn Annn. 
Nc~~a p:n·ochin. en1 que C:thi1·~o victim:ts d e) ~nbd 1~lc~:;do 

.Tosé C:tm eiro c son s sc•quazt•s, dons melnbr . .>s elo p:H·ti •lo ch 
n_pposi~ão, n clckfl(l é, f\ meu \"el", nb~ulut<ttn v ntt~ inr.ccit:t\"el. 
Nd l::t "e d~n, nl,lm de cb:,or,]cm, mn fac· to c1n c pP.l\L mim é 
sobrenatul'nl, l'ae to que hem m ostra que é licticin essa 
e l eiç~iio ; em unt só din, 27 ele Nu\lelnbl'v, <'•.) tno con~ta rlas 
nct:\5, Sl~ f~z a tcrrl'ira c!tanwcln, de 780 L' tnntus \ ot:.1nt cs , 
t{ Ue n:io !lr:ndirü.o ús duns primeiras chnn1~H1n s ; se lrt \'l'OU n 
act:t do r,:cchimcnto drrs ccdulrr• . qnc é muito lon!!:t; 
npur:'criio-se 33:? ccdnlaE. contendo cnd:t uma 20 nomes ; 
ce:in la s cnjos vot•)S rceahiriio e n1 ..J.O j>CS$Oa s , Co l:!l rotação 
<liff~rcnte, o que nindrr m::is diíTicultn :t np:tl'!tÇão ; e :t final 
se lav rou n resper.tiv :L acta ! E' ~cbsolntameme imposs ivel 
que ~e pnde,;sc faze r t udo Í5:<o em um •o ,]ia. em tiio t:\ll·to 
espnço Je t<'lnpo; sú pod emj ulr::u· Etetivcl todo e•sc t1·::ba!ho 
em um :'ú il i:t anim•Js obs~ca,Jos, dominados pe~o e;pirito 
<le pnre i:d id:tdc, ou, para melhor dizer, de facci •Jsidade. 

P:ts"uci ngorn; a tr :~trr r do Sobral. 
J it disse qu~ n t'in aceito ne,nlmmn.da" c.!ci('ücs primnrins 

des t>l frcgnez1rr, por causc1 u:t hornvel coacçiio mornl,. ila 
exaltação dos nnimo O< , quu n:io permittin '' ' pnrcinli dacle~ se 
encontt·assemreq.t~idns em um m csnJ.l locaL · A mha ' as elei
ções sú por esse fncto :,iio il-rcmccli :e~·elmente mdla '< . :\Ias 
Yeja-s,.o;· como a nqbre cou1uli~s~i.o dá valill:;Ü-..! ~\ qu0 iúi i'<! i~~ 
e tu '"· ~~~unrlo lup:mt . 
. Ella se prevalece _em sua argnuv·ntaç:ío de uma compa-· 

. r aç:ín eutrc as iln:ts eleições, e sem ckmon~trar plenamente 
q ue a. ·pritnPirn é uulla, c a ~0gnnJa vnlidn., con<·l ue em fa
Tur r! c;:; tn . A primeira cleiç;io, ~Jili" <l. 1nhu, tcn1 contra si o c.s
t~do uu;; c, p_itit~~ no tempo em que >C procedeu , o q ue tam
hmn se :tpphcn :t ::egn nàa . en1 que por esEa nJcsmq, cnns:-t s{• 
uma_ dn_s pnr~i:_:fidadcs compareceu, no que. dizem. Que 
a pnme1ra eleoçup é r eal me c.:Jn\'Cnce, além de ou tra> nrc·· 
v~ s. ~ testemunho do insuspeito Sr. juiz ele d ir&ito Ayre~ do 
Nasc1mcnto em s,eus ·officio& iL presidcncin. Eis arpl[ um <1es
ses officios . <Í de 17 de Novembro, n·o qual nffirmn a P.Cis lcd
<'(a dessa eleiçüo; mas que n _nüo :;ust~nta porque tinha 
a< o~t.,el~ado_ o adi,amento, comb;nanclo m'to com o jui; ele 
pu; ; nu o d1z com a mesa. Lere1 : 

~ ~encl~ eu for<;-ndo a dcix~r essa eidnd e (Sobral) na Jll?,
n_lwn do <li>t 4 pa1·a aoccorrer :-\anta Anna , em minlm anseH
cm a opposição (e; a eleiçiio sob n dirceçiio do j ui~ de paz ela 
B~11Tf1: do ~rrcac~, e ~e pareccnc~o que_ e~ se facto <l a opposi · 
çao nno pode pre.JudJC:u o accorno do JUl Z de paz (Francisco 
Gomes) comigo dp dito adiamento da elciç~u , entendo qu" 
dev<l sustentar a eleição que se ni proceder n o rlia 20. > 

P ortnnto o jujz de direito, o Sr . Ay res do NREcimentc, 
a~!'-~vern a exist.c~nci a. d~~s!l_ eleição. h cotno o nobre depu 
tnclo, membro da comm1 ssno, que faltou ante-hom em , ~e 
abnlnuçou n n <'ga-l:l? a chamn-h ele lieticin., o que ni'io fez 
no seu parecer ') 

O SR. CRuz M~cnAoo :-Lêa o documento em sua conti
nuaçiio. 

O Sn. SII,VEln,~ Lono:- O que li bnstn para cl~strüir a 
a~serçüo do nebre deputnclo. Entretanto, r epito, p:~.m mim 
essn eleiçüo é nu] la, eu a ponbn fúra de combnte, não a sus
tento pelas razõe.s, que j á dei, da invcuch:el coacç~o moral; 
assim . ta;nbem inoontestavelment~ é nulla a outra , que a 
com~1s~:w é do parecer que se npprove. 

D1sse o ncobre deputado que os eleitores Tl)esnrios, que ti 
zerão pn_rte .da prim:_irn eleição, EC occu~t!Lrüo para n1io s ~
rem obngados a depor . Mas constn dos mquiritq~ , tanto do 
~que proc~-d~u q chefe de_policia , co~ o ~o. que foi feito p~lo 
JUl Z , de dtr•lto, que varws desses mdJvJduos,_tendo s1do 
chamn.dos, com~nrecêriío e declnr:íriio o que. ent.üo se pas-
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::;ou. Senclo h to claro, prO\'!\Un irreen~nvchncn tc , o nohrc de
pula·l o pelo Hlt! llO~ i rr(Jgon urna, inj n:-.:. ti\·a a us:;c:; in di viduos 
assc,·cr ~Lndo scmelhnntc cous1L.1 · 

O Sr.. Cnuz MM:H.I!IO : - Qn l' IU diose fui o .i uiz <le direito. 
O:';~:. SH:mmA Lono:- Niio acredite st'> uojniz de direito, 

qu <J com n melhor l;oa ~,;.~e p6dc t e~· c n ~ann<lo; exruninc, 
l Ga com nttenr.ão o lllqumto, cmnbmr.··O com as actas, c 
veriL depondo fnuivi<lnos qne apparcccm na primeira c,leição 
como eleitores ou como mesa rios, e depondo exactamente o 
que se contém nas respect1vas ~ctas . 

Mas prescindo ii:t argumcu tação da existencia real ~essa 
eleição par:t provar q uc " S~f(U J~da é nu lia , c mesmo Jalsa, 
como se pú<l<' ver da com buwçao de suas a c tas, dos dons 
cc~~t~es <[llC fvriio pre:;cu tcs (L commissão c das participaç·iies 
oh,c·Jal'' · 

Em bom, portanto, a primeira eleição wja incoBtc:; tavcl-
mcnte melhor comtudo cleclaro t]Ue deve ser tambem 
an nullncla · tanto uma como outra. NiHto sou mais justo elo 
que é. a nobre co:nmis~ão , a su3t nutioria ; as minhas co:r:
dusGes s1io as ma1s c:-mctas, e sao ao mesmo tempo as mnts 
pruuentes. . . . . . 

Finalmente, Sr. prcsJr1ente, os defettos 1rrcmeilwvms que 
se encr,ntrão na elci<,,ãu do Acamcú; n presumida falsidalle 
da eleição de Sauta Qui teria; a impossibilidade phy;;ica .e 
material de ser B:mcto o q u·~ refere a neta da segunda elet
ção ; silo a rg umentos , süo rnzõe_s para mim de sobejo par.a 
que a c:amaru decrete a nnnullaçao de todo o processo clel
tornl do 2o districtu da proviucia do Cem·ú, c mande, ele cmJ.
formicladc com a emenda que se acha sobre a mesa, proce
tler n n vvas eleici:ícs em touo esse <listricto, tanto primarias 
como :;ecnn<lari~s. · 

Lembr:írei á camnra, 'enhores, antes ele terminar este 
meu di scurso, o perip;o rle galardoa_r os assassinos, ~quelles 
que, no intuito de roubar a victona a se_ns cont:ar~os~ pra
ti c:\ri:o o mort.ieinio, aqnellcs que de mms ·a mms Joraos os 
frios proyocaclores das scenas em que as victimas forüo to·· 
rias de nm Indo político. 

HaYerá por ,·cutnra quem ponha e~ duvida qt;? os assas
sinos pGrtencem ao lado ~1o Sr. D?m_mgues. ela :-illva,,? que 
os yjctimados, os assnssmados, !orno os hbernes ·? S1m, é 
evidente das pc',"\S offidacs qu~ em Santa Anna o subdelc · 
gado .Jo, é Carnein f·.>i que provocou a ucsordem, .e ~endo 
CX[lCHido da igreja, logo que com os ele sua parcml,dadc 
uan hou a casa tez fo"o sobre o povo, do qual resultttrão 
duas mortes; é ~vident; que no Sobral farão VicBJ~te, Igna
cio, e Diogo Gome., , qt~e se achavão na ma_!-riz ar?lados de 
punhal, c que ~em mottvo, qumt~o a votaçao corna c.m pnz 
c ordem, provocáriío a tlesordem, msultando. a .Anton~o Ma
noel , e matárão a qua tro pessoas da parcmhda<le hbcral, 
sendo espantoso o numero de feridos. O mesmo se deu em· 
Santa Quiteria, onde a parcialidade governisth, contando 
com ns autoridades e com n força, provocou tamuem a des
ordem e disturbio, do qual sahirüo muitos feridos de um e 
outro lado. 

P or tudo quanto tenho dito e ponderado,.e~tenclo _c~uc a 
cnmara nüo póde dignnmen te approva: a elmçao do cucnlo 
elo Sobral, que antes é um drama trngtco, uma satur~al hor
rível, elo que uma eleição; entendo que a_ camarn_nao r;ód.c 
sanccionar o .rcsultado de tanta m alversaçuo, dt: tuo crnm
nosos attenta<los. (Apoiados. ) 

Voto pela annullação ele toda essa ele!ção. 

Sessão em 6 de Jnnbo. 

(4o di,tricto.) 

O S11. Cnuz ?>hc•uoo: - Comquanto rcspei :e ~s intcn~ 
çõcs e cscrupulos elo nour~ deputado pela provmc1~ elo i\'In
r anhüo, não posso concorclar com elle sobre a necessJdaàe do 
adiamento proposto. 

Sr. president., o motivo que o nobre.deputad~ d.á para qne 
este parecer seja adiado é ter a comm1ssão decJdtdo do Jltl

mero dos .eleitores ela freguezia ele S. João em vi3ta sómen
te da cóp1n~as actas. 

O Sn. VmuTo :-Da acta; é uma só. 

O Sa. Cnuz l\I,cn.!DO : - Cópia das netas parochia~s. 

.f! t1r t. 12] <1: , ld de 19 de Agn!"-: to de lHJ·() '1C~ I) t rr; h1 a qna 
!-'OJ UO pr{'~ ·:l n t.e~ ú. ~·.awara dus ~r ~,. r.I ~~ pnt:-: d.:,~ cüp!:ü.; das 
m.: t ~t~i parr~clu nc;-; . n• nn. de qn~ -.a mcsrtla c:amnrn. po:--l':-n jul
g~r (~a vahdnd? el os deltGre:s. E'. pvr .:onH:gu inte :_L ]Jrupriã. 
lei q1.1c Llctcnn1na rpH~ cs~as c&pw :-: t:C·J:;o tf.w~jderadHs C:CJniO 
(_locttn1ento!; tmflic.ie:ntes para so YerHl t:H r u vn1idaUcdo.s po-
U en~s C011feridos uos eleitore~. · 

O Sn. Vmr.uo :- Não nego isso. 

O Sr.. Cm:z M.,cn.wo : - Bem. A t•.omrni;;~ ão tendo pr~
scnte a cúpia das netas pawcLines de S. Joiio, em vista rJella 
rec?nhecrm qnc a valit1ade ile !l tl eitorcs t1 iio .podia ser 
nem ta ; ponjuan to, na acta da 3u chamada me:lcionou-se 
que tin ~ Jãn·~e J'CC~hi;l'~ 40.5 ccr1ulns , c qnei faltúrão 768 vo
ta." ~"~' ISto<: , c"cre,·crao-se 768 nome' de votHntcs que dei
xu rao de gomparcccr: sommando-se 768 com 405, teremos 
1,173, isto é, 29 "?ultiplos de 40 votan tes e uma J'r~cção de 
13; e para que a lreg uez1a pudeósc dar 3H eleitores , devia 0 
numero elas ceuulns c dos nomes d•>s que não comparecêri:o 
ú 3" chamad!L corresponder a 1,501, pelo menos; ha por 
comeguin tc uma falta de 328 nomes. · · 

Se a f~lta fosse de men?r _ nuu;.crc:, ainaa bem , pJcleria 
ter-sP- daao; mas a comm1ssao nao JUlgr~ presumível tão 
grande falta e nem tem algum outro motivo para duvidar 
da autltenticiclade dessas actas. · 

E' vercl adc que parte dessa~ actas é esciipta em mt•ias fo
lhas ele papd. 

O Sn . VmJATO : - Justamente nesse l ugar . · 

O Sr.. Cnuz llfAcruoo:- Nüo é sómente nesse lugar dog 
nomes do3 qu~ não comparecêrão na 3" chamada; e3sas actas 
forão ren;etttdas pelo presiden te. ila província ao governo, e 
por ':ste a ca.mat:a, da se~retana ela camara passá.rão para 
as ~aos da pruue1ra commissiio, e depois para as da actnal , 
e alem dos membros das duas cc>mmissões. sómente as teve 
em seu pndcr para examina-las o no>so dist!ncto collerra 0 
Sr. Dias Vieira. ' "' 

O ::in. VlllL\TO:- Não digo nada contra t sse senhor ; as 
actns niío estiverilo sómente nas mãos delle. 

O Sr.. Das VIEIRA:- Estiverão uas do nobi·e deputado 
e de nutras. . 

O Sn. Cnt;Z 11-hcn•no : -Foi o Sr. Dias Vieira quem fez 
ll observação. de que não havia os multiplos uecessarios ; 
fomos exammar, e ele facto achámos que havia fn1ta de 
9 multiplos. Ora, n>io é crive! que no copiar os nomes dós 
votantes que faltarão se saltassem lo~J:O 300 e ümto~· JJomes ; 
e se .houve qt~em commet~e~so semelhante falsificação, é 
preciSo que seJa responsabllts:.Lilo ; porém a commissão não 
tem motivo nenhum para dizer que ·aquelles 768 nomes não 
süo 'sómeu te os que fal tárão. 

Como ó que se explica que, havendo sómente 29 multi·
ploB, a parochia deu 38 eleitores? A cmnmissüo achou uma 
s?luyão m.uito facil a esta ques~ão. O presidente da pro
vmcm havia marcado por portana o numero maxiiDo dos 
eleitores que as freguezias devião dar segundo as bases de 
1842 e 1844; e como a freguezia ele :3 . ,João deu 32 eleitores, 
tanto em 1 8~2 como em 1844, accrcscida a ,sa parte, podia 
dm·. no ma~mJo 38; mas ? presi•lente ~1a mesa parochial 
d~_:'Ht exammar ~e os m':'lt1p1os da qnahfiençiio· correspon
dtao ao numero de 38 eleJtores, ,pm·a HO c·aso contrario mar
car por um edi tal: o numero correspondente f\ e•~cs · multi
plus, sem que todavia pudesse em caso al"ttm exceder o nu
mero meximo ele 38. :Se pois a parochin "ue S. Joüo den 38 
eleitores em v~z de dar 29, o que se segue é· que se 'elege11 
o 11ttmero max1mo sem se attcnd•r â. qnnlificnçilo , . ' 

T nmbem na fteguezin de Natuba nes~a ftcta de eleiçíio 
clandestina, tendo o presidente da prcvincia m arcado · o · 
mnx!mo de 22 eleitores, nomeou-se es te numero, sem atten
cler-~e á• forças da qualificação.' que ~ó perm ittiüo que a fre
gnezut désse 20 elmtores. O facto que se deu 11'um lnuar 
deu-se tambem no outro. . . "' 

Disse o nobre deputado que na freguezia ele Cnhaceiras 
apenas >e m encionou o numero das cednlns r<webidas (500 e 
tnatas), e não se fez menção dos nomes dos votnnt.es que 
deixár~o de comparecer: A presumpçiio l ~gal ' <Í' que essa 
paroclua deu tantos elettores quantos correo;pondiiio ·llos 
multiplos ele sua qualificação, P"rquanto o presidente da 
provincia lhe havia marcado o m~t:ümo d·e 30 eleitores, e 
el!a ~~enn.:~ el:geu 2f) ; ce.rt~~cnte . por.que . us força·s de sua 
quahúcnç,\0 nao lhe permtttwo dar maiOr numero. 

OSn. Ymino:-V. E.x. riã0 esÚi. logico eomo colituma ~cr: 
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O Sn. Cnuz i\L<.ca.mo : - :1\iío ter a freguczia de Cabecei
l·as attin:o:ido no maximo marcado pela .presidencia é uma 
prcsumr\'''o legal de que o :lU mero /e 26 eh,~tores qud cl~a 
deLl correspondc a 26 mult1plos. Na paroclna de S. Jono 
JlâO se deu e~sn. circurnstancin, essn parochia elegen o n1a.

xin1o ; se désse menos e não se {izesse 111eução dos nonu:s 
dos que não vot:íriio haveria a presumpçléo ele que se atten
dcn :is fe>rí"" d:t qualiticnçiio. 

A ct'lp!:t drts a era~ de :3 .. Jofio é os cripta tocla con1 a tncstna 
1etm. ~ os nomc~s ~-los \'Otnutes est::to etn ordctn alphnbetica, e 
não h r~ a 1nnis !~equen~t :lltera~·:w nc~~a onletn, pelo que n 
('O:nmii's\ío :u~w adwa nwti\'O :dg;nn1 para duvidar da sua 
legnlitl:-uk . .r\ [;d t:l de n1m1era<;~w sn tt~rn da·lo l~1,a todas at. 
:tetas ; ellas tliZetTl ~tj!ClltlS: cFalt:.tr:i.o fuilo t) fn~tO• 
sem nu1nnr:11". 

Ora, nmn vc:~ tplC ncst:t neta .sc.'::':nio-H·~ a orllem :dpll:tbe
tica e_n(_)';,_· qn8.rte!r0·::s, e n:-io so vi" qne e~Lt ur.,h:tn t·:;te:ia 
trnr;cnA:i P:1 p::!S?np:cm de 11111<1 p:-:r:l C•lltl':t bud~t. hl~lll r.~; :l 

C0111E1i~_::~Un ('!ll r..:•c·ol!lH'C't'l" que h:l\i~l f~tlttt (1e D nudt.iplo::., \.: 
tJor eon:;;.t•g;_linte c.s:co:;:~c~ ll·~ H eleitores. (AtJO/i;·hs.) 

Accrt::s .. ,. qrtc u co;lunJs;.;ito tinha tun prec~.~ ... l~nte :t n~spci
t~;r owaulo se tr:lton d:--... c1ciC':.i.o elo 8° district•) tb. proviueia 
à(; S.

1

P~t;:h; Cfi1 Yi~ta ct:~ nn1a, Ú.tlta iacntica a c:lm::ra nnnul
lon o e1eiL)t· c~s.c:edcnte. (AJlOÚtdos;) Portanto, sellhorc~ .• se 
n cam:n·:l ('tlterh1c con10 a CDmnlis~ilo, o :.~di~uncnto t~ c:-:>ctEn
do; f'-O porén1 qnc:r-:-5C lenu· o cscrnpulo ~~o ponto r~ c se t1uvi
a~lr.•ie U:11 .:lGCUlTlCP.tO sem viciu, C:! que a ]eÍ j uJga valido C 
snflir:ien:(~ pa:·a a \·e-rilic.<l\'ilo dos poderes, ent:w dl.!cida-E~ 
en1 f~lwn· do adia1ncnto. 

En tenho 111ais nlgnma CClnsa a dizer sobre e~ta cleic;io ; 
:mas eonFJ ~s~o -=t'1 po~l1erá ter lug;ar depois de decirliLlo o àdia
n1enb, e:1t~o fl_lbrú 5C o parecer f,Jr combatido. 

t:E:\S D.\. C.\.I"ELL'.. HE lTAiWE. 

O Sr:.. K~.;Jcco:- SL·. pre~identf!, cumpro un1 clcYcr, 
i20lno c1epnt;.l.Úo po;,· P~rua1nbuco, t.ot!mndo a clcf0sa do lll'O · 
jecto qu•~ se fll~cute, jú. approvr..do c:n prin1eira discu::;.são 
11a 1t~p:l~1atnrrt pnssrdf'~. 

. P<nccc-m0 que a npp1'0Ynç>ão dcllc é infa.lli,.-cl ú Yista. da 
Slmples CX[-lO:::ic)~i\0 da q_uestt'LO. 

A capelb. de It:~.n1bé, de cujos bens se trata, foi in~titui
d~ por } ... n(1ré Vid2..l de ~~cgreiros, que chamou para fHlmi
nlstra-b, cn1 f,_;lta de ontras p12Fsoas, a santa mwn dit ]\lia 
s~ricorrlia de Li~bo~. E~ta Panta ca;;;a metteu-sc na pos~e 
dos b~ns, usofruio os seuR rendhnentos 110r longo ternpo; 
1nas nunc8 pt~e~ncheu uma só das condições inhcrentes á 
·ins_tituiçflo. (Apoiados.) 

E1n conseqnenr·ia, d~-:-pols de uma dmnand~t lonq:::-:. c rc-
11!1id;-l, a c:1pella. foi julgada cn1 cornmisso, dcvol~idos os 
seu~ bens, aü d!:nn]uio do Estado e incorporados aos proprios 
nncwnnee, conforme o alvCtrá de 14 de .bueiro de 1807. 

In_corpr)~·n(1os e:3te.s bcn3 aos p1·optio:; nacirHwe-s. rnanc~ou 
a lm n. 5íi(i rle 1850 que elles fossem vendiclos em hasta 
]~ublica._ clete1·minando pra?OS pnrn. o pngamcHto do preço 
uas v~nd:~s. e dando outras p_l'ovideucins cspecíaes. 

Postenormcutc, e1n respeito ús po~ses adquiridRs, a lei 
<1c 1851 determinou qt:e rm ''enda dos bens e terras de 
Itmnbé o governo pudesse affrontar primeiramente, pelos 
pr;eços das avalilWÕ~s a q:nc. s~ procedesse judicialmente, 
JUlp;ando-as raz~mv01S, aos nullv1cluos que, ouj:'L se achassem 
p_or qualquer titulo em poEse dos ditos ber:s e terras, on 
t1ves~em 11estas be1nfeitorins, revogadas as disposieões e1n 
contrario. - ' · 

Estaviío a~ comas neste ~statlo quando a arlminh.tração 
dos estabelecimentos de candarle de Pernambuco requereu 
que estes bens fos~em ::nnexados ao seu patt·imonio, eujn 
renda nprcnas montCtva em 32:000$, insufí1cíente para man
ter os tres estabelecimentos que se achiio a sen carn-o · a 
saber: o hospítul de caridade; o hospital dos ]azaro;: ~ a 
ea~P- dos expostos. (Apoiados.) 

tiabe a c amara qne a cidade do Recife é muito populosa 
frecp;ten_teme;lt~ visitada por eatrangeiros, e Jl"r gente da~ 
proyi~cia3 lim1trophes, que cada dia cresce o numero dos 
m~mduos que têm necessidade dos soccorros publicas. E' 
tois ~e manife~ta utilidarle que o patrim~nio destes esta-
_elemmentos seJ.a :'-ugmentarJ.o para que possiio preencher o 

fim a que se destmao. (Apoi<,dos.) 

O requerimento da arlministmçêio desses csütbelecimentos 
ele cari~ndc li.' i 1·emctt_id? ú commissiio de fiizcnda, ela qual 
era entao.rel.ator ulu <!Istmcto dcpntn;ào que é hoje scnaclor 
pela provmma da Balna; csm comnnssieo, em um p~trecer 
luminoso ao qual. se referi o lm pouco o nobro deputado que 
n~e pre:cilt'n, ~pmou em faYor dn proteuç,iio dessa aclmi
m~traç,ao, serv!lldo-sc elos termos eloquentes qn<! peço li
cença u camnra para ler : 

< A ueee~sidade de se npplicnrem a fins pios os bcna c 
valores dcsti~m_d,Js pclos_particularcs a obms pi:1s é instante, 
attcnta a pos1çao preenrm dus estabelecimentos de tal ordem 
anclccirncnto dn. c:wi<l;"l'' incli,·idual, e a temleucia para,~ 
carid>ule ollicial on lc..,.al. 

< O pr''"lncto ck ta~,, bens lançados em proveito das des
pcza;' pnhlicas 'e de.;' i" a:s>im elo s.·n fim santo. O Estado 
de:;~, ::trte C(\~ltr:d~e ::. oln·i~~\(,'~O <.lo ,.;oc:eon·?s pei·mn.ltt.mtes. » 

t·:trCl'!J, :-:.!·. prl'sidt:ute, qut:' 1;ada lllats 1ne ~or:'t preciso 
<lizt:l' p:1 r:t ~~j n(l:tl' :t prc•tcnç:lo 11:\ ~hhnini~t ra\·;tu do.~ c::-tabc
ket:w·nto.;. de {'<1rilh~l:· t1e I\~rJt::lnlJ!ll'O, Em \"C.rdadl' é in
j usttl qn~~ :' E.-;.Lul", e111 \\.:zrlu f'unLutnr a c~n·id;túu p:Hticnlar, 
t-iC ~t_prtlp:·ll) .(1iJ~ 1wn:::._ <pw, cll;t .... 1e-~:j~l:t p:tr:;_ as nln·a~ pias 
(ofJOUU(J,\); t'.~:O:t) dollltlllu no l:.~t:~·1u ltll!~Ja-:::.v W) CJLJmi;,so, 
senho~·e~, qui.!~ illCUJttcsLL\·elm~ate oliit>~o, pvr~1uc impo~·ta 
a pnn1~~ao dos 1nnocentcs. 

In1port:l. a puniçõ~s do lnnoccntc. pon1U~ ns re:Jsuas ou 
a~ po'::)aç~õcs e1n cujo pro\·~ito se est:~Uc1ce0.rão os or;.us pios, 
:;,10 pnm•las cldlc,; pelo lactu alhew. pela omiss~o rlos acl
nlh1istraclorcs, pela cnlpa ele que elbs forilo as Yictinuts. 

O nobrl.:! depntn.do pelo Rio de ,Janeiro, llléu tH11igo jntilno 
e colleg~, llrio se oppüe a qnc 0.sscs bens scj:io (lc:,Lin:ulos ú 
caridade. Entende porém que, scmlo clles do domínio elo 
Estado, em virtnlle do commiss0, o E,b,lo pódé da-los a este 
ou úquelle cst:tbclecmwnto ele cariclaclc elo imperio. Para. 
o nohc clevntadp meu amigo a sitnaç:lo dos ucns é razão 
de peqnenrt impprtnncia. Não me parece assim_. 
-~ _n~br; cl~pn11~~ulo fuucla-sc no do_I~ii~io de Est:u1o ; 111~s o 

du.lllHIO cto Est:1do iHnda-se, CGlllO Ja chs~e, ncs::;e con1nnsso 
odioso. Ou csn',::!S bens dm·cnl ~Ci..' nutntidos no don1inio 
do Estndo por çausa elo comn1bso, qtw é o swnmwn jus, a 
swnma iujw ia,· ou scnclo applic[!.Jos a estabelecimentos de 
caddadc, cn1nprc que sc~j::o aos cstabdecinlClÜos ele carida
de do lugar onde e~Eio situados. (AJwfados.) 

. E e ta mzilo cspcci:;l da s~tuaçilo <los bens, se não vale por 
SI :;o, Yalc pd<lS cons1cler~1~;·ves n1oraes que lhe são conncxas, 
e que se podem i,>cntir melhor do que explicar ; vale tmnbem 
pela rcsiclPncia r)o imtituiclor, residencía que suppõc rola~ 
ções no lugar, relaçuea de sympnthia, rclacões de benevo
~~nc~a. Válc essa mziío especial pr~wipalmm;te porque, como 
JtL cltssc, ns pes:_-;oas e US povoaçoes cdQS lugares Clll quo OS 

bens e?tilo situ:1tlo~ é que fori\o prej ndic:tdas pelo rigor elo 
comnusso, a ek:s e que.se deve reparaçiío. (Apoiados.) 

Van1os, senhores, t't Íl:tstitnição. 
·Anclré Yidal de ::\fcgrciros. depois de ter feito muitas r1is

pnsicões em bmn de sua nlma, decbrou onc o producto 
des~Cs lx•iu; fo:;se nppLcnclo ~: casnn1cntos ele orphãns, n.li
r~-:cut~çiio de viy \'rt~, pou;rvlns de pc;regrinos, fllhergarias 
de poorcs, hoEptt:Ü fln enfcrmvs; po1s bc·m, a~ orplüias, ns 
Yiu\·a~, o.~ pe.reg:riuos, os p(1bres c os enfermos c1c Pernmn
lmc·o é que sofl'rêrléo o esbulho on priva cão des~es bl'nelicios 
por virtude elo commisso; por e:ptidadé Pcruambnco ú que 
mer~ce a prefcn."1cia, a Peumm 1m co é que compete o pro
dueto destes be!ls. 

Vêde bem, &ephun;": o c;opirito da lei rle 1807, em que se 
funda o dominio do Estado, foi já contrariado pela lei que 
lia pouco o nobre deputado pela Bahia, meu amicro, citou, a 
lei. de 1~27, a q>tal .declarou que os legarias pio~ no o cnm
pndo3 !JCP.óSCm pcrtencemlo aos hosp1taes de caridade dos 
h;g_'Lres onde os ?m;s est!vcssem situados (apoiados); o prin
Clp!O da nova le1 c matô generoso, mais confot·mc it boa 
raúío; dit-se hoje uma anomalia entre as rluas leis; havendo 
a mesm;t raz>w,'todavia a djsposição é diversa, e a differença 
só eons1ste em serem os bens vh1culados ou nfío; F!e são 
vinculados. os pnus pios siio.resolv{rlos a bem do Estado; se 
são allocliae>', aprovei tão aos estabelecimentos de caridade; a 
nova lei é melhpr. (Apoiado,,) 
_Ora, este pripciyio tem sido sempre se~uido>pela legisla

çao analoga. Q vmcnlo rle Jan-uara em Miuas-Geracs foi 
abolido pela lei ele 1843; e os bens em que elle consistia 
farão applicad<>s aos estabelecimentos rle caridade de Minas
Geraes. 

O S1:. BAnr:os.- :-Não tinhão cahido em commisso. 
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O Sn. NAnuco: -Parecia-me que esses bens estavão no 

t1ominio do Estade. 
Esse principio, senhores, devia ser adoptado geralmente; 

sabeis que as nossas fabricas de matrizes, os nossos estabe
lecimentos de carida._de, não têm re~u.rso algum; é preciso que 
nós lhes concedamos esses beneficios eventuae~ que valem 
muito para eUes, e pouco import~o á renda publica. (Apoia• 
d~s.) 

O Sn. DAl'tTAS :-Na. Bahia os hospitncs estão em grande 
parte a cargo das rendas da província. 

O Sn. AuGUSTO o.: OuvEmA :-Em Pernambuco acontece 
a mesma causa. 

O Sn. NAnuco : - Senhores, a nobre commissüo de fa
zenda, á qual tributei h a pouco os devidos elogios, tendo 
.concedido (, província de Pernambuco, sem du~ida pelas 
considerações que venho de ponderar, a maior parte desses 
bens que cahirão em commisso, todavia foi injusta, quando 
não concedeu proporcionalmente o mesmo favor á província 
da Pnrahyba, a respeito da qual se dá a mesma razão espe
cial. (Apoiados.) Se a maior parte dos bem; estão situados 
na província de Peraambuco, e se por causa dessa situaçíio 
o das relações que della resultüo, a. mó r parte do valor 
clelles est:\ destinada a essa província, na proporção con
veniente deve pertencer ú. Parahyba o producto dos bens 
situados no seu territorío. (Apoiados.) 

Estabelecidos estes principias, não vejo razão alguma 
para que concedamos aos dous estabelecimentos da côrte, 
com prejuízo dos estabelecimentos da província de Pernam
buco e da Parahyba, uma parte do producto desses bens. 

O Sn. SA"PAIO VIANNA: - Esses dous estabelecimentos 
uão são exclusivamente da côrte, são geraes, recebem os in
felizes de todo o imperio. 

O Sn. NAnuco :---A não ser a mesma razã<J pela qual 
duas terças partes dos bens dos legados pios não cumpri
dos pertenci>w outr'ora ao hospital de S. José de Lisboa, 
não vejo motivo especial que autorise esta concessão. Esses 
estabelecimentos estão sob as vistas do governo, têm sido 
c podem ser s0ccorridos por loterias que aqui na côrte avul
tüo muito e nas províncias são completamente nullas ; por
que distrahir uma. parte desses bens em favor dos estabe
lecimento> da côrte, quando os estab_elecimentos- de Pernam
buco e ela Parahyba estão urgentemente precisando delles ·? 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, concordando com as idéas geraes do pro
jacto, todavia não posso adapta-lo completamente como está 
redigido; entendo que elle carece de emenda. A disposição 
do art. 2o, ou não a comprehendo, ou envolve uma antino
mia; porque elle dá uma applicaçiio diversa daquella que no 
art. lo se dá a esses bens. Se no 10 artigo distribuis o pro
dueto de um modo, cumo distribuis de um modo diverso no 
art. 20 o rendimento desse mesmo producto? (Lê os dous ar
tigos.) 

Este art. 2o, mantendo todvs os onus pios da instituição, 
c concedendo o residuo para os estabelecimentos de caricl.ade 
<le Pernambuco e Parahyba, annulla a concessão elo art. lo, 
que dá o producto desses bens aos estabelecimentos de Per
nambuco e da Parahyba. Então, qual é o beneficio que se 
faz a esses estabelecimentos? Creio que nenhum. 

Recordni a instituição; cumpridos os onus pios que And1·é 
Vidal de Negreiros impôz a esses bens, quasi nada resta 
para esses estabelecimentos ; essa iuotituiçiio manda crear 
uma collegiarl.a de padres para dizerem missas rezadas e 
cantadas durante a semana, applica o producto afóra o bem 
d'alma para orphiias, viuvas, peregrinos, pobres, e para um 
hospital-; e pois o que é que fica para esses estabeleciment 1s? 
Para que reviver todos os onus pios que o commisso abolia? 
Se niio se póde satisfazer no todo a vontade do instituidor, 
satisfaça-5e em boa parte mantendo-se um grande hospital. 

O nobre deputado pela Bahia que hoje fallou impugnou 
a emenda apresentada por Dutra nobre deputado pela pro
víncia ele Pernambuco que supprime o art. 30. Esta sup
pressão me parece necessaria, não só quanto á 111 parte, 
como quanto á2". 

Quanto ó. 1 n parte, porque direi ao nobre deputado ~ue 
em Pernambuco ha uma administração dos estabelecimen
tos de caridade que é da nomeação do presidente da provín
cia, que J.lóde demitth· os membros dessa administração ou 
reconduzi-los depois do triennio conform@ o seu proce~i" 
menta ;· essa administração está debaixo da immediata ins
pecção elo governo. Tambem na Parahylia ha u)lla adminis-
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tração semelhante, segundo me informou o nobre deputado 
por Pernambuco, que é lo secretario. Me paroce pois desne
cessaria a la parte do artigo. 

Quanto á 2a parte, ella revive o commisso, pD"rque diz ·o 
artigo. (Lê.)~· um com?Iisso por outro; é a responsabilidade 
dos estabelemmentos p10s por causa das om1ssões de suàs 
administrações. 

O ~ri DANTAs : - Estou int-eiramente de aecordo nesta 
ultima parte. 

O Sn. NAnuco: -Em vista pois das considerações poh
der:tdas, vou ofl'erecer um projecto substitutivo, que está 
assignado por mim e por outros deputados pela provinda 
de Pernambuco. · 

I 
li!le!lsão em 2~ ele oJunbo. 

FIX.\ÇÃO DAS l~On~;AS DE TEB"A. 

O Sn. S!LVEIR,\ Lono : -Sr. presidente, depois de tão pro
longados e repetidos debates ácerca da polltica que mais 
convenl;m á situação; depois de tão amplas manifestações a 
respeito, nas quaes se mostrão quasi unanimes meus n,obres 
e illurltrados collegas; depois de se acharem as idéas não sé 
encaminhadas, como mesmo firmadas em um determinado 
sentido, difficil é · a um orador como eu, falto de habilita
ções (ni!o apoiados), pronunciar-se com inteira franqueza, e 
muito lliais diflicil é ainda conseguir fazê-lo de uma ma
neira que agrade a tão esclarecido auditoria. Mas impellido 
pelo dever que tenho de ex pôr o meu juizo sobre a politica 
sem duvida adaptada e aceita pela camara, s'Gbre a maneira 
por que entendo o programma apresentado pelo governo 
actual, programma que se considera o santelmo salvador na 
presente situação, eu me esforyarei por vencer a difficuldade 
q'U9 me cerea, enunciando-me como me fôr possível. 

Sr. presidente, na missão d.o governo enxerg0 dous deveres 
capitaes : o dGver ele cumprir e fazer executar a constituição 
e as leis, e o dever de, por meio das medidas e dos melhora
mentos que -a constituição e as leis poem ao seu alcance 
. promover o bem do paiz. ' ' 

Na missão do deputado tambem diviso esses dous grandes 
deve1:es : com a difl'erença de se~çre. a seu respeito de maior 
&mphtude as faculdades de melhorar o estado do paiz, postas 
pela constituição a seu dispô r, para cumprimento desse se
gundo dever ; e com a difl'erença de q,ue o deputado exerce 
sobre a cond ucta e marclla do governo attribuições de ins
pecção e fiscalisadoras. 

quanto ao que p~m:'ctte o governo actual em relação (L prÍ·· 
1· mmra parte da m1ssao governamental, e do deputado, nos 

I achamos de .accordo. N:o programma do governo encontro 
a promessa do emprego dos _meios conducentes a realisar a 
concordia dos Brazileiros. Este louvavel fim não pôde ser 
jámais c;m~eguido senü_o com a leal e es?rup~osa execução 
da constitmçao e· das le1s, e com a consideraçao do mereci
mento real, onde quer que elle se encontre. Comprehendo 
pois que essa parte do programma do governo consagra, 
ainda que implicitamente, a mantença de uma certa neu;.. 
tralidade, e ao mesmo tempo a promessa franca de distribui ... 
ção de justiça, e de garantia aos direitos' de todos. Nesta 
parte do seu programma, aliás a unica positiva, apoio com
pletament" o actual gabinete; professei sempre, e professo 
identica doutrina política em relação a todo e qualquer o-o-
vemo. ' · "' 

Eu trahiria porém a minha consciencia se me· declarasse 
satiJfeito com as outras partes do programma governamen
tal, em que, apenas va~amente e como que só por compla
cencia, se falia em reformas medit-adas, oil se toca nane
cessidade di progresso. A este respeito, em meu pensar, é 
incompleto o programma; ha idéas de reforma em que cum
pre meditar e refiectir muito; ha outras porém já medita
das, de reconhecida e palpitante necessidade, cujarealisa
çã? é urgente e _ inclispensavel. Dellas me occuparei mais 
adiante, se me sobrar tempo, quando houver analysado a 
primeira parte do programma relativa á proniesea de neu· 
t~·alidade e de execução .de lei. 

Sr. presidente, não devo deixar de notar · que esta pro
messa do programma não póde ser um característico e dis
tinctivo do actual gove~no, porque é ella; e sua efl'eitnação, 
um dever-commum e r1gorosa de todo o governo moralisado 
e é f\Íil.da um preceito acolhido por todo o politico pensado; 
e bem intencionado, sejão quaes fih'em suas cren.<;~as . 

• 
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Entretanto estimarei muito que o actual governo, dando 

unm nov>t direcçuo aos negocies e :'ls causas, r~uliso cnb:'l
mente essa parte- do seu progrnmma; e sem pam "?'"? 
grande sntisfaçiío prestar-lhe para esse fim meu frnqmssi
mo apoio. Por certo que o governo, mnntend?·se. n~ es
phera da neutralid~de ·que deve gu!lrdar, c ~Istr1lmmdo 
justiça a todos, mmto ter li co_nsesmdo; ~, d1go. mesmo, 
terá est.~bclecido uma verdadeira mnovaçno relatJVamente 
ás infelizes circumstancias em que tem estado, e ainda estú 
o paiz, privado da admipistração de justiça imparcial. 

Pt~ra isso Sr. presidente, para a renlisaçuo de~sa parte 
salutar do pro<Yramma, a primeira causa quo julgo indis
pensavel .; qu~ o governo actualn:1o seja um continuador 
do go1·erno passado. (Apoiados. ) . . .. 

A não ser uma tal ou qual homogenC!dad•! de prmc1p10s 
conseryadores que c~iste entre o presente c o passado ga
binete, eu u:io sei mesmo como poderia justilicu1· um enun
ciado dessa ordem apresentado n.o pnrbmento bmzilciru 
pelo nobre pre~ideute do conselho. Sú fiquei tranqnillo 
quando, na discnssiio e votação da 1·csposta :í fal1a do Lhro
no, vi que a cmnnrn dos Srs . Jepntados r~jeiton a emenda 
que continha essa cle3acoroçoadora ameaça de contiuuaçüo 
do mesmo systcma c mnrch>L do gol'eruo passat1o. 

E, em verdade, como se podc,rin explic1r, sem uma mu
dança na marchtt do governo, !1. r etirada do g!l.binete seu 
antecessor? Que sabida se poderia dar nessa manifestação, 
tão generalisada no puiz, infensa e contraria •í continuaçiio 
do gabinete passado ? A opiniiio publica, qunsi unanime, 
lhe era adversa, a imprensa, qunsi unisona, o guerreav!l.. E' 
possível, em um pai:.: culto, como o nosso, conceber que 
se apresentem tantas queixas, tantos clamores, sem que 
para elles haja fundamento phuoivel c justo? Niio; o go
verno pa>sado abusou grandemente de_ sua posição, de suas 
'Bttrihuições, e do3 poderes que lhe forão contiados ; o go
-verno passado tc1·e uma conducta menos digna de ser imi
tada, de ser CO;Jtinuada pelo-gabinete actual ; de seus abu
·SOS n:~scê r iio todos esses clamores ela opinião, tocla e3Sn 
opposiçiío que soffria. . 

Trat~.rei delles, e levarei á evidencia que o gabinete ac
-tualniio púde, nem deve ser seu continuador. 

Prometteu o governo passado a0 paiz wn systema de con
.ciliação; mns sou obrigado a dizer que esse systema não 
pa-ssou lle uma combinação de interesses, de uma especie ele 
convenio entre um limitado numero de individnoe. (Apoüt
dos e -n ~o ap,iados.) Esse sysfema não se derramou no paiz, 
delle não participou :1 nação brnzileim; quanto a mim essa 
!ão decantada conciliação pareceu mais um machiavelico 
l!l~ento _para excitar e dar pa~to ít gula e ú gastronomia po
lttlc!i (,·,sadas), do que um me10 seria c1e go~erno com o tim 
de chamar á harmonia todos os Drazileiros. 

O throno, com suas vistas bene[icas e tutelares, deso-os
to.so da compr.es_são. e do exclnsivismo, prometteu aos B:'a.zi
leiros uma elmçuo hvre; e como executárão, como cumpririio 
essa promessa os membros do <Yabinete e sem clele(l'ados ? 
Desrespeitando-a, e intervindon;;'s eleições, dando-se ;tristes 
espectac!J,los. Ao passo que o throno promettin liberda<ie de 
voto, os ministr'ls escl·evi.ilo cart!lS empenhando tudo quan
to erão e quanto vali:1o em prol do triumpho dos candidatos 
1eus protegidos. (Apoiados e reclamações. ) 

·o Sn. P .\11.\NllOS : - A cams.ra protesta co!ltra est:ts pa
lavras <le V. Ex. (Apoiados.) 

~O Sa. StLVT.IRA Lona: -~E' un: facto tão notorio, -EJ.ue en 
n!lo sm cot;no s;:contesta. Nao foruo sómentc os Srs. ex-mi
mstroa da JUStiça, da guerra e do imperio, que-1-izerão esse 
abaso de sua posição, da neutralidade .. .. 

U"IA·,voz : -ll'!uitos outros. 

O Sr.. _S,!-vhrM Lmio.: - E entre eUes Ioi tambem o no
bre ex-m1mstro da marmita, que para conseguir sua eleição, 
segundo consta de u.m _protesto authentiaad:o pelns assigna
turas de pessoas mm ~Ircums1:ectas e. respeitaveis, abusou 
do .s':u poder, de sua mfluenc1a de mmistro, intervindo na 
ele1çao, e escrevendo cartas até a empregados seu s subalter-
nos e dependentes. -

O SR. P ,\UNHIIS : -Não é exacto, serú difficil apresen-
tar essas cartas. · 

·o SR. S1l:VE'~~ Loso :-Será dHficil, sim, apresenta las ; 
porque os md1v1duos ·que ·as recebêriiG, tendo consciencia _ 
de _guanto pode~, entie nós, os homens-que uma vez gl\1-
. gárao ·eerta pos1ç~o, ~eeeião com toda a razão o3 males re
stütantts da peraegUição que da h i lhes pó de provir. Eis 

o motivo unico da difliculdade . da apres<;lntação de tnos 
enrtas. 

O Sn. P,\M~uos;- E' fncil di zer, 

O Sn. S •LVEJU .\ Louo :- Será tnmbem difi1cil provar-se. a 
pre~ci~Ça do _nobre ex-ministro em lugares ontle se tratnvuo 
negoCies Gleitornes, e 110 proprio h1gnr da votaçiio? 

VozEs:- Era candidato. 
O Sn. Fn;sA:- Que intolerancia ! 

O S~;. Sn.yEm.\ Lona:- Não é intolerancia, ó o desejo 
de qu? o ,govemo ;e m_antenha n'uma es'phera ncutrnl, e 
s~1penor :' ~nt.a •los pnrtu1os; é o desejo de que, em mate
na ele eleJçao, na qual se debatem interesses di{l'el·entcs 
n;as que cnt.re t~nto ~:io J?Cb.s leis, c devem ser pelns auto: 
rt~ladcs, _prot,egiclus com tguahladc, o ~ovemo nit<? deponha 
o ,eu cmact:r ~1" enmmnm yrotectot~; ó ? deR<'JO. !lc que 
~-~oven_IO nuo l:i):t .cCJm sua I~Itervt·n)aO c mllucncm deci
t.a o tl·mmpho dc>tvml em lavor de quem ao mesmo me
nos direi tu por ventura tculm. Estarei om erro; mas penso 
qne cmctnnuto o r-roces~o eleitoral segue ~ou curso liue c 
r~~Onvel, no p;ort:l'llO , que prezal· OS fól'OS Lle honesto, nÜO 
d.',z bem outr<> papd quo não seja o de mero espectador .. 
l•, por todas catas raz(,es que censuro 110 li Obre ex-ministro 
da mar_inl~a c a seus collegas, assim como aos seus delega
dos, pwlCipalmcnt~ aos depositarias de maior somma de 
:'iator~il~dc, qne intervier~o em eleições , · f>tzendo valer c:;en 
>tutvcdnde para mudar a face aos resultados ulcitoraes 
aprcsenü•td.o-~e, intcres>l!ndo-sc, e assim conaindo moral: 
mente ciditcl:ivs ']_U~ sabem quanto púde u~ governo, 
que, como desgrapc:m•~t,te tem sido o nosso zomba da 
responsabilidade, o não encontra correctivo c:U parte al
guma. 

Negará o _nobre ex-mitlistro, ou negad alguem, que o 
p~der exl'cUttvo f"TH-EC to rnado no nosso paiz um poder om
;npotente, qne creu um sem numero de cmpr.,<>'o:; a titulo 
de _reformas de r ;aparti<;ões, qtw outorga pingue~ ordenndos 
a titulo de g_mtiti,cações, que esbauja os dinheiros publicas, 
que é o arbitro absoluto ela sorte de todos os funccionarios 
publicas, que .;'o distribuidor, o nomeador de todos os 
empregos·? 

·vozr.s:- E'~'' lei. 
-o Sn. SILYEifl\' J~ono : -Bem ; mas dirigindo a escolha 

dos em pregos no o ddTerentes ramos do serviço publico, con
forme :13 suas con1•eniencias políticas, iucumbindo-os da 
fact~ra das eleições, intervindo nellas por todos os meios 
p~~msos para ve_ncê-las, sem o mini mo receio de responsa .. 
b1hdade pelos abusos c .excessos que para isso sempre cem
mette, tem o poder e~ecutivo coneeguido trazer para o par- 
la~et;to !tdep~os seus, que, longe de :;ustenturem-ae em 
pos1çuo su3pe1tosa contra as tendencias desse poder, e de 
desempenharem sua missão fiscnlisadora do mesmo execu
tivo, tem sido desgraçadamente humildes sectarios.seu s, 
accedcndo a tod~s as suas pretenções. 

O SR. PAES B"rnEro: -E' uma injuria que faz ncamara. 
( A]Joiados.) 

O Sn. SJLVF.lR~ Lono:-Se é injuria, é injuria filha de 
factos que o pa111 todo tem com pasmo e lastima observado, 
e contra os quac~ trabalho. 

.O Sn. PnESIDEI'f"E: - O nobre deputado não póde expri- -
mir,se desse mqdo. 

. O Sn. SILVEI.RA L'! no: -Que_! não posso analysar a histo
na d~ mel! pa1z? Nno posso ass1gnn.lar nmaneiraporque cor
rem mfehzmcnte desnatnradas e falsendo 5 as nossus insti
tuiçõe~, c. os no~sos negocies publicas? Não posso tentar 
remedmr ISSO? rlilllover-lhe as causas ? · 

Não me estoyt :lirigindo á camara actual; me dirijo ás 
camar~s passad11s, .que· clemittiriio de si ql'lasi todo o poder 
de legislar, e o ~elegárão ao executivo; me dirijo a essas 
c~ma:as que sem escrnpillosderãoao·executi v o todas as auto
nsaç:oes _qt~e _poD est.c lhes _forão pedidas; a essas camara3 
que demittmto qe SI a attrtbuiçiio constitucional de fixar a 
despe~a do Esta,de, e especialmente a essa camara que, na 
matena, con.ced~u ao executivo a mais ampla das autorisa
çõ.es, qual essa dos c~editos supplementarcs, ele que reza a 
let de 9 d_e Seten.1bro de 1850, pela quaLlhe foi c lhe est>t 
com_mett1do e Olftorgado o direito de fazer o orçamento, o 
budjet da despe~a publica; isto é, o direito . de despender e 
~astar quanto l f1e aprouver. 

E o facto é ~ue sorprende o vulto e a importancia das 
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1nautins que se v<:m antol'isadns por esses creiiito~ sup· 
plemcntarcs, qnc importão de ordimtr·io um terço mais da 
despeza orçad.~L; este anuo excede muito a treze mil contos 
o dispendio, ou antes o esbanjamento antorísndo pelos taes 
creditas já. abel'tos. _ 

Não será isto uma desestimaçlío, uma violação mesmo da 
constituição do Estado '? Tacs renuncias do poder legisla tivo 
se devem· evitar o maiô possível; em meu çntcnder ellfts só 
se expliclto pela dependeucia em que tem estltdo eüe poder 
da poder executivo. 

O Si.. PnESJDE'ITP. : - Cump1 e-me ebservar ao Sr. depu
tado. que deve tratar a camant de rr.aneiramais conveniente. 

O Sn . Su.vmn,, 'touo: - Fallanüo em política geral es
tou no mou direito entrando na anulyse e na critica de to
das e quacs~uer medirias, presentes ou preteri tas, converti
da~, ou HÜO, em lei do Estado. 

O Sn. PnESIDENTE:- Para propOr su't revogação. 
O Sn. SJLVEII<A Lona : - Nüo, senhor; para critica-las, 

mornlisa-las, e preparar assim a opinião parae~sa revoga
çlío. Acredito que estou no meu direito. 

O Sn. P .\ES B.,nnETO : - Nüo pi>Je desmoralisal' as leis. 

O Sn. SILVEm,, Lona: - Censurando essa fraque7.a do 
poder legislativo, essa demissão que de si tem elle feito das 
suas attribuiçõcs , com postergação da constituição, e em 
prol da omnipotencía elo pocler executivo, não posRo deixar 
"m silencio, nfto posso mesmo deixar de fazerscmiveloabu
so illimitado que o poder executivo tem feito, em geral, de 
todas essas autorisações. CitarQi alguns factos. . 

O ex-ministrQ da guerra, o Sr. marquez de Caxias, nos 
olferece uma prova plena dessa triste verdade, e que trans
parece na creação do ajudante-general ijo exercito c da 
respectiva repartição. 

O Sn. llfAoumé!RA: -Essa é um estcllionato. (Riso.) 
O ~n . SILVEHu Lo~:o: -Pelo art. 50 ela lei 11. 862 de 30 

de Julho de 1856 foi o governo autorisaelo a supprimir a com
missão encarrcrrada dos trabalhos preparatorios para as pro
mol:ões e o com~ando das armas da côrte, creando o lugar de 
ajudante--general do exercito em 8.ubstituição. O que se vê 
desta disposição de lei? Faculdade concellida ao governo para 
supprimir a commissão de promoções e o commando das 
armas ,ela côrte, devendo ser substituídos pelo lugar, note 
bem a camara, pelo lttqar, são palavras da lei, de ajudante
general ilo exercito; mas o que fez o Sr. ex-ministro da 
guerra? Nem sequer creou este lugar! Não ha disposi
cão al"uma emanada do governo, dizendo:- fica creado o 
iugar "de ajudante-general do exercito. (Apoiados .) -No en
tanto o nobre ex-ministro da guerra creou logo uma appa
ratosa repartição com excessivo numero. de empregados, 
com mui gordas gratificações, com capacidade, em summa, 
e accommodações para t0da a grande cohorte de seus afi
lhados, 

Estava o nobre ex-ministro da guerra autorisado pelo 
corpo legislativo para fazer isto? Em boa fé ninguem poderá 
dizer que sim. (Apoiados .) S. Ex .. estava autorisado sómente 
para fazer substituir o commando lias armas da côrte pelo 
lugar de ajudante-general do exercito, e para supprimir ai; 
commissões das ,promoções. Mas, pelo que parece, S. Ex. 
acha v a-se preoccupado em fundar uma grande clientella, 
"e em sua preoceupação não attendeu que exorbitava extraor
dinariamente da autorisação que tinha, creando uma repar-

. tição como a que venho de descrever. 
A precitada lei apenas autorisava ao Sr. ex-minis~ro da 

guerra para crear o lugar ou o emprego de ajudante-gene
ral em substituição do lugar de commandante das armas da 
côrte, que S. Ex. ficava tambem autorisado para supprimir. 
S. Ex. não podia legalmente exceder estes limites; cumpria
lhe, supprimiudo esse commando das armas, e creando o 
ajudante-general, investir neste as attribuiçõeõ daquelle, e 
ainda as da commissão de promoções, que igualmente es
tava autorisado a abolir; admittindo-se e tolerando-se ape
nas uma ou outra modificação no respectiv.l estado ante
rior; mas nunca uma revolução completa, como a que fez . 
na organisação do nosso exercito. Entretanto S. Ex., . con
tando com a approvação constante e infallivel das camaras 
a todos os actq_s do poder executivo; abusou grandement~, 
e ultrapassou ito moela o mais censuravel a autorisação que 
lhe fôra. conferida pelo poder legislativo·. (Apoiados, não 
apoiados , e di(fe1·entes a-parte•;) 

E' notavel ainda, e não é demasiado repeti-lo, que, por essa 

autorisação singela e simples ele que tenho fallado, o Sr. 
ex-ministro da g uerra se julgasse com o direito de transfor
mar inteiramente a organisa.çi'.\o do nosso exercito (c,poia
doa); e ainda mais, que s.e julgasse autorisadó para usurpar 
da pasta respectiva a ingerencia suprema e livre que a cons
tituição lhe dá em todos os negocias que ·correm pela ad
ministração da guerra, crcando essa entidade colosslrl., a 
que eu chamarei uma excrescencia esdruxula(apoiadoa), tã.o 
armada de poder que, se em épocas calmas, como a actual, 
não suscita receio algum, póde todavia tornar-Ge muito pe
rigosa 110 futuro, produzindo perniciosos resultados em épo
cn,s.de commoção. (.A poiados.) 

Não entrarei, Sr. presidente, ·em quest0es d.e detalhe, onde 
pudera mostrar no luxo dos chamatlos asaistentes , e em 
geral na complicaçãe> e no peso do mecanismo da repalti
ção de que trato, muita causa digna de censura e de repro
vação ; onde eu pudera mostra.r, por exemplo, que o Sr. ex .. 
ministro da guerxa complicou sem neces~idade o serviço do 
corpo de saude, creando uma enormidade de lugares, 

O Sn. IlnANDÃO :-Foi outra pepineira • . 

O Sn .. SILVEIM Looo:- Poderá fazer sentir, por exemplo, 
& inutilidade e o desperdicio com que S. E K. cnmmetieu a 
escripturação, que podia ser desempenhada por quaesquer 
amanuen8eS, a medicas, a doutortos, que devem ser retri
buídos com ordenados muito superiores aos daquelles. Pu
dera tambem tratar el as infracções da disciplina a que póde 
dar lugar esse regulamento do serviço de saude; por exem
plo, um medico d.e batalhão, que de_ordina~io tem a_pa~~te 
de tenente, por esse regulamento mspecmona attnbmçoes 
administrativas ele um major, official de patente superi?r• 
e o fiscal do corpo; mas abstenho-me de tudo quanto·respelta 
a detalhes, e passarei a considerar abusos de outra ordem 
commettidos pelo ministerio passado, e que·tornão a sua 
marcha, a sua conducta, menos digna de achar continua-
dores. · . 

O ministerio passado dizia-se C\oncíliador, declarava-se de
sejoso de congràçar os Brazileiros; e entretanto con:servou 
toi1o o fnuccionalismo escolhido para época_s excepmonae~, 
e exclusivistas, nomeou e conservou nas chfferentes pTes_I-" 
deneias de provim:i"- homens de car~cter o me~o.s P!OPr!o 
para inspirar confiança e consegmr a conmhaçao dos 
animas:· Nas discussões havidas na verificaçi\o ·de nossos 
poderes já tsve a casa noticia ele como se portárão certos 
presidentes de província: E' força entretanto que eu faça 
uma breve resenha do comportamento de alguns. . 

Todos sabem pelas publicações da imprensa , e pelos ele
bates ha~idos nesta casa a respeito, do como se houve no 
Maranhão o nobre ex-presidente daquella província. : 

O Sn. VmiATO :-Entretanto foi demittido pelo minist~rio 
que V. Ex. censura! 

O Sn. SILVEIII.A Lono : - Nessa época que se <lizia de con
ciliaçúo, o nobre ex-presidente do Ceará c?nse,:vou a pro" 
viucia que lhe estava ;confiada sob a ~ommaçao a~_soluta 
dos mais freneticos exclusiviotas do part1do carangue1~ o, sob 
o j u"o dos instrumentos desse partido mais avesados a' tor
tura~ eleições. 

O ~a. p _,Es B.u\RETO:- Venhão as pruvas. 

O Sn. Sn.VEIRA Lono: -Nessa província não erão. atten
didas as mais instantes e justas representações e reclamos 
dos homens da opposição. _ 

O Sa. PAES BARRETO:- A palavras não respondo, quero 
factQs- · · 

O ~n. SILVEIRA Lona :-Os factos infelizmente ahi estão . 
clamando, e pela maneira a mais dolorosa; quer ainda mais 
do que os assassinatos de seis Brazileirós úpposicionis~as, _e 
a multiplicidade de ferimentos de um sem numero de mdl
viduos? 

O Sn. P .us BAnRETO ,-Járespondi a tudo isto. 
O Sn. StLVEIRA Lono :-São factos que provão a concilia

.ção ele que gozou o desventurado Celifá; são factos que prO'
vão que a conciliação era. u~ nego?1o só .. tratado nes~ . re: 
cinto, e em um certo e hm!tado Circulo •. ' mas que nao fo1 
já mais uma realidade p_ara. a nação br!lZ~eira, .são fac~s 
que provão com quanta Jli.Sbça cl_ama· o.palz contra a_obstl
'nada conservaÇ<í.O de exagerados mstrumentos de facç!W nas 
posições officiaes; nas quaes, independente mesm~. d.e novas 
recommendações, perseverão em fazer.empr~g~ do abuso, da 
violencia. e da fraude, contra adversar10s politicos, e, o que 
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:mnis ~. sem qne tcnh iio encotJtrndo, da parte dessa ndmi
ni&tt•uçno concilin.dorn, repressão ou estorvo algum. 

(Cru:no -sc ,Uflirmtc• apat·le8.) 
A este respeito direi no• nobres deputados qr:e recln~ílo, 

que ostncumt.'r.t\ ó cer~mnente n.cxpreosí.to do pmz qu.~h~ca
do vottmte; mna duv1;lo que S"J!l u eJq~r~~süo do pn~' teal. 
(Vivad rcolamarl>ea.) E estn a mmhn optmao, sem dentnl· de 
reconhecei' que ha exccpçües ; s~m querer com elln contos·
tnr es6n nwsmn logitim1dnde JHt e~eiçiio de grnnde numero 
elos Srs. deputllclos. 

Sr. ·pre11identc, tnmbom em reln?iio n Pernnrnb.u<'o ní:o 
desej o de fo~ma ttlgumt1 q uc o gablllete nctnal SeJ n conti
nttndOl' do gnbinet<l passado. Eu considero nmniorin daquel
ht província violt,ntndn, o injustnmento suppluntndn pela 
minoria, qM di~püe o~clnsh':unct!te dn nutorida~le. (Nclo 
ap<Jiado,~ .) ll.espG!to Jrnuto n moralidade como pnrt1cnlnr, c 
na luzeR do ~o~obre presidente de Pel'llnmbnco .. .. 

O Sn . St:n•ao n•; M.,ct-:oo : -1\Iuito obrlgu<lo. 
O S11. Su.vo:uu Louo:- .... mns noto-lh e o grande defei

to de se lmver ontrcgndo domnsi<1do num dos partidos. 

o Sn. s~mao .bE M.IClliiO : - Fact03. 
O Su. Sn.vmn.1 Lo no: -O te6ultnclo tla eleição, em umn 

J.'l'O\'incitl t tio liberal, 6 nmn grnnde provn do que digo. De
mais, n iioé snbido, qne, mesmo llll capital, u opposição niw 
pti cle exercer o di r oito do se upresantnr em mussa, ele com
pnrecct· .... 

Vozr.s : -Não hn tal, 11!ío é PJ>noto, é falso. 

O Sn. Su.vew.< Louo: - .... no lu~nr dn votação'? E' 
ve1·clnde que um cidndiio muito disthwto, n1uito rospeituvel 
}Jclo seu meti to e . grnl(de i!ln&tJ:nçiío, enl q;mlidntle de um 
aos chef~3 do p>1rt1dO loboml, msso conViliO; mns porque 
COIIVeio? E' obvio (lllll um homem do porte e dn intelligen
cia do Sr. Dr. Antonio Vicente d.o N>~soimento Feitosn não 
concord:lrin . em que' o seu p•utido remUicinsse no uso de 
mn tul uircito, sentia fOl'Çrtdo pelo ingrnto rigor das cir
CUID&tnncitt8; o Sr. Dr. Feitosa mesmo o clí see em uma cor
roBllOndencitl publiéti<lll nes tn cGrte. Qancs eri'io essas cir
llnm~tnucins '? O govorno da província ni'io protegia sufti
cieutemcnte os cidnd1ios, !ulo po·d. Íl\ .1111\'1\llti-los contrtl !I re
pt•oducçno de tlesordens 11110 ltl\vHlo tt<lo lngnr em anteriOres 
eleh•iles , n fio podia desrn'mll\' o l11·nço dos desor<1eiros (nilo 
iudngo o motivo); e o fuoto é que o Sr. Dr. Feito~n. e o 
l)il;t\i.lo libornl, vio -se obrigado a sujeit~r - se.1t? que dcllc foi . 
~Xl!J;ldO , ou ncons~lhudo pot• quem poclon ex1g1r. 
U~t Sn. Dl~t'\!1'.\llO l1i1 um nparte. 

O Sn. St~ovmnA Looo : - O res•lltndo está conhcoiclo ; 
UUlll pro••incÍ!\ como nquella, em que o pnrdido liberal é po
t.l.erosissimo, deu npenns dons deputnclos c1n opposiç~o . 

O Sn. P .u;s B.IRI\IITO :- E ' dechmaç1io. 

O 611. Sn.YEIM Louo :-Nilo; ó n renlidncle elos !'netos. 

O Sn. P.-r.s IIAIII\ETo :-E' pum declnmoçilo, repito. 

O S11 . Stt.vmu.. Lollo : - Pnrn o uo<lre cleputndo con ven
ceJ:·mo elo que !lcclnmo e combater mo vi<.:totios:nnente, é 
n~iHer que ll)íl mostto qne se afronxúl'ilo n~quelln p•'Ovin
CHI ll> tllúhts. dit compras silo, 1ilhn dn rovoln~o ali havida, 
~tl m\te$ ~:~n a '' protluzitl1o, e que, nno obstante, o partido 
hb~r:tl nuo pMe envi:w ptwa estn ontnnl'!l uma maioria de 
ropr~~cnt.nntes sens. 

O ~n. P.~ES B . .\llut,;TO:- E' p1·eciso que p1·ove que houve 
COlnpl'l'~~ÜO. 

O 511. Su.VEm.\ Lono : - Fnlla du doiçüo? Oh se houve ! 
n S~, P .. Es BAR!IIl1'0: ,- E11 digo que não h ouve. 

O Sn. StL'\'IliM Lono ; ··- Invoco o testemunho do meu no
bre nmigo o collegn o S1'. rlepntado Bt·nndito, quo nos podo
rádh:()t' por expe.rieucia 9,m1os ns di:fficuldudes e obstncnlos 
p rol•enientos de abusos dn autoridade em que se vio emba-
l'~ Çnào, o IJUé tc.we de vencer. ' 

O,SII. BM~I>:to ( oom [OI'Ç« ); - ·Hei de dizG-lo no nobre 
ll\'l!sul0nte do Pernambuco. · 

O 6.11. PA!ls B.\l\1\.;To:- E elle h a de 1·esponder. 

O Sn. So~,_vrmu L~no:- Entendo portunto que o governo 
Mt~uJ.t ctueo~ m1u att.en~nneute l.mç.n.r s.l.lo\-' vhtas para 
P en mmb\,.ea , (\lle deve hlzer desoontloual' e melhorur 0 
O' tndo opprussh·o dnqu~Ua importnnte provinoin, mun,. , 

dando para lú um prflsidentc que se mantenha em posiçiio 
superior o neutra!, que ni'io se colligue com partido algum. 

u.,,, voz:-Vamos ngor~ á das Alngôas. 

O Sn. SJLVEIIIA Lono .: -A província das Alagõae é do 
num Mo das mais deaattendidas pelo go~erno passado, é das 
m;tis dQSRqniuhoadas na tal conciliaçiio. 

Acredito que hoje so quer seri11mcnte a concordia dos 
Bmzileiros; cumpre niio perder de vista nem um só mo-

· meu to que a conrliçilo si11e qua non da consecução des~e 
grande rlesideralum é dnr garantia aos direitos de todos. E• 
pois mais que urgente collocat nns províncias presidentes 
que compreillendfio e executem fielmente esta primeira· ne
cessidacle da sitnuçiío ; e n este fim, pois, urge tnmbem 
arredar quanto nntes uPsses importantes cnrgos aos que se 
têm constituído na impossibilídndo ele fazer uma bon ndmi
uistmçüo, como, p o1' exemplo, o nobrepre~identc das Ala
gôas, que cstí1 collocndo em posição do niio poder continuar 
a govermtr nquolla proYincia. 

u~. Sn. DIW\!TAIIO: - Nn opiniiio do nobre deputado; mns 
ó preciso prova1· com fuctos. 

O Sn. Sn.vEmA Louo :-Pois nüo; vou prova-lo. 

Uu Sn. D~PUTAoo:- Pelo que vejo quer uma completa 
l'encçiio. . 

O Sn. StL\'EIRA Loco :-Niio; tanto nüo quero roacçilo 
que ni\o recl11mo pnm que essus mudanças &e façiio com o 
tim de dar emprego nos membros do meu pnrtido, n>io 
quero reacçi'io, quero impurcincs e bons presidentes; quero 
11 substituiçiio dos nctuaes, porque &e uchão estragados, 
p1·incipnlmeute pelas lutas eleitornes em que se envolvôrüo. 

o Sn. 1\L c .• STELLO BnA!'(CO d:í um npartc. 

O SR. SJL\'~tM Lo11o :-Tambem posso dizer que o nobre 
deputado HÜO 

1é o mais proprio para fallnr nesta mnterin, 
visto como pr~parou o seu circulo como juiz de direito .... 

(Dive1·sos ap~rles se cru=~o.) 

O Sn. Prmsu
1
>E!'iTE :- Attençi'io I 

O SR. StLVEJM Lono.- .... e, segundo dizem, favorecido 
pela meclinçíio presidencial, o pôde trocar por outro circulo. 
'Póde-uos informur o honrado Sr. Calheiros qual o circulo 
pelo qual sua c~ndidotnra ern mais nnturnl; se o <1ns Aln.gôas 
om que vPio n ser eleito o nobre deputado que me deu o seu 
npnrte, ou se aqucllc em o qual este em Jniz de direito, c 
em que foi ele\ to o mesmo Sr. Calheiros. 

U" Sn. DEJ•l(T.\oo:- A q><e vem isto? o que prova? 

O Sn. StL\'<:tR.I Louo , -Isto vem parn redarguir no no
bre depntnu.o quem aonbn. de dnr o apnrte, e ser,'e pnrn pro
var tumb.- m :l dcsleahladc, a fultu de sinceridade com que foi 
e:x.ecntuda n novn rcfG> t'mn eleitoral. ... 1\Jns fui desvia(lo da 
ordem e da direc,rro das minlms idéns pelos apartes u que 
tenlto respondido; rctomn-lu-hei np:ora, 

E' incontcst.nvel que o nobre presidente das Alugôus se 
ingeria no processo cleitonll, e de umu maneira doscq
mecliclu. 

{')t Sr •. DF.o•tJT.\IlO:- A pro~incin inteira protesta contra 
isto. (Apoiado~ .) · 

O St\. SoLn!n·' Lono:- Os nobres deputados, sem du
vida, protegids·s em snn eleição por S. Ex., devem aprovei! 
tar este ~nsejo pnn\ render-lhe grntidüo. 

O SR. Pu..:si r F.NTE: -0 nobre deputado não pú,lc flirig;ir
so por estr< f•j·rmn n membros dll cam; é. u.ma tl1>mei1n 
nnnto inconveniente do discutir. (Apoiados.) 

O Su. SJL\' Ef U,\ Louo: -Mas V. Ex. vê que nüo <lon o 
ngmdecimento como o·motivo uni co da manifest.açiio dos no
bres deputado~; ntio excluo o direito, n intl.uencia legitima 
que um ou ourro exerça no seu eirculo ; só julgo ngrnde
cidos t\ int.m·ençüo official aquelles que della se ajudárão. 

O Sn. PnESt~EI'I'TE:- Mas o nob1·e deputado serve-se de 
o.:-:prossões que niio podem deixar de olfend(•r a membros da 
CMa. 

O Sa. StLVF.JRA l..ono: -Não vejo isso. Já expliquei o 
sent ido em quE,l empreguei ns minhns expressões. 

UM Sn. D&PUT.IDO:- Pelo que vejo o nobre deputado é 
contra a conciliuçiio. 

O Sn. SoLY.ÉIIIA Lono :-Se a conciliação consiste em um 
certo uccordo 'e conchnvo de oom·eniencins, com ronuncin 
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de princípios politicos, ou mesmo sómente com renuncia de 
pr6ccitos que eu julgo deverem ser observados em todo o 
governo constitucional, então peço ao nobre deput~do que 
não me considere nunca conciliador. 

rifas a conciliação, ou, mais correctamcnte, a concordia, 
não deve ser uma bandeira que apadrinhe abusos e os po
nha a coberto da censura. Não comprehendo, nem aceito 
bandeira politica em que não deva estar inscripta a facul
dade e o dever de censurar, de estigmatisar, de replimir e 
de punir, conforme a natureza delles, os abusos e e:~cessos 
oud0 quer que se apresentem. Nestes termos é que en apoio 
esta parte do programma do gabinete actual. · 

Mas dizir. eu, Sr. presidente, que o nobre excprcsidcnte 
das Alagôas .... 

O Sn. P,,rcs BAIInE·ro: -J(L o dcmittio? 

O Sn. · Sn.VEIM Lono:- Deos queira que o seja breve
n}eEte ptLra socego e felicidade do. provinci!L! (Riso.) Mas di
zia üU que o nobre presidente das Alagôas abusou sobre
modo de sua autoridade, ou interferindo ntLs eleições, ou por 
causas eleitoraes, Aqui tenho um documento, que se não é 
uma prova plena, é pelo menos um indicia convinc;ente des3a 
interferencia; sei bem que não é uma prova positiva, como 
convinha que fo,se; mas é documento do qual se infere, 
como disse, prova indiciaria bastante. O cidadão 'João 
Pedro Xavier .... 

O Sn. S.( E ALBUQUERQUE :- E' um P.ortnguez que foi 
mandado deportado ha muitos annos pelo governo imperial 
pelo seu m{LO procedimento, e que a toleraucia elos meus 
antecessores o tem poupado. Entretanto é um homem desta 
terr.pera a autoridade de que se prevalece o Nobre deputado 
contra o prcsideate das Alagôas ! 

O Sn. PAES RIRRETO:- O Sr. ministro da marinha co
nhece muito bem quem é esse homem. 

O Sn. Sn,vmRA Lono : -E' um cidadão brazileiro que 
quiz provar, que quiz justificar por meio de depoimcntps de 
testemunhas juradas a intervenç>w da presidencia na elei
ção do circulo do Pened'l, e que nada pôde conseguir, porque 
os juizes locaes todos se recusárão a deferir-lhe justiça. 

Aqui está a primeira petição, pela qual elle requereu ao 
juiz municipal da villa do Pão de Assucar justificar peran
te e~le us scguin~es itens : 

. • l. o Que nas eleições a que se proce'élêrão naqnella villa 
em 8 de Dezembro do anno proximo passado. para deputa
do&, alguns eleitores assignárão as suas cedulas para as 
depo~itar na urna. 

< 2.o Que os eleitores que assignárão as ditas cedulas 
forile; obrigados a isso pelo promotor da comarca o bacharel 
Joiio Francioco Paes Barreto. 

< 3.o Que o mesmo bacharel João Francisco Paes Barreto 
apr~sentou-sc nas vesperaa da eleição aos eleitores impondo 
en:_ nonle do presidente da província o bacharel Salvador 
CoEéa rlo SIL Benevides como deputado por este circulo. 

< 4.o Que o mesmo bacha1·el Paes Barreto na oecasiuo da 
impcsição ameaçava aos eleitoreCJ que se não quizessem 
}Ji'estar a votar no candidato do governo, obrigaBdo-os a as
~i~::llirem sucts cedulas, e apresentando uma carta do punho 
clu rroprio presidente da província, em que exigia a eleição 
do tc·ferido bacharel Benevides.~ 

Cl Dr. j-uiz municipal declaron,se suspeito. Em conse
qnec,da o justilicante fez esta outra petição (mosti-ando-a) 
no& mesmos termos ao lo substituto do juizo, e este tam
bec:_ t·ecusou-so, declarando-se doente. Requereu ao 3o sub-_ 
;titulo, visto ter deixrrdo de existir o 2o, e ainda desta vez 
nC~c' fui mais feliz. Requereu ao 5o, "\;isto não existir na co
mr,rca o ,1o substituto, e o mesmo lhe ac;mteceu. Requereu 
igualmente ao 60 substituto,, e este tambem se não quiz 
prer,tar. Aqui estão toda:;; as petições. (Mostrando-6ls.) 

O Sn. PAES BARRETO : - Realmente· é documento muito 
valicso l 

O ::in. SncvEuu Lono: -O nobre deputado póde dar-lhe 
o v:tlor que quizer ; porém o,-que é certo é que esse cidadão 
qmz provar competentemente a interferencia presidencial, 
que r, _esse fim recorreti ao juiz municipal e a todos os seus 
substit:ttos, e que nem um só se animou a prestar-se á 
fe~maçtLo .desse qocumcnto. Eu não sei como se possa ex 
phcar satJsfactoriamentc esta recusa senão pelo receio da 
prepotencia do Sr. presidcn te das Alagôas ... 

O SR. P.u:s BARRETo: - Onde está essa prcpotencia? 

O ::in. SJLYEnu Lono: ..:.._ Digà-me o nobre deputado dian
te do que recuárão na villa do Pão rle Assucnr, deixando de 
cumprir seu dever, easas cinco ou seis autoridades? Em 
tal estado de causa~ não era possível apre~entar aqui pro
vas plenas, documentos acabados da excessi v>t influencia 
que o presidente excerceu nas eleições. :Mas· deste mesmo 
documento, que apresento, se infere essa intervenção; não 
,é provavcl que esses juizes se houvessem -assim recusado se 
a prova a produzir-se perante elles. não pudesse prejudicar a 
primeira autoridade da província. Se ~esta nada influio nas 
eleições, o cidadão João Francisco xa~ie:r' nad!L IJOdia pro
var ; e-ra este quem tinha de. sahir-se mal ; o resultado da 
justificação favoneava, e era um triumpho para o presiden
te ; em tal hypothese, a recusa das autoridades era inex
plicavel, e certamente não se te;ia dado. 

Vou apresentar um outro facto, que demonstra a parte 
abusiva que o nobre presidente das Alagôas tomou noR ne
gocias eleitoraes. Tendo-se procedido na freguezia da Pióca 
áeleiçãn para vereadores da caro ara municipal, reeebêrão-se 
855 li~tas; mas depois farão encontrarias promiscuamente 
na urna 2,474, sem que a mesa parochial pudesse diffc
rençar quaes as recebidas e q]laes as admittidas depois; 
sabi&·se apenas pelo nu.mero das recehidas, e pelo numero 
das encontradas na n.rna, quQ as taes listas intrwluzidas 
erão em numero de 1,619. Não faço questão do lado político 
a que pertencia o introductor; mas dc•JO crer que era parti
daria de S. Ex., visto que· a Pióc:a é parochia reconhecida
mente liberal. Em presença deste facto estava intuitivamente 
nulla a eleição dessa parochi>t. Mas o que faz S·. Ex. ? Di
rige á respectiva -camara municipal, em data de 21 de 
Janeiro elo c~rrente anuo, a seguinte portaria ' 

<Não tendo ainda chegado a decisãosolicitada do governo 
imperial relativamente á eleição dos eleitorc:; e juizes de 
paz desse municipio, e convindo remover a~ diffieuldades e 
)bices que possão resultar de não funcclonar camara algu" 
ma nessa municipalidaàe no quatriennio que já conieçou, 
tenho resolvido a determinar a Vms. que prosigüo na apu
raçiio que encetárão em d>tta de 27 ele Outubro elo anuL' 
proximo passado. Como da acta do·s reeebimentor, das ce
dulas da freguezia da Pióca consta que o numero das que 
verdadeiramente se recehêrão foi 855, deveráõ Vms. apurar 
ns referidas cednlas de Pió~a até aquelle numero,· deixando 
de parte as 1,619 que forão dolosa e arti!icio3amente in
troduzidas na urna. Finda a apurar;ão por esta maneira, 
chamem Vms. á posse e juramento a;.. pessoas que tiverem 
obtido maioria de votos para vereadores e juizes de paz de 
todo o municipio. ~ 

Nesta portaria h:t muita causa a admirar, que eu deixo 
ao criterio de quem sobre ella rcflectir. ,A penas analysarei 
o facto .. ., · 

O Sn. S.-' E ALBUQUERQt:>: dáum aparte. 
O Sn. SILVEm< Lono:- Como? V. Ex. sabia que essas 

listas erão unanimes ! Não duvido que as introduzidas o 
fossem; mas as 855 d.evidainGnte recebidas de certo que não 
o erüo í no menos me parece isso impo:;sivel. \r. Ex; não se 
póde justificar; em as nossa3 collccçõcs, em a nossa legis
lação, que, como presidente de província, não devia ignorar, 
ha providencia para o caso de, por qualquer motim, não 
poder ser empossada em tempo urna camara municipal 
eleita;_ e é, cünforme sabem todos, a continuação da cámara 
anterior. 

O Sn. Pu:s BAnnETO :- Mas onde está a compressãc;)"? 

O Sn. SrLYEIRA Lono : - Estou tratando agora da inter
venção. Nilo se incommode o nobre deputado ; sabe que te
nho direito, como qualquer outro, para dizer estas causas. 

O Sn. PAES BARRETO: -E eu tambemestou no meu quan
do julgo que o nobre deputado vem com causas que não 
têm valor algum. 

O Sn. SILVEIRA Loso: -Isso é o que pensa o nobre depU·· 
tado; mas eu as digo, po;·que julgo que têm muito valor. 
O nobre presidente das Alagôas não se póde justificar; 
porqúe neasa sua portaria mandou cem base alguma segre
gar para serem apuradas 855 d'entre essag 2,474 cedtilas, 
que se acha vão em completa mistura. Como é possível jus
tificar esse acto arbitraria de S. Ex ? 

O iiin. SJ E ALBUQUERQUE: -Não influía na eleição. 
O Sn. S1LVEJU Loso :~Entãojáconcede que houve arbi

trio em segregar-se da confusão esse numero de cedulas, 
que V. Ex. ma~ dou apurar? Em verdade, como saber quaes 
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forão ns prin1eirns recebiàns ·? Con1o clis'tingui-lns (!epoi3 
de confundicb' c mi~tnradas com outras cedulns em uma 
uma'? S. Ex. tleve reconhecer que obrou nrbitruriame~te e 
sem ftmclumeuto em lei. 

O Sn. SA E ALnt'QU.EnQUE : - Explicarei o facto. 
O Sn. SILVEIRA Lona:- Vou agorn fallm·, Sr. presiden

te, de mn ((rbitrio de outra especie, que não encontm cxpli~ 
cação senão no desejo ele uma pequenina ving~nça que o Sr. 
Sá e Albuquerque quiz exerc:er contra o muito ilistincto e 
muito illu:;trado professor o Sr. Antonio Ig:nacio de Mes
quita Neves. O o<lio contrn. esse diotincto Brazileiro 11asce de 
saber elle manej ar a peuna com muito talento e vantagem, 
em bem dos kgicimos interesses de sua patria. 

(H a um a.[wrle.) 
Não wjo razão nlguma pnra n observaçiío do nobre depu

tado ; um professor, mesmo nüo sendo táo distincto co•no 
<JSSe, um cidndüo brn~ileiro qualquer, tem todo o direito tL 
protecção i!a.lei, e~ rigorosa obrigação do representante do 
povo velar p-Jl' todos. 

O Sn. P,<~s BARRETO:- Conhece o individuo·? 

O S11_ SrLrEnu Louo : - Conheço-o por tradições; e sei 
que é uma intelligeucia lucidn, que suas habilitações intel
lt:ctuaes são mui &uperiores no emprego que exerce. 

A assembléa provincinl, talvez que adrede, creou uma 
cadeira CL'l um lugm· central denominado C:Lruruzinho, 
consil!;nando-lhe o ordenado de 400$. Existe em Alagoas 
uma lei pro,incial qn<l autorisn ao governo da prov!nch a 
remover os professores. Essa lei, que é de 30 de Abril do 
corrente anllo, dispõe o que ae vai ver nos seguintes artirros: 

< Art. 5.o O presidente da província lica autorisndo a 
remover os professores de primeiras letras , de um e outro 
~ex. o, por bem ela instrucção P'lblica, c;uvindo previamente 
o d1rector-geral, que tambem pocier[t ouvir o prufessor cuja 
remoçiio se torna• predsa , etc. _ 

< Art. 6.o ·A rc,n<>ç:io de que trata o nrti<"o antecedente 
serú f~ita sen1 preju!.zc, do ord enado que per00ber o professor 
r emovrdo, ao qual s~ ar bitrnrit ajuda de custao ra?oavel 
para r.,s des peza~ da. vb f! em . > 
_Ana~ysemos. o !lc:o da pre.siclepcia . Em primeiro lul<llr 

nno [o1 para VH~g?nça, mas sim prttrL o. bc:n da instrneçãO 
puhhca, c:ue a 1e1 lhe commetteu a attnbm1·ão de remo,er 
pro~essore.; ; _em se~~ndo lugar, o uso della é dependente 
de mformnçao do d 1rcctor-~<~ral dos estudos; em terceiro 
ln~ar, está lir;litat!o esse. u.so aos casos e;n que possa ser 
feita a remoçao .. sem preJmzo do ord.enaao que pereebe o 
professor remoVJdo. A xemoçüo do profes>or Mesquita 
~ev~s, em vez de beneliciar a imtrncçiio primaria da pro
vmcJa,. mmsava-ll~e e cau~ou-lhe grande detrimento; por
que prrvou a locahdade.mms populosa, a capital da província, 
de um professor habll c de tantas luzes. Tambem me 
assegurão que não foi ouvido o director da instrucção. 

O Sn. S.;<; Al.m:.'Q~;EnQuE :-Ouvi. 

~ Sn. Sttvun_, Louo: - Póde ser .... mas V. Ex. não po
d.er,, <!::r ~ahida :í. iufrs cção do 3o requisito le<ral de ceme
lliante r:mo~5o. Niio estava autorisado para ~ssa re~oção 
com preJu:1.o para " removido do ordenado que r ercebia. 

(Ha ·var ios apartes.) 

_E' }iqu;do qu: 11áC: podi~ t~l causa fazer, uma vez que 
d ao, cm~a a p:·e;;Jdeuma o d1re1to de augmentar o ordenado 

a cn.den:_a para:; qual removeu o profe3sor de que Re trata. 
A ler nao perm1tte a remoção com prejuizo dos professo
res: a cachtra ela capital tem 700$ de ordenado a de Caru .. 
n1zmho apenas 400$. - ' 

Mas. o presicle.nte de Alap;ôas; sedento de vinaança contra 
o escnptor publico que lhe fazia sombra, cens;rnndo-lhe os 
actJs ~ o desregr~do proceder, esqueceu o direito do professor 
da capital. Ou fot tal ve_:< uma homenagem rendida á liberdade 
do pema:men!o exerc1~ pcl~ imprensa, que as nossas leis 
§anta .procurao garantir? E. força qne confessem q~.te 0 
r. S?- e Albuquerque praticou um acto improprio de uma 

autondade que tem consciencia de si. · 

o s~. P.u;~ BAIInETO:- Carece de prova.a. allegação de 
que fot por vmgan<;a. 

O S~t. SJL"YE~RA Lono: -E como explicar por outra fór
ma esse arb1tnc;> e prepotencia? 

O Sn. Sk E. ALBUQUERQUE : -E' muito máo professor , 
como provarei. 

o Sn. s.L,'I'JR ,\ Louo :-Havemos ver isso. o que é 
certo é tlue em geral os Srs. presidentes do p;over~1o passa
do, quando tinhiio faculdade de praticar como dons, não 
punhúo a minima duvida em pmtic11.r como dez ; as leis 
pouco. attençi'io lhes merecêriío . · 

O Sn. SÁ ll ALBUQUERQUE:- Estive em meu direito re
movendo-o, cumpri o meu dever de presiclente. 

O Sn. S1LVEIIIA Lono :-Nem ao meno:; havia ni~so in
teresse publico algum. 

O Sn. S.• E ALRUQUilRQUE :-Esse professor era negli
gente e relaxado. 

O Sn. Sn.,·EmA Lono :-'--Duvido nisso ; mas então o dever 
do Sr. presidente era pnni-lo, c não ren•ovê-lo. Se aesim 
fosae, o neto de V. Ex. nindn peior se tornava; havia falta 
do cumprimento de dever por um lado, e m·hitrio por outro. 
A f>tculdnde da remoção lhe f0i 00nferida, diz a lei, n benefi
cio da instrucçiío publico., e •1ão importou certamente a 
creação de uma nova penalidade para puHir professores ne
gligentes e relaxados. 

(lia clif!'ermtes apartes.) 
Querem os nohres deputados defender o presiden te das 

Al:t):!;Ôns, e niio têm fnndnmento p:~ra isso. Desgraçadamen
te em o no"'o paiz o individuo cncnrregad0 de autoridade 
principio. por mostrar-se superior e sobmucciro, em seus 
modos, a todos os outros cidadãos; e acaba, em seu progres
sivo orgulho, por pres(:indir, em seus netos, das 1·egras da 
justiça e da moralidade, considernndo-se arbitro irresponsa
vel da sort0 alheia ; quando realmente a verdadeir:t elevação 
da autoridade sú consiste em cumprir cstrictamente tcdos os 
deveres que nlci lhe impõe. 

O Sn. P:.~s BAnRETO:- Declamnç1io no caso. 

O Sn. Sá.VEIR.\ Loco:- Não aceito o juizo do uobre 
deputado, ~ quem ~abe umn boa parte na censura que faço. 

O Sn. P.~Es B.•nnETO:- Niio se me <lá disso. 
O Sll. S',I-"Etn., Lono : -X em eu das :;uns apreciações. 
O Sn. P AF:s B,,nnETO : - Niio se me dit que o nobre depu-

tado me julgue como qnizcr ; acima do juizo ilo nobre ile
putado está o juizo do paiz. 

O S;:. SlLVF.IR.\ Lono :- Acimn de nós todos, acima dos 
poderes constituídos do Estado; e esse p:rande r0cnrso não 
seráj itm'lis subjugado, e posto ao serviço de arbitrarias e 
propotentes autoridades. 

O Sa. P.<p B.\ltnETO : - Mera declamação. 

O SR. SILVE IR.\ Lollo :_-Tudo quanto não agrad~, é qua
lificado logo de drclamação. (Riso .) 

uJu yoz :. -Tudo qu11.nto não se estriba em factos . 

O Sn. ~•tVlllRA. L~oo: - Fallarei agora de entro acto de 
prepotenma e arb1tr10 que me toca ile perto. 

O Sr. prqsidente das Alagôaa tem o r:aprichoso gosto da 
humilhaç.iiq das pessoas com CjUem trata ; e por isso, revol
tado contra os sentimentos de independencin e dignidade ilo 
juiz municjpal das AlagOas, de quem me prezo "e r irmão, 
e sem eaperrnça deu converter em instrumento seu, o sus
pende, e o priva de seu emprego com a mais re\oltante in
justi~a. 

UM,, voz í -E' a principal causa da accnsaçiío do nobre 
deputado. . 

O Sn. SILVEm,, Lono :-E' extrnordinario ! Acaso por ser 
meu irmão deixa de ser ciiladão brazileiro? Por ser meu ir
mão deixa <.ie ter pleno direito á protecç:lo das leia? Por ser 
meu irmão me deve ser tolhida a faculdade de puunar aqui 
para que sejíLO respeitados seus direitos? (Apoiado•~ Por essa 
razão percd por ventura o direito de defendê-lo e de estig
matisar aq'lelles que exercem contra elle vingança injusta e 
igiJobil? 

O Sn. Sf E ALntiQuERQUE :-Não apoiado. Não houve 
vingança, l,lOuve sómente justiça, como hei de mostrar. 

O Sn. S•pE•nA Lono : -Vamos a essa discussão ; ha de 
achar-me spmpre forte dentro da lei_, dentro do justo. 

O Sn SA E ALBUQUERQUE :- Depois nii<> se arrependa o 
nobre depurado. 

O Sn. SILVEIRA. LoBo :-Arrepender-me eu r Está engana
do I Felizment~, graças á Providencia, não tenho irmãos 
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que pratiquem actos, que nutrão senti~ento~ que me fa9~o 
arrepender de defender a sua cansa. ~mba chsto, Sr. presi
dente das Ala<rl>as ! Nada mn demoverá do e:1grarlo dever de 
defender ess~ victima da vingança e arbítrio de um presi
dente desmandado. (Não GJ>oiaclos. Cn;zilo-se apcc1'tes .• Su· 
8UITO.) 

O Sn. Pm~slbENTE :-Attenção! 

O SR. Sn.vmR.\ LoDo :-Tenhl\o paciencia .... · 

O Sn. AucusTo m; OuvEIIIA :-1\ias não insulte •. 

O SR.· Sn.vmu Lona :-Apresentando o fitcto, provando 
que é irrecrular, e que essa irrtõgularidade póde com toda a 
justiça sei';' tnxada de desmando, não insulto a ninguem. 

O prcsidmltc da província das Alagôas, mostrando-se 
muito interessado pela sorte de um mocdciro falso, ,Jose\ 
Gabril'l Pereira Pinto, a quem o juiz municipal d>t capital 
submett"n a pt oee>so, dirigia por difl'erentes vezes recom
mendaç:õcs ao dito juiz, afim de que désse expucliente a ~sse 
pr,JCCSSO. 

O Sn. S,\ E ALBUQUERQUE : -E' falso; não mandei par
ticularmente. 

O Sn. '3ILVEIRA Lo no : -E eu disse- particularmente? ! 

O Sn. S.\ E AwuQUERQUE: -Ao menos rlen a entemler; 
mandei como autoridade, e devia J'azl1-lo. 

O Sn. Sn.vmn.\ Lo no ·-Mandou por officios; nem eu 
disse outra causa, nem sou capaz de prevalecer-me do ex
p"edicntes taes, 

S. Ex. mandou ao juiz que désse expedição a esse proces
so; o juiz tinha entre mãos. muitos outros ~egocios ; o pro
cesso era em si mesmo melindroso e complicado, como cos
tumão ser todos os da mesma natureza; forçoso era haver 
demora na sua formarão. O presidente da proviucia não 
imarrinava nada disto; J mandou outros oflicios repetindo<a 
mes~H recommenrlaC'ão ou ordem. Por outro laclo a opinião 
]mbliea dava-o pre:-idente cGmo protector.da1uellemoedeiro 
falso · e mil outros bo~tos, e mil contranedades, que entre 
liÓs aluda experimenta a corajosa antorid:r~e que se propõe 
a cumprir dgveres de repressão e de pumçao contra ~lgn:n 
(los chamados grandes da terra, farão apurando a paCiencm 
à o juiz, . . .. 

Corrião as cousas assim, até que o ~lt;mo officw c1~ pre
sidencia foi entrerrue ao acabrunhado JUIZ, para que tivesse 
andamento e exp;'dição o supradito pro_cesso. O juiz senti~
se atropellado, e respo.ndeu á ·pre~i~enma ~mtermos e.?erg1-, 
cos, repellincloessas inJustas e affiigidora3I_?terpretaçoes dos · 
motivos do seu nobre proceder, que lhe era o assacadas pelo 
t&l José Gabriel ; mas não commetteu nessa sua resposta, 
toda cheia de di<Tnidade e de honra, nada, cousa nenhuma 
que se possa qualificar nem sequer de vislumbre de 
crime. 

O SR. SÃ E .ALnuQUERQUE: -Será bom ler oofficio e ares~ 
posta. 

O SR. SILVEIRA Lono :-Não sei se o tenho comigo (e~a
minando seus papeis), não vinha preparado para fallar hoJe; 
mas o nobre deputado o póde ler quand? me respo~~er, e 
ve.rá a camara quanto sou exacto nesta mm.1a exposiçao. 

O SR. S,, E ALnUQUERQUE:- Naturalmente o lerei. 

O Sn. SILVEIRA Lono: ..:._Posso assegurar á oamara que as 
expressões do juiz municipal süo até muito i\ignas, ;ão de 
um homem que pr.eza sua dignidade, que cou?a na le1 e em 
seu merito, que não está acostumado a hum!l~ar-s~ante 0 

capricho .de personagem alguma. Mas a questao nno. ~stá 
nas expressões, porque não foi elle mandado respo~n~ab1hsar 
por crime deinj uria; as expressões talvez enfurecemo o pre-
sidente, porém não pass:'trão de caus;t .occaSIOD:al. . 

A causa da suspensão e responsabü1~ade, diz a portarm 
do.presidente, foi o juiz não ter cnmpr1clo as ordens deste, 
ou desobedecido-as ; e ter exercido fuucções de seu cargo 
estando impec]ido, estando de nojo. . 

A primeira das causas é imaginaria e gratmta, a segun
da é extravao-ante e improcedente. 

O juiz, qu;ndo recebeu esse derradeiro officio do presiden
te, já não tinha o processo comsigo, já o havia passado ao 
juizo superior .... 

O Sn. S_\ E .ALoUQUERQUE: -·Quando mandei o officio? 
Contesto, é falso. 

O Sn. SILVEIRA Louo :-Como?! Isso eonsta da resposta 
o juiz municipal, que nunca foi contestada. Demais, de-

pmâto nel1a plena fé, rJ êfuvido que o nobre d~putndo possa 
provar~ o contrario. 

O Sn~ S.-\ E A):.HLQlJEUQGE.:-Quando çfficici ao juiz 1UU

nicipal, nuo constava nada a esse respeito. 

O Sn. S;LYEI!<A Lm>o :-Núo dnvi•lo clisao; 8 outm cousa. 
Eu nfio fallo do que constava; f>'.llo elo fncto de haver já su
bido ci processo ao JUÍzo superior, do Í>Lcto de jú: não se 
achar elle, ao tempo elo recebimento do ultimo ofiicio de 
V. Ex .. em poder do juiz municipal;' o qué se prova plena
mente com as datas. 

O juiz municipal, depois de rellexionar sobre• o indispen
savcl e o razoavel de algumas demoras em certos actos j udi
ciarios, e de fórm:l a sustentar a independencia e os clireitos 
elo porler judiciurio contm aspirações em coiltrario do po
der arlministr,üivo, concluio o seu officio respondendo ao 
presidente, que, para satisfazer a curiosidade de S. Ex., lhe 
declarava que na oecasião já não estava mais com elle o tal. 
processo de José Gabriel. Tanto bastou para q:ue transbor-
dasse a má vontade e a sanha presidencial! ' 

Mas, senhores, desobediencia em que? O officio d.e S. Ex:. 
exigia, tinha por fim a expedição e corr~nteza do processo; 
mas esse mesmo processo já estava expedido, já tinh:t pas
sado a outro juizo. Como executar, como cumprir aquillo 
que já está executado e cumprido? Concebe-se desobediencia 
quando não é possível mais obedecer, por se achar obede
cido, cumprido aquillo que se mandou fazer? Desconheço 
inteiramente uma tal jnrisprudencia ! 

o Sn. s~ E ALRUQUERQUE-:- Lêa a portaria. 

O Sn. SILVEIRA Lono:- A portaria de V. Ex. chamai~so 
de desobedieneia; é fóra de questão. Não a leio por não tê-Ia 
aqui. 

Quanto á segunda causal do crime de responsabilidade. 
além de extravagante, acho-a curiosa. O juiz municipal ti
nila feito officio declarando-se de nojo; resolveu depois, a 
bem do serviço, assumir o exercicio de sua ~ara; logo, disse 
o presidente das Alagoas, é criminoso. Na jurisprudencia 
de S. Ex. e3se indulto de uma mera pragmatica dos nossos 
costumes, o nojo, é um impedimento tal, que, sem haver 
sido solemnemente dispensado, não póde o anojado voltar á 
-sua protisaão, ao exercício do seu emprego; se o faz, usa 
indevidamente das attribuiçiles deste, e deve ser responaa
bilisado. Ora, isto se não fôra revoltante, era até rid~culo; 
e eu não devo demorar-me mais em semelhante assumpto. 

O SR. SÃ E ALBUQUERQUE:- Explicarei. 

O SR. SILVEIRA Lono : -E' sob tão falsos e descorados 
pretextos que o presidente das Alagôas persegue a esse sen 
honrado adversario político. e ludibria ao magistrado probo 
e integro pelo crime de haver-se persuadido que a lei 
penal tambem é applicavel aos instrumentos eleitoraes das 
omnipotentes presidencias ! 

O SR. SÁ E ALBUQUERQUE :. - Lêa a portaria. 

O SR. SILVEIRA Lono :-Não é preciso ler. 
O Su. SA. E AI.nUQUERQUE :-Não faz conta:. 

O SR. SILVEIRA Louo: -Não a tenho aqui, por isso não 
leio. O nobre deputado quando ·1'allar a lerá. 

O Su. S,\ E ALBUQUERQUE : -Como não lê, eu a l0rei 
opportun'amente. 

O Sn. SlLVEIRALono :-Tenho-a muito de memoria. As
severo ít cama;a(e peço aoSr.tachygrBphoquetome nota dis
to) que V. Ex. suspendeu e mandou responsabilisar ao juiz; 
municipal por desobedicncia, ou falta de cumprimento de 
ordens, e po1· ter entrado no exerci cio do suas funcçõeo, es
tando impedido, de nojo. Salvas as palavras, é este o con
teúdo da portaria. 

Em face do que tenho dito, S1·. presidente, níio é,possivel 
que o governo, que quer seriamente a ooncordia, ~ce!te de 
seu antece>sor o le::;ado de conservar naquella provmCJa um 
presidente como o Sr. Sá e Albuquerque, encarnado em um 
partido, e que tão criminosa e desabriditmente persegue a 
quantos não commungão sm1 política, a quantos nüo acei
tão suas imposições. 

Eu podia estender-me muito ainda a respeito da rrd,mi
nistraçãe do Sr. Sá e Albuquerque, apresentando outros 
factos, como, por exem):llo, de .mandar~· Ex:. para inspecllio
nar a eleição na parochu1 da P1óca, creiO ser .esta, o ch.efe d_e 
policia ... 

·O Su. SÁ E A.LnuQUERQUE :....,:Não mandei, é uma fal~idade. 
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0 Sn. SILVEIR,, Lono: _Ficou de mandar, e um capitão, ·j legalmente passar do cxcrciciod dc1 u~addas v:mts m1mici-
l 

. pnes desta côrte parn o cargo e c 1e1e e golicia, S('m nem 
que não sei se é de po ic1a. 1 , d 1 · ao menos 1avcr toma .. o posse o up:ar e Juiz de dh ei to, 

O Sn. SÃ .: ALnl.iQUCRQt:E : - Hei de responder a tudo c o exe1cidu por um dia sequer. Considero um gr:md~ qs-
isso. ca!ldalo um patronato desta ordem, aprovC'itc• quem a pro-

O S1t. p ,,r.s B.•nnF.TO:- O delegado ó até o chefe do ve1tar. 
p:H'tido. O Sn. p,.Es B.•nnETO : -E a reforma do Sr. Euseuio? 

0 Su. S,i F. ALm:Qpr.nQuE : - Nunca foi chefe de policia. O Sn. SJLVt::JRA Louo : - A reforma do Sr. Eusebio não 
0 Sn. Su.vr.1iu Lono , -Carecia de faUar sobre o presi- altera o que havia a respeito, niio apadrinha um scmelhlln-

dente.de ]11 iuas o Sr. Herculano Ferreira Penna. te arbítrio, que só encontra explicação na prepotencin ao 
Sr. c,;:-ministro da j ust.iça. 

O Sn. P ,<ES Rum~-:TO : -Já fallou. E ' verdade que infelizmente teiUOB 11 lament:lr outros 
O Sr. . S•LI'Citl,, Lono:- Tenho ainda muÜa cousa que f~tctos de maior nrbitrio, o de mais largo disperd icio dos di

dizer; mas, achando-me emprazado pam outm occasino, nheiros puhlicos, por S. Ex . praticados. Antoris:Hlo para 
l'eservo-mc p .m t entiio . . . . reform11r n repartição da policia, o nobre ex-ministro .da 

Entretan to nüo passare\ a outros assum ptos sem fazer justil'" :mgmentou com todo o desembaraço o numero Jos 
saliente uma certa falta de e;crupnlo, u m certo clesem .. ! empre~ndos , crenndo multip1icados lugares parn commo!lo 
bnraco e deslenldfl.de mesmo, com que os prc;;idcntcs e o de atilhndos, como silo todas essas sec retnrins do policia ; c, 
govc 1:u~ na execu\:ão da nova reforma eleitoral, o.ue c.on- o qne mnis a<lmi•·a, cstahclecen-lhes ordenad0s S<'lll achar-se 
sn<>'m as incompatibilidades daquellcs pnrn serem ele1tos tleclamd:~mente nutorisado pnra nssim fazer uso ae uma 
11a~ províncias a que pre~idem; com que, !ligo, se conduzi- nttribuição qnc pelo§ lli do nrt. 15 da constituiçflo do Esta
rito em fórma a obterem assento nesta camara de' !los mcs- do é dcs.ignadamente cónferida no poder l egi ~l:!tiYo. 
mos incompativeis presicleutes. Niio leyo com iss~ e:n S. Ex. fez cousn ainda mais admiravcl; a titulo tle gra-
mente !li1.er que um on _ou tro , o~ alguns de!les, nao.t;- titicações marcou pingues ordenados aos cleleg;ados t]g ro-
ves~em a influencia prectsa pnra, mdepeudente do au.•uho licin da côrte. ' 
de seus collegas, serem eleitos-no~ lugares P?l' onde o fo
rão . E' porém irrecusaYe~ que mms SJ!Icero m~e~e?se te
riiío mostrado pela reahdnde dessas mcomp:1tlbtltchdes, 
pondo-se ao mesmo temp_o a .cobe:to de malignas.it;terpre
tações relativas a haver s1do lllud1da em seu espmto essa 
lei, se com e/feito tivesse•u guardado mais nbstinencia em 
pleitearem os lngru·es desta. casa.. · .. 

Para não aloncrar-roe mUlto deixarei de fallar de outros 
manejos pouco decorosos, que se derii.o eutre juizes de di
r eito eleitos, tnmbcm incompatíveis ; e sómente notarei a 
estranhnvcl ftlcilidade e sem-ceremonia com que o governo 
se prestou a remo1 er para a cõmarcn e districto eleitoral 
do Rio Formoso o chefe de policia da provincin das Alagôas, 
Dr. Manoel José da Si lm Neiva, afim de ali proteger a elei
ção do Sr. Sá e Albuqu<•t·que; e com que o reinteu;rou, ou
t ra yez , no seu mesmo lugar ae chefe de policia ' das Aln
gôas, logo que ul timou a sua pouco legal incumheneia. 

Esta serie de factos já mostra bem que o gabinete pas
sado foi menos digno _de encontrar continuadores. P orém 
infelizmente outrvs abusos ainda se clerão, Que devem con
vencer" todos de que mui to mal iria o paiz," se abp mnrin; 
na marcha que lhe foi assignada no governo passado. 

O Sr. comeU1eiro José Thomaz Nabuco de Araujo, no 
seu mínisterio, fez com os demais seus collegas profissão 
plena do arbitrio e do disperdicio. · 

P ela nossa lei os chefes de policia de\·em ser nomeados 
d'cntra os de~embargadores e os juizes de direi to; sendo 
vedado pelo regulamento de 31 de Janeiro de 1842, rrrt. 21, 
que e3sa nomeação reeaifl. , salvo inerinamente, em juiz de 
direito que não tenha pelo menos tres annos de sen·iço do 
seu cargo. Entretanto o Sr. ex-ministro da justiça nom\-a 
para r.hefe de policia da província <lo Alto-Amazonas o iniz 
de orphâos da capital elo Maranhão, "o Dr. Seba~t i1io da S!ha 
Braga, por quem rJiá:, eu nutro grau de af'!'ecto e amizade. 

líll., voz :- Foi nomc:'ldo juiz de direito. 
O Sn. StLHIRA Lo no : -Que importa que fosse pr,ra isi'O 

prévia, ou antes simultaneamente nomeado j uiz de direito~ 
~lle niio tmha os tres annos qe exercício exi~id~s pdo pre
cllado regulamento. E dema1s, o que o patz no foi a ue o 
Dr. Bragasal~io de exercer o cargo de juiz ele orphãosd·)Ma
ranhão pma 1r exercer o de chefe de policia ao Alto-Ama
zonas. Nào haveria niss·J preter iÇão do c1ireito de muitos 
outros magistrados m!lis nntigos? Porém o Sr. conselheiro 
Nabueo n>>o era ministro de se embaraçar com pequenas 
causas. 
Nes~c mesmo ~~;cnero ainda deparo com um outro neto seü 

de mais ceusuravel pa t•·onato. Aqui mesmo na côrte, onde 
ha tão grande numero de ma.,istrados anticros, e elas maio
:es habili~aç~es, S. Ex , pret~rindo-o~ t_odo~, nomêa para o 
tmporto!nttssJmo c~rgo de chefe d_e poh rm do município neu
tro ao Joven mag1strado Dr. Is1dro BorCl'es Monteiro que 
tambern era juiz municipal. "' ' 

VozEs : -Pessoa muito digna. 

O Sn. SILI'EI~A I.oeo :-A questüo não cstú. nisso, nem eu 
o chamo ~ dnv1da; a questão cst:í em que não podia clle 

O Sn. P .•Es B .• nnETO : - Ordenac\os não. 
O Sa. SILVEm., Lono : -Quan to a mim , vencimentos O\t

torgados annual, seme~trnl ou t ri mestralmente, ou como 
quer que seja, a empregados que a lei manda servir ae 
graça, são verdadeiro~ ordenados, seja qual fi)J o nome que 
se lhes dêm. Continúo pois a dizer que, com abuso elo pre
citado disposto no art . 15 da const ituição, o l3r. cx-minis
trl' da j u~tiça fixou esses ordenados. 

O Sn. lfAES R•nnETO :-Ordenados não. 
O Sn. ~IL'I"EIM Louo :-Taes gratifi cações ordenados oão. 

O Sn. PAES BAallF:TO :-Nii.o, senhor; ha muita dilfcrença. 
O Sn. SILY~ IR-' Lono:-Nas palavras sómentc; para illmlir 

11 lei funqa~cntnl. Tnm~em era muito que, sem ao m~nos 
dar esse g;mto, esse color1do, o poder executi\·o calcasse por 
essa fórm.a :~os pés a constituição do Estado, usurpando para 
si a im2urtantissima attribuiçiio legislnt iva de ma!car 
ordenados. 

Tenho ' Yisto mil vezes affirmar, sem éontestnção ae nin
g uem , que esses delegados de policia vence~ o ordenado de 
3:600$, embora com o nome de grntificaçiTo, nlém de mais 
um outw ndminicnlo para aluguel de eas:õs! Se assim .;, 
como creio e crerei em quanto o nobr~ ex-ministro c c;ses 
delegados nã0 provarem o contrario, é certr.mente um abn
sim csbapjamento dos dinheiros publicas. 

No me~mu caso c;tüo essas outras grn: i fiC'a~0cs , cp~ eu 
com pl.,m,t certeza sei , se têm dado a ak t:.:s dclc.sado> ele 
policia dos municípios de fórn. ~ 

Com nj tJda de custas a esses e qntros r•J:c pregauos o ~is-
pr~·rdicio O:(lmbem tem sido clamo1·oso. - '· 

O Sn. P""s BAnm:To:- V. Ex . ach~, c;:~ dcsperd:ça; 
elle achou que era applicado convenir:ntcn:e-:Itl', com muita 
utilidade ~o servi )O publico. 

O Sn. SJLTEm.• Louo : -Acho sim, e siõ.0 Cl'm cffeito .Ji .>
p0rdicios ~esbanjamentos, para os qnaes n:.o estava autor!
sado por lei alguma o Sr . ex-ministro clajnstiçn. 

Ha muitas pessoas que nftirmão que até~- um indivicltlo; 
Joaquim de Mello Cardoso, que reque reu e obteve um offi. 
cio de tapellião para Sergipe, S. Ex. mn::iku dar 200$ d13 
ajuda ele custas. Onde iria isto parar ? 

O Sn. P .\Es B .• nnr:To : - Nuo est:í. provúc:.c. 

O Sn . SJLTEH<,, Louo :"-Se o governo ti;.-essc fornecido, 
co~o lhe pump1:ia, asinform.aç~es que ha um.anl!o lhe fori\0 
pec.udas a respmto pela patnotlCa v<:>z do mmto illustrado e 
digno Sr. sen11dor Ferraz, já o publico teria conhccime~Jto 
!leste c outros factos; e o nobre aeputade> não nos !lirifl. 
a11:ora qu~ nlio estava provado, como açaba ·de o fazer. 
(Apoiados.) . 

Sr . pre~idente, agora vou falia r de um facto de cuja ve
racidade rne custa muito a convencer; facto que me consta, 
me é affir,mado por pessoas fede,lignas ; mas de que feliz
mente não tenho prova plena; fallo nelle para dar lu..,ar a 
ser contcs,tado, a ser satisfactoriamcnte eEcla.recicl a a
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.nião publica; c tambem para que todos os succeasores do 
ministerio passado se acautelem. Corre de plano no pu
lilico que os ministros passados, que os Srs. ex- ministros, 
além do ordenado que a lei lhes mRrcou, percebião, chama
vilo u si mais quatro contos de réis por anuo, a titulo de 
gratificaçiio para carro, e dizem ainda que mais alguma 
cousa para alugueis .de casa. 

O Sn. LIMA E Su:.vA SonmNno: -Relativamente ao mi
nisterio da guerra posso assegurar ao nobre deputado que é 
falso. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-E eu tarobem não dei como certo 
que os Srs. ex-ministros, e menos ainda que todos percebião 
·essas gratificações. 

O Sn. LmA E SILVA SonmNuo:- O nobre deputado fallou 
em geral. 

O Sn. SILVEIRA Lono:- Não dei como certo. 
O Sn. Lr.,.A E SILVA SonntNuo: -Disse que os ministros 

passados, além do seu ordenado, percebiüo esses 4:000$ de 
gra titicação. 

O Sll. Su.vEmA Lo no: -E' v que corre no publico. 

O Sn. P 1 MNnos : - Creio que o nobre deputado niio 
deve avançar proposições desta ordem sem acompanha-las 
de prova. (Apoiados.) 

O Sn. SILVEIRA Lono:- Perdôe-me; eu declarei logo 
que não tinha certeza do facto, e os Iins a que o trazia :í 
discussão. 

O SR. P .\R,\NIIos: - O reprcs.entante da nação tem deve
res a cumprir, e por isso deve procurar informar-se be.m. 

O Sn. SILVEIRA Lo no: -Sim, senhor, c um dos seus pri
meiros deveres é fiscalise1r os dinheiros publicas, ver como 
;;üo elles Jespendidos, e chamar a co~tas os ministros. 

O Sn. P AJUNIIos : -Não se póde formular censuras taes 
por meros boatos. 

O Sn. SILVEIRA Lono:- A imprensa denunciou este facto; 
clla não fo: chamada i responsabilidade, nem por V. Ex., 
nem por nenhum de seus collegas; é um facto que ficou 
assim no domínio do publico. 

Sr. presidente, vou fechar · este quadro descriptivo do ca
racter c dos actos da administração passada, pouco digna 
deimitn,:1o, com mais um facto de arbítrio e de dilapidação, 
embora ~ão de grande somma de dinheiro, commettido pelo 
mesmo nobre ex-ministro o Sr. Nabuco; porém, facto d~ 
tamanho valor moral, que está ao alcance da sancção puni
tiva, e que é qualificado pelo nosso codigo criminal como 
uma prevaricação. 

O Su. P.ms BAni\ETO :-O Sr. Nabuco está acima disto. 
(.Apoiados.)· 

O Sn. SILVEm., Lono: -Entretanto o facto que vou 
relatar é verdadeiro. 

O Sn. D.\.NT.\S : -A probidade do Sr. Nabuco não póde 
ser contestada. (Apoiados.) 

O Sn. Sn.nmA Lono : - Perdôe-me; eu não fallei da 
probidade do Sr. Nabuco pelo que toca a haver sido tirado 
dos cofres para elle esse dinheiro. 

O Sn. P.u:s BAIIIIETO: -Fallou em prevaricação. 
O Sn. Sn.vmRA Louo :-Pois por fallar em prevaricação 

segue-se que eu quiz dizer que elle se apropriasse desse di
nheiro '! Até em regra a prevaricação não tem por motivo 
iut~resse pecunial"io ; os abusos provenientes desta causa 
pertencem a outras classificações criminaes. Entre as va-

. rias especies de prevaricação, que todas nascem mais ou 
menos do desmando, do abuso do poder, consigna o .nosso 
codigo penal como uma dellas, no urt. 129 § 2o, a infracção 
de qualquer lei @U regulamento. Para que pois querem os 
nobres deputados torturar minhas expre_ssões? 

O Sn, PAES B..nnr:To :-Foi bom dar a explicação. 

. q ~~~. 8JLVmM Loco : - Estou fallando em linguagel)l 
JUrldwa, e cr.êão os nobres deputados que, se eu soubesse de 
algu.m facto de indebita 3ubtracção tios dinheiros publicas, 
prattclldo por algum ministro, teria a coragem precisa para 1 
declara-lo na camara. 

O ,Sn. PAES BAnnEro : -Não duvido disso. 

O Sn. SitVEriu Louo : - Eu o f11ria ·certamente; porque 
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tenho a coragem do dever, porque não vim aqui para dizer 
amen a quem commette abuso, e, mais uma vez· seja dito, 
nem para arranjar emprego, ou adiantar carreira. 

O Sn. AuGusro DE OLIVEIRA:- Todos nós somos tambeni 
independentes como -o nobre deputado. 

O S11. Sn.vmnA LoBo : - Que d u viela puz nisso ? Estou 
fallando de mim. Diz a lei n. 647 de 7 de Agosto de 1852 o 
que segue: 

< Os ministros elo supremo tlibunal de justiça venceráõ, 
além do ordenado de 4:000$000, uma gratificaçüo annual de 

··2:000$000, e os desembargadores das relações o ordenado 
de 3:000$000 e a gratificação de 1:000$000. 

< A estas gratificações só w·ao direito os que se acharem 
em e(fectí-vo exercício. ~ ·, • 

Já vê a camara que · não estando um desembargador em 
exercício effectivo a lei nãolhe concede, e vêda-lhe mesmo a 
percepl'ão da gratificação supradita; sómente póde ficar 
com direito ao recebimento do ordenado. Foi mais um es
timulo, o do interesse, de que se lembrou o legislador para 
conseguir melhor o apego desses funccionarios ao exercício 
dos seus cat·gos. 

Mas o Sr. Nabuco, que sempre se considerou superior ás 
leis, que lhe cumpria executai." e respeitar, cégo ou arras
tado pelo desejo de proteger com mais essa migalha ao 
Sr. desembargador Paulino José Soares de Souza, .visconde 
de Uruguay, distrahiclo pelv governo, e empregado n'uma 
com missão lucrosissima, ordena para que este não perdesse 
nem mesmo esm accumulação, a que a lei lhe niio dava di
reito, e determina, em data de 29 de SetembrG de 1853, a0 
presidente da relação desta c6rte, nada menos do que, que 
ali se violasse a lei supra-referida, ou por outra, que dali 
partisse uma especie de certificadq falso, considerando fac
to real um exercício, nina effectividacle que se não dava, em 
proveito injusto do Sr. Paulino. 

Peço a attenção da camara para a peça que vou ler : 
< l\1iuisterío dos ne~ocios da j astiça, 29 de Setembro de 

1853. -lllm. e Exm ::ir. -Sua !IIagestade·o Imperaclor ha 
por bem que V. Ex. mande contemplar em folha com os 
aeus respectivos vencimentos, desde o dia 26 deste .mez até 
a abertura da fn'tura sessão do corpo legislativo, o desem
bargador da relaçüo desta cidade Paulmo José Soares de 
Souza, como se estivesse em effectivo exercício na mesma 
relação. Deos .,.uarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco d~ 
Ai·aujo.- Sr. i.VIanoelignacio Cavalcanti de Lacerda, pre· 
sidente da relação. ~ 

Onde já se vi o por Jnotivos tão pequeninos um desrespei
to, uma tão fla"rante violação ela lei! ! Estivesse ou não em 
com missão esse
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magistrado, com grancles ou pequenos ven
cimentos, fosse qual fosse u interesse, a importancia dessa 
commissüo, dava-se o facto de não estar em effectividade de 
exercício de desembargador; não tinha portanto nenhum 
direito á gratificação. Entretanto o Sr. ex-ministro Nabuco, 
com inqualifícavel postergaçfto ela lei, mandou dar-lh'a. 
Creio que isto é injustificavel! (Oh! Oh !) 

Sim, só póde ter justificação para aqueiles que entendem 
que aos ministros, aos distribuidores .dos empregos c de -
milhares de favores, deve ser :] dado praticar tudo quanto 
lhes aprouver, sem responsabilidade alguma, nem seq11er 
estigma, nem censura; para mim, para o paiz, não . 

Em vist.'l pois de tudo quanto tenho (li to, Sr. presidente, 
em vista do pronunciamento da camara, que, na rejeição 
da emenda de que a principio fallei, manifestou o desejo da 
d,escontinuação dessa política do. arbítrio e do disperdicio 
dos dinheiros publicos (vioas reclamações), entendo que o 
ministerio actualnâo se deve, nem se póde dizer, para bem 
servir ao paiz, continuador do ministério passado. 

):{econheço que esse,ministerio realiso•l uma reforma de 
beneficos e .,.randes resultados para o paiz, reforma que, em 
bem do mc~ino paiz, cumpre desassombradamente comple-

1 

tar, com a eleição directa, com as incompatibilidades abse.
lutas, e com outras medidas politieas de vantagens civis, . 
ile cujo desenvolvimento, por fatigado, e por estar finda a 
hora , nãó é possível occupar-me hoje, medidas de que deve · 
mui seriamente cuidar o ministerio actual. 

Não terminarei, Sr. presidente, sem apresentar á ca
mara, ainda que sómente em traços·geraes, as l'eformas 
qhe julgo indispensaveis e urgentes em ma. teria de fi..: 
xaçiio de forças. . 

Folgo de ver reconhecido pelos nobres deputados que 
me precedêriio nesta discassão que é uma necessidade 
urgente e palpitante, sentida por todo o paíz, .descaptivar, 

6 
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:me em· ~ua i!1ustr3d:l ~ttenç-:ío as escassas c~nsidel"nçõ;ls 
que ...:enho de r,.,.cr. 

Tenho ooncluido. 
( M"ilo 1/tm, muito U.m. O omdor t! compriiD<r<!<U[o poral

guJ" Srs. tkputad<JII.) 

Scs,;ão <~'lll- ·ao de Junho. 

O Sr.. S., " .A.Ln:cQll'llnQtl'C : - Sr. pre~idente, níio esta \"li 
no proposito de tom,r p!!rt~ 11:1. pre~cntc di>cuss>.o; por~n. 
um:t circumsta.ncb imprevist!L p!ll'a mim, o dls~urso pro• 
ferido ml ultim!l •<>s;:io x~lo nobre deputado reQ~escll.titll~ 
do. I'r<wincio. <1" 11Ii= \.Iene•, obrigou-me li inscre\'e:r-m'! 
entre os orado:-<!S. 

EntranUo nrt prc-scntt:J dlscu5sÜ.o1 Sr. preeid:ê!lt"e, 3.s J:ZÚ
Dllns J?rhn~Uas lY:J.~'\'I~s f.fit, õirigid:l.s em n~a.àl·(:'i.mento ao 
nobre deputo.do representante do ,-igcsiroo distrieto de llfi· 
11:1-s Gemes, pelo s~rdço que elle te\•e :~ bondade ae fazer "o 
actn:Ll pr~sidcnte ca J.rrO•incia das .A.lagô3s, tr~zcuao ao 
conhedmcn:o d.'i camal:'(l e é1:o paiz alguns fs.cto_s importan
tes de sua ~dministt·ttçào. O roeu. S(!;l::itketm~ttto ><.ti:l. ~:om
plcto, doroso, se o nobre deputndo, pondo d~ p~rte os 
ref;enti:rn~nt.Q s. e a I'~"cb.lid:lde1 houvesse discutido JJ.s ÍRr> 
tos e tt$ circtrmst:~ncius que os ucomp!l!lhú-rão com todo o 
ri~<>t <lo. co:o. rê ~ •h .;u~tiça. 
lnfe!iznt~nte, lhln!m, as8lrn Ilflo utoute:c<m. ~ eu, po:z: 

amor da Vel'dad" c dos tUCil> a.~vcres, vejo-me olllip;ado a 
p.rQtestar vi,.·.a c ~ncrgícarn~nte <!O:otm n. maneira lnfiel f.! 
parcin1pch <J.Ucl os iàctos far:io ~ll'po~>tos. 

o Sn. s,L,'EmA I.<> no'-Niio basta protost:r; é preciso 
mo!tta.r q 1.10 húu ... ·e iu.e~ctid~o4" 

O Sn. S.\ r. AL•rQ~}Oft()L"E : - E'·o q ne vou fazer. 
Sr. J?re•irlcnte, d~J."""!.itario o e:<eeuwr d.~ primelra auto

rid~de administnth·<>. nu. pTo<~inoia dne Als~úss desde IBM 
>Jt.O DlC esqueci U'Ol $0 molllelltO d.e 'l_UC nÓ5 VIVC!JlOo Clll UXXUI, 
mona"chio. repre•eutntiv,., i> to é, em "llUl pl>i1. de pul>licida~ 
do, c.ud~ vs actos officis.es cstoo sujdto' l?.<> ucarne, i dis
cussiío e á ccnsum, e as AUtoridad~ q_ue os '1!~"-ttcii.G, ;i. a.c
cusaçilo e :1 respousabilid:de. Ntío :me esqueci um Só illstan
te <hs leis pelAs qlllles devia pauta~ Wdos cs lllens àiicito$ 
lls;.im como todos o• meus deveres. 

A .. im. 1'~oc<;<kr.nt> Sl!)llp:re. Sr. ytesiaente, otchto·me feliz
mcnw h:J.bilttAdo P""" ~plieur {> camllJ.A" Ao P"iz• de uma 
maneira, n meu. ver hont'QSoa po.ra n o.utoriàud.e qu.a cxe.:ci~ 
niio só os fMtos de que tez me,.çilo., nr.bre deputado, como 
tambelll q ll!tesquer outros de m inM. administml"'o. 

Sr. [l~esidcnto, o nobre deputado, leva.d.o setn du.,;da por 
nl:n sentimento 'lue muito Ionvo, manifestou qnnnto é o 
"""- intc""•!e r-1.: sorte de seu innao, que .o:s.erce :>.utoriilail.e-· 
j udiciaria. na provincia das Alagoos·. 

O SR. SILVP.nu Lono: - N~o foi. isto ~6, foi o dever de de· 
pnt!ldo. 
Os~. S.• n ÀL!l'O<.!'t~'llE:: -l>in> ao mesmo tem-po tratou. 

de des•irtuar os actos ào actulll p~s\d.ent~ da pro"mcia ~ · 
.Alngi3JlS, a rim de ateniLa~ Q l)t(leed.ime.nta JIGU.OO -reguk~ das 
seu irmüo. O 2elo do nobre deput:J.do pela sorte oless:t pes.oa, 
que de tão ~rto lhe toca, nrr.>-stou-o a '!lma luta em qu<> 
niio pôde de~Ur de ser iPfeliz, A luta co>Jtrn s verdnàa e os 
factos é &:m>prs inieli.z. Se o nobre deputado defendEsse se11 
irmüo , t~roourando sbl!)ente jnstifics.r SllUS e:teessos c 
abusos,· esta V& no seu dit<~iw, :me~eceria elogi•JS ; =nesse 
e01penho tinha tambem um gmnde de,·ar o. cwnprir; devêr& 
antes ae tudo não torturar a verdade dos í~tos, por~ue. 
senhores, ni"10 SQ é este o de•or do deputado. «ln:tC> a 13to 
teru aireito um seu collega, um funceion111:io respeitador das 
l~i• do pa\7.. ( A.]>Qi/Mfos.) 

Sr. p residente, prestei bllStantc nttenç~o no díseurso do 
nobre U"!JUt.'ldo na p!ll'tC em que •e refaria no pN•idontc 
~-~gôas, e,; com des~&!o que todo o seu ~•forço_ cvn• 

I stsito em ~presentar esse presidento como llmn nutortdndc 
arbitraria e violenta. D~ <lua~ classe1< foriio o• illctc>• meu• 
CÍOll:ldOs!lcio nObre dPpUtadO ; faetoi a~ umlt Ordem politica 
e factos d~ ordem int~i=m~n.tl! adnlmimlltha. Qmmto llúS 
rrimeiros, disse o nobre depll.tado <t<>.e o o.c:tv.al.Pre~id~nto 
da.s .AlagVa2 tinM. iutCl'\·i.Ddo na clclçiio mumcilJ:.l c .te 
d~putados f~i!:ls no :~.nno p~s,a<i~. 
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O Sa. Sst'\"EJa.• Lono : - E pro•ei~. 

O Sa.S.t "ÁUIOQI:EaQCC:-Proeurou pro>:> r :>intervenç'LD 
d6sse pre•idente na cl~içl!o de deputAdo do i;o dis!Oricto elei
toral da" Alag&~s. na clciyiio mnnictpnl tle 7 de Se~mbro 
d<> :mno pasS~>do. Quanto aos segandos o nobre deputado 
m<:ncionoa doaa fner.os, o da rem~ ~a_dn peJ.2..J>tesidentJ; . 
na pessoa de um profesS<lr das pnme1ra$ letrns, c o Ih sus
pençüo de umjui~ municipal (!_ucé irmão dr. nohro de;>u
~do. Discuti rei um por um todos os factos que m ereoGriio 
a anal:yse C: o escapello ID:inu.eio.;o, mt\:~ injusto, do nobre 
deputado, e confio que hc1 de con•enccr n camar:t e ao {'ai• 
de que X>Zio !ibntci nem dos meus deveres de ~; cutt:Uidadc 
eleitoral, e n em dJlS leis cuja e.·ucuç;!o me cumpria , das 
qna.cs julgo ter feito o uw o mais discreto. 

tir poeeros:tmente. n candidatura de um delega<io do go
~erno sob :t sombra dtl 1\dllliuist::aç-:io nüo pôde deixAr de 
ser feliz. E neste caso, posto em joõ" o meu nome :;em o 
meu t.-onsentimento, n;.o d~,·o tom~-me àc tal modo inà.a
ferente que pareça a.utorls~r o abuso. Mani.fesuorei pois 
com franqu~...aa minha opinião.... . 

Qtl.lillto á iater1•envüo do ,P.r~sidente cbs Ala~ôas em f'\)'or 
<la eleiçiio do nobre ex-pres1dcute da pr01•;ncinc do Scr~ipe, o 
nobre deputado apresentou um doc11mcuto. l'i"ii<> pos~ bem 
~aber de que natureza é esse dooumcnto;·mas-po.so dizer~ 
C!llDllTa que 9. pes50:l que Se pr<!StoU tt ron:..ec\l-lo :\0 nobre 
deputado é um estran!;E'iro inl(ro.to, um Portugucz ~ciiado 
por todos, um homem Inteiramente desmorali~tldo, um ho .. 
mern que nüo ::nercce confiWlça ,PUblico., um homem· emfim 
que pelo. su o.con dacto. <Ltra.hiliana, pelo !.CU oomportr.mento 
desregrndo, em uma Ópcl""- antcaior o governo imperial au
torisou o presidente das Alagôns.... · 

O Sn. SoLVEIR .. LoBo : - I sto é quo convem pro,·r.r; não 
se póde as9im flillar de ningucm. 

O Sn. SÁ E AntrQCF.OQUE :- .... o governo imperial au
' o)riS<lu o presidente entü'> da pro,•inci:> d"-5 A logôno, o noss<> 
diEtineto eollega. o Sr. conselheiro J os6 3ento dn CUDha 
Figaoircdo a <leporta-lc. Eue disoo eJC-presidonte levando 
~hez ao excesso a sua ind.ulgeno10, L."tttecdeuquo esse rigor 
Fodia ser cllspeDSil<lo, c o. depor.av-·.., uão teve lugar. 

Creio .firmemente que n momlidade publica. na província 
da! Ahgôs.s tem perdido com a· presença .I esse Portu!!Uez: 
agitador c turbulento (a]JOiadOB ao. Sr. Paes 1Jarrolo

0
o db. 

deputaçilo das AliJ{/6ru ). e a camara agora >ê que esse estmn
geiro cout\nú:t a anxilint' aquelles que s~o inimigos n~to• de 
tudo <).nllnto é autoridade, de todos quantos en.-..ergão no.a 
autondadc& ~ nas leis do po.iz um inimigo ameaçador, uma 
grande barrem• na estrada cbs per,.,.,~ç:ões e das v!o-
Tenci.o.s. (.Apoiw.lo:.) "' 

Pnm que a enmarn se eonv~nça da sinceridade com que 
procurei execut!l.l" umu .lei que ndo}ltei de (Oraçüo, à q_ual 
tinha dado o meu voto com muit(l esperança c sati•façüo, 
lerei u m docnmento que t\ de muita 1mport:tncia : t\ uma 
enrta con6dencial que dirigi ao nobre ex-ministro do im
perio .em r~laçiio á eleição do meu C<>lle"a e ami;o o ex-
presidente da provincia de Sergipe... . 

0 

O Sn. Sn:.n•• ... Lo110 •-Vejamos o que Í$$0 pro1·a. 

O Sa. S.\ E Au~:-QCEnQ<:& : -Não fallo para. o nobre de
putado, fldlo para & c:1marn, fallo para o paiz; para o ga
binete passado com quem servi, para o governo aetual de 
quem sou delegado, para a. corôa em6m ..• 

O Sa. S.Lvr.oa.- Loso : -Eu o censurei como delegado do 
.poder t x ecuti\'O, e com direito parn ia_to. 

0 Sr.. S .. ' 1t Aut:Q"C'En~uo: : -Eu dirigi tres dia,; depois 
· de haver chegado ú pre\'in<;;a das Alagôas a seguinte carta 
· confidcncinl ao Sr. =-ministro d• iwperio : ' 

« llim." e E.:m. Sr. conselheiro. - Ma.eeió, 2~ ?.e 011tubro 
d e 1856.- 'ralvezn.iio seja .em interesse declarar a V. Ex. 
que o meu collega o Dr. Salvador Con~ de Sá c Benevides, 
presidente da província de Sergipe, procura fazer-se ele,.er 
dcpo.tndo pelo circulo do Pened"o dest:L provlue!a. Elle, 'iin
tregue aos seus unlcos recuTS<ts, sem o meu aU-"'Oilio, tahe.t 
n».o possa 5el' eleito. Nilo estou. ::10 proprnüto de intervir n 
eleiç;to, e já lhe ponderei que ~eri:L ['rttdente qnc elle n.iio se 
arriscasse na luta. 

c Tenho a honra de ser, etc. , de V .·E,;:., colteg!\, am1go· 
dedi""-dO e obrigado.-Attlonio Coelho de Sá • .A ibuqlllr.Juo. ~ 

A leitum d.esta carta tah·c% eo!loqne apparenter&ente em 
po•ição um pouco dcoagrada,el pero.nte "" opinião publica 
o nobre ex-pre•idcote d3 provioci .. de Se•gipe; ma.•. cu ..-ou 
explicar os factos como eUes se dcriio. O nobre e:t.-presi
dente de Sergipe X>Zio se •.cbavn então = Ala~ôas, tinha 
por ali amigos que se interesa\"iio pela sua cleiçüo : esses 
o.migos desconfiando de SllliS forças, e procurando ganhar 
m~is tetreno em fnvor d:t ca.ndidatum do nobre Cl<-prc<iden
te de Sergipe, prcval~eiüo-se d <> nome do president e das 
Ahgôas; · 

Chcg:.ndo i provinei:>., c ,•cndo qce o nobre c::<·presiden:e 
de Sergipe te acha~ no camp<> . <h cleiçiio em posição mais 
favoravcl que o> outro• candidat os, o que de•ia. fazer~ ~m 
duvida Neirar da cleiç:1o o nome _do g overno, fazer com que 
~odos os ~udidatos corressem parcl!\:ls :.o mesmo C!llllpo e 
com as mesmas = as, todos com as suas força•. nenhum 
apoiado pelo ;;overno : neste sentido decl;n:_ci fo_!mnlmenta a 
qu:tntos com•go comersaviio que tal cleu>'"~ nao era do g(). 
verno ... 

Quando entendi quo ~ opinião pnblie" cotava !':ltisfeit.-. 
com ..... declo.:aç;<o a .. p~sidcncir.. que :1 minlin respon~a
bilidade est:tva c.>mplctament.e abrigad.~, que a xn.:>raliilade 
d,., :tdmioistraçiio estavu.protegida contra qune~quer ea
lumuias, deixei, como ero. meu dever, que os co,nd~datos 
disputassem entre si a eleiçõ"'. Onde est:l. pois nqu1 a mter
~euçüo do presidente das Alagôas em favor do actual re
presentante do s• di&tricto eleitor!!l. dnquella província ! 

. & pera pois qne o nobre deputado mostrar-,e-li!l razoavtl 
confe•sando-se batido neste co.mpo. Nenhum dezar lb.e !i
éará diss<J. Pôde qucixar-~c das informaçõce falsa& que 
tc\'e ; tire de si c~sa. re&pon:)abilidn.de~ atire·a sobr~ os :un!
~ que o illudir-:io. De minha parte descnlpa-lo-he1. • _ 

Eis aqui explicado o meu comportl\mento n a cl<llÇIIO 
desse districto. Acredito que a camnra niio pori ~m duVJdtl 
a minha s inceridade. (.4poiados.) 

!>!as, Sr. presidente, é me dolor oso neste momen to fiiZer 
uma ccnflssiio, é doloroso dacln:ru i cam:tra dos Srs. de.Pu
tados que eu ti\·e muitos de;;gui!OS por c:LUSll à.et ... ele>~ 
do 5• districto das A.l:!gõas. Eu era collega affei<;:oado, aau 
!!0 do nobre deputado e:.::-presidcnte de Sergipe, e esse n()o 
l:re depat.ado, por cau sa de minlu inflexibilidade política; 
nos ultimes dh:.s da cleiS'ão >."OIIlpe11 comigo ns snas rela-

çi)ee l d h" ·' ell ·--'-· é • O nob~e deputa o a 1 est .. ; e ae=uG se. "'sliD ou 
nã.o · elle que di~m se fui ou não se~ero de m e.1s contra nm 
moC: collcga, se m~ deve o fiwor de s~m clciÇiio .... 

O Sn. Ba~""'DES: ..:. Niio, senhor. 
O Sa. S,: 1: .AuotrQ"Cf.llQCo;;:-Quando vi que uas discussões 

que ti verão lugar nesto. e:tmara por occn~ião dl\ appl'ln'&çàO 
de diplomn de élifl'crontes Srs. deputados nenh nm:l voz ac le
\":tnta\":t p:trn f!lZcr uma nc=saçüo a.o presidente das Alagôas 
em ulaç!io 6.o eleições ac.quella pro\'inc~; . q~ndo vi que 
neste camara bmàrão a..•~nto o propna '"""" do nobre 
deputado, supplente pelo 50 dhtrlcto eleitoral das Alagoas, 
c uw ou tro cidadüo que niio é ~uspeito em princípios po
liticos, o Sr. padre Mi~el Corrêa de Araujo, deputado sup
plcnte pelo cucnlo de S. Mig uel; qu:mdo vi que estes dous 

c V. Ex. COlnpt@henderi facilmente que a eleição do Dr. 
Benevides por esta provinda seria attribuida, e com ruia, 
ao governo, e é justa.Dlente o que eu delóejo que nZio acon· 
teça. - . 

cidndãos. ma.is conhecedores dos meus actos do 'lue o no
bre deputAdo. tendo sssento ncsto. casa, tendo s po.Javr:t por 
si, c sendo n. oecasiüo opportuDa. não nz~rão a. m enor een
st•ra, amellor n~siio 110 presidente das AlagOas, conf~sso 
qne me persua.di que tinha sido muito feliz; :~esta parte <lli'· 
!icil de minha administração. 

Nutri esta oonvieçii<>, ~r. presiden~, ~-nut:zi-~ com for~ 
porque eUa. tinha por s1, nlé!ll ~ opiDluG yublica ~pal
xo.uda e imp:trcial:; a tnnqnillidade de m•nha eoMOencla 
e o NSpeito profundo aos meus deve1es. Durou poucv porém 
est:t satisfação de meu espirito, que en tooan (!()mo reoom
l"'l'""' de serviços q11e hem poucas -.e:zes •iio re;)Onbecl.llo!. 
O nobre depulado "por Minas e11tendcn que cu estava illn
dido; encarregou-se de ti.rar-lXlc a íllusiio, ,._,severandv que . 
eu e que a provineia inteira., que pensava como eu , ignor:&
VIUIIOS os factos. De mil1ha parte averbo de suspeito o 11obrt 

c o tempo dos eacandalos preaidenciaes naa épocas da• 
ele.içõoa ji pusou. Se o meu _})RTCCer não agradou ao me a 
ooll~ n.iio terei remedio 5e1111o0 manifesta\' ímn~men.te a 
mln~ opíniAo Acerca ieua candidatura. Nio sei se desta· 
fó~ ~ 110 ~ maa ~au ·coberezo.te eomos 
mcua prl=pio& o oom o meu puoado. N'nma pronnci& 
eomo ear., aondo • ma1J J.e.., wniUo do governo faz-se llell• 
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APPENDICE. 
,\eputado. A. pro"incia f:u':l sem du,•id.:l onie;;mo. (Jpoíado1 do pelo individuo qne se diz cllef" il3. opposi~G, e que se 
da dtpuwçdo ciO o Alagõu• t tk a/9,., .. outro. S r•. dtpllladc1.) :teha. publicado no n. 405 do Ttmpo. N<-s'e doclllllento 

Sr. presidente. para que r. camara 5& po~oa convencer de lam-sc as seguintes pnla.vras : 
que a presidente ?~• Ala.gôas niio inter\-eio -~ eleiç~s, c Em tal conjtlhetn~a n opposiçiio protestou o fwuà
llÜ~ proeuron d~n(ltr J>!I.U o:>-tro rumo o esptr•to _publico mentl>u o sen .Pr<>testo. com toda. as pro\"lls que le\'árão á. 
eleatoral da provn:eta, eu Catet s61t1ente umn. reflexuo. evidencill o enma pr3tioado pelos amigos do ;;ovemo; 0 

O gnndc moti,·o, sct>hore•, que nas ~pocll& oleitorae~ enbcndo de tudo os no•soo amigo! de lpio.:a., de proposito 
arrebata o dc! via no autoridad-es da senda de seus deve-res é .a.lterárilo o procedimento regulãr da eleição, e laliçAri!o li& 
~m du,·ida a prefe.tencianois eldçües P"-'" sens runigos l,'O· urn:t listA:! exn· n=~ro ~uperior, par~ os !nfractorei das 
litlcos. Creio que riinguertl contestarA a 'erdnde dcsto pran- leis nüo logrnretn o• effeitos dn fraude. > 
c.ipio. On v<!jamos quaes forão os resultado~ q_ue em rel:lç:lo E' ainda o. propria opposi~o quem diz que, leita a apu· 
:ra politica apresentáriío as eleiçWs naqucllu provincia. raçüo, os votado~ forão sómente \f individuas. Para prova-lo 

Senhores, a.opposiçilo nas Ahlg.Jas é muito pequcnn, quasi eu lerei um trecho de Ulll artigo de fundo do Tempo n. 400; 
im~ceptivcl; apenas entrou plll:'l a collação politic:~ dei- é o se~ in te : 
toral com 2-l. votos. E o que lhe coube nn partilàn dn clei- < S. Ex. man:lou contnr 900 votos dA elei~~o dll f~e
~t)' Dons lugare• de s upplcntes, cujos x-ept-escntanteo n" zin de Ipioen. sem duvida P?rque 900 for~o as listas que & 
:princ;pio dn seos~ oeeup:lriio caaeir:1s neitn camara! Qual me•a deolnron tcr-•c rccob1do; e porque apparecendo -rou
<l >. eon:.equencia natural deste facto. O qu e reveln clle ? b:tda a urna, <! enCOntmndo-se 1, 700 li•t:.s 1lllliS além d<> 
~vela que" pro~incia dUT3.1lte" éJl"C'l eleitoral esteve CID _numero àe 800, S. Ex; enten.ieu que n ão houve t.rocaou 
perfdt.o. !""'• aceitou d<> ooraçiio a pol ítico. <h. conciliaçlio e s ubst.ituiçlio das 800 listAs -recebidas, e sómcnte in~Oducç:Io 
t olerancia; o earnpo esteve fr:m<lO pam todo:., u eôrcs p oli- de 1 ,700 ..... 
tieas tinhiio desap~ído, os put>cios TCpo~savão na razão, < .... Como poder su ppôr-sc que tts SOO listas niio forão. 
o nnieo partido em o mer..cimento, todos ~ enDdidstos substituídas, e só!llwte houve iuuoducç-.:U. de mais 1,700! 
oonec.mrão sem as protecções ~u :u guerras dos punidos ; Porque apurad<U "" 2 .500, 01 f!CIM r<CtJhklo •óm.!nto- 9 in--
\"eneêrüo os q_ue fori'w mais ae:tivos, os Dl!li& diligenteS. 05 dit1id.UIJ.$. é 1'a;:i10 CIJnlrtl'fWOductn te. > ~ 
~ue tinbiío merecimentos c melhores rel:lções. (Apoiadcl.) Na. falta o!& outros dooWDCnt.os euaccitoesta declAraçiio. 
Núo quero dizer com isto q-ae outrus dos excluídos nao E: pois :t propria. opposiçiio quem @ que :t vot:ação foi una
estivessem om i~• eircum•hwcias. N5o é isto. E' esta n1me. E oendo :U>im, a resolnçlio da presidencia não ~e 
:t ror te du lutA> eleitoracs. emborll pscific..-..s. (.dimarU><.) dei,:u de Eer le)l;>l e justa. O qne importou o meu :teto? 

Creio, Sr. presidente, que estas poucas palá1·rt1s que u..~ Importou, de ut11lado, puniçíio da fraude Clllculadae oonfes
nbo àlcigido à onnura são mais que sufficicnws para CO !I• s~dil. do outro, protecçlío de direito:; lel:lll e mansamente 
vencê-la, e oo paiz, de que o nobre deputado fo i injusto p:u-a exercidos. . 
e:.m o :tctnal prooidente dn.s A.lng6a.s. Creio que cst:ls pou- Est:l conclus:Lo 6 legitima e natnrnl, porque ninda mesmo 
cas palavras s~o mais qne snfficientes para convencerem a qu.and<> hnuvessom levado â. urna os 1.569 eidwos unicn
c:unara, 30 paiz, de que o presidente ds.s Alttgôas ~oub~ mente q_n.'!iifieados da fregu.ezia de lpiOCil, as sn:~s eedulas 
mante-r o seu lugar no. luta elcitor.a.l. {Apoiados.) em favor dn. op~osiçilo, o triumpho serill 'cmp~ dos ~eus 

O Sft. SnVEt"-' Lono:-Falle da eleiçii.o da 1\fata-Gra.nde. ndver!arios em Maceió. · 
Nilo tem pois rwo o nobre deputado quando diz qne o 

O s.. S.4 >: .Az.nt:QL-.:n~tao : - Pas..arei agoxn no oub'o presidente das Alagôa.s praticon um acto illei-,.-al pau prot.e-
pont~ da accust~ção do nobre deputado. ger os indh'iduos do seu p!Utido, (A pai ®o$,) Fossem ou nio 

Querendo ainda com-encer á. cam= de que o actucl prc· npuradas as cedulas; procedesse-se como se qulzcsee p roce
~idente das Ala~as haviaintervlndonaseleiyõe!. invocou o der, o resultadG seria sempre o 111esmo. 
nobre deputado :lS occurrcncias que tiveriio lugar por occa- Mas, senhores, um grande interesse, uma grande nuiio 
eiiio dn eleiç-:io municipnl de ; de Set.>mbro do llnno pas- nctuou no meu espírito quando assim pr.x:odi; foi o rcs peit<> 
t.ado, e entiio disse- tnnto interesse mostra-va o president~ profund.o que oonon~~;ro ~ eonstitllifiio e âs leis do pai.z:. En
em fa-roreeer o seu partido, em hostilisnr o advenario. que ten do qu e é um gr:>ndc abu<a impedir ~ue os direitos.voliti
não recusou tom..a.r uma resolução inteiramente violenta, tieo~ do ci<bdão ~cjiit3eXcteià.osquando l bes ni""LosioTettrados 
~rbitr~t-ia, illegal.- Orn; qual foi esse re:;')lu~.iio! Por <tU C pelo poder competnnte; eu entendo que u tnu camara XDUlli· 
motivo, em que occasiõ.o a t.amei? Eu o ~ou di7.er .:..cnmnrn. cipnl eleita, niio tendo sido c~ssados em tempo os seus di-rei
, P rocedeu-se!>. cldç.;\o muuÕciJXIl em 7 de Setembro do tos pelo poder C6mpetentc, não podia ser priv~tda do e.-.ercí

anno passado_no município de lrlnceioí, que comprchende:ts cio lielles. ~~eu pude:-sc ser cen•undo por ~l~ fnc:to, 
fregnezias de Maceió e l pioea. Na &egaezi.-. de M~C<!iú tt seria por ter consentido que fusse nt:lr!ado por alguns cliss 
oppo,;i~ reunia suas forçz, comp:u:ece" no campo <i.-. clei- o exerciGio des&e diieito; mas~ aconteceu porque, co:no 
çiio ~i6c::nneute. ns•ün como o lado do governo. c feT.-se delegado à o go~erno imperial, aguardo com mu lto ac:>tn· 
3. : Je,çao. !:!liio esta'a então lJ.a provinda, mas a eleição foi 

1 
menta q_uaesquer resoluções que e1le têlihs. dG tomnr :e o 

fcata com '!'loderaçiio c ordem_. n~ocio do que se tratn havia sido submottido no conheci-
A oppostçlio, que, como disse a:>tecedeutement.c, conta mente ao S:<l\'Crnn pelo illnstrad<> \'ic<!-presidente o Dr. Ct.

lJ!Uito pcqno!:ll~ força; na pro>incia~as .A.lngôa.a. 11iio podc_a~o I !heir<>s de M!'llo. E•pcrei pelo. decioüo ; m..s quando vi qne :t 
dtspUillr com o part•do que ,;, dlt con•enador, a tle>çuo demora •e "' ~stendendo tomei-u sob minha rcspo::~.•:1.· 
municipal dn fregne•h de )fnccit., e niio lhe couvh>do per- bilidad~.... ' - " 
dô-la, pmoue •• •"- perdo. serio. tal~e• um:> derrota prih-itt•l • 
pnrs a eleiÇiio de daputados ; o que fez! Procur<"' inutilisa- O S ... s ... ,-&,.., Lono' -E' de 1<.'1. 
Ia e por que foírma? Atirando de propo•ito dentro d:1 urntt 0 Sa. S.; E Atut:Qt:I:ftQC~ :-Aceito a. declaração, e iroi 
dn freguezia de Ipioc.~ mil e tantas cedulo.s além das rc- 1 ~àionte. 
cebiàas. Eu ui!!'> que a opposiçlio o fez dt propo<ito para ,-or À cnmnm ou<io, :sh-c~ com muita sorpresa, 110 nobre 
so o nobte deputa .lo me contesta; tenho dGcumento -pa.ra aeputado declarar que o presidente das Alogvas para via
responder á eootestnç~o do nobre deput.-.do ee a fize•se. lentaT "eleiçiio tinha mandado para a frcguezia d e Ipioc:,, 
. O p;e~iàente '!a pr~vbciu. e~t:n'a couwncido de q':c e~s o. <:uefe de policia um of!icial e bnionet~s .... 

T10laç"o fõra fetta nao por nm acto do momento, amprc- ' ' 
'<isto, por um .o.cto que todo• •opro,·Z.o, ambora r.Jho da I OSn. SlL\ 'UH Lo»>:-Niiofalleicm baionetns ;ma~ po
ex:altoçiío 0!' ]oUCUl'A de um SÓ Ütdividuo. rnOS por Uln:l di:t faJI:lr Ctn recrutamento. 
re$0luyão fr>" e e:alculnda do uma fmeçiio de homens pouco · c:. • • , d 
.l'rndentes e re>ignados. E ro. uma arma reprov:tda com que~ O -.•· S .. T. ÁUI:CltJ!'act~ :-DlSt<' ouobre uepllt.'l o,~c 
u pretendia inutllhar um procospo eld:oml inteiro, i nu· I o prestden_tc ~· Alagu3.s tí~~a man~o o ::_hcf• <lc pohcaa 
tU bando anim ~8 diTei tos e esforços de uma "'rnndc porção e wm oflic1nl nolentar n elc>ÇJ<O de lptoea. ~..o CPJ!Cr!lvn que 
de cldndiios. " o nobre dep ut.'ldo, mesmo baldo como e&t&vn .!c ;tr1:11:nonto• o ..,_ !:', Lo . co:~tm & •ilministraçio do p-icience dos Ala~s. oiTete-- .,.. - l.""''_. 80 da nm ap~rte. e:!Z$0 11llllegnÇiío do um f:~er.o que ello niio é enpa: de stuten-

0_ So. 5 .4 >: Au>.:QCEliQt:E -Visto que o nobre d<:~utado w. ln\'000 <>testemunho do nobre depntado represcntant.! 
<lu_,.,a., a .. toda. as e.sse~erações que uio partem de oi pt<>-- · do 3• d\strleto de ~gipe, entio na pro'inci& dos Alaj!Õas. 
pn~ ~u de seus u~gos. eu invoco .;nela umjonl3l da op- 1 Elle. 9.ue c~te-re~"e>eS ~cauda ch-_l'!. depo1ieJ"• 
'()Os~o em meu apoto; oB'ereQO-lhe nm doeumeutu que niio qtw dtg. seenz magutrado swo nen:1 ocCilSUOO paxa fora 
lhe p6de l!er suspeito : é o oopioo de um protesto ~ssignn- da clasâc.... · 
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A.PPENDICE. 45 
O Sa. fupns-r,, Mo,TEmo '-Affirmo que níio sahi~. Em outro lugar dtr a.ind.~odircctor: . 

O SB. S'L'""Iu Lo10o '-Niío fi• qusst:io disto. c~~uhum professor havia mênosprezado assim as míubas 
prescripções. Conhecia que teria de futuro luta e desgostos, 

O S1<. S.< E ALut:QCERQt:E :-Entretanto é a mais srave porque entüo esta v:. elle já "0 habito de n"" querer cuidar 
noonsaçíio qu~me podia ser feita. Oh! é precho quo se não de sua aula. e porque outrfts cireumstmlcias me indica1·üo 
.,1-entunm fa~t.os destA oY<lem s6 pelo Pl"'l:!~r de aventura~ .. l('!lé elle.sej~vn rrmito sup,-ior M-lugar que e:<:3rcia, e 
los. En mêneion!uei. á c.a.m.n.ra um facto q tte na Ausencia. de qne tinha !l ~(teimem 0")1lta. da um~ ei'fle-.cura para fii.Zer 
todos os oJ>tros ser~a bastante p:u-a coza~encê-1.& de que 0 direito a sellS vencimentos e uo.da mais. :. 
prosidontc da3 .A.la!!&as na eleíçiio muurcipal d~ Maeeió Em outra parte do .eu officlo aec:resocnta. o directar <h 
;soube: cumprir seus ~everes sem importar-5e CODl a~ conve- instrncç-iio publica o seguinte: 
nienciao do_s partid~. Senhores, o snbd~le~clo do policia < Foi n~s"" dia 22 por tm:de que recebi um oflicio deste, 
da frer;u"Zlll _de lf)•oea, durante a eleic;üo municipol. er:~ 0 cujo contexto em um romple::.:o de desaet~nç\itA iL miubtt 
chefe ao par?d<>. da oppo;;içio; da pro~idade e moralidnde autoridade de director·ge,al; negava. o direit<J qne tinha de 
do qual en 11110 tinha moti'l'os pall::l. d1>'1'1dar. Foi conservad-> estranhar -lhe sue. negligencia; chama v a. a questão pnra o 
neste cargo. Deixei-o ainda nelle. Fallo do ex-tenenta-co- lado da reprehensiío, qne s6 póde ser dAdl\ com audiencia 
rllnel Jose Vieira de Araujo Peix;oto. da cougrega1-ão do lycõo; ir.dicava-me nrtigos do regula-

Ainda ntrus; exerda a autoridade policial em :11-Iaeeió um mente da instrucc;üo. prim•ria psn. me •en·il:em ile govemo~ 
--homern -que tnmbem n_ão era .. dverso á opposiçiio. 0 Sr. Ja- declino.vn de si as minhM admoestações c ndvertenoias ; 
nuarlo Bezerra; e eu nUo o retirei, porque tinha-o em contll cornpam va. o meu Cilm o proced.imentG do -vice-direetor, elo
de hon~st<J e moderado. giaudo n este, e fazendo sobresahir a !Ultitbese entre n6o; 

Estes factos, Sr. presidente. x·evelão que o presidente das e negava emfim que eu lhe hon\esse falindo algum dia ua 
Al"lgôas aceitava os resultado• politiC<Js ~em se importa~ aula no estado sujo e indecente daQa•a, e appellava para o 
com os partidos; o que eu deseJava e queria. como ndmi- publico, ameaçando.me com a sna. imprensa. ~ 
nistrador da provincia, era que esses resultados fussem Passarei por alto, p•na nEio fatigar" attençiio da csmam, 
puros. escoimados de vicios, de violencins, de persea11ições. ml1Ítos outros topicos deste ofliclo. em que se mostm :1. toda 

Creio ter dito tanto quanto ba•ta pnm couv~ncer á lu~ o pl'Ocedimento irregular e teprehensivel ào professor 
C!llmara e ao pniz de que o p~esidente do.s Aln~ôa• não vio- que o nobre dep~>tndo tanto elogia.; nii.o po.so, porém, 
lentou s eleição municipal de l:tnceió e lpioca; (Jus::.arei àeixar de ler uindo. as dua.s :sC,guintcS passagens~ 
portantc'l ao outro P"nto da accusação. (Apoiador.) • Digoe·se V. Ex. de ·nttender que o prof""""" Antonio 

· O primeiro fact<J de que se occupou o nobredeoutado re- !guscio, dedi'!Iland&-se dhi"ir-se a mim para participu o 
pre~entante do 20• diatricto de l\linas Geraes, ·o e ordem seu incommo'ào, como del'ia~ oflicion A autorido.de superior, 
propriamente admini~trativa, foi a 1emoçiio do profes~or de e considerou-se logo autorisado para fazer-se substit~>ir por 
pri~eir;ts letras Antonio Ignacio de Mesqúita Neves contra quem quizease, sem minha autoxisnção, nem ordem da pre
a Ie1. d12 o nobre d~pnt_ado, empr~gado honesto. cumptidor sidencia! 
de. seus dé .... 1!~es, c\).~ amda. o nob~ deputado~ removido por · • • • · • .. , ~ • 
n~a pel"l<'guição, por uma violeneia íuq_ualificovel, ainda o < Finlllmente, pe\lll a v. Ex., on"' suspensão desse pró-
diz o nobre deputado. · fesl;Or, nn fôrma dos arts. 20 e21 cb 'legulamento da in·il-

Vejamos se esse empregado era tiio recommendavel como trucçiio primaria, ou que sej:>. remo,·ido p:>r!l qnalquer das 
as•everon o nobre deputaâo, e •e o presidentB das .Ala"ilas cidades das Ala~ôas e Peneào. peh autorisac;!io da lei 
tinha ou n;to lei em que se fund<>u p:1ra. praticar o ac~ do n. 285 de 30 de Abril deste anno, co ruo parece colmeniente 
que ~e trata. pnra dar um e.'<.emplo n todos os mais professo:·es de pro-

_Em 1855 era. e ainda é hoje. director da instrncç;to pu-' viueiu, 0 que seria em mui~ bem a p<ovci~ a~ inotnle<ilO 
bhca das A.lagõas os~. José. Corrêa dn. Silva Tibírn. que tc1e publica, como e•tou perouadido, e cujo aleu.nce V. Ex. 
assento nesta cac:aara na_ lezl.S~!'tt~rafinda. Ora.. ~Sr. Tit:l~1 1 melhor ~omprehc1ule do que eu. > 
que o nobre dep!'taua naa l'uoc ;;a.cilar de •uspe1to per ~lo· 1 Vê pois a camar·a q uc a rcmoç;\o do profess~r cn 1• ca
~ento,_ •. que murtos dos noss.os col.lega:; conhecem: repre_5cn- I d•ira a e primeiras letras de Ma.c.:ió•era e1-:i:;ida. pel? dircc
.,QU mn1sde txrnn. vez: ápr"C~udenc1a C<'lntra R. couducta. Irre-j tor du i~trucÇ'lO e pc.lo.s eon\·eni~ncias do set\t)ÇO pu
gula:: desse pr~f:ssor _; pedi o a sua remo~ão ou a s= ~us- hlico. 
pens"-0

· !'- pres1dene~ das Al~gôae ac:edita~a que ainda I Mas isto ainda zaiio é bastante p~ro. que esse neto pudeose 
ern posst<·el. po':_ meiO <le uma 1nspecçuo activa e sever!l., ser praticado legalmente pel:!. autoridnde; cumpre inia~tar 
oh~er a co~. desse _professor. c com essa. esperança se a autorid:1de tinlmj uri"<licç~o par:t o fHz.er. so tinhA lei; 
a~10u ~ provtdenclall ~d1das_; mat n su~ espe!'a':_ça foi il~J>- é 0 que \"OU mostrnr. A lei dP. 30 de A1>rii de 1$55, que .é a. 
d1da. VeJ;tmos o qu,e ?Jz o d1r_ector. da1nstrucçuo pulJhca l que regula a materia em q11eo~1o. autcri"' no nrt. 5• o prl!
neste offiCIO que dmg>o Ú p~eS!dSDC!O.: •idente d~ provinciu 1t remover 0' profcosor~• rla prlmciras 

< I~lm. c Exm. Sr. - H.'wendo tomado U"l enra.eter w~- jletr.s de Llffi;\S p!!.\'1), outras cadcirns par<! born da in•trucçiio 
,-e os Insulto• e nlt~ages dirigidos contl'(l. 11. miDlla p•••o<~. publica, ouvindo pro•iamente o diroct<Jr geral; e o ~rt. 60 
rx;lo professor pnbhco da .ln cnd~im de primeiras let>:<!s ( do. mesm" lei determina que a remoção ser.l. feito. sem pN
~estCl cidade Antonio lgnacio de Meiquits Neves, c! do meu ' juizo do ordenado do profesoor removido. 
"~"·cor expô r n V. Ex. o que te.~ oceorrido. e pedir providen- / . Siio est_es os ~ous pontos_ cardi•es qu~. re~lão n ma~c
Clas, c~mo pa.so a fa~er, solic1UI.ndo desculpa de <!OillBÇar I na; o. 1et <~.utomo. a remoÇ>to por co~~·entenCla. de •e"'1ço 
:l.g<>r<t a ~ioha corrcspo~dcnciacom Y. Ex. porcousas des-1 J;>ublico; :~ lei .con;ede o or~enndo a~ profe~S!lrremovid_!. 
ngtnd::.xeis. que o ~npenor onve sempre com desprazer. Que a conven1encm do sel'VlÇO publico eJ<;Igta a tl!mOÇl!.O 

< Quando entrei no exercida do etrrprego que occupo, desse professor. creio qne a cnmnra niio duvidarli mais,em 
:>oube logo que nquelle p~;ofessor niio emptegava todo " es. vista da leitura que ae..bei àe r ..... ,; que o presidente da 
mero que devi& no f!nsino dos alnmnos, e poí;; ouvi q"-ei><no pro-.·incia. o podia remover conhooe-Ee pelns di~posições da 
contra seu> descuidos. lei. (AI"' ad08.) 

< Mais velho nn. C!!.dcira, c mais habilito.do que o 2<> pro- JI.Ias ~-ejamos aindA se eu intervim com míuha autoridade 
fessor da 2~ cadeirA, que >iiJ foi creada em 1848, de >ia elle para n priva.çiio do ordenado de• se professor. Senhoreo, no 
gorar de boa reput.'\Çio e ter maior numero de díscipnlos ; presidente niio compete tomar o lngar da. parte; a esta in
era o contrario; o2• professor tinha sempro de ao a.lOO e cumbia. requere• o s~u di~eito aq_uear competente fosse. 
t:mtos alumnos com frequencio. habitual, e elle nunca tinh" E' ests, a meu •-er, a verdadeira theori<~. em admíui~tra-
mais de 40. ~· (.Apoiado<.} · 

< Proc~>roi achar a cansll ni)Sta differenl'ft, e me diziio tG- Sr. pre•idente. foi ainda accusada a pr<!'iàencie. do um 
,:.:.s que era o poc<!O zelo e nenhuma d édiea("iio, pois que lhe outro· facto. de ha<er demittido esse indirid~>o do lugar de 
~obra TA" de.ida c..p4ddadc; verifiq«ei por meio das ins- professor de musicn do QOllegio do educandos artifieas de 
pec')ÕI!S, c COn•CDci-me desta verdade. Jaragná., demis$io qne elle nilo merecia na opiuiiio do nobre 

<Como uutria Jx:>.s dispoeiçües em fa,·or dn'le professor, deputado. Senhores, qual é o motivo pelo q_ual m:na autc
sab<mdo que -ex a. ho.b\l. pua" ClllWeuce:r-me do qae oom 5im- ridaie aammistrativa ae<e demittir um empregado! A 
ples ad•ertencia e indicações sobro o metbodo de seu ensino inc!UU, a negligeneía. a relançiio no e:s:~rrcicio de aens 
ha-.ia e:le de tomar o devido interesse pelo adiantamento deveres. 
de sena .:lln:rnnos. Fi·lopor vezes, e wemprcque inll~ionn- Vejamos se es!e em_llN.~o cumpria bem seus deveres. 
na aula, U<aS sempra sem proveito. ,.. Elle havia sido nomea.ào-Pelo digno nce-presidente o Sr-
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APPF.'WIC E. 
C:!l1heiros de lllel:o~ :~n~:t de orJ~~1ado 5()05: IllilS não era 
melhor profess,)r ·no O;)l1e-~o O e cdn.cs.ndos do l1ue: o ua no + 

ensino à a. sun êailtlrtt de priro.eir:1~ letras ; e:n 30 dl~s do 
mez de :I !ar)~ <leu 1.5 últas. Aqul est6. o extro.eta do ponto 
tlos emprt.•gmlo<.. do oolll!gio pcr>se mcz:. (!.e' -um papel IJUC! 

'1l1tJ.l.tra..) . 
Sr. prf:sidcnre, 110 di:!. em que r~ovi esse profC...iiSOr. lt:'n-

.. ... -~<>dc,·~l.--11;.zer um-,;<lT~,~~-rneç:.<o·pubtica prima~ 
ri~ C"Ql)oc~u~cio em n l;!umas vill~s e cidades profcs~ores h3.
biliÍados p;;.,za. o en:"i:lo ; !!esse :ne~mo clia removi 5 prof~s
sores. 

Ne ti hum outro f'~ qü~isott ~ os. outr.:-s rcm.ôv~dos reconh'!
cér.:O n ju~ti.\~~ à o a.cto; entendeu-!ié q~;e o p:re8idcnte tinha 
proeerudo b•m, m~• por~ o tlúb,-, deput.~do proe<~deu zn...I. 
porque remo,•eu t...mbcm um proíe••or qnc era do partido 
da. opposiy~O- S~nhGrt"3, ~ "l.Ut:..-"1. gt:l\'C injuatiça q_o.e faz ..... 

' O Sn. s~~·r:n:.t. Lo:ro :- Por.a~e ~sse e:rn am h.!lb::l cs-
criptm-. • 

L".>~ s •. D~N:"hi>O : -l'·)r ' er ei~ri:t-tor publico pód.c ser 
reh=d~! . 

si!io os In!.lis relev:1ntes set"\·iços, e com uma dedicn~ão sem 
llmit~s. (AI"'i<Ui<>•.) 

O Sa. CASTELLQ BaM<CO :- A ptO\"Íllcia inteim reoon)le~e 
e;tes serviços. (Apoiados d"' Srs. ikputadoz daR Alag6a•.) 

O Snr P.m~Et1lA. ; -E O go\"erc.Q impcriul 06 upl"eeiou ~tn 
gráo mniw elcyado. _ ... ·--·· ····· · ·- ---- -

0 Sn~ Sfi: ..u,;tiQcnocE;...::sr. presidenoo, o nobre d epu-
tado q lliz tornar o presidente das AlAg&.s odios_o ~- gr:m~e 
nnmew do nroigos que elle conta. na ôppos;ç:ae ; qmz 
torna-lo odioso !1. um .-..r.nndé nnmeTo do c1da.d~os reeom
mendaveis por sons tAl~ntos; disse que c:sse p,:-esi~e~te era 
inimigo <le todo o ta.lcaw que spparcc<:> na opos1çu'>; 9,ne 
e:sta encontrava nellc um perseguidor~ Senhores, é uma 1n• 
jnstiça. 

Quando tive de m!\nd.~r lllll'R esta côrte um professor de 
primeiras lctrtt~· parrt in$truii·se no mcthodo Ca._s:ilbo, 
tinha onde escolher entre os professores do partido do 
go"<'erno; porém m11ndei um professor do partido da opp<~-: 
sição. homem de intellíger.cía, que me P"rec~n adaptado 
ps.ra. bem d@semponhar s. su~ missã~: etttendi que nestes. 
cnr>os o metlto devia. ser a. <::onà.içiio du. escolha i esse pro

O Sst. S.;. .o: ALnt;~UE~Qt'E:- O nobre deputado fez ao seu fes5or parecia-me: ter merito!. nomeei-o, eombo~ fos~e do 
pa:r~ido um~ iDju~:i~ que e~ n:~o f~ço; ll~O a.cred.ito que os (lHrtido da oppo!tiç~o. Regoz•Jo .. rue d~ t,er pratieafto_ cs!e 
Yerd.z.Jeil•os opposidoni!-tnS, illustr:1dos e razos\·eis, queir.io acto. e pr:wtic..'lrei tnutoa. actos sem~lhs.ntes. qn..antss forem 
pal":l o seu partido"' c:.cepçõos na lei, o prí,ilegio da impu- :t.s oecnsiveo que se me ttpre!cutnrem: lAJW•ad..,.) 
n idade. (,lpoiadot.) Sau :Unigo de xnuitosliheraes, sei n.dmi- N5.o sou inimigo nato ~ · oppostç~o; reconheço nella 
l"ar u. iiLustr.l<_;Zí.o e probi..la.d~ C'elles~ ns suas aspirac;Ues ra- homens de mnit:l lmportancia. DO pa.lz: que multos ser-
zoaveis em privilegias desta ordem; elles não querem o pri· •iç.os lhe tí!m :>restado, e que hão de cont1nuar a presta-los. 
vilegio da ~rnpuc.jdL,de; querew a ~ei contra todos, <; !t. lei por Vou agorn,""S.r. presidente, entrar em um p l)nto do r:t-eu 
todos; foi isto o que eu fiz. {.4p<>iaa'os.) discurso, que >em duvida.; omo.is emba'""i"\do_pa~ m1m, 

Nem creia :t C:lll!.'l.t;J.. qUe o zelo qued..!seuvol\·i 11e:ss2. OCC.."'.· nã~ _porque. n!lo possaj~stiPcaT.o ::~to gue pra.t1que1. xnas 
Siilo era excitado. Ct"Jn:tO aisse o nobre d()pUtad··· pelo intcres- porque C:-\Clt:ll'á. sem du.v1da recnm1nn~ues da parte do no
se do momen!o; não, '*m;;re ti1."• como nma parte importan- bre deputado; von ~rata r ao ir:n~o do no~':" deputado,~ 
te d·:> l!le'U prtlgr,;J.:n_m:t nrLmbi.sr.rf'...~h-0 R. tis~a1is=lção cuida- snsp€'uS~() que lnvrcl contra. 0 JUlZ: munlClfY.~l de Mllce:6 
do;a d" iustrucção p;;o!ic". :~"''"'fui q"e em Dezembro de bncbarel c,rlos Au<!Usto da sn~eira Lobo. Acllo que ~ena. 
1855 inspcccion=<lo ~ vic,..aireotor da imtrucr-."Io puolica, comportamento nobre a.. parte do illllstrc dep!'t.n~o Wio 
po:;-or1lem. d.:l vicc-p~c;!s i<lenc!~~ a!gnrna.s cade.irns centrn.es i::::tterrom~r-me·11ests. occa.siii.o ~ :r~ta.-.se de sc:u Irmao_ •• 
de instrucç·~a pdm:lJ.':~~ c .}.,; ~t:ad~ndootnáo comp. rtamento 
a de~id!:t, a inc:;.ria. di! lO protl.!!"~ore s. ~uspe::J..d.i-os todos e:m o s~l. Su.tElRA Lo:co :- ]\lais.x:.!ll!l raz!io para. interesS:a:r-
llwa s6 portf'~rh., em U!ll ~ú di;~. Que interesse entllo nctu:l.T!l. me: mnito. 
~m men cspirito n..: s ~::.. occn.siiio '? .Era ·ou não o .zelo pelo ~\!r- 0 Sn:. p Al.S B.~~ntt.o: - 1io.s não p!Lm interl"Omper. 
ViÇO publico~ Sr. prcsido:Jte • ..; prêc:>~ >er-sc m~i• geaeroso 0 SR. S.> <: At-n~cyt!~ll(!CE: _ Éul:"ardnrei todas. ~.s con-
com os h:.•men~ que :-er~·~:m ~ ~ett 11~ Íz; é preciso ui.'io sn.p· v.r.niCucins. P~o pois qne: a. b;stori~ lo:ugs. deste facto não 
põr•se em t:oclos :..e-ncir::u~n:.os menos di~llOS. (Âpôlados,) .seJ::l interrom nid::x. n or n.n!lrtes ao nobr~ deput:l.do. Agrade .. 
Ness~ t.1mpo n~o i'!.,.v:Lio :e.~uthnc.::lt.cs politi.cos un. provi.neia., c.·(~r-lhe.-hia c.st~ fttvo~ se:~-;0 fiz~se. 
o presidem te nU o tbh!:. cu:~o eitse ~nterMse de q nc fa li (lu o 
JJobre deputado, ~toda\":~ o o.c:o foi praticado. (Apoiada.. ) O Sa. StL'I"I:In,, Lono :-Se proc~<ler com \e:U.dM.e, faço-o. 

Scnhor-~s. pra:ica u.do ~:s!ie acto q_ne me p::u·eceu de sove.. 0 Sn.P.u:~B.UtliE'l"O: -PIJi~ pVe em duvida a lecldade 
ridade :me:-C"cidt~., entendi t..~mbem d.o2poi~ que de-ria. ndoçn .. lo. do seu. colkg~ '! 
Apparec~u o eholc:-a na.J?rOvine:.a ; esses profesaore:. esta \".n'o 
par e~m fórma. em peiores condiç\ies qu~ os outros, suas O Sn. Sn.'""'•" Lono: - Nuo disse nlle ta.mbetn que eu 
familia.s t~mbem soffriiio; lev• ntei a suspensãoquede>in não tinbo.nwcscinmdo os fnc:.O< comleal.W.ua'··· 
oel: reali•oda no tempo d•s f~ rias i .!etcrminei que se lb.e& O."Sn. ? A"ES BAUETO d:l. OUtrO !lparté: , '; 
dessem o5 seus orden!!dos.... 0 Sa. SILY~IRA LOJoo , -Salvo se é por = pre! id:n!e. 

O Sn. SlLT~<~n., Lono: .:.._ Pr~ticou um acto illeg:ll. 0 Sa. PaESli>E!':n: : - Attençiio ! 

o Sn. S.; " ALr.CQ~F.~~~c '~Entendo que em tncs casos o~ ... s.- t: .AJ.~UI<liQ1lE: - Sellhores, ~u poderia dtscu· 
de,·~ n ndministro<fijo mociiricar o rigor que se tornade~ueces- tiresse meu neto do ponto da suspensão por mim sssip-.ll<l~; 
snr:o; ba•tava a col<lõa do céo w por •i p:ua totnur lamen- talvez :1 crunara com isto ficasse satisfeita, ~as pal:n·ras 
ta\·el :· ·'<:rte ~ess~s bomens; p= q:1e tall.t.:> rigor contra proferida5 p<ll, ll.Obre d~pn~o qlUUldo tt:.to~ desta objecto 
coses mfch<es ctda.õ.üo> -~ obrif(iio·mc a fazer o h1stonco um pouoo ro!Us longe. O no-
, o Sa. S•~v~m~ L<u:~ : - Çede•o;e do seu ordenado é o que hre deputado começou dizendo q_u~ x~idente d2S Alagôas, 
tinha <liroito a flll er.... • para d"r pr<~teell"o a run moed.eiro.f• so, assim procedeu; eu, 

mdij1:n ado por essas expressões, disse com força. ~ue!.la 
O Sn. p_,.,s BAn~>:.To :- Tev~ em seu pruacio muitos cadeira que eutiio occnpava qne is.o níio era =cto; m<lig

ll:ledicos para. tr:1tar .cios ~fermos ::uece~sit&dos ; !ez muito nei-me e-a camara me perdoará. se me -ex.ccdi. _talvez n~~?. 
oons serviços. (ApoiadQe.) ~ião. niiD estott acostumado a ouvir essas e:qJressiies 

O S&. s .. 1: .At.~li('t;UQL'E: - NS.o trato. des..<es ne<>ocios grossei;a'õ, c.o mçu hllJilor. irritou-se ,·endo que era ~ 
q~e são pes~aes ; ni:io. fiz mais do <Jne 0 meu dever:"' sinta a.Ieivosta o procedimento do nobre deputado. Per essa razao 
nao ter podido cumpnr como de&eJa..-a "tudo quallto dcvio estoc. <!ompromettid.o a nan-ar de longe o facto. 
fazer; assevero fJ. camuu que il.àriA de boa vontade a Em 1852, sendo subdcl~pdoda cidadeoleMRccióJo~eGa
minha vida para sah~r a de meus semelho.ntce; Jlio briel Pereir<~ Pinto, <t[>preliendou 17 not.'IS fall;as nas miioe 
me poupei; q~~:tndo niio houves.e um homem pan &P.r eu· de Jaa.quilll Bcrengucr de Mello Tempsieo. Apprch~Ddendo 
fenneiro na provincill, eu o :;eria. Ao menos eonceda-me cs•n• notas c tçudo convicçiú), c~mo tinba n populaçiio in
~t? <>nobre depnt:l.do; rulo quero ~dos !OI!r\iço& que pude teira de Ma~i.-., de quees5e home.n Ililo em culpado, porGue 
-e"li':"'ente prestar, mas l':1o ponlla: o nobre . deputado em , tinha berd11do C0!!38 cedu~ de ~n &<-~~:ro, contenteu-!.e o 
<lu~1da o m!:tl comport:ucentc... I ~ubdelega.do em escrerer em ca.da cedllla "pala~ra faLca, e 

O._Sa. p,...., ""c .. ,. .... ' -F~ o ~ue humanauumte ~ gn~~-:· á C!Un!U'Sl que essa autori<lade prooedeu mal, 
p~sS>vel fuer. (Apoiado.!.1, . d -'-'·-- ~ 

· estigma.t.L!o o aeto; mas eom illto não evo ~ o ;aeto, 
O Sa. PEl>U:lU o- O nobre d.epntaao prestou :nessa ocea- [ devo reconhecer que o ~ubdelegado COlllllletteu n~ o crime 
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APPENDICE. 
· de pas!:tdor de mced.~t fals~ •. m3S o de rc<ponsabilid3.àe por Tudo i5to -.t~··~)u:;or t,;;m ~~ esbr n~ p~,\·:nc>r.. oeh:t,_ 

falta · d~ e..""<acção nn cumprimento de 1-cus dc~eres ; em \ez do-se elb :tdmímst .. rthlll pPio . "'ice pres;õe:trl3 0 na~-5V di~o 
de remett..r ns eedulas ú autorido.de competente para íns- collego. o Sr. Cnlbe,ro~ de 1\!eUo. · ~ 
tanrn:r o r-~srecti.vo p~sso. nii.o o fez : :rnai JlGm !1 opin.i:lo Ch(•~a11do â V"ro\·~ncia. th·e: ~~n.hQ<!\re.~nt~ .n"t.sti!·.~ fa e'tt)s
puhlica, nem mesmo O fi inimigõs a ... ~sa autoridQtle nnnca. se que me CtlU$:i.t"!io des;;ósto.. F~quel ineo1nn1odatlo por ,:e; 
.1>r~•-aleet:rüo desse f:u:to pam pôr elll d.,,·id:'- a. sn~~}l.i- . ,_q'!c q_u.!!'5!9.~J4'=\1l...:.l..cr.neWe..~-pir-k~·· 

. ~d ... -- ---------· :-~--. ·-: .. - - ---- . - co raia. .. ainila. S-e t.iuhs:. L'ltUf.-"'.; clo tn:lu d~s:t ~rma fut.;l.l. q tu: 
~endo-~ _:\ eleiÇW !DUD!Clp~ de~tC!llbro, CO!llprl> eatr~ga OS homens e W,,.Jrtn:l O. t•tiucipios poli tieos. 

llende':' a oppos•I"'· que a v1ctona nao ~ena.snn; mas, tendo (Ar,iadc•) .· . . . . · 
Dece:mda.àe desse ~edn~.t,o para. a eleiçii.o de ~ovembro, o O que iiz entio~ .Pr.oenrei synàicrtr oM factos, a6zn de 
que fez J procurou lD.lltill~ o~ homens do pa;udo wher:;o: ·1 con.,rencer-me_ dA '"'tl!malid.~d~ ou.iunocencio <la auto~idad~ 
e como . p~~sando o ptestdent;e da.~MS:tele!tllr~l de nma 

1
·. process:~d!.: 1nforme1·mo de :tlgn.ns cidad>ios do• m~is cir

~ fregneZU~.S. ~ plan? era. h.echondo: -e •ó propM? dos an- cn~spceto9 ~"lugar •. sem att.o,nder:a politica, e todos :tbo
tl~S te>npos de VIOlenCJ.&A e crnnell <:l<!.ltones. N:\9 lmpurt:t; • !Jál'HO ll probld,..le a .... cidad~o; mondei ch3TD;u- Dletmo o 
nsstm .\'~eu-~"; • . . . 1rroüo do ·Jl~bre deputaci<>, jwz· mtu~icipal. e-interroguei-o 
• ProsHl.ia a.ele>ym, ua~:Ü1dade dC.JW~ ~e paz~a fre_~c-· .. esee respe•to: elle tXie dis•c: < f5r. J?re•jclente, tenho este 

zta de ~fuc.et?, _o su.l><!.. ado Jo~•HJabrw!PcreU'a Pwto. h~mem em..con.t:t de muito boar~d,,-; -nms, em cumpri
A oppos1ç:IO JUlg?':ll õein e sen.9~resses fazer um pro- menta de meus de'·~res, dei principio à insto.Ul'sção des•e 
testo c_ontn o. e!e,~o; fê-lo, e~oaqu~ Berenguerde Mello proc_csso, pelo qnal ~ tenho outro interesse llléin do óa 
Temps•co figunm1. entrQos asSJgnntu,os do protesto. JUStl~: e1lc seril po.s conclui do cotn <ielcrid!lde · e 0 snbde 

Entiio 9 subdelegado. Pereira P[nto, pr~,;idente. ~a mesa, !~gado será então proCCllsado pelo cdrnc de ~sponsabi: . 
é de crer quel"'~ temer•d!lde ou sntes pvr •gnor:tncta, e ni!o hdo.de. >-
por Olt&lb9iío de crime, como a; ... o n:>bre deputado, levou Esp.rnv~ en. scnhore.•. q ue astim :l,Contecosse . m:tS ,;iio 
para a iG<eja as eedulaa f..lsas. el.ll..-fnllaad<>-•c ácel'Cil do .aeonteceu, a jnstiço. do jltU mnnicip:ol foi .11ubstituido. pelo 
as& ;um }'to. mostrou-as .;>•• ci?ncliio• prorontes, d.izcncl" que C!lpriebC>. ( Apoia<lo•.) · • . 

· os Jnun'iduos que haVluo a•••gnadoo protesto et-iio homens 0 $" .SiL>::mí• Louo. Era obri '""o • · · · .• 
tão pouco co!'ceituados o in~tos como Bereoguer, em cujo p<ll ftU:~t ae,;,;; e~sc pt~;550 com t~ya ao Jg'z .I!IU'}lCll-
poder clle tinhn. apprehen~1~0 aquellas ceciuliís que preten- ~ . a .. "' rap1 ez pos01ve • 
dia. reiiictter áoebele de policiao o Sn. S.( E ALnt' (.lL"t:KQt:E'- Sr. pNSidCllte. pam mos- . 

Constando ao juiz tlluniCipal queessefactu se tinha. dâclo. trllr que eu &pellM eheg:.do ã provincll> tomei · teldo o iDte_. 
o que fez~ ?roeur.ou intervi~ n~Ue , cotn?? syndicou do ros~ que ~p~imeir~ nutorida.de del;la _<le•ia tom!lr pam que 
fueto. No di:\ Be!!mnto maudou '"'em C<Jntmenteá sun pre- o c:mne nuo ficasso 1n1puM, e os dtre•tos dos otdsdãos ni!o 
senç:1 o juiz de paz que p-residio o. eleicio, e antes que e•oo. fossen1 vi~l~dos. syn.di"";l'do do• f~etos. ma!'dei dizer ao n'>
ordem fosse executaWi, dava-se uma. busca ua cnsn. · de! se bre ex-mmJStro da. J n~ttça., em ea.rto. contidcncinl de· 3 de . 
eidad!io, a.rrombátiio-se ga•etas, demssav,..se a casa..des- ~ovembro, .isto ti, sei& ~]as ;depois de ter ehego.do ã provin-· 
l'e.splllta\~-se tudo. o suDdeleg:tdo, llllbe.ndo deSSes excessos, "'"· o seguultc ,_ < N.uo. ~ estranho a V:· E:<:. ll questiio de . 
:findo o trabalho do d~,eorren para. sua casn, e en,controu.-a . um ~rocel!•o contrn? !ubdel~:ic ac•t~ <;>dild~.José Gabriel · . 
cel'OB.~ ~o. •o] dados, «! om torno destes 11lll1l ~mensa po- Perc•r:t P1nto, mov1~0 :pelo JUUl mun1Czp:ü S?-veirn. Lobo • . 
pula>':'o >rrltad.a,~ qua.s1 !I .rowper em desacatos eontrac.ssa Tenho es~udado ;cwdad->~,.m~nte ~sse .,egocto, c apenas 
auton~e. o .JillZ mn.~tetpsl tio· po.uco pr~ente. cessar a '!l!lllun.Idade clo>Jto:ai do aubde~•gado, mltllda.tt.i · 

O Vlte.pre!Stdente, sc•en1e destaSocenr.en<'JAS, ordC!llOu:I.o responsobiltsa-lo! porqoo llUlgucm . dnnda da probidade 
ehM'e do poücia,ao juiz de di feito e a . outrns s.ntoridaclesque desse homem: O<IJO etiiiie é :n!lo ter procedido ollieinlmenb!l 
fossem COiltô:r o po•o, e pôr termo ao di•turbio; fõmos na approh<!MtlO d.Rs ceiiulss em tempo opportono. Por O!'a 
bem fefuea, scnho11ls, por nio termos entiio a l=ent>.r o.!- c••e negocto estâ. po.tndo. > 
guma gtaDde des~ça. · .1\Io.:ndava eu fuer ao go\'erno <tue j4 thlh~ tomado .conhc.-

0 poro estava irado contra o juiz mw:>icip:U, irmio do cunento do f11cto, e que procurava 'lue.a.Ie, fo3se rlgoroa•-
llObre deputado, queria <;nebrar~The. as vidra.çu da·.,aaa, mente obae~- . . . . : · . • . _ .. 
t.ntregar-ae a ontroa es:ces!lOs; fo1 felizmente acalma.l<:!pela ·E':tilo o nobr!' e~-munstNdaJn>t\ç:r.havU\dingido t. presi-
~nça. dAn.ontru a.ntorldlldea. · d~'!<ll4 deAlRg~,"c.s, em 19 ~e Novembro, um aviso, no qut1! 

Esses exoos~@, por esaea mctivos,e neues diaa de eleiçiio diz.a:na pcutQ .fin:ü 0 eegu,ntê' • • 
popular, nU::, sio raros (opoÚ>d.08), por mais consta» te 0 ,.iva c Cumpre po~ que 'V; Ex. mfonne com nrgm~ ao-
qu~ 511ja a 1101511 repronçiio. · bre o _facto de m~~cçao de moeda lal.,. .n~oõwda. .a 

Collocado 0 facto nesta ~nto, 0 gue foz ojui% municipal IOb:edtto aubdelegao.o, qu~ de• e eet logo demittldo, sa.eom 
irmiio do nobre deputado~ Proaegmo ua i:n.otrueção do pro- efFettD hll colltl'!l elle sue !'C!' tu. • : • 

0 
. . 

cesso. illquirio testem.unbas, e qumd,o 0 juüo de p:u. Jollé Como m:mpn eu est~. &VISO d<? governo •mP01'1n!. A. ~ 
Gabriel Pereira Pinto presidia a qnali&caçüo que Jliio havia m~ra o. v.lU. ~e:. En~d1 C?n.ven•on~. a.penns reeebJ o cit!lcio 
aido feita em Jnneiro, por causa do oholora, ello 0 manda . a~ dtr•g.t um ollie1o ao JlllZ mwuc:pal para que me eom
-.ir á eas. presen~ e dotermilla que ae rccoTha ao estado- . m'!-tu~6&e em que ~ ~ a.ellllVll ~o prooes .... E.~ m_()u or-
maior do qllllrtel do 80 batalhão de iDfll.lita.ri•. iic1o é de 2 do Jane.ro, c eon<:Ub1do n~stos ternto~: . . 

. O juiz de pu·disse quo lliiO podia ser o.comp&llhs.do prc!o c Palaclo de governo das A.lagGas, 2 de JMe1ro _de 1857. · 
•enio porumollieial de.pll,tent.e igual á sua, por um ~.- Commnniqne-me Vm. co~. ur.t;enma. .o ~tado :em que !lO 
pitio. · . · . . nc.bs. o P't'Oee!S? por esse JUlZO .mstaut;'do ~zr.ra o su~e-

0 j uh; municipal e:nteude que esta re!l.e:xii~ é um desacato l~o d&st&_ e1We. J~ Gi\bnel Peretra Ptnto, J1elo er1me 
â 'iWL autoridade,'dete=iu3-Ihe novamente <tue sc.rec$lba de. rntrodu~o de moed!l fa~ declarando-me o em em que 
preso, aeompanh.:tilo pelo e•erivio do juizo, e por .fim de- fot preso o dito subdelegado. , .. .. • 
c:lara-otam'Dempreso em fl.'lgrante pnr deso15edie.ncia. 0 ~ Co~vém que Vm. 1l.c;oo1ere ?'JltoqU!ln:ofor comr>:ttt•ei 
j uü: de piu, \'endo q_ue lliiO timvn. partido nessa resistec.cia, com a ~r<lGtt ob"'.'rvnu= ~ l<n" conclus~o ~e~e:pro>ccsso 
que lhe parecia legai. ee<leu. e reewheo-se pres<:i á ordem do colltr:l ":"""- 11~tox:<h~e pohct:tl,p3ra oer dcmotttd&, .., com . 
juü:m.unicipslnoestado-iaaiordoqWlrlcldelinha. (Oh/Oh/) eum .effeliO .fo1 enmmosa. Deo5 ~e a Vm.-.Anl<>nio 

N'o dia seguinte interpGz o r~eur&o deh<tbtt.,-corpuspc- <:!"11'1' de Sa ~ 1-lbWJut_r<J,W·- &. u~. Carlcs Au~to d& . 
rante o jui% de direito, e sendo provido o· S<>n re=o. foi ::Silve!~ Lobo, .J~•z mumcnpal. dcst::l ezdnde _ac Illnce•<:· ~ 
posto em liberdade. · O JU17. .~tlllletpal re~poc.det1-me da seguwte mnne= em. 

Senhot'eli, · 'I.Wllll:nS viola~~ de lei .foriio eommettid:ts em 3 de JaneJro :. . . ·. . . 
toàoses~ lletos!!... (Apoiado..) O_jaiz de pu J osé Gabriel • !Um. e Exm. Sr. -De J>Osse do,oflicz? ·ao V. E:t.. da- · 
Per~ Ptnto ertL pn!Sideute da JIUlta de qnalliicação, e tado de hont.etn, no qnal me oràena ·quc >Df~rmc com ur
c:omo tal tinha a illllDn:nicla.ae dom. 28 do. lei re!!Ulrunen- J;llncio. so\ue o estado em que .., sch.a. v proees«o por este ·. 
tar das elei9&• do 19 de A~to de 1846; como eleitor na juizo instaurado OODtr:l o 5Ubdclegado de&ta cidllde José . 
~~ -torlal tinha ~;,~ 11. immun\W.d&'do a.rt. ~da. ~briel Pe'ceir.!. "Pinto, \)elo crime de int:rodu.cçõo ~e moeda .. 
:mesma lei; como memhro dA mera puoehiat em Setembro f:tl~a, com declaração do dia eu:1 que foi preso o dito aubéfe-, 
tinha· tambem a immnnidacledo art.45; fiualmCDt..eomo 1~; ooll)lllunieo a V. Er. qne agora :mKmo'~ton pro
eidadli.o ti ,.!lha dü-eito ao respeito e â ,Protecyiio <ha.antorid&- . ~ndo â in<tniriç;;o da ~~ telltemnnha~ i2m de d~ 
dcs do pau;. (~Jlllia®r.) . · · · •. . !"'r nes~ proee~;o. dep015 do : que ' e segtrirá<>-.oe d~ 
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u 
te~~ =!iruido-JIIi,:~ntar a V. Ex. qúe ·~i-e. · < Illin. Sr. Dr. juizJD.unicipal. - O capitão Jos6 Gtbrial 
feri®.;ubdeleg&do·ror ri::c61hido.•ao,·~.. . d. o-~ior do qu:u:;- ~ereíra Pin~. p~eson.o quartel~o ~·tado:uiaior müitndestai 

militar-no a;.. 16 d.o Jtii::dé.DeZ<!JOlbro pi'Qz:lmo puSad.o, c1dade, pteelS~t •. a;~ dOc~SeU::dinlto> -qn!' ~-$eU despa.d>o 
· dO·.mãnd~p(làido ,por,.este_ juizo,-., . mand.~'>'qne. o escmvao·-em,-eu;~ poder UDtlrelllc:OUntos<io 

~ • :.- : · · ·_. ,.,. _ V. E· __ .imâgiiiAtio ·erime.do S.nppllea>J.te, dê .. por eerl.idio,o ~i~ 
~ JD.O!lto·pre•tado por JoaéFamoisco Souos, -e bem:,a,11im :W:,:.· ·. 

cl.areo ;:atádo <lom<!o::no. ~i~ •. f~-~<leferJP"m
·::=..."E;·It:rY:=Qiiãi'6iliem -Ms.cei6,.3. de.Janei<Q de l8.57 • 

. -J01é Gabr~•l ~..-eira PmtO. ~J?~paêh.o;_. .Req1l,eita:ei!t 
.termos. - -'Sdoet.ra LcOO •. :.~. --~ -~ ·. :- ,.:. 1•• • .... ·, •• • 

.. ·Veja a ~m~ ~ um W. :tequ.rlin'!!mto·mei:ecl:i'flte' des~ 
pacbo, ~qn~ut~>em termos·! (:">'~ """ôaclo•;)·•::'· ::' .-. _-, ,·>' 

F ez a partft uJU ·no,•o requenmeuto, ou umareplle&'llo·s. 
~os !ega~.te~.- . . . · L··:.-·~ .' 

.. Dr. o devido.réiPel'to 
J>O .. t.àdó- . 

.· .. 
. .. _: .•·· ... 

•: 
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{ií~ oÜtr01 lliJllli'!U, .,,..,,r...,.) Deoo guar<le a V. S •. -A. C. ~Se> ·· .A.l!luquorqw.- Sr. ilii-
O Sa. 1'aumr..~u: , - · Attan~ !. pecto• da. t besou=is. de f:uenda. ,. · . . · 

• • di · • ·"- de PiiYer.e, Sr. p~idm:i, que se eoDtesta ao preside!! te ~· 
O:Sa. S.< '"..U-ai!ct: •-.a. eounara. gz~<:-;;e-&m"" ..ungaa, 0 .Urcito de su.spender nmjlrlz municipaL... . 

honnxome com. a attenção.com que.me tem 011V1do. • . . .• . . · . • .. . . • · · · . 
Oatrapoçalmpo"":"wéaponansd.lsu.o.(>Msiic-OD~ .e _Sa.Sa.VE7u Loao:-Tinha o dlrclto. mas flltou. o 

dél)tW.dOdls$e»s. ulti.ma sessãottuee-a.ba~rce;pousabill- .motivo. . . · - - · · . __ __ _ . . ··-·- -, --- - -
.~ sailo. lõ'!l1 .. :itmil> .. ni~IL.106-4=-c.de&Obedíeneia-,-;~~e- - - .os;;. ~z AU>~I!"""\!U>:: -O motivo foi este. Os erts. 

e.:e~ra f:meções_de ~tl ~~o esta!'do de noJO• Se o nob:te_ 128 e 154 do codillO crimin:ll dizeJD. assim: c Desobl:<iecer 
deputado tt•~ lido .a{~(!~ • .;ens. q_ue o tun~ento da ao empregado pnbllco, em aeto de s'llil6 f ll!leçõe&; -debela" 
.su..~nsii..> fo1 a desobedien~. e o n..o eumpnmez~to d.e do=~- on de fazer ctllllprir e:x.aetamente_ qual. 11.uer lei 
otlieDJ logaes. . · · . ou re ento; deixat d e ctunprir on fu.!r ewnpnr, log<> 

o Sa. 51uou Ulmo : - Tenb.o aqui eoliSS em eon~o. <;U& e &ej~ po.5sivel, = otdem <>U reqnioiçlio lligal<le. 

Os ..:• A • ....:.D· · ...-....;. · outroempregado; penas ... etc. ,. 
a. ~.-'" LB1l~Q~ .• 1Z a r-• -- Enera um empregado; o mniío<lo nob~ deputo.do tambem 

< O presidente ·aa provlnci:l, nsB.IIdo da s.ttribuição que o ~ra. mas inferior.... · · 
~e COllfete i! .~rt , so ~. 8 . da lei de 3 de Outnbro de 1834, . o Sa SII.'I"Ein.. J:.oso : - E liÍÍO deu 3$ mform~! 
Ausponde ao JUIZ murue1pal de:.te termo. o bacharel C4.rlos • . . · 
A'l'lgUsto ru. Siluirl\ Lobo, do exercido do •eu. o111prego, ot~ O s,., S,t E AucQVJ:RQt:t.'- QUAl era o pon to da qnes • 

. q11e se ln,ti6.que pe~te ~juizado de direil.o. da comarea, tão de que "<> ;ntnva? Trlltava~se de ~s.ber. . .. · 
o~cle _nu ~ respon~bU!s.'ldo oa. fórma da.l.,,_por _de sol»- O Sa. Sn.VE!n.. Lo no:-Bei de levar " todas n; ll1Zes 
dieneut, c·n:w eumpnmento de ordens legaes. l'~· se :>s que é injnstifica•·el. o &Cto do nobre presidente. 
necessarias comnn•nicaçiíes. Pahcio do go•erno dl\s .Ab- . . . 
'""••,21 ele Fe•ereiro de 1~7.-.4.. a. &eSii e .l!!bvqtJerq._... > O S.11. P.'"" ~ .• nu:ro: -E elle está demonstrado a. todas 
0~ .. as lnzes que é Jus tificado. 

-. o s ... SLL'nfM l.oiiO d& um aparte. . o Sn. s;. " ~()IJE~Qlllr ;.-: Qtllll. ma queatilo de que 
· O S1. SA E Al.ll'CQllftQ'Ol: :-Sr. presidente, cn esp)Jco se tratavn? Trnmva-se de sabet •o havia ou.ulio ·ponegui

e ste fJ.C~. ::)ío dia. ~s. em_que o j uiz ,mumci~ m~ di-rigia çiio da parte do jni.: m'OJlicipal conta . o juiz de pliZ que · 
·lllÍl oflicto com tanto& condimento5 <la U1S\lborl\noç110 e dcs- est.wll eendo ·pt·occsso.do. Qual era o tcrmametrl) desta 
oOOdien~iJt, dingio-1lic tl.III. outro em que me eotlllnunief!m apreciação! . · · ·· 
que .ha~ia rec·eliido !'1"\uclla occasiiio a, para eU.o muito lll• 'Et";io os dins de prisão que soll'ri:l esJe juiz d e ~. e:riio 

. fansta, noticia do fallacunento de sua prezada mili, -pe!o que, :úlldn, e prin.ciP!l-lmentc os di:la qne deC~Jrriio desde o fim 
prevalece11do-•e do favor d11 lei. ileb:ava o c-setcl<:io da em- do_procei•o uté a pronuncia. Determinei no jmz mnnici
preg<! por. oito dias, e re<:olhia-fe no noj o. Eu, condoid.o pnlque me esclarécesse neste n •t>cito- ~po.,detHD• alle 

. entliO do e>lpe por quo elle ~cabavs de' p:usar, porque infe- q11c euniotülha esse direito. qll.()em Í$SO c!lriolid&d&,mlnlut •. 
lizmente )~ provei 'l.lmnto dóe nm golpe destu Ordem, cllm- Dos obedeceu ou :não! Exp<ldi ou . não uma ordem. tegal! 

. lll~quet á: thesounria de fazen_ifu! pnm evitur 9nalquer Pararoostmr_ qu.o . ~ ordeJn ern l~~nqni e!obl. a_ le!9s1Jro9!o.~ · 
dundi á<:er~ d.o olll.enad.o· <; nut:grudl\_de. 911e o ll'IDào a .. o O:tssento da .tnnsd'cçiio dos plllStclmite& de P:O':li'CJ& é a le1 

;Mbredoputru!o se a.eh41'411lloJa<lo po~ otto dias pelo f:illea- de3 de Outubro de lSU. Oatt.l• ~le1 diz' ~O pre-
. · ln~:nto de sna mii.. . &\dente de pl'I)Vineia é 11 :primei.%4 antoridacle della. Tõclos 

Mas o j t:iz de ~~to da cidade de :r.ácGi6, o .Dr. )~~· quc-nella &e achUCIIl lhe seriio subcmli.nadO!I, seja qual ror . 
C:l.sado de ÂmuJoLima Arnaud, que-te'le nesta caJa ~:saen- a sua classe ou gmi!:oa.,.;<o. • O srt. so ~ 2<> diz.que ao pr&
to po:r mais de wna.ltlrl>J.atura, e qu<> ti bem conhecido por sid•.nt.e compete exigh dos empt"cgo.dos u Wormações e.·· 
mtutos dos no~sos colJ.egaa, lendo na G4::ei<J O{Jieia.l ess& ps ttic!pa r;ões que j uigu con..,ementes pua~ ·beaex~ 
·commnulc:IÇÃO, -e sabud.o ao t::~esmo tem_po que o irm~ do druoleis . Om, o que fiz eu' Pedi olguma.~USCL(\ue:Wlo fone 
:o.~b~ deputado contin~a :-o cerc!cio él.e SU!'- !lD;toridaae, de utilidade publiea! N.i!o deto~ei qM o juu ~olpal. · 

. · =<~b•tante&eorrunUlllcaÇilO~pTe~>dBncla,clirlg>o-meum me déue infonn~çõee que eu Jnlgava. nec:essiWU ~ 
oílicio dit.endo qaa o so~prendQra essa commnni~ que apreciar llDl a.cto q"e gruticúa contr& 11111 cidad.Mo t C11!1l

;. l~m" dirigida A.· tbeouc~rnria., porotue o jul7. munici~l conti- piio cllt e!!Sn oril.em! Nio .... 
• ·nue.va nu suOB fn:neçõos; peaitt-me qtze o escl.P.rt!Cesa~. En- 0 ~ L 4á 

tiio . .o mea espirito achon-sa ez:nbnravado; nilo podia os.pli· s~. ~:oon.,... . 080 um aparto. 
csr o ~de motivo qae teriaojt11Ztnuuicipãl ~. no O.s ... S;. w.·A.I.a<:~·-:-E' ~&'bidoqueoa =aee ~ 
mesmo di:l · eln' que me partieipãra o falleeirouto do sun orimca mostric> que pr&tica.do o lo crime, o 20 ~ QOJlae-

miii. interromper o llojo e ;eeutrs.r no Clterc.iclo àe sua au- .quencla facil . .Asalm &ccinteceu uo caso do irmiio dll nob~ 
toridade. Determinei eo juiz de direito no m·~o olllelo em deputAdo; elle tinh!a ~tiead.o uma deaobedieuoia para com 
que lhe oommur.iqnei 11 auspomaiio qne indagaMe este !açto, o pl:Uideote da p:r::ovlPcia; praticon outro acto &emelhante, 
nl!o twlto p<l!o facto em $i ~cilllo, m!l.acomo e.xP.Iicativo\!e aballdoundo a pxOvincia sem licença con•aüeD~, e l!:O 
algum outro ~traordlnnno, que obtig1>'111 uw· tüho a.rom- tem}>O em que esta.va ·llelldo res_ponsaliillsaao. E .IUllda noo 
per o luto que o m?Ol\'ia pcla morte d.4 lua. mii., , é túdo, w:xa um. ofii.cio .que recelii no dia. imm.e<liato ao às · 

o So. •. Stt.VE.IU LoliO ; - Pó3e ter urna npllMçõiO muito 
hcn-rolõll. -· . 

(}S.. S.< E A~_.,, -Vou ler o o15cio que me 
<l.irigi<> o j uw municipal, e o qne eu dirigi á th~onrorh. da 
~: . 

.c Dlm.eE..~. Sr.- Puticipo a V.Ex. qneasora mee.. 
mo a.caoo de reeeber a, para .mim, infan•ta .noticio. de que a 
minha ~ Jllii .sucoumbifa de Gm4 grave malatia, 
~o q11.e me tcubo llllOjado, e- deixo de dar ·expediente, 
mau do a.tsim a·o favor da lei duante os diu d<> recolhimen· 
to que me é <lado ter ~ perda irrcpanvcl que acabo de 

. aoffrer. Deoa ~e a V. Ex. Mlu:ei6, 13 deJmeizo de 
'lBS7 .-lllm. el:s:m. Sr. Dr • .A.ntonitl Coelho de Sil. e .Albu
q_uerque, prs.siclente da pro'I'Íilci.B, - O juà; municipal, 
Gu-W. Augrato ·Ih Silotiro Lnbo. • . 
. Oofllcio do presidente da provmcia ~o ms~ da thG
souraris. da íazenda, é o ~eguinte • · . · 

< 1J!m: Sr~ ~1llll>unlclo a~-S~ para 'ua m~cia, 
que<> J= m=eiP31 e de orphíõos ~te termo, ·O biehnel 
COJ:los ..\nga..to â4 Silveira Lobo, ae . acha anojado pela 
lliOitt do sua miü, como mo participou em data de hontem. 

&na putida, uo qu,.J.c3eel.ãnqno sem.~ umeorrcc:tivo 
contra o p:reoident& da. JltO"illcia. poo:que 14 asei:al ti:nha. 
ga.rau~·-· . .. . 
0~-Sa.n:uu.Loao:-E'~lõL~Pect~! · 
o&. S.< E .Auu~: - Poia é de poru:a mont.S ó' . 

procediinentodeuma.antoridade queahana<mio seaposto · 
sem .tedke:n\)1. pa.m o fazer ! ... 

OS&. Sn.nn" LOJIO: - Vê-se bem qne ~. outta 
raziio qne lhe da\'& oste dirllito ; 1e qner, e11truei nessa 
cüscns5ão. · 

U• S».. Datrr.uoo:-Da·e ~lo, ser fr3nco • 
O S•- Sn.n.ul.oao :-Quejl.uvida!.h .melhor man-

da-lo enforcar• ' 
Os .... S.!. E A.i.zl,~ : -Sr. p:n:si<lente, o que 4evo · 

taz.er aentü: il ew:n:u&,éo seguinte' oirmiiod.onobredepu-· 
tado. lle5S~ oilieio qne dirigio no ~idetrle da província.. 
clis!e ·que .e jn4?;an sm~, 'l'~~" aeasdimtoos <!!t&'Vio · 
compromettidOs.uto a~ & mmht!. ~sia1de~ tn.
tei de saber o que havia., se havia pm;egc.íção, ae ha\'Úl ~
gum trama negro eoutra o i=io <io D.obie <leputado, o ouvi· 
dizer que wm ~fro!ito ojaü:dc direlto..éeta~ ~orde ill• 
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APPENDiCK Õl 
fonnaçõe>l _que ·não podião eer nlrosa~ ao i.rmão do nobre 
deputado. 

~ CidadiíOG •ot>ulte& desta freguezia, • quem oopeei.a!
mente UDS ·dirigimos, oe ha u ms. oec:asiij(, em que d....-eis 
manifegtar todos os vossos sentim<;ntos de ordem e liberdade 

O Sa. SJLV,I:Ja.o Loao; ·-E' iiÍdit:na :represalu de que esse 
homem J.uçou mão; meu irmiio é muito honrado • .,st4 su
perior a accusações dosta ordem. Niio quero re~~~-'• niio 
--~d.ellu. -··--- ...... . -. -- .. -·, ..... -· ... - . 

O&. S! r. Al:u"I!'-'UQCE ; -Quando pra.tiquei o neto da 
suapensilo contra o irmio do nobre deputado. não vi que ti
vesse commettido um crime, mas,.; que tính& comm<!ttido 
um ~d~ j>eecndó; n~o attendi que essej uiz ml1nicipd 
ern 1nniío do aobre deputado; ~ me reeot'!iei ~ue o no
bre deputado tinha aqui uma cndeira. Eis...qui o meu 
grande peccado para o nobre deputo.do, que entende que 
pela saa poeiç!oopres!denteael'ee>ta• a'!illix<J dojllÍl.lllu
clpalsen irmilo. Senhores, se eommetti um peccado, desejo 
morrer impenitente; não tenho'arreponclmcnr.o nenhlllll 
elo acto 9.ue pratiquei. (.Apoiado<.) 

. ella é cheso-d& i o Un.. pre.iden te n~ portence a. putido 
~.e garante ~todo!; S. E". e•t:t 'collocado superior ao 
espirlto de plll'tido ; e ll.e•~- ho.B_~g< po_l!)@> __ a~r.da. "1')~
laute o oWIIprimeJ>t<' e respeito á~ leis cio paiz. Concorrei 
ol.eleiçiío;oonoorreiem ordem, em paz e trll.llqWllidade, tendo . 

• cou.fiaoça na primeira alltoridade da provincia que garante 

l\ias, Sr; presidente. o que queria o nobre deputado que 
produzissem no espirito publico esses fuetos que apr&sentoll 
contra a minha administração~ Sem duvids o nobre depu
tAdo t inha por .fim fazer Cl'êl' que o presidente d1ts ~as 
era de um espirito :ci:<oso, po=eguicior, intratavcl. inconci
.liavel. emJim um h omem verde.deira nnthi tese da -éooca 
actnal. Vejamos porém s5 usim é. Não me posso prll\7ale
<:er de melhor ,_utoridade do que da ptoprin oppostçlionas 
Al~ll!. Ora, a· 26 de Otttubro, seis dias anus da elei~, 
dizia um jornal da opposição o ~~CgUinte: c Ao deix:o.r V. 
Ex. a pravíneia; ha.veta. cinco·mtnes. twl.o annnnciava que 
-essa nova .éra, tão de todv• almejada, seria em brevereili
::uda. sob o& snspicioo da benehca política apregosda pelo · 
~verno inl~ :\ qual V. Ex. deu ll-CSta província o 
nnpnl&o que era de <ie~jsr. Nossas diopo&ições; aliás as 
dillp<>sições a... 0!'';10Sição libernl, v. Ex. r.abe quaes ellas 
erio, pois que deSde quo passâriio como lei as ulthn.t.s refot
mas eleitor~ declarámo-nosdo l3do cle!ta.s reformas, ep~ 
m8ttêmos 11.1) ~·emo o no!so coneurso pllnl ::l fiel execuçíio 
·dA mencionada lei. > · · 

!)uçn aiuda. ·'a cam3l'&_ o 'lue dizia. n opposiçiio a m eu res
•pelto ,. "\ 

c A o~poa!çiio l iberal, E.'<m. Sr., confiada »o caracter leal 
e j'!l.ltiC'Clro d• V. E."<., pretende apresentar•&C na elelçiio de 
2 de Novembro e pleitea·la com tõda a frn.nqueza. o lealW.de. 

c l". E». que t~vc a coragem de debel:.r, com a. ajuda de 
Deos, o terrhel tlll!!':dlo que ha. menos de um anno enlntou 
liCIU:l proYincia; V: Ex. , p8.111 quem neu'i trütcqudrade 
luto e aemi1eriasdirlgiiío snasvitt&stodotoaAlagíjn.llot, 'oeln 
dizendoaProvidenciA pela marti\ de ser V. Ex. quem os preei
cl.laae; V. Ex .• emSni, quetiiojustostitnlosdereeollheci
m81lt0 e gTAtidlio conquistou doo A\ag.ianoa , e cuja vi~ 
publlcaté-nt6 hoje um grande JliiMO dado~ e. gloria •• ,. > 

Eu :z:ilo mereciR ttlnto. 
Poder-se·ha dizer, Sr. presidcate, que o dia 26 de Ou

~ubroc!tl\\'&Aindamnitolong<o dodiD. da eleiçiio; •ej amoa 
um nrtigo impreuo no cllii l o do Novembro, Telpera ela 
eleiçiio. Antea deste artigo está .Publicada no jon>al do 
me•mo diR uma carta que m e diril!lo o individuo que se diz 
cllefe da opposiçio, na quclsc líl o S(.'J51lillt'l: 

c Aausenciade V. E..,;. desta provmcia mo acabrunhava, 
eccnno estaT&aeosmmado a ouvi~o sempre frAnco e &iDceto. 
:foipamtnimmotiv<i do·.mnior prazerqnaudo nodla20do. 
corrente mcz sube que V . Ex. tínna ehegp.do 1\ esta cidade. ~ 

Eu respondi a esta earta, e o jornal ela opposijliio publi-
cou então o segninte artigo dcf11nào , · . · 

< E ote pr61>ioso documento que offerecemos ao apreço da 
proYincia, senão d<> -~, revela a pureza da a.ntodda.de 9.uo 
sabe :manter a sua grave, justa e devida poliçiío. E poLS é 
oom todo• os' sentimentos do maior nspeifo que rendemos 

·toda anossacon5ança ao·~. Sr. Sá e Albuquet'lue. 
< A autoridade que assim pra.t:ica, tem direito a que~r 

:z:ossa. parte cumpramos os nossos de,•ues; e.nem era de 
esperar outro proc@climento do Ezm. Sr. Sá e .Albu.querque, 
que, eomo del~o fiel de S . M. ó lmpero.dor, quer a r:eall• 
sa.çilo sincera e leal da l ei das ultimas reforma& eleitoraes. 

< A oppo&ção descanse e confie em S. h.. , que os·seus 
.direito&' seriio gar.mtidos. Resta-nos sómente pedir ao& 
llOisos amigos que observem-testrictamenu os &ens de•e
ua; Dão preciStUnos da mmor altençãu publica para de
}'O'itarmos Da um& eleitoral OS DOS!IOS 'VOtoe; nJo Ra da 
parte do govllrllo o mais leve intento de mtervir ua eleição l 
·e o nosso &miflO• o D r. Jos.l Angelo, 6 o responta'ftl por 
--~Ulllquer desVio 'l~ àanosaa parte po111a appaTeeer. 

o voto lil'~. ~ · · 
• O Sn. SIL"'~'" Lo110 : -Tudo isto se p(ld~ dizer por tae-

tica ; nada prova.. . , 
O S1t. S.' lE ~al.on: -Senhores, um ~dmínis

tradornio se pel'\'érte .. e m um di&. (Apoic!d01.) Se o nobre 
deputadoDio.se conteDta~e IIÕmetlte como effeito ephemeio, 
sem duvida, qne pocleriiio fazer Destn. casa &S ~une :\CCUV.• 
~· injustas <:Ontn. o p residente da pro~illcia das .Alagôu, 
se tivesse 'llm ~ista· fnzer algum aerviço ao pa;z, o q~ de
veria fazer1 Mostru que esse p resídeuto, qne por tres 
annos um admini&trado aquella proV:...tLcin, ·a. um ~ondtUido 
a um estado rctrogrado em clvillMÇiio e melhoramentos 
de todo o ~oero. Niio f~ i .to nem o poclio. fuer : portà:ato 
permittimqnelhe digaqne senilo promovi o prog\-eaeo da. 
provincia em· todos o,._:;ous ramos ele administrnçiio, ao 
manos uio o e::nbal-11.~. P uuco $e me dá d o Juizo que o 
nobre deputado po..,.· f4Zer a eemelha.nl4! respeno: · 

O Sa. SIL't'UÚ IMo ; - Q111U1do ett. f:tll.at o trnto.rel d:J. 
mesma maneira. 

O Sa. Si "ÂLBVQtm:OilE :·-A ra.ziio pela. qwil me tenho 
:Uon~o nesta discussão ó pela defereucia e consideração 
que dCVO DiO SÓ á ·camorll dos 8rs. deputados e ao paiz, eomo 
tambem aos conspieuos cidadão a gue formâriio.c gabinete 
tra:nsacto com o _qual servi com inteuil conlinnça.-.. , 

O Sa. PU>aQna:- E Dinguem foi maisdig::to dessa c~n-
lian<;& do 9.ue o :nobre deputado. . ' 
. O Sa. S! 1: Á1MrQCEIIQtl'E :. -Fiquei por um pouco des- . 
gostoso veudo quo . o nobre d.eputa.do punha em duvida ·ri 
ICal cumprimento dos meus deveres, p11nha em d urida a .6el 
obsenanoia. das inspinlçõea que recebi dCII6 gabinete." Po_r 
todos estes motivos é que subi hoje. á tribnna pllrn explicar 
o meu procedimento. · · 

Senhores, a e amua ouvio que o nobre depu!:sdEI pt'oen"tou 
convencer ao aetual gabinete de qt:c o presicleute d& -pr<>-' 
\'ÍllCÍa. àas Ahgôtts era um en~gumi!Do, uma anthiteie, 
como . dioec, oom OJ h omens a.. époen. Seohorel. é preciso 
que o nobre dcputad<> se con •ença que .oe estudar a -· mt
nha '"'da publicn acharA. s6menre UJDa terdade. e é a falta 
de arabi~o política do. Illinha parta. (Apoiado•.) Tenho·ees
em~hádo cargos honrosos; maa, íenhor.S, nunca pedi 
nada. 0~ la\'lOS da QJQÍZnde que 1"0 preucl.ema alguns no
mGJJS eminente&, o d ever de cumprir oo dictames de minhs. 
aõiuciencla do cidad.iio, e a ~eneiaçiio que devo A corô&," silo 
motivo- p&m que nito posa r«tr6&r mous aeniçol no paiz.. 
(Ãpoôar!OI.) Ac~itaJJdo os eucal'jt()s, al'nltro toda! ali mfii· 
Culdades, aiio temo a. reponsabil!darle, e 5ojeito-mo aos des
gostos, como eatet que o nobre deputado me fez sofl"rer. . 

Senhores, confeaaanoe uma ftrdade, e ó '!= uo nouo 
paizsó póde desejar nm lugar de ad:zün~ eeui.~tlgum 
constrangimento oquellel que nunca occupârão taet lu15a
res (apoi<odu); aquellea; ~ue nlio &e r ecorda.Um de que oa dias 
de trabalb.~s, a• noites ae vigílias, asínquletações de~-
%ito em serviços do paiz sãc pagos CGIII aa. inj ttstiÇas . dos 
ho!Jlens ( apo!a4or), r.om a hi•.toria dos factos de uma l:J!a• 
nem• todil àift'ereate da·reslidade (apof•.W.), e;· senhores, 
iato niio é ap;radavel ao administrador publico. {Ãpoíadol.) 

Portanto o nobrc deputado acredite que se uncb. estou 
conservado na presideneis. da pMvincia. das Alagôas :aio é 
pol'qne !;enba amor algum a ess• eo.;m-go. Niio ~uo fazer 
outrns t'$\'elaÇ>(íes -4 <:nsa, oatiofaço-me com C5ta. Estude o . 
nobre deputado a minha •ida., e verá-que eu entendo que o . 

. meu d.c:Tir a. homem publico é qnem n.ulr:amente determín& 
que eu occupo 11m lu~ honroso l'IIDl oqnalniomejulg(>· 
com luUiiUtaç<5es. (Nito apoaildot.) · · 

O Sa. Str.~a.d_..o: - O <:UO l! que vão trabalha.ndQ 
pua .., coD&erYUe~D. lle6Se$l~ apaar de ~ espi- ' 
ilhooos. .. 

(Crwlto-• dif{-'ta Gfiii"IU.) 

O Sa. S! 11 ~o~ : - Para homens que não tem 
um espírito aüada corrompido peloa !ac~CS miOII do mundo. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/201 5 10:58+ Página 6 de 17 

.tPPEND1CE. 
p!1X1i os caracteres de ~rts. ordem! esses lu.garee: s;to verda
deiros incommodo•. (.{poiado.s.) 

Sr. presiàento, co tinha tomado apontamenf<l• âcerca da. 
materla. em diseas•~o; mas a.ch<>-me lllD pouco fatJIJldO, 
e creio qaA a camara tambem o estA ; por._isso me veJO na. 
n~ssidade de adiar o desenvol vimentl> de nünh as idéu 
relativl!.lllente a gra•es assnmptos que forão disca.tidos 
nesta· cas~ para occasião opportulla : resel'\·ar ·me-hei 
p~rs. lê.. 

Mas, Sr. pre•iclent~, eu devo fuer o.inda alg11mas :ref!e
x<!es áeerea de um objecto que me impressionou. Fiquei 
triste quando vl que o ~>obre dcputnao, fazendo um longo 
pass~io pelo imperio todo, niio tinha achado um presidente 
de provinoia bom, na o tinha achado um deputado eleito •• • 
gnndo a constituiçiio e a.& leis, uSo tinha achado um hoiDe!ll 
que fosse digno do menor elogio seu_; todos mereciiio o seu 
estigz;ta; e então o que fiz ! Procnret estudar o qne de ver
dade ha.vb neste procedimellto do llobre deputado ; isto é, 

· que causas a.ct:uáríio no seu espírito ps.r<L pensar assim. 
. O Sa. SJLVEllU Loao :-As qneixll.s do pai;, os sofi'rimen• 

tos do ~~o brazileiro eão que actuiio r.mi~ no lD.eu es_pirito. 
O Sll, ~-' JE .A.unotlEaQt;E ' - E=mhlei cancte1: por 

~-aracter, e vi que a. P.'idade, a illustraçllo. o patriotismo 
e a probidade de mous dignos colleg:1• pre~idectes de pro: 
vío.chs niio ~W.vüo ao nobre deputado, e entiio c<.nclut 
qu~ o verdadeuo lD.Odelo de um bom administrador de pro
vincia. estava no nobre deputado ; entendi qu" o ~spirito de 
moàeraçio e de concilia.llíio qlle devíamos tomar por no-rma 
em o do nobre deputado. Mas, eu declaro qne não o tomo 
por modelo, qne nilo o si~ por norma. (.Apoiadas.) ~ra , 
Sr. presidente, G nobre depntado niío se contoll-tou a6 de in· 
juriar os presidenk'S de provincias •. :. 

O Sa. ::lJL"fEIILI. Lo ao :-Injuriar níio, censurei-os, e es
t:t'ia llO meu direito. 

O Sa. Si E. Al.nuQIJEaQtx : - •••• estendeu suas observa
~es o Im<i• alto, foi aos ex-ministros do gabinete transacto, 
e declarou que um era estello~tario, outro prevaricador, 
este traidor, aquelle .... ltilO sei que m:üs. 

Os •• SrLTEIILI I..»ao: -Perdoo-me, está enganado. 

O Sa. S.l. E AI.n~QL'EIIQ"CE : - .A.inda entendeu que este 
campo c ta ~•t1'ei~o pal'n u:ma. c~ifa tiiO ~de, fot no paiz 
todo, foi nn prc&ente e ao pa!S!ld.o, e disse' o.s """"ara~ passa-' 
da•. eruo todas a.vManladas ao poder, e portento nii.o pocliiio 
f:uer •~rviço alp;um ao po.iz ; a eaman presente é tambem 
a1 :P•Dladn no podet- e niio eonacgnim fazer o bem doa povos. 
s~nhoro~. llClã mmlm parte repillo com indlgna~iio esta 
observaç~o ao nobre deputado. (Apoiad~.) •. 

O S11. StL'I'EiaA Loao : - O pniz , parn qnem fallo, nos 
fill'ÍL devida justiça. · 

O Sn. S.< 11 AI.Dt:~Uil!!Qn: - Ent.i!o 0\1 cstnvn compromet
tido a fazer um estudo na vida do nobre doput:1do,"..t3im 
como na dos meus illu~tres coll<tJ!li.B ; fi-lo, e achei uma dif
!etença muito gt'llilde. Reconheci que a oleiçiio do nobre 
deputlldo, como Cllc mesmo disse e es~'l'cveu em dtuu carta, 
tinlla uma origem di !ferem te c).a.quella a que todDs nós deve
mos 11s no~~ eleiçVe•. A eleí~ <lo nobre deputado era o 
rcaultado ..• do cembio de votos por dinheiro. O proprio nobre 
del)utado deelar<:ln ttne s6 de oua parte tinha gasto nes$é 
merc~do 21,0005. Eis pois explicado o pbenomeno ; o no
bt'<l deputado , de . procedencia politica diffe~te do. nos.a, 
isolou-se de nós. Nii.o pema C<Jmo nós ; é coherente. (Apoia
<fos.) 

O S&. SJLTEJD• Looo:- Quem disse semelhante causa? 

O Sa. SÁ E ALIIVI!\JERI!~"':- Aqui ~enho documentos 
ou originaes. · 

O SR. 5IL=u I.ono . -Já el<pliquei isto "ietoriosn
m<'D.te-

O S&. SÁ E ALaUQUEBQUE, -rosso ler os documentos. 
O s ... PaESII>E>Ift , -Acho rauito inconveniente esta 

discuss:io. 

O St. S.< E ALP~;,naoo: :-O!J<.,k-ço a V. Ex. 
OS.. SILVEn• Lo110' -Peço a V. Ex., Sr. pn!'idellte, qne 

consmt.a q_ue o no'bre <leputadu leia o documento a quere 
<~efere. Não ""p6de fazer aemelhan.temcrepaçiio sem proVa. 

O Sa, S.l" ALIIDctt:n~Qm: ' -Aqui estão. 
O s ... SlL'fEJU. LoJOO : - Poia leia. Demaia, eu potl.ia gas-

hr ainck = maior somma sém denr algum ; isto niio 
quer d.izernada, e repiw, j~ expliquei satisfaetonamen_te. 

O Sa. S.l." Â.l.BIIQI!U~E :-l:ir. presidente, porei termo a 
esta discusaão. Entrego os meus aetos ao julgamento do 
paiz. (Apoiado<.) 86 por ventura as e.x.pll~es que dei da 
minhB.rondueta como presidentê da provinc:ia das A~as 
nio sati•fa.zem, tomo.rei mesmo como= favor a destitui. 
ção de ameargo. de to.nto ineom.m.odo, de tanta responoabi
Iidade, c para o qnol nilo tenho as precisu habilitações. 
(Nilo apoiado~). . 

A~cllNS Sas. DENTrADOS ' -E" muito digno. 
0 S11. S; E .ALIIt;QUEtQllE : -Senhores, nada maiS direi. 

findarei o meu disearso declru'11Ddo que quando. o :!!Obre 
deputado fez o se11 tíio longo passeio por tcido o im~o 
in\'adindo tu do. eens=do tudo, desacreditando tUàs, 
lembrei-me do S:ttanaz de lliltun, que passeia.va por toda 
parte, mas semi>~ nns tr~'as. (Apoiado.!,) _ . 

O nobre depuU.do niio quiz ~el a. veroade. Tenho aon-
cluido. . 

VOZES :-:Muito bem, muito bem. 
(O ~rad~r eco.,.primcnt~do por a7gu,...Sr•. <hpulado..) 

Sessão em J. de Julho. 

FIXA.ÇÃO DAS! POJtç.lS J)~ ft ..... -t 

O Su. P.uum~os:-Sr. presidente, senti qns tivesse lugar 
o encerramento da discu•siio do art. lG àa proposta que !i.x.Q. 
ao forçao de terra, porque lançíu-iio-<~e sobre mim e os m~-;zs 
bontados culleg,.. do trau&aeto ministerio a~cus&yôea que 
mereeiiio pro:JUpts resposta. A discu88iio, porám, dos arti
gos additivos que acabiio de ser a~dos, me propOl"ci.ona 
ensejo para justificar o tninisterio de que fiz parto, sobre o 
objecto mais essencial e proprlo deste debate, a que 'f6 re
feririio os n<>bres deputa<los. 

.Alg=• dos r.rtigoa additivos importiio a eo~aé~o 
do acto doJoder execnti>"o que creona repartiçiio do aJri
da.cte-gener , impor'.;;o s coudemnaçiio de1ta instituiçw. 

Convencido como estou de q•1e o governo S"-tiifez a. uma 
necessidade da :tdministraç:;.o do exeJ:clto, e que se eonfor
mou com a autoris~Çiio q_ ue obteve do corpo legillla.tivo, eu 
devo demonstrar, quanto me seja possivel, que easa. in&ti· 
tuiçil<l nüoé o que se disse, devo demonstrar que es.a inllti
tuição é ne<:essarla, e não á pe'l'igosa; qm o a ato do governo 
níio =orbitou da <Iutor1saçiio que lhe foi concedida, e final. 
meJ:>to que &se acto do gov.rno nio teve por !im servil- a 
interes•u indi\"idlll!C!, como t:.mbcm ae dlaae. 

o s~. Gollli<S DE SoL'%~ ' - Ninguem fallon ni!to. 

O s •. PAa ... ...-sos :-Niio.foi o nobre àeputllll.o qu_l)Jn o .. 
di!ee. · 

O Sa. SJL"'€'"'-' LoDo:- F11i eu, dlzCDdo qne ae podia 
aplicar assim. 

O s •. P ...... ,.,os :-ie:~hores, n~o conhe!'O plliz algum 
onde a orgarii&ação superior do ~x~tcito foose o que era. on· 
tr~ n61; deoejâra cocbeci!-lo, nílo pai'll aegutr o aen exemplo, 
mas pars eonsolar~mc do nosso atraso. 

O exercito disseminado pelos dilfefeltte~ pontos do impe
rio, como o exkre ·o 5ettiço publico. estava confiado 11011 
comm.ondantes lc arma&, e ~lOS presidentes de provincia •. ,_ 

u, .. Toz :-Aos presidentes de provincia,- que sACI a pri· 
meim autoridade. · 

O Sa. P -'1..,.,_, '-···' csta..-a e&nfuuio aos presidentes de 
provi.Dcia. e aos comma.a.!Ü.Jltcs. de ann:u, o que Uio quer 
dizer 'iUe os cPmmlllldsnres de anwu; não fo!IScm subordi
nados !to~ l.'residente9(apoi~); e tinha._por~ico centro 
essa admm1stnção do ex.erCJto a seeretar1a de estado dos 
negocies da gnerrn.. repartição o~da civilmente, com
postrJ. s6 de empre~dos civis. O mm!stro da guerra, oceu
pado com os altos neFios ela administração, niío •Õ d.o..qnel· 
le$ q1>e dizem r$pelt0 ao exercito, 2111lio tambem dos que 
eon:petem a.oa cleroaia tninisterió!, visto eomn dt?ve eot~eor
rer rom o •eu voto no• C>OUMlhoa da core& para :u medidas 
que •e tomão pelas outraa !leCl'etarlall de estad•, NDilo de as
&iotir âs discussões da& eamaru, não ~ e:J:erce~ eaS& fis
calisaçiio que é indisJ>!lliavel para que baj11. nni~ade de 
OlX1Jni511çào, de dl!IÇ:pllna e de lnltrnoção, para qne h• i• 
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órdem e regularidaae. par:l. que os re!!ul.amentoo mTiitnes o Sa. Boouc~ I> OS s ..... ~'WS: -Nilo siio a primeira auto-. 
aejôio natrietamente obsornodos em !Oão o regimon do p!>!t- ridade do exercito ; eu só cenheço uma. 
aoal do ..,..,mro. ::-c. O s ... P.t.'ILL'\'IIOS:- Sega.ndo a Cl'itica do nobra deputa-

E-ta p.eee .. idaclo ·era tão pslpa•el, q_ue 0 com.maudo C..... do, tambem não $el'Ía bem cabido o titulo de-maior auto
umas da córt1o se tinha. toznado de faeto uma repar- rida.da militar-ao COtnnUlOOante das arma• da côrte. Eta 
tição de.ajnd~~nte-general; ~Wllli tA:> doa os negocio• de ~- todo 0 ea~o isro é uma. ques~o de nome. (li' Do llpoiaào8 , 
portancilõ iiio a este chefe mtliblr pa:a que sobre elle• m- apoiado.!.) 
fol'lll&!l&e, p:ra que oobre e~ euuttisse o aeu parQeer. O 
nobre ex-ministro da JtllOtra entooden qu~. assim comll se O Sa. Rooa1cnos DOS s ... ,,os:-Perdõe-me, é lUDa questiio 
tinha re110nhecido indis~savel centralisar a admiui•trs" mttito lléria; as palavra! representiio idéas. (A.potado•.) 
çiio do matA!rial do exerctto, eraand<>ae a repartição do quar- O Sa. P ... a..,..aos:- Qu•stilo séria, quando o artigo diz , 
tel-mestre-genenil, convinha tam bem centmli!l8r, dentro • E como tal o immediato execuror, promotor e fiscal da 
de contos limite•, a adminiot=çio do pessonl. Entendeu que execn?"' da<! ordens do miniatro e secretario de estado do& 
convinha dar o.o commai:ado des arlll1lS da côrte o seu ver- negoc:1os da guerra ! > 
il!ldeiro carocter, a precisa organisa.çiio pan. .que ello pudesse Ainda. mai• : se estas pa1avns da regulalllento não são· 
Mr um a.=iliar poderoso do mini~tro da gnerra. as:m~ explicitas, ahi esta.o as dos arts. 9 e 10 : 

Este penaameilto do governo foi 11.doptado pelas camaras; c O ajudante-general é o re•ponsavel, peranto o f$Overno, 
o go\·erno foi autoriaado para elttinguir a commando de pela realisaçiio du medidas que impol:tão __ !L!ULttnbuições 
annns da côrte, ou antes, para reorganU.a-lo sob o titalo de cajo exercicio é con.lerido á repartiç>io pelos §1\1 do art. lo. 
repartiçiio de ajudante general do e:<.ercito. • Al; diopMições gera.e. e especiae., qne o ajudante-gene-

. O Sa. S•LVEtiU Lo•o ,-Não apoiado. Foi autorioado zal r•ceber do go>verno, v~mmiio aobre os objectos que liciio 
Parn crear 0 lugar de ajudante genntl do exercito; 0 que é a seu cargo, e de que co"ve11h.o. terem eonhGcimento todoa 

v 1e • os mllitares do eltercito, oerão publicadas em ordem do dia. 
COIUB. difl'erente. eja a 1

• assignada• l"'lo mesmo ajudante-general, ou pelo seu de-
O. S•. P .uwoaos: -"-0. governo cumprio esta. autorisaçiio... putMo na cõrte ; e estas ordens serão impressas e remetti-
O Sa.- StL'fEIRA Lom :-Excedeu-a. das âs competentes autoridades na côrte e nn• provinciM.• 
o s •. P .. IWmOS:-••• &ubstitttindo ocommando das ar- Ora, o que se deprehende destes artigos? Não é que o 

d • ajudante-general é um rolecutor das ordens do ministro da 
mas da cirtopela repartição do ajudante general 0 exerm· guerra., e qne lhe ó completamente suborilinaà.o1 
to. O I'ens~ento do governo foi bem manifesto. O. 'l_Ue 
qneterUl dizer, como entende o o.•Jbre ileputado, supprlmlr• o s~. RoDiliG<;&S DOS S""'iYOS: - Niio podia ser outn 
se o commando de armas da cõrte, substitaindo-o :1.penas por c ousa. 
lllnindividno chamado ajudants-generan (ApoiildOI.) O S... P .. a ... "<oros:- Vejamos quaes s[o ns relações oi~ 

Vejamos. senhores. se o governo no cumprimentO deste aj ndant<rgl!neral com os assistentes e commomdnnto~ de 
sen empenho, em obO!im'ancia. da autorisaç_iio ~da P~0 armas; vejamos.., os commandantes de an:aao c os~~Ssis
corpo legislativo, attenàen ou n~o ãs cnn,•enten~tas pu~lt- tentes est;;;.o independentes dos presidentes de provinda • 

. eas, a. e:.:o~bito11 ; isto e, vejamos se, como se d••se, 0 8J~- Os arts. 29, 30 e 31 dizem o seg11inte : 
dant&-general do exercito está. C<lllocado de modo a oonst· c O• commauàllDtes da armas. o os assistentes do nju-
derar-oe ~nperior ou igual ao ministro da guerra, de modo dante-genernl das provineias, r=ctterilõ por cópia aos pre
a. constituir-se independente do ministro a, .. gu~rr!' ; •e ~· sidentn de~~tás toda a correspoodcncia que tiverem directs
·aa3Íiltent$ ou commandantes de artnae nas provmcULs eow._o mente com o sj ud.ant<J ·general <l.o exercito, pa.ra que. ~• 
independentes dos presidentes, a quem devem Set' su~rd>- meax»os presidente& fao;-t\C no governo as obsen-açóes que Jnl
.nados ; e pOrtanto se esta instituiçso olfercce )18 P-f!r1go8 e gnrcm C<>u>enicntes oobrc o objeoto. » 
inconveniente• que seantolhé.r~o aos nobre• deputa<loJ. c A cvtreopoudencin. doa eomm~nd~nte' dns Mmas, " 

Para e•te fim a camora perroittirá que ~u núo D?e ~mite do• nssistentes do l'juilnnte·gcnernl dno pro•inciu, ares
a uma expo•içiio geral, que poderia sor tn=da. de mliel: ó pcilod~ objecto~ q_uo deviio chegar ao conhecimento do go
preciso qne eu acompanhe u minbns ob.erv~~ço;<la da lei tu· vorno, ~ nr10 tenhiio nlllçiio c<.m a diM:iplin:J. o eeouon:.ia dos 
rados artis<>• do regUlamento de&u in•tituiçúo. corpos, serã por interm.P.diD do presidente da provinda. 

Quae$ &:to as fa.noções do ajudants··:.oneral do exercito? • Aa dispoaiçijt!~ dosdoua artip:os antecedente~ siio extell-
EUas se achiio em geral definida: !!'l § l• do art. 1• do regu· sivas lia iuCormaçõea de reqnorimentoa de inlli•iduos roi-
lame-ntO de 31 de .Janeiro deste anno : litare.. • 

• Fi&C3lisar o m•vimento, dbdplinu, abnstcoilncnto c . De modo que, como se vê dMtes ntigos. sr,mcnte a cor· 
:lldminiatraçiu de todo• oa corpos c•peciaes e du trc• lirmM r<l&p<!ndencia quo versar Eobrt! o j;!:O\'erno interior e econc
de que o exercito ao com~; e exercer DObro os da guArni- micõ ~o• corpos é quo oom dirigidn. d:ireeta.mcnto ao 9ju
~ CÔI te 11 ;ig di1C11l_lina1' o.admini~tmilitii..J;I.liJif:.l"ll+ll:...l-<lnuro~nerAI-· t=mwme> .. e••a-,cOt'l'eSpondencj~ -.deE~Lm~ 
ci& o extillCto oomm1mdo du anuas; 1tcçilo que se asteD e- remetttd~ ·por cópia ao• pre•idente• de província ; n. de
rã 110 ho~pi~l militar da me•m• gn:IL1'Ili.Qi1c, o às o_n}ormll- maia correopondoncil'l é diri~tida no ajucl.a1lte-~nr.al por 
rüu doa quarrois, fortalezas o eatnlx!lftelmantos militn.~s ; intermedio doa preoidentes ; como poio se diz qne os com
aendo u ptovidonei!l.l ~!Ati~a• ao born tu.:amenro ~cu:at>!o m11.11danroa do armas e a .. i&tentes ut;;;.o independentes do. 
dos militarea &nformoo b&&Eadca 10bra proposta, mdtcaçuo primeira antoridade da provinda ? 
ou parecer do eirurgiiío·m~r do ttterclto. » 

O ajudante-general no desempenho <lestes .ob~igações .on O s~. Go= ~,. SoTJZ.< '-E se eUes nio remetterem. có-
pro<:ede pessoal c directamente, ou, nas pro,'Ule>a&, por tn- piu aos pre•ide11teo t · 
t.tnnedio do1 commandautes de armas, e dos jU!ftistent.:Js, u,. .. oz. :- Co~n.mettem um crime. 
oude não ha aquclla autoridade milita~. 

EJ.aminemos se com ell'eito o ajudante-general estt. fóra O Sa. PA11 ... .,aos:- Perguntnrei ta.mbem ao nobTe depu-
da lcçiio do ministro da guerra, a quem deve ser aubcr· tado, e se os :antigos cmnmandantes de arm .. niio a man~ 
diaado. da.asem! 

O c.rtig>) 7o diz: • O .ajudante--genên!.l é a primeira auto- 0 Sa. Gou:s n..: Souz~ :-Actnalmente tudo estã centra
. ridaoie do exereitõ, • como t .. l o imm•tliGlo •xecvlor. promotor lisado ruu; mitos de autorida!les miltateo. 
~ MC{l.l da ~CliÇ~O dcs.t ordtnt ela ministro t: !.ecre!ario ~de ~t~ 
do~ n•gocios da gutN"a, tendente& i OTg1llllSSÇliO, di»e>pliDII O Sa. Pa..M~os: -Isto pelo que toca á parte puramente 
e administração do mesmo exercito.~ · disciplina:. e eeonomica do sertiço militar; hei de mostrar 

O S · N hi. diz • qne llll eôrta o aj!l~te-general não pôde mover ull:' a~ldado 
a. RonliJ"~ JoOS SAl<TO•' - ote que a ec que sem ordem do muustro da guerra.. e que llàa prnvmC>D os 

~ ll primdn..auroridade do exercito. commandante6 a.e arm.a9 e a.a•i•tsntes nio o podet&> f:IW!l" 
O Sa. PüUIIOI:-O nobTe deputado r.-para na. expres- sem ordem dos ro)flpectivoa pxuicle.ntea. 

llio-pximeira autoridade-; eu estime o seu :f'l[llll'!J. mas 0 5 s Lo -"'- 1 v. t- te nto 
a~ que~ foase feito antes, porque, ae o nobre deputa- a. IL~ 110 :--,., e a ques "'11 pa.ra. es po • 
élo oons.Utar o regtllamento de 8 de Maio de 1843, que mar- fica ~iola a repattiçio. 
ea._ aa attn'buições d011 COitlDW>dant$ de armas, Y1ll'á q ne O S.. V u.J.t.TO ' -E q_uando o preoldentc ordenar UMa 
a esses comma.ncla.n.tllll se deu o titulo de maior autori<!Jide OOU!&, o aui.atellte ao llJ'Odante-j;enen\1 nüo pôde Ordell&I 

·llliliW, ~to :aa côrte, como nas provincias. ou tia? 
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o s~. f.> ~M~U05 : c- Aqui est.í. o :>rt. 32 <tUe l'<'Spo»de a 

estA ;-e:-..;n:-.::=;. : < C.s comm!tnd:t:oJt.e5 ·d..'le armas. e os a.s$-Ís
t~te!- 'i"" nju•b::!te-g~:::eral das pro~.incfu.s e:t.ecu.u.ri.ü a s or
dens. o L!ê l·e~.·~·h~rem direct:i.mellt-t dG rc.;pecth·u presldent{' 
:r~h:h-:.:nentc :to empt·ego e mo,·imento da força srmndA no 
u:ri~o-;j~. d<! s>U j nrisdicç,-,.,. e :íc; ~elles objeetos que depcn
der~m ~:J dl! t··~::olu,·:lo tio mesmo pr<!sidente" COD!O primeira. 
a •Jto:-!.:l:dt! d::t pro\·iucÜl. ~ 

O em•,re~·' r! a for\~:1. militn.-r n!\o P.:~tt..-\ á d.l ~prtsl,.!io do 
e.juda.':lte~·sê:.\er:ü e Jo.li ~us suhordinn.dc" Di\$ provinci:u, 
<>s co:o:uns.nd.:.uu.es. d.~ a.rrn~s "E:~ .02 ::u.s.iitentes ... _ 

D:o ~r;. Dz:!"t T.\.oo dó. uln apnrt:e. 
O "r.. P uu~nos : - I sso e o tA tamb<lm no regal:uncnto 

.l.e 18-J-3 couce!"nent~ a.o:s comms-nilantes de u.rmas .... 
o S~: . Go><r.< o• ::OO<JZ>.:- E .. e~ estão debllixo a ... ~ 8U· 

t~Jr!dai!~'- civi!i ..... 
O~ ... P .• u:;aos: -Os comm:llldantes d e armas e OS· 

!l$&Íst~<lte> tambem estão ac:u-al:nente sujeitos ru p•esideo
c::ias d.~ pro..,inc:ias ... 

O Sn. Go"o:s •~ Son•:-T~r:nulXlll correspondeneia pri
'fG..r.h,.. p'J'ê~ não rnostra. .. la ..•• 

O ~1: . PAo.,,nos:- Essa c~rrespondenci:l diz respeito~ 
!ldminic..tr aç:tiJ discirlinnr e ~nomica dos o.>rpos ..•• 

O Sr.. (i<),.r.s VE Soa;_, dá ainda um :.parte. 

O St.. P -'" '-"DOS: - 'l'.smbem os antigos comm>.n.ànteJ 
(!~ -ar:nas pod.ir~o oceu1t;l.r muit."'lS cansas :1.0 co.nl.JeeTEPcnto 
.:Zo3 presidentes. O nobre de;.mtndo •ó vG " possibili<hdc do 
e.bu<sos no e~tado actual de cousas, c n!ío quer ter os qut! 
3n:es ! e poclião dar p<llos mesmos moti•os. 

O So.. GaltE>. DE Sow.o. :.inda d!<. um aparte• 
O Sn. P., n...-.nos:- :r~rdiK>-me; cs.<a con.:"spondenci:l 

<;u~ ~ remettida direcro.me:>.te niio tem grande importaucia, 
e niio •: c~•enci :ll á in•titni~Jo do ajudaute·:;enerul que elln 
~e:·~~-~ como e!~t\ presct-ipto; a cenSLlrn. do nobre dcpn t..,do 
Í't:lfH)t:~~:o.. q 1mntil') muitô. ~ n~ce'Jsid:tde de ra\·~r .. sl! e me
lhor:-~r o Te~c.l~mento_ l\1"a.s o nobre .deput. .. ~do o out:ros. dizetu 
~":lC :-~ lnS!ÍtUll{:iO é porigo~ko:I!Í:nl~, 6 a~m-!C a. di&pObiÇV~s 
ou\.'!: llÜ.O s:~ c:"!lcnc:i:te.5 .i rneim!l. instituição~ 
... Q·~,c t~~a c~>r:;espQnd.cncin. venha direct:,mentc, e deUs IH! 
õe <:ô!'h :.l" p;~id~nte, ou venha pur i::ztermeclio do prcsl
deni..'! <!cpoif> de l'e~beT o ~u ,.;sto, que importa jsto p!lr:'l. e 
:tim pr!r.cipal oue se te,·e CU\ ''ista na cre11ção do ajud.wt e
gell@tal? Se <>s nabr~e deput ados eonfrontn~sem o r.,gula
l:lent~ d~ oue se t -r:ltll com o dl!. S dG l\laio de 18~3. r elativo 
~Crs COllltr!:Wc1n.ntkr. de nnn:~s, :ct'iii.o eneoutr.tdo igu:acs to! 

mn!s ;l!lpor:.'\utes di~posiçúes. 

U.11 Sr.. DEMJTAl>O:- Hn nlnit4 dill'ercnç:t; nilo scpúde 
C:vlllparar um com o outro. 

O Sa. P.~A"nos: -Asobsel"\'!tÇÜI!ll dos !lOI.orc• deputadoa 
teíairúo·:ol' !ambem a c:crt:u; at:ribu.içUes cop<ociMs do nj u
d..'\':'l!~ .. !!r.nernl. ou :1ntes a ecrt.ns clísposi~s t'J UC cl~ttmtlrfiu á 
llec:siíi> do !t"'"erno .. lgunsu~o eriio eou•umma:lo! nas 
'P<o,·inciM nntos de ch~garem li noticia do rnotmo gov~rno. 
:::n pns'-O n t"~oml~JD l" é~~a.s dh•posiçücs parft Ycr IC c:om 
~f:~;~o h::wia on uão çon,·enienciD. em dctd'rml:~ar·S IJ o qae 
:L:.\ \i se acb!\ 1\\!terminndo. 

·o na\J~~ lleput:l<io pela j>rovíucin. do !IIatanh~o I>Os dis~c : 
-c o .:.jt:d:tnt~ .. ~(!nCr1Ü tem ~m s~s mii.t'ls O$ access:os. R~ 
norueno;Vcs,:~Saee=çiíes, e demis>Ves do;; olli.eiaes do e:r.e•
~!t~. > 

u .. s~ . DEN."TJo.l>O di um ll.ps:rte. 

O SJt.. P ..-... ~nos : - E•tou repetindo n. censura para de
moDstrar que clla nõ.o é fundada; bel de entrar ;:~essa ordem 
ue eo:nsidernções. 

O 'ljndante-,:eneral. dizem os nobl'<!• deputados, t í:m em 
S'll~ m iios as p romoçlX:s elo exercito; c como! Porque tem 
ele Otgan~s"!" uma prop?s~ em ,j~ta d os doeumeutos que 
d~vem e:usnr na repart.:\"'o. em vzsta das lnform:tç.ões se 
mestraes que receber dos coznmaDd:ultes de = e assis
tentes. 

O s •. GoaES DE Son.o. : -Dada. por ~8 ~sistcntc•-
0 s-. P.utA.,..os :-Esss.propos~ deveser·~sobre 
~mesmos documentos que &té hoje serviiío de baa<; ia pro
:mcy;;es !10 u.ercito ..•• 

O S... Gur.o "" &...~o. : - l:\iio er-;(o dados t>tlos assis· 
tente$. • 

O s •. P ,.,. • .,JU>S :- E rii<> à ad.oe pelos oommand~ntoo de. 
lll':n&S, ou p .los conunan.da.Jltes dos c;orpo,., eon>o <:outin!Üio 
"ser d:>dos,· ••• 

O Sa. Sn.n:nu. Loao:- A et>rnmissiio de propostas ert. 
oomp(){.tl. de tt'e!. officiaes r.upe-?iores. 

O Sa. P _....._,<n()t; :-A propostA qntl organiss. o aj udallte 
g6lieul é um acto consummado ! o ministro da guerra he. 
de ns•ig~!lll-lll de crll%! não ha de e11tr:lr n~t sua ~preeinçii<J? 
uüo ba·de chamar a si os documentos qn~ j ulguc necessa
tio• ~ nõ.o h a de c..-õgir do chefe que lhe é subordilllldo to~os 
os 'l'clarecimentos qUe lhe scj 0.0 preeis.os , p~ra formar o 
seu J u izo, e ent:i.o prntiCl!or o s.eto que é proprio da compe-
tencta do r::overno ? •••• . 

Ull S~. DErt.'T.<oO: -À irutituiçiío do lljudaDtc general 
é tlc>IW in JUttu. . 

O Sa. p_..ll.A,.uos :-Como se faziiio llDt<!S as propostas? 
Os command.ame.s de armas da.s pro,·incias jnforma\iio ; 
cst~~ s inform:tçücs parciMs eriio de ordinarlo remettldas no 
commandalltc das ~mas da côrte, :~.ntes d"' c:reato da 
c:ommissão de propo~tas : elle nrg311issw ums propo~;a quo 
servia da b:l.Se ao trabalho definitivo do govemo. 

Ux s~. DEPU1".\DO di tUn Hp:lrte. 

O Sn. PuA~<oos: -Pois" eommissi1o dc propostns•que 
(~i C'-'llnCt:l. offereci& lllllis ganntiu que a. repe.rtição do 
UJUdonte general ? 

O Sn. S1LVEIM Loro : -lllnlto mais. · 

O Sn. PAaAl'<Jios: -Em que! 
O S_n. SsLn:t~ .. Loso:.:EmS<!r composta detrcs offic!Aes 

mpenores. 
O Sn . P •"~"uos: -Es•a commissiíl> n>iotinha o cttrRcter do 

permaneocia que tem "' repaxtição de ajNdante-gencral, 
per:n~nene!o. ncccssaria para bem eonbeCilr-ee dos ~rliÇO! e 
d? meti~o d_os otliciaes: niêo tinha a o~servaçio. p'\ra assim 
d11.cr, diana que t>"ídc ter e~ta -rtpl\rtlção à e todo& o& factos 
concernentes 6. vidn militar dQõ otlidaes. 

u,. SP.. DF.P<rr•no:-E' n prim~irl\ vez que vejo susten~ 
t&r-sc tlll institui~üo, 

O Sr.. P .• usno.:- O njud:\nte-s:cncrnl niío faz, ?Ois, 
outrn cou•:~. mnis do quo um trnb.Ulto que serve de bue ao 
trnhulho ão ,t:overno ; nüo é o agcnto do govemo qne .("sz. a 
promoçi1o, que :; c•~s cumpctc defitlitivamcnte. 

~" So. Dc,.t;l".uo ,__E" por-1nc o go,·emo niío julg:rri 
&cnuo por <U!\a mforrnn~•-

0 Sa. !•.n .. !'llo~: -E <~ntcs ni(o setenil\ dlli lnform~• ·ües 
dos eommantlttl>to& tlo u.rrul\s.. pnra por ollu otgnnh.,~ :~s 
~uus propo;,tz\• ! ...... 

O So. ~IL\"I:tu LollO :-Tin\"i~ ttllla e~mmi,.iio compos~ 
de troo otli~inM auperior..'ll. · 

0 So. !>.~~-c C'ompct111 o• ujuol.•t~ta-!':CuClo.l n pc· 
ll iç:i o do todo• o• cffid~te•. • O nobre <leputc.do, 'luo~nue
ci~u etto jui1.o, crdoqu~ se qui% reforir princi~slmente :te 
!l '7•do art. 1<>: 

« Propijr 110 ~veruo imperia1p:tm oercm proee&SII.dos pel<l 
conFelho <lc inquiriç:io Oi ol!lciaes que. 1e~udo :1.5 iofor
m•~s semestrnes d011 re&pcctivos chefes. bonvcrc!ll com
metudo falta& que con6tltaiio mJ\ co11ductn hab1tual ; e 
}>n.ra passarem a aggl'>3J':lldOs aq aelles em Ql;lem eoneon-er 
qual~ucr dos m otivoslegnes p~rn a aggrogaciio bem como 
pa.r-o~. rtvetter@m para a lA cL~sse os a~egndos aue estive
r~.>n neso~ C:lSo, pela cesuçdo dos :motJ. vo• om >irtude dos 
quaes elles se eonscr;avãe naquelle estn.ào. ~ 

O que d~ e~ ta disposiçüo! Que o ajudante·geDer:~l, re
ee~en 10 ~ •nforma<;<"íes concernentes ao comportamento dos 
o!ncla.es. m!ormará ao governo q_naes siio aquelles que se 
acbão nos easos da lei para Tespondereu> a COll&elho ele in
q uirí\:iio. E' o go\'emo quem determil>a ouuio essés conse
lhos. Erüo t.am bem os commandau~ de arml>.s que podiiío 
i~formar ao go•erno sobre o cumportament.o do• ofé
e~aes. 

O go-.erno não póde in~cionar o es::el'Cito diasemlnaio 
por todas "" proviDciu. O novo re~IQ pio fez senõio 
concen trar as infonnaçües pan ~ de lUillllodO IDUis 
com plero le•ada• ao conhec:imeuto do ~-

Á 2". pane da disposiçio desse ~ nada DUIÍs impott& 
do que mformar oo goremo quaes aiio os ollic:iaeaqne dlm!ll1 
~ para a 2'< classe do esercito, pa:ra eotal'Cinlla& om~ 
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diç(ies l~ea. 'quaes aquclles q~e por te:rt-m cesmdo o~ mo
tivos queos·trouxeriio ~ csto cl:\s>edevem revenerpaTII a 1•. 
Or.t. ninguem dirll. que seja isto uma attti.buiçiio Ílllpor
tauto •••• 

O 'Sa. Go,..cs "" Soc:rc<:- Oh! vej" bem V. E-.:. 
O Sa. P . .-.v..,Hos :-Isto é materia de fac~; o ajudantc

gener"-1 informa sobre o facto; é o governo q ue ú vistA do 
facto deve orden:o.r que oe proceda ou n~<> ~ con•elho de !n
que,riyiio, d~v• decretar ou niio que o ofll.cial passQ pua a 
:2• ~l>e. ou que reverto da 2• ?•rs a 1•. 

Segundo c a.rt. 13, compete ao 3judanto-gcner:.l pôr o 
CUmpra--se nas pa\cutes Ue tcJ.os O> OJllciaes do e:<ercÍtO, 
quer da 1~ e 2a classe, quer refonn.o.<'.os, assim como n:u 
sentença& pt•ofcridas em ultima inst:mcio. pelo consel ho 
supremo militar de jnstiç:t. Ei•-aqui a ""~nda dispo3i\'~O 
em que o nobre deputado se poderia fundar para dizer que o 
njudante-genernl tem em suas mãos a puniçUo d<>s officiacs 
- pM o cumpra-se nas patcnws! -O com mandante- <h~ 
nnnas àa corte punh:l o cumpru-sc nas patentes dos ?fli
ciacs qu e aaui ·e:e aehnvão e o.té no.s da.quelle~ que àaqu1 s~
go.iüo psr~ iS provinci::u:. P ôr o cnmprn-!e n..'\ p:stente p :u:L 
que o ofiicial seja reconhecido no seu po•to nr.o c! promov~
Io, n ão ó de certo uma nttn'huiçlio de que se pos~a :.bus:u. 
Pür o cumpn-se nu sentcnç:ts que pn!;súo em ultima ins
tnnein, mandar ex.ecut.'r e55llS sentenças, em da compe
teneia dos eommand:mtes de armas .... 

O Sn. S•u'EtBA Loao d:í. um aparte. 
O Sn. Pu.xnos: -.H.pedi aos nobres deputados que me 

dcL-tusem f!illar, e depoi• respondessem ; h.'l pouco o nobte 
deputado qlleixava-oe am~r~;amente ele ser intorrolllpid.;. , 
agora entende que me deve interromper a todo molllCDto .... 

O Sa. SrLTruu Loo.o : -Faço a ,·ont:ldc:: V. Ex., ~o lhe 
dirigirei m:ús apartes. 

O ~~. P.\IIANnos:- Desde q11e foriio e"tincto.o as juntas 
de justiÇa militares, desde que tvilos os processos militare~ 

-silo em se~nda c ultima instancia julgados pclo conselho 
supremo militar de justiça, quem devia mandar cumprir us 
sentenças era o commanda.utc dns :mnas da C.:.rte. e pc.r
:"-llto deve ser h<>je o t>jndante-genern..l que substituio 11 esse 
C<Jm!IWldante. 

Analysando·õe ns mais impo~tantl'!s ditposiÇvos do regu
lai:ne!lto, reçonhecc-se que não ti'<erão por flm cl..o.r forÇ~> do 
autoridll.de :.o njn<hnte-general. e •im concentr"r ~· màoo · 
do governo o exercício de nm:1. nntvridade 9.ue :Ugum:a ve
:z.ca n;;~ ~rn bem deumpenhado pelos pieaiaéntea de pro v in
cio. c pelos C()mmandalltes de a. -ma,. Assim, por exemplo, 
prescre,·eu-ee no a.rt. 34 que oa presidenta de provinci.& nüo 
devenlil eoncedu liC(lDÇU 11.0s oftici.aes e praçu de pret se 
niio noa Cllsos de molest!s ; = estll. rer.lricçôio, ~ue nii.o ó 
no\-a, uii.o foi .ctto.belecida p!IIn augmcntara autond:ldo do 
njuàantc-goncral .... 

0 S.. RoJ>JUCVES :DOS 5.L'"OS: - Contra O. lei. 
o s •. PaA1'1n~ ~- ... estt.. -·reãtnCç1õ foi ·ru;-em pro

veito .la neçiío do go\·arno .... 
ex .. voz : - Est..-.a iuhibido de o fazer. 
O Sn. P •unos :- O govcroo niio estan inhibiào de 

m.arcn.rftos presidentes ele provincie. os caso! e :1 fónna por 
que poderia conceder licençaa !la praças do exercito. As 
ru<Ses que determinãrio esu clisposiçiio foi evitar que 
taes licenças fossem dadas pelos commandantcsdas nnnns 
e presidentes de provincia ~em C<>ll!lecimeuto do governo ; 
porque de outra sorte como poderia este responder pelo ser
viço, pela promptidiio c cfll.ciencia. dus corpos do I!XCrcito! 

O s .... Gollu I> E Souu , -Como respondeu até hoje. 
O Sn. P.-a...~Bos:-:- ('.<>mo respondeu nté hoje'! di: o no

bre deputado. il-las des~a pratica que e:leistia até eutiio re
sultavilo in!!onvenientes graves; tica•·a reduzido a força do~ 
c:orpoo sem que o go'<erno tiv~ desse facto n men or 
:seieneia; quando o governo contava. CQm nma. certa forç:t 
nesta ou naquclla. prcTincin, acbava-3C clla diminuida sem 
pré,-i., conheciment.o eeu. 

D:l~iio-sc baixaa a soldo.doa ~ terem proenllhiclo o seu 
tempo ele &crviço, ficando nas fileiras outros mrus auti~s. 
c com o mesmo direito. Não ern iijto Tegular; e 11mn pro
\·Idencia. tcrna'l'a- neeessaria. O regulamento a deu no 
nrt. 3S. Neste me!mo artigo ..-edou-se que os commalldan
t es dq tiXIDM e presidente!< de ptOYincim diatrahissem es 
oflici:.es e praçu de pret de >eu• corpos, Dn2l!1S e cle5:inos. 

~lDgnem d.ir.\ qnc cstt!.dete~in:1ção n!io foHc C'f',:n,?r.ic:!!e~ 
mórmente sa~ndo .. se ai;e a:.é ol:iciaes àc tat:ir::. cr:':o d!s-
troltido& do set\'iço tni lÍta.r para cmure-:os Ue fllz.eu ~&:~. 

Sr. pre~;idente, s.C: !\!~uma. consa f1.a de r:t1.0~,·d c fu!'l<la
do ll:l.S cbs.ervaçUe~ do~ UO::•brCil tl~putndo~ .. 11!i.O p !'<•CC•}C n:tru. 
cond~n::Jnur o. institui-ç::!o; proc:eàc ~im p!lr n. G'w ~t':j:!. "tt~
lhnr:l.df'~ conformtl o nconsell1~r ~\ expei-ienc in. En!!tio p-:-e
tendo .. q;tc o acto do gQvcruo ~l"j:J. pf:rft.ito ;. o prcprio Sr
CX·m1nlstro da. Wlerra, meu l~oDr.ua.o colte"a, Re ee ::!,.-~se 
preseute. não du,·id:l.ria dizer que nnu tinha~ sua o"ur!l corao 
a ulLimu. t!.:tpre~e..i!o da s:.~.bedor:i:.t l.Juwaml e dn.s <:Otlvenicl3-
ciM do serviço militar do exorcito ~que elle. mesmo ti:lh:u. 
lntcnç~oclemel~ora-b pch IDnneira que a pratic-.> indicasse 
Eer m:us ~onvcmcnte. · 

o sa: Go .. cs DE MUZ.>; - Ga.ur 1 ,000 conto~ uc réis por 
anuo panl cc~nia:r ! 

O ~r.. P.Ata:scas : -0 nobre depn~O:n bbo:rn. em u m en
g:lnY. E.c;ta in !i tituição não c.us~ 1,000 contos de rtiõ. O 
nobre deputado confunde todos os melhoramentos clecre
todos pelo min ist.rio da guern , nttribue o tot:ll des•o.• <le~~ 
pezas unicu;nentc. :l r~P""ti~o de ~ju?•ut.e-ge:::ern!, wr
D:t.ndu~ a.~s1m m:u..; odi~a na senconce1to. 

O Sa. G:nr.ES »E -:SO.:z... <lã. um sparte .. -

0 Sa.l' ..... '-'mos : -Pois,•enhores, fo.zendn uma r eforma 
1m :llgwna intelli~ncia tão infallivcl. que diga - :tqui está. 
o .wp•-u.-rommum da :;abedoria humana, a ~periencia n'lo 
p6de indicar, lhe melhoramentos! - 0 nobre ex-ministro dA 
guerra não pensou assim: se ti\'eSse occnsiãc, ap~,·citaria 
com prazer o ensino oh cxperienci:>. para. comple::.r-o .-.ctt 
::teto, p:tr:t toma-r essa institui~iio m:li& u til ao exercito. 

· O Sn,l\-hDtr"-DM : -0 cb.m.or é gora! contra clli ; est§; 
prova.do que é pessima. . . • 

O Sn_. P-~·':"l!os :'-Di~se o nobre cleput~do pelo 1\!a:ranh::a 
que a mst•t u>çao é pengos:>. Ji m~tre> que o ajudan.e
general, o~ oomm.o.nUnntes de arma~ e os :tssistentc~ núo pc::
aem dispvr de força publiea; já mostrei que n:o cstiio in de
p~nd_entes C.o g<>;:erno no. ci>;:-tc c dos pre~identcs n~s pro
\'lnCl:\5, e que S'Ul C:lee.cn:Ures. _de SU:I.S .o·t ilcDS a te o peito UO 
emprego d:t tropa de lmhn; Ja mçstre: que de\'em dnr no 
~'·erno e nos !~us delegndos~ un.s pro\'il.a.cías.. todus u in
formações 'lue estcjilo "-seu dc:-.nce, e quo 11enhumn cou!3 
é subtrahicla 110 conhecimento ao me.mo gavcrno c d~s seus 
dalegndos. Quanto á C<>rre•J?ondencia qnc ú rcmcttid:l di
reetamentc, versa· sobre obJectos que niio intorcssiio ll05 
preside11tes de provinc i~. vers~o sobre 11 ndminietrn~ao in
terior e ecGnomicn dos corpos. 

Como pois conclut d11 lei o nobre deputado que bn perig., 
de quç n um grito pertido da e<irto •e mova o excrc•t.o em 
todo o imperio como nm w homem~ Se ntsim fOA$0 • 

l o11gc de considerar perigoso aemelhanto rcoultaJ o, teria 
como \'lllltagcm de itleatitllli.TClllpTeço quo n um gr!tu dado 
pelo go~erno nn cürto pudcsaem todos oa ~rpos do exercito 

..-ver-so nos dill'cMr' .,.-t~• do 1mpari,..,;o,.)san.~ 
te, c com esm upidez quo suppoz o nocro dcputnJo. Longo 
d11 t er iss.o um perigo se;ill um ~de bem. (Apoiado<.] 

O per1~ quo fnntru;111 o nobre deputado é um im-pos· 
sivcl moriil, contra o qunl protcstiío n discij>liDa., os brios e 
a lealdade do exercito. E quando fosse poznwl esse po~lgo. 
niro procederia da repe.rtição do ajud~tntC·;:i:enernl; resulta• 
ria de outras l::\Usas, preci!i:lrin de outros inccnti\·os recb .. 
mari:~ o emprego de outros meios. ' · 

(C~IIo-.reapar!Ú.) · 
o s~.l'KESlO>~Ul:: - Atte.nçr.o. 
o Sn. p .<IIANIIOS: -Sr. presidente, por vcntum nno temosr 

uma repnrtiçã<> semelhante. o quartel-general cl..o. marinha·? 
E sta repartição oorreopo1:de-sc olireotnmcntc com os com
mm;d.'Ultcs dos oorpos, ~ommnndalltC& das estaçücs e dos 
nt~.''l OS Gol tos. 

O Sa. GoxEs DE SollzA : - V. Ex. compara n mari4h:t 
com o e::tc:rcito? 

· O So.. P ... .a..-.Ros: -Aca-so nl~r-•~mj:i :se lembrou de dizel' 
que a um grito partido do qM~l-genernl da marinha po
dcr-se-hll mover toda. a esqu:.drn contra os interesses do 
E stado! 

Os ... Go:us .,,. Soe:~ : - A m:uinh.'\ :n>io compr=ettc-
rá j=is os intercs>~eS do Estado. - . 

O Sa. P AUNnOII ' - Corno eu espero cue uUDea o ucr~ 
cito C()mpromriter:J. (Muit01 ap~if.!do,.) • . 
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Senhores, o nobre deputado pela província d•J Maran~~o, 
que se mostra tiio a\ es>o a esse regulam~nto, e me tem n~- . 
ter rompido tantas vetes, mostrou-se mm versad<! no r e~~
men politie.o e militnr da Inglater-ra. Disse-nos que ah o 
exercito é dissolvido nnnualmente. 

-o Sa. JACINTHO DE, MENDONÇA : - Não conheço quem te
nha. prestado maiores serviços ao Estado e ao exercito. 
(Apoiados.) , 

O Sn. !liADuaEtM : - Ninguem nega os Herviços presta
dos pelo nobre ex-ministro da guerra.. (Apoiados.) 

Trata-se de saber se tt reforma qué elle fez é util. (.dpoia:.. 
dos.) 

O Sn. GoMES DE Souz,,: -E' considerado dissolvido, dis
se eu. 

O Sa. PAES BAnREl'O:- Como acontece entre nós. 
O Sn. PAn.<Nnos :- Considern-Ee dissolvido annunhnen

te é eKtiCto. Po1· muito ternp•) houve na Inglaterra receio'de 
u~ exercito permanente; e por isso, ainda hoje, o acto do 
parlamentG denominado Mutiuq-act autorisa nrinunlmente 
a sua continuação, e n:io só fixa o numero de sua força e 
marca os meios de preenchê-la , mas tnmbem estabelece os 
principies de sua organisnç,,o e a lei m::.Niul por que devo 
ser governado. 

O Sn. · Go~tES DE Souz.,: -Nesse sentido fallei eu. 
O Sn . PAn.<NHOS:- Estou confirmando a asserção de V. 

Ex. pm ti fazer dclla a devida applicaçiio. 
Na In O'lnterra, onde assim se procede, lm na organisn.çí\o 

snperiotdo exercito um commnndnnte . em chefe com ~~
portantissimas attribuições, que não tem entre 1\ÓS o RJU
dante-"eueral do re"ulame~lto de 31 de Janeiro ; h a uma 
reparti'Çii:o -de qnart~l-mestre general para a adm!n!straç~o 
do material e um aJudante-general para n ndmtmstraçao 
do pessoal do exercito. O commandante em chefe corres
pende-se com os chef~s destas repartições .militares po_r in
termedb de um empregado que se denomma secretano de 
guerra. 

Ha tudo isso na Inglaterra, não obstante o receio dos 
exerci tos permanentes; e todavia o perigo de que Ee nos. 
tem fallndo seria ali maior pela facilidade c pr<)steza das 
communicações, que permittem reunir em breve tempo um 
grande exercito que esteja disseminado em diversos pontos. 

Trinta mil obstaculos mornes e materiaas tornão entre 
n ós im possi vel esse perigo a que tem alludido o nobre de
putado .. 

A censura. de nepotismo a que tambam niio escapou a 
instituição do ajudante-general, creio que se refere ao dis
t incto geneml que exerce esse cargo. E" pois preciso que a 
camara saiba que esse general, nos cargos que exercia antes 
de ser creada a repartição que hoje dirige, percebia mensal
mente 1:032$. e actualmente percebe 1:242$; o excesso fi. 
apenas de 2103 mensaes. Haverá alguem tão prevenido e 
iniusto, que creia que o nobre ex-ministro da guerra tomasse 
sob re si a responsabilidade desse ácto para aquinhoar com 
mais 210$ por mez a esse distincto general~ haverá quem 
f::ça semelhante injustiça~ pessoa que ora exerce o cargo de 
RJUdante-general do exercrto? (..4powdos.) 

O Sn. NAnuco : -Aceitou com repugnancia. 
O ~R. P.<IL\NIIOS : -Senhores, os nobres deputados sus

tentárão que as reformas effectuadas pelo nobre ex-ministro 
da guerra importárão em_ avultada sommn. Não contesto 
que h ouve au11:mento consideravel de despeza; mas é pre
ci so que se saiba que esse augmento não proveio · ~ómente 
da repartição do ajudaute-gene1al; resulta das muitas van
tagens concediàas ao exercito. Por exemplo, reformou· se a 
ta óelia das grati6cações de commando e de exercício, fi.xa
das em 1825; regulárão-se de um modo mais favora~el e 
equitati~o os vàlores das e tapes e forragens ... . 

O Sn. GonEs DE SouzA : - Niio para os soldados. 
O Sn .• P ARANIIOS: ....:... As e tapes .das praças de pret, 

como sabe o nobre deputado, são fixadas semestralmente, 
segundo o preço dos generos alimeuticios. Não podião, por
tanto, ser marcadas permanentemente por mna tabella. 
E de facto essas etapes estão augmentadas, têm acom
panhado a alta dos preços. 

Se me fosse permittido nesta occasião tratar de outros 
a.ctos que não se ligão á materia que propriamente-se acha 
em àiscussão, -eu mostraria que o nobre ex-ministro da 
gu~rra cuidou tambem muito dos soldados. (Apoiado•.) 

Os nobres deputados não virão senão os objectos que lhc.s 
merecêrão cel!suras, não procurárão os actos que podlão 
tambem ser d1gnos do seu louvor; se os procurassem verião 
que o nobre ex-ministro da guerra foi incansavel no seu 
zelo pelos bem entendidos interesses do Estado e dos seus 
ilefen~ores (aJJoiados); que prestou relevantes serviços ao 
dxe:c1to, a ess~ exercito que elle por mais àe uma vez con-

Uzto com glorta ao campo do dever. (Muitos apoiados.) 

UIIA voz : -Esta é que é a questão. 

O Sn. M.mun>:mA:- E' exacto; com este qystema de .dis
cutir nada se poderâ dizer. 

O Sa. PAMNnos: -Nenhum juiz imparcial deixará de 
ver nlg,1mtt cousa de pessoal nesEe clamor levantado contra 
a repartição do ajudante· general. (At>Oiados.) 

O Sn. Gon.:s o..: Souz., dá um aparte que nã•J podemos 
ouvir. 

O Sn. P .<n.,Nuos : - Niio me refiro no nobre deputndo. 

O Sn. Roonu:uEs nos S.<NTOS:- Nem se póde referir n 
membro nlgum da casa. (.4poiaclos.) 

O Sn. P .,nANuos : - Não se inflamme _o nobre deputado 
(diriqinde-se a.o Sr. Rodrioues dos Santos); niio me 1·efiro a 
V. Ex., e mmto menos no nobre deputado pelo J\1aranhiio, 
que, co~q:u~nto r:os cen_suras~e segundo a sua razão, e os 
seus pnnCJptos, nuo noa mvec.tJvou. 

o Sn. RoDRIGUES DOS s ... NTOS : - Poderâ haver f6ra da 
casa alg'!'ma consideração de individualismo ; aqui ba só 
o cumpnment\J do de\•er. (Apoiados.) 

O Sa. PuANnos:- Sim, senhor; mas note tambem o 
nobre deputado que nttribuio-se essa creação a interesses 
de nlilhndagem; e cumpre igualmente a quem censura re3-
pcitar o censurado. (Apoiados .) 

Não tive a mais ligeira intenção de offender a al~"um dos 
meus illnstres pollegas, membros desta camara. _.\Iludi ao 
clamor extern9 de que ouvi fallar hn pouco. 

Tem-se dit~, .sen~ores, que houve. grande augmento de 
despeza no mn,usteno da.l:íuerra ; eu Jâ reconheci que hon• 
ve; mas todas r~sas medJ<las .• que ti verão por fim melhorar 
a sorte do offipal, ~ ~as. ddferente~ praças do exercito, 
bem como a ~ua dtsc1plmn e admtmstraçüo, que aug
mento dão ? ecmparando-se o orçamento apresentado este 
anno ao corpo legislativo com o orçamento votado para o 
exercício correp te, vê-se que esse augmento é de 624: 941~836. 

Cumpre, po1:ém, notar que neste augmento total se con1-
prehende 16:8?6$ votados pela lei n . 884 do lo de Outu'aro 
de 1856; cumpre attender no augmento resultante do maior 
preço em que são calculadas as rações de etape e de forra
gem; o augmento proveniente destas duas verbas monta a 
400:102$. De sorte que o augmento total, feitas is deduc
ções que acabo de indicar, é de 224:839$230. 

Não dissimulo {I camara que para essa differença concor
re a suppre~s~o da despeza de 2,500 praças de pret; mas o 
nobre ex-mmrstro da guerra, quando tomou es:;as medidas 
quando J ulgo't que po~ia attcnder a esEas necessidaile~ 
do exercJto, 't1ve em vrsta tambem que se poderia elimi
na; essa despP.i\fi que figurava nominalmente no orçamento, 
pms que, com quanto se tenha d~cretado a fixação de 18 500 
praças, effectiyamente o exercito tem ficado áquem d~sse 
numero, ó.querp. mesmo de 16,000 praças. 

Portanto, o !
1
lllgmento-effectivo da despeza, á parte aquel

le que provém da alta dos preços das etapes e forragens, se 
reduz, como djsse, a 224:839~236. 

U:~~.~o voz :-r' E o ministro estava autorisado n fazer 
isto? 

O Sn. PARANnos:- Sim, senhor; nenhuma das suas me
did~s d~ixou d.e ser o cumprimento de autorisação do corpo 
leg1slattvo. · 

Senhores, ei ,s -aq:ui as observações que julguei convenien
t~ submetter fW) uizo da camar!L. A instituição é necessa
rm, uen_hu~ P\mgo offerece aos mteresses publicas. (Apoia
dos.) Nao dtgq que ella seja perfeita, que não possa ser 
melhorada; mas os arti"os additivos offerecidos tendem a 
debtrui-la. 1 

0 
· 

O Sn. RooBif UES oos SANTOS :-Nem todo_E. 

O Sa. P ARANfOS : -:Não poss~, po~tanto, deixar de votar 
contra 11quelles que drzem respeito â repartição do ajudante
general. 

O Sa. Rooau,ams DOS SANTOS :-Ha um que limita-se a fie· 
ilir uma reforma, mais nada, 

I -



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1610112015 10:58- Página 11 de 17 

APPENDICE. 57 
o Sa. Cm••A J.f.Anef :-Es•e i oc:ioiO, pórque. govcn~o I uaao~. kudo como tem Utn assento aesto nc:intu, entendo 

ainda tem auwriaaçill. I q•• 11io <I lioito d.W.r de .,., dirigir wmbem ao nob"' de-
O S... Rouu~;ua - SA!'ii-O&:- Qui4 indl~ Entiio " co.- . p .. tado, ama Vtt 'lu!' taUo par& a C&lllara; o !legoe\o não é 

)D1U't. nl>ó p6de mat~ifestar 0 aeu penumento? <I• Y<mtade_, é de dever. 
• Sr. pretJcknu, vc.u entrar de J>Ovo, como .me 6 forço.o, na 

. O Sa. P•" B•o.UTO:...,...Ioto~ outra ~116&; o nobrem•· apreciaçio duques~ 'lu.e a'l>'entei 1\eerca de diver&OS ra(l.. 
JU&~o mumo declArou .. ue ~·t ..... autoruado a fater a.s re- tos da admilliotn.~io provmcialdu .Alo.g&.a ; e farei wimte 
formas que roeaem .ntce•SIIl"lU. . . .. - . . ··-- •. -·-- -··wnoivel;-~úro·);obre depu~do 11io ·pMe . deotruir·nem. 

O Sa. p_. • .,...,. (d.poi• de e.:mrnirnar o. a.rtlgo.GJJili•••) : n(atar u aec:ueaç&• 'l"e lhe fi.t., • que portabto t.jll.'l~ça 
-Sr. preoidonte, O artigo lldditivo que autorisa O governo fieou ~ pa~ da OOP&l!.ra, C ni.O da pml'l'Oia defooa aqui 
para reformar a tabell& do:; veacimentos doa <:mpregadoo pr..du.da. 
ela repart!çiio do ajudantt-genei'lll, Diio c&til no casa dOIS . Qllel!' ou~lo o •obro .deputad~ f,.zer em ~rmos os miÜ$ 
outro•; mauunlo ·~joneceasidade daau9. :.dopçio. (Apoi<>- h•ongonoo 1< aliA. propr~ apo~o~o., quelll .o VlO esforçu-~ 
doi.) S. Ex. o Sl'. mmistro da gu~rn disoe que aautori~~&- atépanconae~U" ~ •uacr•pt•o ~ 11 noma~log10 
~~ dada ao governa ainda ;;ulioiatia, que o governo tinha. elos fu~e\011anua publleos, a nao retlectir aobre a lD<»ntts
t.empo pe.n observaT os melhoramentos de que eareeesae a. t&!el terdade de factos, cnja grniuimo. re•ponsabnid.a<le. 
no\'& institulçilo. Um desses melhoramentos póde ser are- oviden!ftlente peaa &Obre o nobre deputado. l<lm du<ida o 
visão da t:>.btlli. àos ' 'en.cimentoa; pua que, pois, ena.nova. j~garia eo"!' ~lgnm diteito a tio sl~ ~çiio; _e :mais 
autorisa9'Õo ! · ll.lllcl.& podona JIÍlgar, quo rowoltantt >DJUatlça, SC:DllO per-

• • . • versidãdo, exi•~ c!& parto·de qneno o oeD.IIura • 
. O Sa. Ro•atct:&s !'OS:S•_;ttOS ·-Qualquer q_ue SOJI. o m•- lfat, Sr. pH•ideato, infelizm<mtoo procedimento doacbni-

Dtstro, ~·•.de cumpnr ~ le1; póde ser um qne nao ~nse como 1 llistrador d.f.s·.A.tag6as 6 notorio e indefonsavel ; o & analy~ 
o Sr. %11\~mtro aetual. J. sobre o mas~no, c pijo a •ua jact:anela e üún.tldado or-

O Sa.PAa ...... aos:- Entiio o que.., pretende é desde já I g<àho .... 
declarar q uc O$&eo v~cime!'tos tiii.o e:.:agem<ios, que n_a fixa7 'i o Sa. Atro:'lsm u OuTEI ..... : _ Na• :lpoiado 1 tallou com 
"Y~o deUea 11Ro ~e consultá.nw as ne~SSlda~ea do semço. J11 tud..!a o. m.odeatill. 
\'e, port:wto, o nobre deputado que cn :PilO po~so •otar por · 
semelhante utigo. O S11. Sot.vl!.lu Looo: - .... é que tem. de mo•tr:lr, m-

. . . : tremitc. a elle, do que lado está a justiça. 
O Sa. Ro1>ouc uo:s Dos. S.•:wos:- Ne;n. podetlamos e:ug~r I Eu di .. e '- cama.ra que S. Ex. "'"' OIUl. iDfoliz administra-

o voto de V. Ex., que e um doe c:-mlnJsr.rus tesponsaveJs fio cLi província das Alagôas nio haTÍ& gua~dado a Ílllpar
por e.; te acto. . .ialid&i!• 'l"" po•!th-.. o .,;peei.J.mente lhe c:ro. ;,---~pela 

O S... p,....,.,.oç:- Comquanto uão cont.ato 'llle a ox- sua posi~ do ddeg:tdo de um gabinete, quo co~ maior 
perieneia possa mosti'Jlr a. OOJlWlnicncill de nlr.erar·s• a oolemuidadc prometton á naçiio l>lnileinl. a liberdade do 
tiuçiio deeseo vcncitn.,too, com'luaoto t:unbem niio duvide voto, a l iberdade das eleiçües. A este fim trouxe eu ao conhe
<lc que aa circumoto.uclu posoão permittlr moomo algum eim.enw da ou:t diffarentes f:~cto• (l&la.cteristicos, compro
:lbatimento, niiopo&BO desdejijulgar qud a ta.bella actual batorioa do proeeier menos leal e mtlnos digno . que. como 
é exee$aíva.; tulto m~is porque aa.es veDcimeutoa sito com- ~e~do do governo, teve o nobre deputado naquella pro- ' 
postos de differeuws addiçõe~. (l01DO os de te<ios o& empre-- vi1:1e1a. 
gos mUítarea, e desde que ni!D se queira d~&no.turo.r o. re- -E11 fo.llei, Sr. preoidente, da parte .... tiva, da wgerenela 
partição, con"erti'!-)a om lllDll rcpartiç~o civil, me part« indebita que o -l'Nsidc.llte das .Alag<ias tove principo.lmen-· 
quo o bobre deputado não conteg.:>ir4. o acu 1\m com esta te l10 circ~l• elaJtoral do Penedo, '\"ando qui~ fuer valet 
antori&açio, que atria preciso amplia-la & outrM meçiid~~.~<. ali o. candidatum de um do~ nos!!Q• illu&t~ collcgu. A este 

Sr. _preaidonte, tenho en=eiado o meu parecer sobre Hepoito cumpre-me completar a llan&"vn do que 114 neon
os artigos additiqos. Procurei demonatrur, e creio aue ao toc:o>a, ioto 4, cumpre-me, em obsequio t. verdAde, ~tp~
menos J>&.ra al~n• Mbres depatndoa o dt:monatrai, que a l.llr e eliCUIIr por todas as pllues ·a intoueuçi<o O.o ptesi
ln~Qtn>çiio do •)ndante-genel'lll Dlio morece as coorurtu que (•nte du .A.l.agô.u naquell& cironlo. 
lhe tEm &ida re.uu. (Apoiado•.) A aua def-, lo•ge de confutar minhas proposiçüca, ~io 

Nilo enunciarei opiniiio SGbre o artigo additivo que tom eon6rmar qullllto cu disse de eenaura e Cl'tig:Dil & 0$51l sua 
por fim cbam~r ao conb~irn~Dto da camara. a prom~iio de illter•enl'iio indebiht a. que me refiro. E' inconte.tavel quo 
2 de Dc~cmbro do anno pro:s:imo paesRdo ; entrego esan 5.eon e!ll pé e ~igorande o f11cto que exhibi na caaa d~~o re
moçiio 6. 1abedoria 4~ cot!!'~r&. {..4)l<lo'ad••; muo'lo ~~m muitG c:uu dt cinco ou seis nutoridade• da villa do Pilo de .AASncJir, 
~m.) ' 1~0 do UIZI dos oollegioo do oii~tricto .Jeitoral do Penedo, 

He .. i\o em. ~ ele .Julho. 

Sa. SlLvva.o Loac: -Sr. pteoiieuta, comprehel\do J"'l'
fei~w a di1Beulo!ade em <\ue me ache> 11& pre.ente<lis
cauão .• A CIUD&l't. vio OOID.D r .. , tmtado polo nobro deputa· 
~ pn•tdente du A.lagôu, e póde bew avallar a. somrna 
d• :p;uclencia de que caxeço SOC:COIÍ'er-me para niLo dar pelas 
fenda& ainda recentes feitaa pela.s setu ervadaa que me elle 
ii:rigio. Per outro lado, no assumpto que se discute, se eu· 
~olve•m ponto, e dos maia importantes, em que as côres 
aãade paixão au de intere~se petsoal meu ; e é a persegui· 
~ue to!fre do nobre deputado o juiz mn.ni~ipt.r da5 Als.
pa., de qu...,., COIUO já cliase na eaoa, tD.uito mo prezo de 
sw il'!lliLo. Por ••tu ra.zões é mui melindrosa minha po~i· 
~. e hoje :aa.a.i8 do que nunca cueço da bent\olencia. da 
C&JDara. · 

Eutnta.nto ;esf•'f\'&1'-m&ohei para não •11:1r de nenhuma 
ias n pnsaliu du muitas a. que me dav~o direito, &e é que 
llo. eue direito • ._. desatten~ maoife~taçúes contra mim 
olirigidaa ~lo nobre depoto.do a. quem respondo. O nobre 
olapuwdo diaae otlle ruh fai.Ltva pan o membro d~ota ca.5ll 
que tem a h<>llra. de :eate lllomento oiirigir ll1o a. pal:.~ra; e 
ra, eata:do alilu muito superior a menOSC!l.Ucl, ..li r-l he-hei 
qu•, Mjo. qual ior o canc:eito ou· dtMOueeito q~e eu forre~ 
<i o nobre deputAdQ, q•er como llomem, quer como ndiJiiDi&-

reou~~& pela q_ual o eidãdiio Joõ.o P..lro Xavier se aeh'ou na 
impoa~.d• provar plcnamfll~.depoimontooju,... 
radoa • reprebellll~el íace~rereneía preaideuciãl ; e ao mes
mo tlmJlO oi ÍUO:Ontel tavoJ qu~ OIOC CA~IOCOll~llCt, COmO de• 
mot>atn:i, do qu• o l'Oiultado da reapecti~a Junltlea~. n:~. 
opini"' e oOJucitncia cbquel.Lu autoridade•, era desfavora
ftl • infeaso ao pruidento u provinci•. De outra aom 11iio 
&c põa. aplicar e&aa. reollSIL. 

(;amo impugnou o nobre deputado esta. prou '! De
t:-ahindo do caracter do justiiieantt, di:tendo que o mesmo 
de,.ia ter aido deportado, dando-o eomo r.uxlliar de des
onlciros, e com outras igaaes flltiliiadet. Dit1loil COilsa será. 
em veràade pro.ar qne o ba.charel Joõ.o Frauci&CO Paeo; Bar· 
Nto, promotor publie<> daquelle termo, o primo do Dobre 
pre•identa da• .Alagõas.. •• . 

0 So.. 8l. tl ÁUC(!'IlEll(t~ ,_ Niio é, 
O Sa. Su:nuu Loao:- .... 011 seu p:lrelltt . ... 
O Sa. s. "AuVC!O&~Qft :-Talvez ClD ~igeaimo grt.o. 
O Sa. S.L't'nU L'*l '- ... Dia foi inewnbid.o por S. Ex. 

do imp6r iquelle colkgio su• prepotoote vo11tade , de 
rulisar ali aua oflieial intenenção, t'Cleaçaado e coagindo 
aos eleitorea d~ me$1110 distrieto para vot9.retn DOctu:ufidato 
preaidencial. 

lh•, Sr. preaidente, dis•e eu quo n inwr~ençiio do pre!i
dootc cl.a. pro~incl.<r. •e mllllife.tou naquelle di•tricro ~eitoral 
po< maio d\' 11tna fónn.'\, ou .antes <Atiamente, em époc.'lS 
ilivoruo, e .. ra,or de mais de um o:andidato. 

Tuc!o quanto \'~u dizer siio f.u:to~ coru:=u.tc• e notorlc• 

s 
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••• provincia.s da& .A.hgôo.s _e~· P•:c:>:unbueo, e _que correm I o s ... _ P .. u B.o.aU<To :-Conjectllft& ! 
haOpi.niiiopublicacomo·•e!>~cose l.llcon~•ta••••- Peço_aoe O Sa.. S•n&Ja.. _Lo.., :---·-um motivodeeoerçii()eapazd .. 
nobres deputados da. pronncl&. das A lagoa':• que tenbao _a i fazer eaqueeer q11aesqner antro• compt'OIIli:»as. ou d<>.s~jo~ 
bondade dea~o111pan~--me com •ua att<:nÇOO.' e quo maJu- lll&llifest:adoa por jlt eff'ectiva& diligweia~- Com~bendett 
fes~m suasden~ga'(des, seaea-~o, n• que pa•.oa_"-'<pellder, 00m o presidentedaaAlanõasque, seaeleiç.ão do oeoembar
~ ;:ne aiTedsr d:l.qu1llo que~ c~mo "ferdade, tlellslta DO u- 1 godor Gomes Ribeiro nio era p<!lo Sr. Sergio exigida .como . 
pmto de _todos elll sua pt'OVIntl&: • . 1 condiçilo ou-compei>.:;açito-- a--<l.ue-tinho.--dkert<>;-nüo-dei:xxmt-- -

O Sr. ~lt e A.lbuq uer~u_;, pres_1de!'-te dn• •. llig~s. come· I de ser uma ~:r•nde r.:Zão para facilitar a propri a e1eiçiio pelo 
fOU a envolver ... e n.o. C:"'Ç-"-O do d1stnc~e elei~ral do Penedo, , circulo ·do Rio Formoso. Eis e1plicada eua derradeira'pÕa
guerrOAndo a. OtUJd~<h.ura d? Sr. Sá e Benev~~·· pelo f~~;eto 1 •~. essa mudança ultima do prQe!lder do presid~nte d~s ·Ala
àe se npresent:Lr ~·te por ol1 sem 0 s~u ~réuo beMplaOlto. f dia. : dependente elA presideneia de Pemambuoo pel:1 &WI. 
O Sr. Sá e Beuendes, que ei>.tretnnto te~; algumas carto.a 1 ~eição, estav~~o na rigoro81!. obrigaç;io de a !ervir elll!ICUG pe
de inllw:ncias loeaes, que •• lhe offerec11L0 paro. au•teiJter didos. 
su:: eandià:n~""· recoJ:reu a mem b1os do governo geral, I E se isto niio é assim, pergttnto 110 nobre deputado pr<!Si
~~go~. seus,aúo;-mando-<l~ do estado da• ~ousas, e e•tes dente dRS Alngôas, qu:il o motivo porque fe~ eosa uhhn:1 
SOlentiticado• d& mtervençuo bostil.do preslden~e ~· ~- 1 mu.U.nça em s•u proceder de interwnçiio relAtiVamente ao 
gõas, c v c !Ido ou .sabendo das ~fenda;; _eart.lls, l!lSlnU.Uuo diotri~ eleitoral do p ,,ncélo? S. Ex. por ultimo empenhou
ao sup;&dito prest~ente q~e n10o bostilisasse ~o candidato se tantó para que triumpbasse no Penedo a candidatura do 
protegtdo por ta~s mftuenc•as l ocaes. d~scmbargador Gomes Ribeire, qU:e para áli -m:mdou auxi- · 

O Sa. S.\ z 'AUI!Qt!ERQtJE i-Esta :wal inform~do na histo- lia-la. e tl'l!balbar em prol dell!l. ao commandautc da policia 
ria que conta'. o capitão~ilvano. 

o Sa. SJLTEJM Lono : - Em virtude des•a iusi.nlla~Jo o o s ... s~ " ALD1lQtiEft(!UE dá um aparte. 
presidente a ... Ahgúa8 mudou de run;o ; em ~cz. da guerr:o o Sa.. SJLYEJJU Lo•o :- Foi -OU niio n com mandante de 
que fazill, p<IS!O~ a proteger essa candiclatum para :tgradar policia pam o Penedo! Por que motivo foi elle licencilldõ por 
ao go\·eruo, e fo1 e~tiioque,:ntre outro•,<:uca.r~~:' uo pr o· V. E:c.. ! Niio ..,n.. po.ro. .er ~mpregndo nes•a imeort:u.te 

.%1!-otor publico d:>. vilhdo Pao d~ _\ssucar, Dr. J 0"-0 F r:m· t?mn;issl!o t.ndenta a satisfazer o pedido que a S. Ex. ha-
cuseo P aes Barreto, de "- fazer tnump~ar. • _ . . ••a feito o presidente de Pernambuco? 

?lús o presidente das Abgôas, que tlnha mcompat1b1lida- ._ · . . -
de para se~ eleito deputado pela provinda por elle pres!did:l, O Sa .• A ~ ALnVQ!IEr.QUE:- Em que data fo1 1sso 
e que o pretenclÜl ser p<!la. provin<'ia de l'enambuco,_ teTe O So.. SoLv••n.o~o Louo :-Foi nas vc•pera• da eleiçiio, foi 
de Z'COOtrer !lO inJitpoHS4\'".) O.UXiliO da autoricbde preildén- no tempo preoioo para ir pleitear O trimnpho de .. >< candfda
CiaJ destA ultim:. província, sem o qual, como se sabe, nada tura. Eu tenho aqui uma corresp<mdencia assi!!tlad:l. por 
era ·fucil conseguir em materia eleitoral. Veja a camara, uma das priucipoes influencias <hquella. localida'ãe. o hon
•·ej'l~ pai%, qulllltos manejos em uma eleição, que se apre- rado teneote-coronellnnocencio José,da Co•ta, publicada no 
g11a\'S lhore! S. E.x. esta\'apois nadr.?l)ndencia do Sr. Ser- ~riodico O T<mpo, -em o n. 412 a 13 de Maio do corrente 
i;io Tci..-~eir3 de Macodo.... · · anno. na qual se lêm differe~ttes facto• confirrnativos e com-

O So. Suc1o .,~ ~I.-cruo: _ Nful est~xa. probatorio• d~ tudo qtlllnto acabo de rel'!;t:lr, o u pe:~egui• 
· ~es e ~ do3at.nl\do proeoder de S. Ex., nlbo do deape1to, de o Sa. SlU'Wt< Lo no :- ..... po.ra fazer, naquelia pro- que se apoderou com o mnllograr a. oleiçio do deoc:mbarga· 

'ineio., triumnhar a •ua c:mdicbtura pelo circulo do Rio dor G<>me• Ribeiro. 
F.ormo~o . pelo qual ,·eio " ser ~leito. , Como é poi• que, ~ vista de um tal procedimento (illde-

0 Sa. s~r.~•o DE lll.<cEoo:- Não eso:ava na minha de- pendeote mesmo de mais de quo me vou !LCCUS!Il'), quer o 
pend•ncín. nobre àeputedo, presidente das Alngôas, pnts11r por impar

cial, e inculcar· se. como autoriit.de quo ac aba teve de tom:u 
t: '' Sn. D<rn•Do iUt outro npv.rte. parte na luta eleitoral? 
O Sr.. S1Ln:uu Lo110: -SeYV. EExs. meniio ~rreclarem , 

por ' 'ia de apartes, do proposito que vou seguindo. hiio de O SA, Sõ E ALntJQuEnQt<E di Ulll aparte referindo-se á cor
"er que <·stou ~enhor, e exponho a vem l1istoria dO! ncon- reopoudencia a. que alludio 0 orador. · 
t.ecimentos cleitero.es, em que aetiv~rnente fi :;a rA.riio as dua' OSa. S.Ln1u Loao:-Eua col'!'C5pondêncio. 08tâ aasigDa-
p<l§içõe• offieines de que <enho de fnlla.r. da, oo:mo --disae, pelo tenento-eoronel lnno<:encio Jo&J .da 

Era, como di.sc, o presidente das A.lagôas <"Jindidato p4lo Co3ta, e foi porelle =dada publicar. Niio a leio 4 Clllli.UU, 
tircalo do Rio Formo"O. E' ver<hde, conformejl\ uma Tez pnrque é dem:tsiadamente longa. lllas ella é di~ de ser , 
CXJ?UZ t <:&llliU'Il, que est.'\ c:andidlltUrs foi t.iio apadrinhada lida pelos factos ~ue rei... ta, e pela ineBntesta~ru. fó qu" ma-

· - pelo governo f;Or:tl,...que este até se. preowu&-H~~>e•ero recesea.,;gu:~.t:ano. • - - · 
chefe de polie1a das Al~gôa6; Dr. Manoel José cU. Silva t:•Sa. DePUTao : -Euafirmanioadmittc eonteataçiio. 
to!eivn, p•rn o Rio Fonnoso, a fim de por 14 fuer elef!"rO 
Sr. Si e Albuquerque, restituindo-o no•amente ú .A.~ôas, 
lo1:0 '\Ue termillou a sua commi»iio; maa o Sr. Serwo de 
M:ícedo tinha u.m b.m · o seu candidato n fazer eleger pclaa 
Ahgv~s. lnto>r<·s~:.va·ee fortllmente pa.ra que f.,:;seeJ.dt.o 
deputado pelo cireulo do Penêdo o desembargador Francisco 
Joaquim Gome• PJbe1ro. 

O Sa. SnGIO "" llhCEno : - ::icn muito amigo delle. 
O So. S1r.TF.Lu Lono : - InteN•Sl\DdO~ por vê-lo no 

parlamento bruilci~o. reoorren ao arbitro •nprerno das oau
àidaturas e:n qualquer proviuci~, empenhou-~e portnnto 
eom o pre~tdente da• .Alagôas, dJZendo-lbe, ~undo corre 
como certo, que niio ti\o·e:~!-e cuidado com o Rio Fortnoso; 
mas que deo;ejava que o deseml!ugador Gomes Ribeiro 
fo sse tambem elejto pelo Penedo. 

0 Sa. P •EG B.<UtE'JO :-E' um:>. historieta. 

O Sa. Sn. "I"EI.U Lo110 : - Siio factos confirmados pelo pro
ceder ulterior do presidente das Alagôas. E ' mna pagina da 
histeria, do que, em ma~ria êl.eitoral. se passou no paiz ; 
i!! historia do• ab usos que •e eommettêr~o em m<!llosea"bo 
ia. lei, po-r aquellu mesmo• que e:.taçiio encarregado• d11. 
~<ua u~çiio. · · 

01'!L, em taes circumst:Lncias, um" pedido do Sr. Sergio ao 
p~idente das Alag(lu, no eutdid3to pelo Rio Formoso. de
,.,~ ser lDeSlJll), como é fadl conjecturar.--· 

O Sa. SILYI:IIL4 Loao. -Estimo muito que :1 cam:tra oa~a 
isto. 

O Sa. P .. u BAillllml: -E' de um homem que deu vota~ 
ao nobre deputade por Sergipe. 

O SR. SrLnJu Louo :-.A. carta que o ·nobre deputado 
presidente da.s Alagôu leu neste reduto, e que por elle-fôra 
cliri"gida e um dos membros :lo gabinete passado. o Sr_ eon
S<!IIiei.ro Nabnco de Ál'ftujo. mi:ahtm· maio uma prova de 
sua interven~tio supradita. Onvio a. ca-rnara n leitura desse 
documento, filho da. letra e pnnho do presidente das Ala
g~a~ ; ou<io que S; E!t., a!feetando uma certa impareiall
aaae, clizia ues•a carta ao nobre ex-ministro da justiçs, 
que a candid~t= do Sr. Sal,.,. dor~~ .. de Sá e Benevides 
eueontlava n•) Penedo diffi.culda.des., que niio podião ser "feil
~idas !em o auxilio do governo,· e que -eThl entondia, elll 
certo modo, do-.er host.ilisa.-la. . 

O So.. S.ol-.: Aut:QLUQI:E :- Não disee isto. 

O Sa. S•n•<~u Lo ao :-Explicarei o que colhi da. lei
tura deaS!l carta. S. Ex. dedaziva ao nobre e>:-minilltro da. 
jutiça. que l<'m a coadjo.n~<;ão da praideueia dillicümente 
o. caudiai.tura <lo Sr. Sl e Benevides poderia ter bolXl u lto • 
declarava mais que nio eota.n.:!ia_posto a pre&I:U eaaa coad
jnv~o; e depois ·de fallar nos moouvenieutes da mesma 
caudidatnn, eoncluio que lliio podia ser inclitferente a que 
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se us:lSSt do seu nome em proveito da mesma. Mas a pro- O s ... SILYnk> Lo110 , - Quand~ um funel!ion.ario ·pu blieo 
va, o nrp;um.roto. que dessa carta·eu tiro para m~>•trar 11. in- q_ualquer ptetere sua obrjgaçãt> rigoro!a., sa.lta por mma .da 
tetvonçã~ Qe S. Ex. ua. el~içio do Penedo. é o que se.s~gue. lei, que1bedeviA se .... ir denor"'!'• por_ ~erto qu~ al~m-
5. E:.. disse, que· sem l). aJuda do ge~erno e •oe candidato tereso;e peuoal, ou e.e facçõ!o, a.'"ls!O o unpelle. E aSSlm qlle 
não. PG<lia aer feliz, entntanto o f~to é (\lle o Sr. Sli. e Be- e11 interpreai es•e e outrus actos ineptos ou clesregt'Qdõs·do 
:oe-.~iAes :aâhie eleito; lo,;o, devamos conclu.lr que actQS a11- pre:3idente dag Alagôas. 
-xHm~e• por 1Jil.lte da o.ntoridade for~o empregados par" que 0 Sa. Si E ALato.:ERQrE, _ Cumpri . à lei, fiz o mm 
elle obtheose essa eleiç[o. Realmet>te as diligen cias feitas dever. 
~.FOmo~r Paes ~to, a mando _do presidente da pro-
,.mCJa, •=ril<J o-ef!'ettJ que este pre~10 e premeditou, O Sa. S1LVE1B~ Loao :-Não basta simplesmente dizê. lo; 

· é preciso prova-lo. 
O Sa. p_."" B:~a•~tto dá 11m npart•. Sr. pre~idente, f'<:mpre reeuminao o mais possivel o q_ue 
O Sa. SJL"n!.tu. Lono:- Nenhuma i!u•ida h3 an e traba- tenho a dizer, farei &entir. e provarei á camara. e ao puz, 

lhott o presidente e ••us ~nte• no •entido de fozer trium- que o presidente d~s A.!Rgôas n.ii:o pôdo justificar a v:in~ça 
phar esse candidato ; n enhuma <lu~ida h a tarnbem q ne eD.e injusta e arhitl'Qri'l por elle exercida contra. o muito mtel
aepois arrependeu-se, ou antes que veio ~ arripiar carreira lig<'nte e habil profes9.Cr publico Antonio lFeio de Mes
para servir ao pedido do seu eallega. o pte•idente de Pernam- quita Neves, cujo. p•Pna tem •ictorlof:>. e orilbantemente 
buco ; mas é lgualme"te f6ra da du.,·ida que já er:t t:u-de para fulmin..ao a inhabil e ruinosa adroinistrnç;<o de ~. E--.:. 
realie•r com el!icncia. cs•o. mudança de sua intervcnçiio; a Eu di••e que a lei provincial de :'lO de Abril do corrente 
opinifio jú. estava !armada em fo.vor do Sr. Sá e Beneviue>; anno, qu~ e<~nfere á. presidoncia das Alagoas a r~culdade de 
os auxilias do seus amigos, ~ ao diligencias da pre.idencia remo•·er os professores, mcaiante certas ~ondiçães ou requ&
tinhão produzido seu$ effeito~. e " taes horas era impossivel sitos, niio autorisava. nem autorisa a remQÇi\0 de que trato. 
retroeec:l$r, cedendo a essg, ultimg, deliberação de 5. Ex:. O nobre <lepatrulo presidente das Alagô"-S proeuron, com 

Os Sns. p .. o;• B .. >t.l'!To E S.l P. .A.~n,;Qt:rftl.'~"' a;, a"artes. a leitura de relatorios do director da instrucçio publica, 
r fazer prova conrra a. conduc~ do professor removido.· Uma 

O Sa. S1LVE1u. Lono: -Guerreou primeiramente. protc· tal prova.; •empre eontest.nvel; porque o. mi vontade dos 
geu depoio, e tornou a. guerrear a. final. presidentes "unca. deixa a. influir sobre 06 animes do$ f une-

o 8n. p_..,. B.r..ft.,-, ;-!'<i"i.aentendo: ou protegia, on nl!o cionarios seu• depend~teo. li} as a qucotuo n~ é es~ll; .'' 
proteg: a essa. candidatum. . qnes~o versa sobre a illc~d,.de do, remoçao ; a le1 n•o 

dava. esse direito, essa facú:idade ao pre~idcnte, sen[o .nos 
U• Sa. DEI'DTADO :-E' mistar que o Sr. Bene,ides · •• ex:· ca•os de a. Jloder elle exerc<lr sem prejuizo dos profes~KJres 

pllque. remov:idos. CllTurt.tzinho. pam onde foi remo .. ià o o pr~fe.ssor 
0l!TRO Sa. b~PtrrADQ·:-Deve explicar, contar o facto cern Mesquita Neves. tem o ordenado de 40()j!,, e a ca.detra. da 

todas ·as circnmstancias. cs.ptral, de que foi caprichosamente arrancado, 700:); opre-
ô Sn. SILVEIRA Lo no ;-!\I:ds a<lianie, Sr. presidente, se •idente niio tinha a !ileuldade de augmenta:r ord"'Uldos. de 

eu nilo t iv«r a inf'elicidade de esquecer-me, hei de <'oxrobo- lep:islar a ~speito; Ioge niio podh faze> ~ remoçl\0 que fez. 
r~ coro outros f"-<:tos e~t~ intervenção de 'lu e, em balde, se Afilm disso, foi ainda. injusta e arbitraria essa rcmoçio,J?Ol'-
qulZ defender 0 nobre presidente dns Aiaror.as. que arredava e arreda da primeira povoaçií.o da província, a 

. o- cn,Utal, u m profe»or habilbshno. 
O Ea. S.;. E ALnt:Qll~uQt:&:-~o &entir do nobre deputado. Eu tnmbemj:í dis5e.qua.ndofallei,que estavaa.indallle-
0 SI\. S1LVEm~ Lono:-Os factos é que hi\o de decidir. no~ nas amibuíções de~. Ex. intligir como pena remoçio 
_Mo&~ rei a_gOT:l, e o mail:l resnrnid:unente poosi,.el. que aos professores ; para cul~M e faltas a respon.sa.bllidili se 

n..o f orao ~on!o.tadas. e menos destruídas, pelo nobre depu- effoctua por modo e autondade diferente. Ainda estoõl. ~
t.ado, pres1dcn!" .das AlagOas. ns aecusaçües e ccmuras que fnndamente eon~eneido qu~> S. E:.. deeretou sem direito 
fi>. ú '':'~ a.dm,!nJStra<;i<o. Acoimei de arbitraria e illegala •••r. remoção, e o respectivn prejuizo. 1\0 profes..:>r removido. 
portanaque S. E>C. e><podio em d~tade 21 deJa:neiro do O Sa. PA~SBAn~ETO :-Ellctilthaodireito derecl:trrul~ 
oorrente ao no, ordeunn<io •em base alguma rnzon vcl que 0 or<i.ena.do. 
se ~parns.Ee~n, p~m ser~m s.puradas~ B55 cedulas d 'eutre · 
:>s 2,474 que md•mdamcnte continha e!h si a urna da f r<!- O Sa S•LVEinA Lo no: -.A. prc•idencia é que n~o tiDlla 
gu•zia da Pioe><. S . .E:x. ou •• defende com lugares ~om- o direito de condcmna-lo a wn tal prejnizo, como Jica evi
:muns. dizendo· que teve por fim poupur no\"O> trabalho< de : dentement~ dcmonstrndo. 
uma outra eleiçüo, c desncoroçoar n f'ruude ou eom a r•di- • Forçoso 6 qae eu trate agora da luiqua fi mais qua ini
culn .evasiva de que as ccdnlas contenda~ na tu::na. ~rão 1' q~a ;u•pen~.i?.~u;~r<;$ident.,dao Al.agíla.sdccretoucontta 

.~eli, O qne, ~disse "~1J9'QdP tj,JJoi. 4 llFl ~Mlf' ... l!o~i\·e-}-~m~p..~~l pital. S •. ~X.. ~Sfprçpu .. se Atu..,~~~ 
moh_IJ elll ~l!'!l eleição a que concorrem cidadilo• (i~ ~ ou• i ~or JUStificar ene seu actoarbitl"l!r'.O•prepotentac!uJusl!
Fa~l_!los.N® conheço meio legal de aaloar de nullidad• uma 1 ~<:Av~l; llll!_! em tudo quanto exbibto neeta OU:l fot C~.mlllt 
clelÇIW, qunndo.entra pera a urno. re•~eth-n tun numero ~- lnfehz pos!tvel. 
decednms super~or IUl~ votantes que comJla"!ooriío e•·otárão. o. Sn. P~u BAuE"TO: -Ra mait11 gente que dil: ocon-

0 p~ouppo•to motivo expreol!lldo· em d1ta portari~t, que trar1o. 
concl~UlO S. Ex. a UlOia tal resoluçiio, mo>trl!. bem pela •us. 0 • s E h • 
iutuitiv._ im'f.rooedol!cia c:: Ex d . • t ~R. ILV~IH Loao : - a mtuta gente qlle pena• .. , que ...... . na a. maH~ tf!\'e em \ como eu 
VIsta senii? "vorecer â faoçiio a. que 9e ligou. S. E."<. diz n.hi · · 
que; con,'ludo remover tll! diffi.culdades e os obices que po- O Sa • .A.ucusTO D& ÜUVEiltE dli. um aparte. 
di[o resultar de não f · 
lD. •.. 

0 
nnCC!~..camarnalgom_a n~quelle O~~. S•L.-.:IIUo Loao: -Para que havem•s· de estar :.. 

llJ!lClpi • tom~-va. ease ar!»tr1o. Ora, quem n uo w nesse repetrr palavT>Is que nada valem ! 
~ativar ou mntta IgDoranma. a pontotn.l. que parec-.e impos- , . 
s1"el n'um presiae:nte de provincio-, ou acé-f!:l ne~e~~idade O SJL P.~..u BAlt.a:cro: E' verdaie. 
de um pretexto qualquer para enco':>rir Q mo:ivo re:tl rle 11111 O 51!.. SILVEIRA Lo110 :-Conforme sabe a ea.mara, a causa 
t:ll proceder1 des:a sn•pensíio foi um factO ~· juiz municipal, quelbe é 

o s~. p_. .. B......,,.:- Falta\'it-lhe n intelligencin iio multo bonro•a, qnal o haver mauguradG nm proees•o coe-
nobre deputado. . tra o subdelegado da capital, Jo•é Gobriel Pereira.Pinto, 

O como paesador de notas fa1ms. A opiniiio publioa como tal 
SR. S!LVF:.aA Lo ao: - Esta é meno~.q n~ mediocre. ~fi.~ de ha mwto o indigitaVl!.; e esoe subdeleltlldo, nfi'rontand~ 

ha qnetn If:,ore qu01 qliando se :>iio eon:;.-)!Ue ~ ar>ura~o. a ,. lei na ocoasiílo. da eleiçii~ com amaio~_ptiblicidade, cl.u-deou" 
posse, no ~>vido tempo, de nma "'UU>RT a·-elei•a 'a anterior que oomo autonQs.de ba .. la apprehencbao mio pequena }Hil'
<:Ontináu a funccimutr_ • po de notas Cal•&• ;fazendo ao mesmo tempo <feclimtçiio de 
. O~~~- p.,.,. s .... ~no:- O qn" é ,·enhJe é qne i»o nzo q><e liíi.o lhes de~ o legal e <l<lnveniente destino. 
infimo •o ""•nlta.do da eleiç:U. Notes. camam que ~ostentação do crime ellt a fez. e 

O S s Lo 0 · n confirmou oom a publica exhibiçio de algumas dessas ~· SLftl·~ • ~: -. qu~ .; ,·erdaclc " ""e foi e ' :a notns que tinha oomsigc. De plano a.ffirnutvão muita. 
portaria um llrintr1o UIJU&tí6cave. ola JlfC>i<lcn ci a. puo.oa& que :u !lotu "l:ltibidas eriio aponas miUI fra~• 

O 5•. S.&~ Âu~~QCUQ~.U umapar~e. cl:t muito m•ior porçio apprehl!lidida. 
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municipal, ao juiz privati•o do OOlltra~do, Cl':lliciJo per- O Sa. S:l.nnu. Lo10:..:...Foi eosa solicitação, foi o e:r.tn~ 
Em vis tio desta& factos perguntarei i e:1man, .., ao jui• ! Os~. Pu" Bu><no :-Dons offici011! • 

man~er de braços ~dos1 Em bo ool=ncs ctrcnm· ordinario ruido .te uma parcin!i&de intein. filho da conli
s•:mcl&s teve o prOJ!nO preaidwte das .A.lagtlas de coa~ llllça nas cii~po•icões proteetoras, que manifesta.a o pl'eli· 
c01·dar.... f de-~~ te da proviDcia, que umelh1111te~ oflicios dirigi& ao juiz 
.;,.: . O Sa. S..\. E ALat;(!I;EI.Ol:E : -Nilo coneordci; é- ~~~gs.Do. mnnicipal. 

- ----~:-Stt.~nb-L-o.o~~<rdm:lrrrcnie Y:·~ 1>e:-dua1rlr · -o-sa. S.õ" AullQliUJillil-:~iim_prr? .1neli <t~éí':--- -·· 
imp~MSO. (l/a muilo• apart ... ) O Sa. SrLT>:nA. I.a.o, -Angmentmtdo "" difficnl.d&des 

O Sa. SoL no ... Lo ao :-Os nobre•d•putado• me interrom- . que encontrava aquelle holll'ftdo magiotrado para cumprir o 
pem a todo o inotante ; ~Mim n>io é po•sivel ~ompletar nm 1· oeu de,·er contn. nm pountado do lugar, ele.ando-l.he o 
ra.~iocinio' ~ntretantocateçodiseutirar:oplamenteestaques- anopclloao ponto deJlÕ.O .16 tc.rnar juota como ne<:•uaria 
tio. Reconheço que é uma nrgument:açiio juridica, para a o. resposta qu.:, em termoo ener:;i~os, por ultimo lho foi dach. 
q1.1al tenho po11co.s hllbllita~s ~ ma~ eot'!<iei o. l'lll.tcria, e por aquelle juiz. · 
estoacomplet:unentc conv~cldo·doque di~. . I (H .. a.r11u,..oparl••-) 

Essa prepotente ostattaç~o. quede seu crune fe~ o refer1· j . _ 
ii.o subdelegado, C()lloeou o juiz municipal n~. àuraalt<!rrut· O s •. Paa:s1~10n>:: -.A.ttençao! 
tn·a. 011 de p:u;sar por !"ênOS c_omprtdor ?e •.~1!-S deveres, ou l o Sa. SrLTEI .... Lo100' - o .. i=z:ei, Sr.pre~idante, OI Fgll
de v~ncer "rep~!l"an~LIL que tmhA, _de JUdtc;to.lrnente ~r· damentos sempn justo& do procedtmento dOJ'I1ÍZ municipal, 
>egutr em oc""'"'"o dertor:-t a uma 1uJI.u.me>a ~dver•ar.s. poaitiYamente em rtlaçiio ao processo de Jo16 Gabriel, para 
l>la• o d~cr_fallou-lhe mais alto, e elle rosolvou ~Yet"iguar mo occupar d<> que mai• importa & qa""tiio que nntilo,. do 
~ facto cnmu;oso ••• <Lmdo busca e'!! "'''·" do subdelegndo. facto da •uspensi"10 e dos selU fnlldamento,. 
Esta busta nuo f~Imfructuoo;:o ; ~ots aJo• •o eiiCon\ruu um.-. O o.fficio Ultimo que a presidellcia dirigio ao juiz mllnici· 
:t:.ota falsa de 20:::000, e outra de 15()00. pat, ~ deeuj~Weespostadada. por ••te M originou a eua s~· 

O s,.. SÃ " AuuQ-cuo-c" dá um aparte. pensao, é Q ·~ttlte: 
O ~·- !::ILVEta.• Lobo: - lnici~d.e ~ssi!X! ." subdelegado < Palacio do g~verno da.• Alagi)as, 12 do. JaneirC? de 1_857. 

nocr1me de moedeíro falso, o JniZ mnniClp:ll o mandou -9 subdelegado dc•t._a. md~e, Jo6éGabnel P~ Pinto, 
prender. Ma•, di:;se o nobre deput&do preside11tc das .AJa. que1xa-se a esta prc&ldeneta con~n o ptOcedl)llentoqne 
goa• que i•to foi um abu!>O de o.ntoridl\de. por isso quo esse Y:m. ha tido com. elle, Y&t:arda.nd.o. sem nec~sidad.e e pot 
subdelegado era um dos membro• da mesa pa• oelti&l. Nota- veJ!açiio a pronun~u\ on despl'ODUUCla 9.ne Ym tem d& pro-
:rci qne se foi abuoo, niio foi por elle que o juiz municipal foi fetlr no pro~esso lD~tau:rado contra. od1t1t ~ubS.el~o, por 
>uspenoo. Mas q ceD:l não sabe que ern makria de privilegias, canoa do. ttl~l!l de tn~due~.lio de moe<la f.U.a.'Devend.o 
este~ s6 aprov;itão.aos previlegiados q_uanda .Jlegodos! :>e 0 esta p;e01dencta fisc~1•ar os :~~.tos .de eena utbal~emos, 
fU~delegado unha a seu favor essa excepçiio legal, porque d<I<N7WMl · l~" que mt .n(o....,. em q~ ~,. ach<t _o r<[<r•do p~ 
t~iio apresentou-a~ Como ba de uma nutoridnie dor e obrar cos.o, monctonando a. data em qno fo>onbmettldo 11. sua dec<
p<lt um pre'lilegio, sem que o mesmo •eja à.edinado per&nte o::io u. pronuncia ou despronuncia, se por ventura ••ti,-er 
ella por aquelle a quem aproveitlf.! nesse ponto. 

• < DI!O~ guarde a Vm.-Anlonío Coelho tleSd e Alb"'!uerqut. 
~ }"· SJ. E ALrruQt;Ell~t:E : - Ll!a o art. 28 da ler de -Sr. juiz municipal à.e Maceió.~ 

ele1çoes. 0 , · · ·a · ~,- · 
O 

c: • qne .. que extsla 1\ pte~t enc1a. ~ .;;uo el'll. que lhe Infor--•. s,,_.,.~,..., I_..o,Bo '.- Eua 1•>, como todas as outru, I m~sse o juit. mun>cipd em q11e pé 6~ achav~ o proceoao do 
c;uc conssgruo prmlegxo•, sômentP- $• conf~re "~" que doo m~eiro f:tlso J~ Ga.briel, eaja~ injuttiÇI\s e insole:nte-s 
mes'."~s se querem _prevalecer. O •u~~e~do u.~": ali_?~."- I queixM reproduzi o no começo do ooc officio? E o fim capi· 
em JU"'~' q>:• qu.ena goza~ deose prmlegt_"· o JUIZ_'IILO tt· [ to! dn pre>idencia niio ern ,·ioivelinen~ c;,ne o jn.iz dél;se 
nh': 00t2gS'(1<0 à~ O presUmir ; nenbum!\let )h e. lMp<>e 1!1~6a. o CXJ><'diçii~ 11 e .. e proee•~O! 
obttg~~uo, entendeu portanto que pod1a e dev1"- contmu~r Qual foi u respostll. du juiz? N~o !~i~ todo q_õfficio por-
ne~ pr<><:esso. que.; lougo, e ,if< foi lido h11n~rn n~ enan : mo.s lerui apenao 

O Sn.. P ·~• B•~r.hTO : -Entendeu muito mal. " "'~ ultim11 pu~. •ntoc~dido. por dirtcrcntea eonSldera· 
0 SK. SoLVEI~A Lo•o , _ N" opinirro do nobre deput~do. çuc• rn~ionoeo, te~clecte• a ~ustontar a digc.idade o inde· 

'1 ·' · d , · ·a· 11 · , pcndenc1a do ••n lull'ltr. "' ll5 o que e.t<IU •UZen O C JUrl ICO; e e .. to OI O UICtO, Ü • • U '•' o\ • ., d p - Q • ' t• JU17. m m .... 1p.~ re r'""n eu~ -c. !lTll. n"o elXBr ae ~a ls-
0 Sa. P.t.l:.!i B.uun:To: - L"'m fneto crimino!!io? i f..1.ze:r n curlosidà.d~ rle ,r_ Ex .... f'tLtkO t1 autef'rt:Jr-lhe IJtl"" 
os ... S•Ln~ ..... l.oiU) ~ - SiJ se ern. por ~er tl!ISft~~ubde.le .. I. qu:atld~ f"I'Ct"~i o of!it!io d: l'. E21. dGft;J.cla de lretrt.em. {ri ti.nh4 

~ad.~stnunerrtl:r~~qu·fif·"i%rltAVli e -aQ qunl D~~ pn>(~rulo-mmha:::aCJiit '''""'d~ l)(rM.,O th !IOlr BU.BJ di A' P!J& 
podia pr~scindir o pre~idente du.. prnvinc.ia, ãmi,;.!O do nobre ' PiNto, ~ ttnda r:ctJrrido cit~ para o jui~ dt dirtit". na (rirmta 
âcputado, ( F4.1 rl4.1r~ro pa.ra fl Sr. l'o.t~ Barreto.) da l~i, ~~; aqu~l!~ jui: VfJd'-rd diz~r tm que t:rlado ~t af:hll o prO• 

Sníba a cnm11r:t que o juiz municípnl Pm ópoc~. 1111teri~r ~"~· D..c• ~unrde A Y. Ji::o:. Kac•iõ. 13 de Janairo de 11!51. ~ 
ti::.hn j:l. mo•trAido n.àobrezn àeoeus oentimeuto• elevllnda. Eis aqui utiofeita a exigencia da prcoide11cia: o p&1:m 
•e acimn de eompromettimcntos c porlgo•. qua~do t>:ve de que •e n~hava o pro~cuo lhe fet p.atent.P e conhecido ores· 
c~roprir eéU clover. pcrscl5"inao com a .. utorldade que eur- pondente, qu•nào Q inlcrmou do que jlt tinha dado a oua 
c;a,aoutros contr!Lbandts;ae tnmhem moe<leircs falsos e sentença de prouuneia11o lcmpoem querecebeuo•cuoffi
verd:I.d~irc• poteutadoa em Pern1unbuco ; e qne esses rei~. elo, ,... que •e~pondia, quaudo a iurorm"ll, de que Jo,~ o,.. 
':':In te• !lé;<iço• for~ o a cau•a de .er t~adn pr.l'! Jlre•idente ; briel tinlta recorrido para o juizo de dirc:to em cujo poder 
a a• A!.a~oas, ~llud1ndo aos 111esmos •ervlç.:>s devtolQnto pet- . •~ •chnva o proce6~o. Qne mnio lnforma<,'Õe.l podia querer s. 
~eguidor de moed11 falsa, conforme uma carta que aqui ' pre•idencia 1 Que ordens deixo c o juiz municipal de eo.m
tenho. prir ? Queria a presidencia. corr.nteza, d..d1. ?O• elle n 11m 

Tudo convonce que 0 principAl e nniM m-imedo jui~ mu- pro~bO, qlle, •e~uindo o curao ordinario, j~ tUlha p~ssado 
nicip~l da capitAl das .AbgUaS procede de ter elle, como eu njllizo diveno. :lO jnizn de direito? 
". sl.DlJ'.lieidadc d. ~ entenaer que os instrum~nto•, o• protc: (' ~ · ) 

d 
da ~•ffcrcnt.s nparl<3 a qu• o orador r<.'flondc. 

g1 os e p;e~ideute:' ~u~ t:le" n!íQ eF.tão i~~ntol dA ~neção 
penal. O JUlz mutnCJpal •ubmetteu a pr"c~•o o moedeiro N~o ; nii.o é po .. ivel dar e:><P.I'diçiio ao que jío. c•t.õ. u{edi
fa!SQ. ou havido como tal, Jo~é Gabriel; o pre~idente da& do. E111 que. pois. bou~·· desobediencia ou falt• de cumpri
Ala~~. ~~mo cb.cfe da fõ<oçio g<>'lerni~tt. nnquetla. provin- mento de ~Y<iens! N<l t!l.completo da informação~ Seri. .. d. 
cio., a••entou qne devia inter•ir no jlldici~l o. favor do ...,11 mi•sivel pela nosso diraito capitular como fal•• do cumpri
iustrumento eleitll?d, e empr~gon tndoo os :meios pua fras- men:o d~ ordem ._ 9mi!siio de declara~a rht. circumscanda 
tar "acçiio <l.a lei. que <l j•iz munieipa! •e etfor~va para da &:.:;. em q ae fui o proceato para a e<~ndusno do juiz g_u& 
lc~a.r a ~ffeito, ec.mptindo seu deYer. dfln :1 ~nform.aç.ão do pé em qne o to&81Il" RO schftYR!! Tal 

o Sa. l'AES s~ ....... : -Q~mes fGriioonuei•s qne empre- bllrb:u'Í.'l. "iio o!npodl'inh9da. _FOt jurioprucknela alguma do 
gou o preoidente para des~ia-lo do $en dever! mundo. Se essa omis>Ko preJ o~dicavo. • iusceDç~o e l'mpoeito 

. do p,...id~nte, o m•is que ~·te podia r a~ <"1'8 ofri.eiar ... 
O Sn. St•'rEI•.• La-o ,_Foi uma >olieita~Su eon•taaee .... : UO\'O exigindo essa dAta; I:IRÀil. lJlaia ab•olutatttante. 
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Mas, nii~; o! termoa energi.coa re,.oltitiio o orgulho do I O S.~:. C.un:u.o Ba.\ft~ : -Pois por oer jui~ nio póde 
presidente <b,s JJ .. gõas , e ciio es!Jludo o• mesmos tennos 1 vonder um ou outro oscnv~ •e11! 
qu.álifie..d.os crime por lei alguma lllltl:rior, forço. foi prete~-1 O s •. SoL'nJu Lo.o : -Isso póde ; nus ,.;«, p6de ser ne
tar qualquer outro f.J.so e injusto lllO~VO po,ra a per<eg>U• gocio.nt.odeei>Cr&VOO, porque a lei o veda; .porqu. e O nosoo 
çõ.o à o digno jui>.. codigo crimind muito exp,..ssall!ellte o prohlbe, e o elut i· 
T~nto "n? .. a o P.reoiden_te á c&U. de pretexto, que, •em llca deact.o puoivolnoart.148. . . ... ~-- _______ _ 

dll.Vi_da-pot"~ll-lgar· '':"?Smen~e? de-(! .. -enM<Ie.f~llar-n_<> . - o s .. ~ PAI!SlluBf:ro : - Elle é senhor de engell h o tem 
oflic10 auedmo-e aOJUl7. de dtretto IDlllliando responsabt- I . - - d I ' -
1. 0

" • c- - 1 ... , - - d-...... ~ • mutto~o escra,.oat • entio :nao p6dr- 'Ç'c.n f'l" a pns .que naa I:Sar JULZ mu.nlclpM, :~.cete~cen ...... JU2U!l o mau l..ve 1ncn- . lh • - , 
1·d de haver entrado o 111esmo juiz municipal ~m exerci cio e stnMo bem, • "'""P .. t ontroa · · 
de suas funcçües. catando impeõ.ido por acb.a.r-se de nojo. O Sa. StLntu l.Qno:- N~o é i~to o que en censuro e 
[.erei essa. portaria. accuao; os nobres depc.tados com ns su~s contestaçõles obri· 

giio-me a lGr o::artu pelo corroaJ>Ondente do Dr. Casado ee-
0 Sa. Si. E Anl:Q~EftQ~E: - Niio é portaria. é o !!leio. 

1 
cripta~.~ uma pelo p~prio pnn.ho deste, que comprovio " 

O S •. S1LVEIU Lo..,, -Digo que é mais portnrilo. do que 

1

. propo01çuo q!le a~IUlcet. • • 
-officio; P.Drque encerm>·a uma ordem; ma• 11;;o faço questiio T-;n~o entre""'~~ quatr? ~a_rta. do co<!e•~n<lente doJutz 

de pala\"ras. Di~ V. Ex. ueaae o:fficio 0 seguinte, e é preciso de ~Iretto Cns•~o Lima, dtngtdtiS a um trmu.o meu que ne
l~-lo pa-ca que se crêa. n.a pasmosa ex.i&tencia cio sei:undo ! ~01~ na~ Ala.goae,. nas. 5. uae:s o mesmo co~spond~te. !lu• 
motivo_dasuspens~•· 1 é o Sr. Bernardo Jo•é P1nto. falla. de relllçue• commQrClle~ 

• · · , . com o referido Dr. Cuado. Tomarei illilistinctamente uma· 
~~ Pal.aciO do go~erno das .\1~·~·_21 de FevereirO do : a~ua •. e lerei os ro•pectiVOB trechos, pois toda& trat~e tam-

18 ... .--mm. Sr;-'t:-.and~ ~· at:n.bn1çue~ ~ne meeoofe'!m · bem ele outro3 as•umpto•. < Dr. Casado bem nio tem <:018-
~·leis, suopendi olo ~:><etCHJJ.o d• JUIZ mnniCIP"J.e d~ orphnos po~ta.do comigo, de•endo-me como de:noBstrei oillco Ol)ntos 
neste termo ao bach~rel ~arlO$ Augus:<> aa ~,_1ve1ra Lobo, ., t.utto, ,l'az protestar a.lotrll minhR por4:500$, terei de le•ar 
s~und.o lhe commu~nque1 :m meuofli.Cio n~ hoJe.~ compe- o negocio ao infinito; e tolv~z d~ f=< lo publi<JO, p~ra ~r 
tmdo-m~ prorn over 1mmed.iatameute a nsponsab!l;d ade do julgado da que parte es~ a falta do honra e probida.de. E6• 
mesmo emprt>??do. ordeno a V. S., nn conformtiiAde do pe.-o Vru. me coadjuve e proteja. c tome conta da primeira. 

"-:trt. 154_ do co<11go do proees•o, e 396 do regnl".tne':t~ de 31 acyiio neo ... , pois como homem de bonr.,, como delllon•trou. 
d~ ~a.netro de 1842, que ).'rooeda cont;o- o t<>for!do JUIZ mu- etn nos•u poucas r•la~ile•. tédio lhe ::ner•cer:í. ._autoridade 
ntctpal,_ a<> ,<J.ualsuspen~I pel_os s egutntos mot1':o~: lo, p<•r que assim abusa da. eua int1uellcia na proviltciapara extor
desoh:dJcncm ~ eot>\ prc•;d•uc1a em acto de extTClClO de >uas ·quir 0 suor aHieiv de qnom trabalha. ~ 
funeçot!s, e nao cu.mpr~r aua:s ordel?s le~aes (como con!lta Está e5criptn e a~signa.da pelo snprn nomeado correeyon-
d!'s docunaentos ns. 1 ~ ")- Por ~o~tinunr "; exercer func- dente. 0 reconhecia,. n tirma como :1 de to4las as dcm3JS. 
toe• do emprego depOlG de partiCipar oftiClalmeute que S! 
acha ..-a legitimamente impedido. Documentos ns. õ e 7. Em 
rista pois dos documenta:> juntos prO<::cda V S. na fónn~ da 
lei_e respectivos reguhunentoo enntra o juiz sn•penso. . 

• Deos guarde • V. S.- A"lonío Cotlho J• Sd • Albu
f'Jtlfrq~.,. 

Tilo arbitttrio e inj~:.stifioovel é o primeiro motivo do qu! 
já me oecupei, como é intuitivamente irriso~io e de~;prezivel 
este segundoctn• os doenmentos mostrilo ser o impedimento 
do nojo : n respeito do qual ~ de sobta o q11e di«e ._ primeira 
\"M:: que fãllei. ~em s• eõncebe como ~'":r criminoso o mn;d.s
trad_o que, pelo r.~lo do serviço de SWl :a obre pro!i••rto, >C .des
~no,ta para entregar-oe a a traba1bo. 

Di55e S. Ex. que m:mdou rastrear apenas e" e foceo como 
p:ec,;rsor de crime mllior. Além da perfteguiçii" inju•tn e 
criminosa M jui~ municipal, ho, nesta u&erçiío, vishel
m.~nte improcedente, nlgumacousa. maifi, n. que ~u ntio devo 
.-cspond.er 'tlo injusta, ~volt.onte e pouco geDerosa ó a idtla 
que e11cerra. 
A~m. Sr. pteeidente, vai ver V. Ex. e :1 camara um 

e>:=plo ÍTi!'.~llte de como invertidu sndiio as cou~a.R no 
r.osso pniz. O magistrKdo honrado e probo, que tem di,:ni. 
ci~àe. e niio 8e prestA. a. •~r instrumento de tnnnejo~ .,.)ei
tor~es. é per~oguido, e t~ua ~otte. entregue no ~eu ri vnl 
nntut'Rl, M prev:~ricndor, que entre Jtós está. aempre el!ll ~o.a ' 
posi~iio, porque. ~m honra, let!l dignidade, sabe nrnoldt\r-s~ 
3 to,dn• ~> >Ontl!_des ~verna~entoea~ 0 juiz municipal aa 
cnptt:ll das Alngua~. contra CUJ:l. prob1iade Jtinguem em bo11. 
f~ põ_de aventurnr :1 menor p_roposiçiio, es~e jniz, que eom 
admJra,-el denodo teru. npplic:ado por mai• de umn ~~a 
e•pada. d:l :ia•tiçn rontra. os sempre potente• moedeiro• 
falsos. é rnettidC" t:m proee~so sem o menor ,·islum bre de 
.it:sti~. e o •eu julg3mento entregne a um Dr. M:ttheu• 
C .. sado de Araujo Limn Arnnud, jui• de direito da capital 
d.o.s Alnp;G~•l 

r .. ~ Voz :-E' um magi~t-rado lllaito cligno. (.AP<>ia<i .... ) 

O $a. SILVEUu. Lono : -- A camara o vai aprecisr. O &eu. 
metit.o consiste em >e ter ellvolvido deaeommclidamente 
em eleiç<;e•. fouendo causa. commum com o presidente. em 
tndo quA.Dto era. peroeguir e distratar aõ..-ersario& politicos. 
Por estet; motivos era. e ~nimigu 6gada1 do jlliz muuici
pol, cuja son.: o presidente do• .A1og6as e11tre~a t. stta dis · 
eriçiio, e em enja integridade e cireumspeeçilo •ia uma 
constante roprovaçiio á sua irregt!lat ooudncta. Es•e rnq:i~ 
tradq, r.migo e protegido do presidet~.t4 du .Ala:;õas, •~ em
proga e1Ct1nde.l011amente n pronlko de :negociante de e• • 
cra•os: <I iato maia que publico • no~o-: ,; n~~quella pro
vincia.. ( NGo apoiado~. ) 

O ~a. CAsn:u.o Bul'lco ,-l'o•so a•segurnr xo nobre depu
tado que a juiz de direito de Maceió é um digno IUngistra
do, e goza. ali de muito conceito. (.ApoladQ•.) 

O SR. SJLTt:I•A. Lo•o :-Lerei a enTta à.o proprio Dr. Cnsc ... 
dn Lim~. que aqui tenho <Om p11blk~ forma, e que di•oipo. 
todas a~ -nc\·oat~ :; pa$~o n lt-lu. jnte~ra1meut3 ; pois que é 
um documento mui valioso: 

~ lllm. St. Bern:trdo José Pinto.-!\.hcoiú, 20 deAp;osto 
de 1856.- Ami:;o e Sr .. - Tenho l""''ent~ "curta de V. S. 
ultim", dottnd" do 9 do corrente. a q"~ re•[XJndo. 

c FiC<l inteirodo de tudo qu:n.tltO 11e:b me diz r.:-bti\·a
mcnte nos preço~ à e. tl~sucnr e e~c:"aí:os. f!/) muito me :.Uegl'o 
com ~ seu proj!res~ivo nu~ento. · .. 

< Com a )eiiura de minhR cnrt:t UJ:Ím~ do~e O ~en :nnigo 
e·<tnr informado de que tenho feito o qn~ pos~o p:\ra com
prar o m:~.inr numero de. clõcrn'\·o~ que: ft.''S~" po~si\c], e. 8() 

meomo rempo du ~ifticuldr.dcs com que tcnl1i> lutado }'~Ta 
"bter dinheiro, difficuldaJ.e~ que c~ da 1·e~. m!lis se núgmcn
tiio com. t\ procura df'fi&e g:enern, c ('041. .:t im::nen~idadc de. 
c~mprnclor.cs mai• ~8 bilituJos do que c::.. s~mente ern di~
por de ma10r qu:mtln. 

• Aind~1 n!Xora. acabrto de ehe.~rtr no lm}l('rn:ri-=, que nqui 
Jllt•sou n<> ni11 lS, tre• eompradores tiO\'o•, que, me di•em 
trc•ti::C.f-riio hn!;.t.n.nte dinheiro. 

< Eutret.mt<>cornpr<:·medir.er-lheq_ueJ:i temoa ~tqni "om
prailo• e deopachmdos quinu ~•er:t,·oo con•tnnt~• da relação 
mclusn, algunsdnsquaeA deixei ~e romettcr-lhepelo hiate 
Nan10o, por n~o confiar nelle, e dci:.ei t•mbo"' de 01 man
dar hoje me~mo polo S. Snl•ador, porqu~ 'prefiro com 11m 
ponco de maia de!!>Ol"a manda-lo! pelo Bfllbino. que ai:nd" 
hontem prometteu-me ~~thir até ú di:!l ultimo deste me=; e 
•>&sentei de dar-lhe estR prefere,ci~. porque o conheço me. i
to de perto ; e tenho visto que uos vapores c•'ll pobre gente 
é deoliumanamente tra.tada, ch"W'!ldo ahi principalmente 
as e•eraYaemeno~• muito mal tra.t><d11e. Entretanto como 
o Pt~•and aqni deve toe~~ r no din 26 do corrente. se os de
mai• compradores ee reroherem a m!ludar os !ellS, eu :::ULU
darei tam bem os llOSMJ~. 

< Chegtrio-me quatro ~ no ài3 ~egui'}te ~" da p:vti
dll. do lmp,.,.ador, e por i.-o deixár:io de se,~~;mr. Em todo o 
caso pelo npor P<trcnd lhe enviarei o reconhecimento dos 
15 eoc:ravos. para q_11c já tratei com o Bnlhmo, entrega-lo:o 
a bordo llO dia 25 do cctteDte. Além des•es quinze jã des
p&eh&d~•. tenho müa doue comprados, ~egulldo me ~.risoll 
um dos meu!l tt~le&, t ~ «~nseguiute é p~O'>I\'Iel (\<!.C lhe 
f~ça n!Jia remeua 1tind& '11111ior. 

c Agortt peço-lhe qne coDftoDte o emprego ~ue tenha 
leite com o dbiheiro pua i. .. o r.ocetai.ch. e q-ç,e aYahe(>tl apu-
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nllo esoe oftlcio e outros doenmeuto·s, que niio leio ãeamara 
por achar-me já fatil(ado, e para niio e~~teud~" demuoiado 
estemeu di..eur~o. Eotretanto , Joilo Belnrmino, por ser 
protegido d.e S. E:i:. ficou i11colume, ou nntes foi por S. Ex. 
innocent!i.do, nH:o obst:\llte 11.s · in&tunc::i:t~ da Tcpres€-nt.ç:lo 
contra elle, e ~lo imperio da lei. . 
· Perp:u.nb.Nt ag~n. Sr. ~·idente, em face do quacho que 
teci! o ctcscnhad.o á ca=;em fa.cc à ao iufeli~e•e U.stimosu 
cireu,.,stancia,s em que se acha a provincia d:ls .Abgôas, ~ 
em geral qua»i todo o pai>:,.., tinha o 11obre deputado 2 quem 
respondo o direito de arguir-me por 11UO ter eu tecido elo
gios a nil!guem, em qUll.llto que ceusur~i a muitos ? Declll· 
roque j~mais explorarei a mina dos elogios; c eno abono da 
<crdade devo àizer mesmo que muito pouca couga vejo dígn:1 
ae11cs: os ma.is. rigoroso& e jurídicos <I~ veres eswo n c-.1do 1 
pMso sendo calcados aos pés por a'luellea me• mos q11o m:>is 1 
ruigio•ame.nte os d~vião cumprir. 

Em rileu entender , quem cumpre ••trict.~mellte se11 'J 

de,•er jurídico não merece .üogio ; porquu faz; sua obriga
çlo ; oó merece elogio q-.<~m •~ esmera e dtsve'ia. em f:l.Í:er I 
mais do qGe lhe lmp<ie seu ri~;oroso e juridico dever~ .Na lei ! 
nilo encontro e~cripta a obr~gação imposta no deputado a~ I 
fazer elogios; enC<lutro sim & de censurar e pro!ligar os 
abusos, os desmandos; como todos esses que se~ em 
esc:Ua espantosa no p1iz, o de qne siLo a ><tores 09 mesmos 
inài\·id.uos qne se queix.iio. se aFre~ent!o sentidos a e nM.o 
sorom clogi.Wos, c •c inculc!J.o de martyrcs de t rabalhos 
insanos, cnjo reoultaà.o n~m o paiz nem ninguem cnx~. 

Alguma co usa de bom, que no pKil !e faz. é sempre tn
com~leta. Do ministerio 1'"--'"'•ilo "(lartio um beneficio p:1ra 
o patz, ~ ,-erdade ..• 

COm CS&.a ~ç4o f~z~ nomc.n.n.)f'l, <.:OmO llOtllCOU pru1l a. mes .. 
n:!"· selh dnvJda por f::lta de zelo pelo ~~1"\!iço publico. um 
dnector~ um eommand:J.nte, eenarnente muito e muitOdiS
tln~to, lllll.S qnH e•IA "" in>po>>ibilid.d• d~ c<>mmand:l-la • 
por .. isso que mont ern ~itherohy. e niio ne•"U c0rtl:! cumo er~ 
lndl~pensa\·el '!De. qu~ 2)t!n·~ tt.do e!:se mui cogitn.do ~ystern:t. 
de SlgD~t.~, de DlelOA C~ fl.Vi!O, 0 de Cb&m:tr :l 8ttenÇii.O, se 2t 
corup:tuh;:t de_ bc?mbe•ros Di1o t<>m quem ll <lirija, quem a. 
co"'!ma'?ue, prmc1p!-lmeute uns h orullocturn:as, e:D que de 
ordlUa~o sens setVlÇQS ~ostltmii~ .'•~ ruclumud~• ! P.esidem 
lle~ta. corte tantos officme; hnu1bs••mo•, no cnso de sere111 
''antaJossmente applleaàos a esse mi.ter, quu cu ,.., po•so 
jnstiticnr" nomeação do distincto Sr. Morae• Antns re~!-
dentc om Nithoroh y. ' 

• O Sn._ N•=UC\l : - MM c;~e i~eo.uvonillllt• p6do ser remc
\'Jdo i nao tem n:a.d~ com a tn~tltUJ \ .. lO. 

O s ... SoL\"~uu Lono:- X coto deovcnturado e•todo êe 
nosso.s ~usas, ~r- presidente. ncotc c•tado de f:.lta de zelo 
pcl~ ~erv•ço ;:>ubl~co, •m que ;>cl~ patronttto e pclo interesse 
llldmdua.l é c:rphcnda a soluç~o de pro blomu a! mais inte
r.:osantes á sooi~o.de; problcmM q':le ·~ Nsolvern, por'vi:r. 
de re~ra! contran:unen~ 1<6 convcn•cneJ&M pnbllcas :··com 
q~c d1retto, com qu" raz"o pretende o 11obre depntado pre
Old~nte das Al~gua> condemuar-me, porque tenho censurado 
muito e a mUltaS eonus. c pouoo on nada achei que elo
gi~r? O que ~e mle é que o presidente do.s lllngôa.s é sns
pctto nn. m~têno.. 

Da~a. a_gor .. por ~oncluicl.o ~&te mou ditcur<o; rnas m• 
pernutt1t1l. V. Ex. qu.e cu adJnnte uma eon•iàeraçilo Jara 
com ella concluir "- respoo:a que devo ao nobre deputado 
presidente da~ Al'4!õas. . 

O Sll. s_." Al<li~C!~••Q"H' -Graças aDeos I S. Ex. paYoucou-se muito, de que o periodieo o T'mpo 
O Sa.. Sn.Y"'"-" Loao :-.... e foi a decretaçiio .Ia nova re- lhe houvesse dirigido encomios. Sem recuonr o fncto, direi 

forlll3- eleitoral, d~ 'lue já tive oce:>Siiio de fallar á camar:~.; entretanto ~udo qn11llto h a a re>pei to. Emqunnto S Ex 
mas, como infeli.tmente sôe :>eontecer, o ministorio perdeu mostron ou affectou imparcialidade em Ana admmist;açiio. 
o direito a qualquer elogio que wi lhe devesse provir ; fni elogi•do n;,o s6 pelo re~•riJo porio<iic<> O T<fltpo. coll)~ 
porque, na. execuçiio, essa mestn& ref<rll)a foi por eUe hor- por todo "-P•rtido da <'PfO>~çiio: bl.l ern o e•pirito de jus:iça 
rivelme11te tortu:rada e defraudadR. · do• opposicioni•tuo. • 

O que se pratica entre u6s estio. muito longe de merecer Mao, com n appro><imsçiío da• ~leiçve• S · Ex. naulrngou 
elogio~ merece no contrario acerbas cen•uras, para m&.is I ~omplet;tm~nte, oommetteudes:lt•n~• :_c, como erana:urai. 
niiAI dher. JUsto e tndtopensavel, o me! mo pen•d1cc - O Tempo- e,. 

Pc>lo que R'lui relAtei, ·vio ,_ camara como •e cond1Wo no ~siçiio:nudár~o tam~m de lin:;?agem S. Ex. foi 0 eau
~eu ministerio o nobre e>< ·mirii.>t.todajlUtiça o Sr. Nabuco: ."or; e vuto que em ~ •~rro Jnv~u o ~oneeito e opi
no elltreto.uto en os tive e estilu long.: de poder npreteutu mao do Tempo nes•a. pnme•r• époen, força é que cu l<Jin po.: 
tudo quanto da mio elle prati~ou. - minb& v~ r. c:un:tra. a opiuiüo da moamo Tempo em rela.,;i<1 

• Que elogio, Sr. presidente, posso eu dirigir a esse ex-mi- a e.sa scg~ud;a triste pha.., de •nn adminiatrllçUo. 
lllSt.ro por expedir ess.o fo!'Dlul:uio forense, que immobiU- Este p<:nod•eo em 0 seu n. <l07 do 1 do Abril do corrente 
•ou, e, para as!iim dizer, ~triêcou a intelligencias das auto- ~llno no artig<> de fundo •o <'Xprlmc n I"<'• peito de S. E. .... 
ridades, c, o que oi terrive.l, fazendo aa falta de meras pol.!l- nos termos que pnsso n ~cr Íl canuun, (' que l'~ÇO uo s~: t:~-, 
\T:U:, nullidade in&allllvel, e cauando por tli<> futil ra.ziio ir- chygrnpho tr.msereva' 
reparavel aamno 4s partes! _ ., De•de o mom~.nto ~m qu~ o Sr. 511 o Albuquerqll'e trahio 

Que elogio posso en fazer& esse nobre ex-ministro, por 0 pen~~uco e vontade.du COJÜll (lll!'nifClltAdn em favor de 
esse regimento de e~~&IAS, que por ahi anth acabrunhando 11ma poll?ca de ~ncordta e modcraçuo), dnndo toda a acçiio 
o pobre p.no brs.zileiro! Pelo contrario en en<:»ntro nhi e protecçuo. á politu:a du p:~bc\lu ruius, o nnimando os ho
rnzão para a maior censura contra S. Ex. Não ha quem !"'•ns perdt<los x.a• offon~u 11 seus contrario•. tornou-se 
igçore qne nlll do~ J1rll>cip..ea !5= da aooiedade é proteger lmhabp. para conttuuar na o.dmini&tmçiio dn província. Se 0 
o.fraco CO'Il!ra.., Jnjustaa a•punç;>t~ do íorte. o forte por Sr. s~. "!" v~z de~·· nm [ou•o••l•~·· fo••e nm homem d~ 
$1 mesmo'!e defende ; em Mua amploe ncuTsos encontra CO_?SCleUolo, Já :ena, por certo, oohcitttdo n •un demi•siio. 
elle prot~o, 'ine, para udm diz.ar, dispen~ on quasi N><o ~ontece asum, porque o homem elA• (uf<õ>'~"" elo Por-.o 
dis~n•n a. da j ~Utiça publica. I do Gttó na Parahylm t:m um coraçno que e e eompraz com 

No ontt.to o ngimento de custas do Sr. Nabuoo pôz, a. 0 espeetacnl? da.s c:al=da:les; e elle mc5mc.,llo furor bnvio 
muitoJS re&peitos. em o lloaeo paiz. a jUJtiça fólll do alcance dos •eus ~o~ e =~nçn.s, é o pru,Prio qua doelarn em acto 
da homem pobre, niio só pela demru~ia das l"'gn6 aos em·· \ do fazer J11•hça '- si~ eonmmo:- n.1o t>lou po.ru crtar 
pre~M d_o füro,_oorno p~ncipalmente p41a. desastra~ obri-

1

. ~·boca..-: -ao oàt•<rot:no n~o Jou zri1o! I ~c mo •c o• n.~tos de 
~çuo, a.~ tmpoG$1Vel sut~SfoÇ<lO pam o pob~, de 1oruccer J U~ttça. e os C3.T(;O& .pub~e""d!' ;ncree•!"e~to ·fóo•em pro
conducçijo a es•e~ em)?re~~:n.do&. Como, ~r- pres,dente, po>deri I pnedades su.ns. A ~oe~çao à? JUIZ de d1retto destacapítal, 
obter a protees:iio judicial de que necessita o bomem pobre, :J:ue, por S'Ja f':'quesa ~ !nhab,hda.àe, · b.e presta com docill
que nem para si tem eonducçiio, quando parn trJUor a jus- , .We ;'0 $ m:W_!JO• pcrt:à.o; ~a prc .. denc•a. e de &lguna ctrca
tiça em soccorro de eeus direitos carece tnillistra-la a· una · pal<rcoo, que""'-' tem. voz act.va, e servem d e in>trumentos 1\ 
.poueos.de empre~dos? .A.~s irrell.ectidos desta ordem 5ào l t~doe ~UAlquer pres•dente, o SI. 5& é o homem dageralan-
mais que mereoedoreli de censura. I ttpathia, ete.. ~ . 

·O " p B p b _ O S•. P .. ~:s ·B.taal:tO:- Admiro que ., nobre depn. ta<lo 
~•· -'"' ..sano : - ropon a a sua ~ogaç.oo. . I venha ler i. to "'in t. 

_O Sa. Su._'VED.A Lo.•• : - Niio pense o nobre deputo.do q~e 1 O SR. S tL'IT.lM Loao :-Oh; faço-o C<lm 0 mem:o.direito. · 
noo :enho uso mwto ~~~~ lembrano;a ;_ é umn. à!'s que estilo com que 0 pre~idente das Alagvas !J!n nesta Clll!a muit 
esc:tpta! ':" lliCII eanheuho de mediiias que Julgo neees· , outtos artigos deste mesmo periodiCt> 

05 

'~o propo!""'·se. . . . • I ~ . . · • . 
·~m<; hetde eloguu, Sr. preõ~.dente, ao nobre ex-m>lll$tro O ~J:; SÁE Au•Qt."I:aQ':": - L1 um artigo do Jorn:>.l da 

d&JU.S~Qa. pelu _facto da crea~ da ~mpsnhia_ ou corpo de oppo>Iç.t.a" meu fu,·or, lem .Igum do meu lado contrn mim. 
bombeirot,.àestiuila a apagarmomdios.neo~ cidade, quan- 9 Sa. ?•L~ft" Lo~ : :- Qciz pro,·ar qu .. o 110m-e de.:>u· 
do observo que S. El;,. de&mtuou o &en"lÇQ lmporbllw que t~no prt!SJdeu.e dns Abgons en~-se red.,ndo.me~:.:e <:uàn-
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do pensa que tem por si, qu~ merece elogios da opposiçiio 
ala"ôana. 

}l';'i ><almeute de tudo quanto tenho exposto na caea, se 
eonclue evideJ;temente a impossibilidade em que eet>l. ~.Ex. 
je continuar como president~ . 

· Tenho concluído. 

SeH!>ào em 2 de .Jullto. 

o s ... RODRIGUES I>OS s ... xros :·-Sr. presidente, rec?
nheço que nii.o tenho direito algn~ a privilegias, e aena 
insanin minha pretendê-los quando mteresses semelhantes 
deverião tambem ser attcndidos. . . . 

O nobre d~putado que acaba do impngn:u· o proJecto m:J· 
nuou que eu queria obter um privilegio. dn camu~a, peJ.m
do a sua attençiio unicamente para o Circulo •leltorul que 
-tenho a honra de representar, e _proJterindo os defeitos que 
hllnn divisão territorial politic:l d" imperio. 

O nobre deputado partio de um lnlso snppos~o, Sr. pr~
údente, porque o meu project'l não tende a constderar a dt
visão ou formaçiio do circulo, que tenho a h?nra de r epre
sentar, em relaçí'íoá convenieucia dos povos. Se por vent~ra 
eu pedi•se :1. alt-emção de>se districto el;ito.ral parn mtttor 
commodidade dos povos, entã" nadn ma1s t:nha a .f~zer do 
que apresenta; o meu projecto comQ eme~da add1t1va aos 
muitos que existem sobre a~~·~ ; ma~ n~10 é e~te o meu 
intento. E a penso que a dmsav do dtstrtcto eleitoral que 
represento, tal qual se acha, atte~deu convenieBteme~te ao 
commodo dos povos; nada deseJO mnovar a este respeito. 

Quando otfereci o projecto á coJI&ideração da cnsa ~ei 
bem claramente as razões por que não esperava uma med1da 
geral a respeito ; assentei-o em nmn. base diversa. O prOJec
to lirma-seem um reclamo tle legahdade. Se apparecer al
gum outro districto no imperio do Brazil que se ache em 
igual circumstancia, cencorrerei com o meu voto para que 
es~e reclamo da lecralidnde seja satisfeito ; mtts por em
quanto, e pelo que tenho ob;ermdo nas discmsões de pa
receres da commissão de po<)eres, niio ha senãe este a res" 
peito do circulo de que trato. A illega.lidade consi&te em t:r 
este circulo uma freo-ne;~ia que está fóra dclle. A freguezm 
do Soccorro, que dá 

0

7 eleitore~. não é limitroph~ com algu
ma outra do circulo do Rio Claro. 

O Sn. BARBOSA D.\ Cr:""':- Isto é que é preciso aYeri
guar. 

O SR. RODRIGUES DOS S.\XTOS:- O nobre deputado que 
impu11nou o projecto, e aqnello que acaba de dar-me um 
aparte, niio tem ·sufficiente con:innça em seus conhecimen
tJs topographicos para assevennem que eu não iligo aquillo 
que é exacto. 

O nobre deputado que impuguou o projecto apenas disse 
que da frc;!;uezin do Svccorro pode-se ir a Rio Claro por ou
tro caminho, sem Ee pasmr pela freguazia do Amparo. 
Convenho ; tam bem se pó de i!· á cidade de S. Paulo por 
Bragançtt, de Bragança a Campinas, e depois a Rio Claro. 

O Sa. NEBr.•s: -Não é assim. 

o Sa. RoDRIGUES DOS s_\:\TOS : -Pergunto ao nobrE de
putado, a freguezia do Soccorro está contígua a Rio Claro ? 

O Sa. Nuus :- Póde-se ir ali. 

O Sa. RoDRIGUES DOS SANTOS: - Póde-se ir, não é res
posta á minha pergunta ; desejo que diga : Assevera que a 
freguezilt do Soccorro está contigua no Rio Claro? 

O Sr. Ncnus : - Assevero que ha caminho que con
duz ali. 

O SB. RonRrGt;Eil nos S.\NTos:- Vê a camara que o nobre 
deputado não asseveta ; lógo elle sabe qu_e a freguezia do 
Soccorro não está contígua a Rio Claro. Ha cammho que 
conduz áquelle ponto; mas é preciso atravessar por terri
torills de outro circulo. 

O S8_ Nr.nus:- Ahi é gne está o engano do nobre de
putado. 

O Sn. RoDRIGUS nos SANTOS; - A hesitação do nobre 
deputado em as' ·2vetar a proposição contraria áqnella que 
apresentt~ poderi l~ h:..1Ji)itar-me para tlizer : -·- A base do 
meu proJecto est:t i!~monstracla; ·a freguezia do Soccorro 

não tem ponto algum de contignidade com R\o-Clnro, ,. 
portanto nüo póde legalmente perteucor a este c:trculo. 

O S11. BARROS Pm.:Nn:I.: -Apoiado. 

O Sn. NutAs: -Como o nobre deputado diz-- apoiatlo 
-- sem conhecer as localidades ? 

o Sa. n .• l\1\0S PmENTI-:L: ·-Segundo a base que apresen
ta o orador. 

O Sa. RoDaiGllES DOS SANTOS:- Nenhum tloa nobres de
putados se atreve a dizer que h a eesa contiguidadc; c _por
tanto eu podia dur a minha proposição por demonstra~a. 
Ma. eu quero que a can~ara. vote este p~oJecto com perfmto 
conhecimento da sua J nstiça, e por 1sso, sem adaptar u 
moção do nobre deputado C!ue condemna a a.dopçii? do 
projecto a Ulllll demora mu10r, quero proporciOnar a ca
uutm uma illu•tmç·ão RuH!ciente. 

(_)ponto controrertiJ.o ó este: a fr<•guetiu do Soccorro t' 
ou nao contigun i> frc);neúa do Hio Chtrt>'! Pois bem, Oll\'-'1-
mos sobre elle o "OVemo. O J.tOVerno Pst:í de po~s<· de todo~ 
os dot"umentos q~c ser\' irão dé li!l~e !Í <livisíio, o go\'crno tem 
aa iufOI'IllHÇ!." es tlft presi.-Jenciu nu prul'iiiCÍ:l., ll gOI'L'fllO tem 
o mappa topographico dn provinciu; _e por conseguinte <:stl'l. 
habilitado para resoh-cr ebta questao ele facto . Se acaso o 
governo disser que a freguezi.'l do Socc~rr·:J tem.um p01;~o 
de coutiguidade com as tiemats povoaçues do Circulo h1o 
Claro, eu retir-O o projecto; mas &C disser que a 1 ista J.o 
mappa e.da~ informaç~es que poss?'e _não ~e pó~e conhcrer 
esta conttgutdade, entuo estou no dtrctto de pedir á camara 

. que approve o projecto, pois que elb não import:t senão 
uma satisfnçiio á lei olfendida. 

Eu po<leria, Sr. presidente, desde j:\ snpprir este rec~u:o 
por um outro, appellando para os nobr~~ collegas que lor:\o 
ministros no ministerio paósado; e, se estl ve!\se presente, para 
o no&so ilhlstre collega, o nctuul ministro da j11;stiça ; ellc 
poderia dizer se n~o ficou sorprendido quando vto, na qua
lidade de presidente da provincin de S. Paulo, a parochia do 
Socc·orro f'lzendo parte do circulo do :r"tio Claro, VIsto o c?
nhecimcnt<,! que tinha da não ccmtigmdade dessa parQclun 
com este circulo. 

O nobre ·deputado observou nind!l que a parochia elo Am
paro 1ue, p,elo projeoto, faço passar para o go <list.ricto, est;i 
mais proxima desse districto, do que do outro. Dtgo ao no
bre deputa;lo qu~ não farei questi.o disto ; a principal ques
tão que suj ~ito á decisão da cnmar!l é a exclusão da paro
chia do Soccorro do Bn districto. Mas como na divisiiu do' 
circulas tar'nbem se attenden ao numero dos eleitores, pro
euraJtdo-se proporcionn-b, c eu vi que o 1111.mero dos eleit.,
Jes da parqchia do Amparo, que ~contígua ao circulo do 
Rio Claro, ~ igual no numero dos eleitores da pnrochia do 
Soccorro, que niío é contigua ao circ~lo do Rio Claro, pro
pnz então a troca desta~ duns pnroclna>. para conservar n 
mesma rebçiio c propor1·ão no numero de eleitores. 

~essão em 6 lle .!lulho. 

ESTRADA •E f.'ERPoO DE D. PEDRO 11. 

O Sa. Pl)E~ID•:riTE: -f em a palavn. o Sr. Dantas. 

O Sa. DtNTAS:- Sr. presidente, eu ní'ío tinha pedido a 
palavra parli dar um longo desenvolvimento á ma teria, por 
quanto a casa snbe que a primeira -discussão dos projectos ~ 
sempre eon~agrada á utilidade delles; e niuguem á primeira 
vistadei:-ar~ de recm.thecercomoutil, como mui~o vantajoso, 
o remedw que o proJeato de que se trata con:s1gna para as 
estradas de' ferro do paiz. 

Querer·s<,J um empreEtimo levantado nas praças nacio
naes ou estrangehas _com garantia do governo para auxi· 
liar as estraP.as de ferro. E' innegavel que esse emprestimo, 
quando se t.enha de realizar, não será com capitaes nacio· 
nae3, é inn~gavel que o nosso paiz com quanto rico natural· 
mente, comqnanto possuidor de muitos xecursos, recurso~ 
mesmo inc'ihauriveis, todavia não est!t de posse de todas a;; 
conquistas da industria, de todos os melhoramentos, de 
todos esses .desenvolvimentos indu3trines que são inJ.i~pen· 
saveis pat~n que os capitae~ superabundem. Portllllto, 
Sr. J?reside1\te, o emprestimo, como qm•r que se tenha dt· 
realizar, satá forçosamente negociado na Europa. 

De duas qrdens podiiio ser a~ considerações que €U tivesse 
de fazer na 1• di~eussão _do proj~cto, ou em rel:tl'iio iL sun 
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ntilidude , e então clla é obvia, é intitnitiva, muito embora 
(e isto cabe na 2a discussão) o meio apontado pelas com
missões reunidns não me pareça, segundv eu terei de notar, 
o mais igunl para todns ns empre~as de estradtL& de ferro no 
paiz, ou tnmbem em relação áquillo de que ha pouco se occu
pou muito brilhantemente o digno deputado que me precedeu 
na tribuna, e que eu, em homenagem mesmo a essas suai 
idéas luminosas, calarei algumas considerações que tinha 
de f•1zer, contentando-me em por "bem em relevo c em toclo 
o seu brilho essas judiciosas reflexões do nobre députado a 
quem me estou referinU.o. 

Sr. presidente, o meio dos emprestimos, adoptado pelas 
eommissões reunidas, não é novo, como sabe a camara. Na 
Inglaterra elle teve lugar, ticou ali plantado até o pesente, 
tanto que é reconhecido pelas leis inglezas, e por ellas con
cedido ás companhias de caminhos de ferro. Como nos dís&e 
o nobre deputado que me preceU.eu, a Russia ultimamente 
contrahio emponlros do maior alcance para cobrir o paiz de 
um:1 rêde de caminhos de ferro . ScgundlJli, a conceseão é 
de 85 annos, com o mínimo de 5 % ; e avalia-se em 60 a 80 
milhões de libras esterlinas o capital que ter>< de ser dis
penditlo em lO annos, tempo dentro do qual as linhas deve
ráõ estar promptas. 

E' natural, senhores, que motivos os mais fortes prepon
derem entre nós e que nos aconselhem á adnpção da medida 
consignada no prOJecto. Todos conhecem a influencia que 
exercem ns estrnU.as de ferro no desenvolvimento da riqu~za, 
e prosperidade moml o material dos povos. 

Não se trata !\qui de saber se ha vantagens em dotarmos 
o paiz de caminhos de ferro, porqaanto a casa sabe que esse 
ponto foi luminosamente discutido quando aventou-se a 
idéa. (Apoiado.,.) 

Quando vemo• que o~ governos da Europa tomão a dian
teira nestas ·materms, ou garantindo mínimo de juros, em- , 
prestimos ou mesmo deixando que, a cons'trucçã? e expio- , 
ração eorriio por conta do Estado, não devemo~ fica; esta
cionarioa. Segttros nos recursos deste vasto, fert•l e v1goro:;o 
paiz (•>poiado") podemos adoptar o meio lembrado ,no pro
jecto, o qual não terá de aggravar os encargoa d.o theeouro, 
visto como importa o mesmo que a garantia de JUros _a que 
o Estado já se acha obrigaclo, e por outro lado remove algu11s 
embaraços quanto ás empresas j á ClJmec;adas , e poderá. 
tambcm upress11r e animar as empresas futuras. (Apoiados .) 

Entendo, Sr. presidente, que o projecto tal qual se acha 
não póde ser de tanta utilidade para as empresas não co 
meçadas, c3mo para as que já estiio em andamento. Sei que 
p:tra estas o favor aproveitará des<le já, e comquanto não 
d·~<c 1:1h ~v'' as boas intenções dos digno~ signatarios do pro· 
jecto, me permittiráõ que lhe' observe que, se as empresas, 
oor isto mesmo que estão em andamento, devem merecer os 
favores do Estado, ns que não estiverem em andamento, 
mas cnja utilidade, cujo futuro sejão de toda a intuição , e 
de incalcula veis bens, nüo devem ticar inferiores na partilha 
dos favores. 

A dou trina do artigo não me pôde agrad~r de mo~ o al
gum, e sem duvidar das intençéies sempre d1gnas das.lllus
trcs commissões, an insisto em dizer que por esse art1go, a 
pasmr tal qual está, os favores reaes siio feitos só;nente ás 
empre~as de Pedro li e 1\Iomay, e nac1a,.comr.anttlvamen!e 
fallando, íica para as empresa:; do Joaze1ro .e S. Paulo. D1z 
esse artigo: <Fica tamb,em o governo a.ntonsa~o a conceder 
os favores da presente lei ás companh1as 1~acwnaes ou es
trangeiras que emprelaendêrüo ou ' 'ierem a 'emprehender a 
eonstrucçüo e exploração das estrltclas de f:~ro de Pen;a_?I
buco Bahia c S. Paulo, com tftnto que csteJ >lO em cond1çoes 
semeihantes á da estrada de D. Pedro Il, i~to é, qué se 
tenhão constitnid,o, e tenhão levantado e empregado effec
tivamente nas obras da estrada pelo menos 20% do capital a . 
que é dada a garantia de juros. > • 

Ora, Sr. presidente, a simples leitura dest~ art1~0 <~o pro
jecto mostra que o favor que o e quer confe;·1r. r;ao soá es
trada de D. Pedro li , como a to elas as mms ex1stentes no 
paiz , desapparece complet~mente em re~ac;ão ~quellas em
presas que, como a da Halna. ~outras , nao se t1vcrem apre
sentado com uma compttnhia j <i incorporad.a, e no-mesmo 
tempo com um capit!tl já de:;pend.ido. De modo que, ~r. 
presidente, a estrada de ferro de D . Pedro H, qne tem s1do 
1odeada de todos os privilegias, J e todos os favores .... 

O SR. MAIITINno C.uu•os:-Tanto como as outm s. 

O Sn. TEn:EJM JuNJOn :-A <la, Bahia tem os mesmo~. 
O Sn. D.<N'fH,:-Perdôem os :~obres deputadoE, niio uUPgo 

,\I' I'. 

os favores crmcedido:; u estrada de D. Pedro li senão para 
torna-lQs patentes, e exigir que, pos~uidos do sentimento 
de igualdade, nüo neg11emos mais algum auxilio áquellas 
empresas de tanto futuro, como a do Joazeiro, e que niio 
está tão adiantada como outras. 

A casa comprehende muito bem, e é de eimplas intuição 
,que devendo as em prezas não começadas gozar dos favores 
do projecto, sómente depuis de se·mostrarem no mesmo pé 
ele adiantamento que a~ estradas de D. Pedro Il, não seráõ 
esses favores tão immediatos. como eu quizera, á promulga
ção da lei, ora em projecto. (Apoiados de muitos Srs. deputa
do,.) 

A utilidade de um ptojecto póde ser encarado por muitos 
e differentes modos, e por isto digo que nãe encontro utili
dade no artigo 2o do projecto, em relação :is empresas que 
estiverem 110 caso dn do JlJazeiro. (Apoiado•.) 

E' preciso portanto, senhores, quo discutamos o projecto 
sem crc!tr animosiU.ade, e antes com toda a fraternidade. 
(Apoiados.) 

Uma das primeira3, se não a primeira condição de gran
deza e desenvolvimento para o nosso paiz, comiste em 
aniquilar as distancias (apoiados), conseguindo esse fim, se
nhore~. tudo o ma i~ fica a cargo e dependente das forças, e 
dos recursos de que a 'providencia tão amplamente dotou a 
este paiz. (~fuitos apoiados .) . 

}.. questão por tan to que nos foi!snjeita interessa a .to<loõ, 
e r:~ meios consignados no proj ecto não são, na minha opi
nião, iguaes pa1a todas as empresas de caminho,s de fe1ro. 

O Sn. S~;nGJO DE 1\'!AcEoo: -O art. 2o responde ao nobre 
deputado. 

O Sa. DANTAS:- Tlfas eu já notei o que dispõe o art. 2o. 
O Sa. SA)(PAIO Yurnu:- Ha a mais perfeitr, igualdade. 

O Sn. DA!'ITÁs : -Desejo não ter razão nas apprehensões 
que nutro contra o projecto no seu art. 2o,, porque meu fim 
nãe é impugnar o proj ecto; mas reclamar para a estrada de 
ferro da Bahia aquelles favores que lhe devemos, e a qne 
ella tem os mais incontestaveis direitos (apoiados); direitos 
iguaes aos elas outras empresas semelhantes nó paiz. -

O Su. PINTO LmA :-A' proposito, quando viráõ as infer
mações pcclidas por V. Ex.? 

O Sa. D.u<ns :-Tenho razões para crer que ellas não se 
demo1·aráõ muito. 

Mas, Sr. presidente, á pouco eu disse que esta !llatel'ia 
devia ser discutida peht camara com toda a igualdade e fra
ternidade, e assim pensando, não aventurarei algumas con
siderações que tttlwz ti1•essem muito cabimento neste mo
mento, considerações qua prefiro espaçar até ·que me che
guem fiS informações pedidas ao governo. 

Além disto p6de bem ser que no correr da discussão êU 
tenha de ser satisfeito. Não quero precipitar os aconteci
mentos; aguardo para a 2a discussão, onde terei de insistir 
nas minhas idéas, e offerecerei alguma emenàa no sentido 
de tornar o favur p:tra a estrada do Joazeiro mais real, mais 
efficaz. Para a 2" discussão, portanto, reserro·me, uma vez 
que na 1" não se póde offerecer emendas, e só encarar-se a 
utilidade em geral dos projectós . 

Concluindo, Sr. presidente, estas breves considerações, 
direi que muito desejo que o pensamento do projecto se 
torne completo, porque então~ lon~e. de impugna-lo, me 
collocarei ao lado dos seus ma1s demd1dos sustentadore3, e 
concoHerei com o meu fraco apoio, convencido qu-e as~im 
c mil pro o meu dever. 

VozEs:- Muito bem. 

Scss:io e1n S de Julho. 

l'JXAÇ;\.0 DAS F•)l\~~ .\S Dl~ TEnn.\. 

O Sn. GouES or:-Sou:u :-Sr. presidente, como já tem 
havido discussão muito prólon~a.da sobre estfl mataria,. eu 
niio entrarei em lon~os desenvo!vunentos; vou apenas d1ze.t' 
algmna co usa para j'ustitlcar uma,.das proposições que emi.tti 
aqui :nesta camara. e que tem s1do contestada por ~anos 
Srs. clcputados. Direi tam.bem alg~una cousa sobre _?S m~
tivos qne me levárão a ret1rar as mmhas emendas; nao o ti,z 
na occasião de retira-l~s, porque. pD.rccia,;-me que_ a cam::ra 
estando um pouco fnttgada deseJava a l!'ncerraç~to da d!S· 

cussão. 
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Eu entrei em algumas consider~ções sobre~ natureza dá 

forca armada ; disso que tendo s1do ella co_nna_da ao poder 
exe'cutivo os abusos resultantes dessa autonsaçno, podendo 
ser muito' consideraveis, a nação ti~ha tomado. algun:~s 
precauções para evitar. as ~o~Hequencms que dah1 poderulo 
resultar. Esta proposição 101 contestada sem que se apre
~entassem razões fortes contra elb: algun~ orndor~s com
quanto fall~ssem muito b~O: sobre a. ~~:tena, t~dav~a nes~e 
ponto qua>I que .se reduzuao a. emittH suas_ p1oprms opi
niões, sem apresentarem verdadeiramente razno alguma que 
in firmasse aquillo que eu disse. . 

Depois· de ter apresentado de uma. manmrn geral as con
sidern1~ões que tinhiio levado n confiar a força armada no 
poder exeruti v o, cu, deixando de parte. o q.u~ se passa em 
outros 11aizes , tratei unicamente do Braz!l;. disse que a. nos, a 
constituição e leis tinhão dndo dou; mews pam evJt.nr os 
nlmoos que o poder executi1·o pudesse fnzer delln; l0,_mn~
cn.ndo todos os annos peln.lei de lixnçüo de for;.as, 1:1ao so
mente o pessoal do exercito, como ta miJem nu accasm? dos 
orçamentos, os seus moviruent<>S ; porque, co~o notru, ~s 
lUovilnentos de um esercito dependem da qun.nt1lh?c clç di
nheiro que se possue ou que é votado para este fim, c as 
cnmnras :naxcamlo na lei do orçumeuto quanto se d~ve ~los
pender com o exercito, pareceru ao mesmo tempo md1car 
a natureza da sua acção. 

O seguni!.o meio que indique! foi a.quelle que resu~ta da 
1·erdadeira interpretação da ant1ga lei da guarda I~aCJonal. 
Alguns Srs. deputados di ssel"iio que não concordavao ~om a 
maneira porque eu p:uecia ter enca~udo a ~uarda naCion~l. 
Que a guarda nacional não tenha hoJe ou nao deva ter o ~m 
que parece que lhe-d,ei, é c•msa sobre a qual cada pessoa pude 
p~nsar deste ou daquelle mouo; mas parece-me .que pessoa 
nenhuma que esaminar a antiga lei que a orgamsou poderiL 
J.eixar de convir em que no espirito do legi•latlor e lia tenha 
exuctamente o fim que lhe attribui, a 5aber, rle formar 
um exercito para resistir a outro exercito. Que. se ache 
má esta theoria,-que se não concorde com e!la, ~mté• bem ! 
porém parece-me que pessoa alguma que tner lido essa lei 
poderá j ámais contestar que o seu espírito era esse, ao 
r:~enos nin<'uem poderá explicar, tomando cada um dos 
s~us artiggs separadameiJte que ella uão tiyesse isso em 
VH t:l. 

Quando fiillei na lei de guardas nacionaes, etl não fnhu 
em vista restabelecer esta theoria ou essa antiga orgastisa
ção ; disse que fallava unicamente nn primitiva lei para 
mostrar quanto a nossa legislação era susceptível sobre e:; ta 
materia; querendo mostrar os inconveniente~ que resulta vão 
da concentração da força armada, devia, como era natural, 
tomar exatamente o opposto, isto é, recorrer ao tempo em 
que a nossa legislação era mais diametralmente opposta 
áquella que existe hoje. Eu não disse pois que queria ores
tabelecimento da .antiga lei de guardas uacionaes; bem 
longe mesmo de o dizer, declarei então que l'.lúcamen.te fal
lava della par~t mostrar qual tinha sido ó espírito de nossas 
instituições. . 

Disse ainda mai? e positivamente que bem longe de sup
pGr que a força de linha, a força regular nos tinha trazido 
mal algum. eu, depois de .notar que, em virtude do }o arti
go da orgauisação das guardas nacionaes. essa força devêra 
estu nas COõtas e fronteiras, observei entretanto que nao 
tendo sido executada a lei nesta parte, nenhum inconve
niente t inha dahi re,ultado, porque dividida a força militar 
pelas diferentes províncias, em cada uma dellas essas forças 
erão commandadas por autoridades civis .. 

O SR. SrLVEnu Lo no dá um aparte. 

o· Sn. Gm!Es DE ·souz., :-Não entro, nem quero entrar 
agora nessas considerações; se invoquei então a lei anti"'a 
f?i .para mostr~r que nossas leis tendo sido muito susc~p~ 
tlvms em matena de força armadn., era natural que não nos 
fosset?os !ançar sem razão alguma determinante ern um sys
tema mt~Iramente opposto, porque os nobres deputados hão 
de convir que, em geral, é máo sy:;tema aquelle que tende 
a passar a~ _repente de uma organisaçíío qualquer a outra 
que lhe é diametralmente opp0sta; podendo-se dizer que 
.em materio:s sociaes n ão ha reforma alguma, por melhor 
que ella SOJa, a que se não deva chegar de uma maneira 
len ta e gradual. 
~ Alg:u~~ Srs. d~pu~ado~ tambem disserão que tod~s as na

ot?es cmhsauas tmhao tido força armada, tmhão tido exer
cito. per.manente, parecendo deste modo contestar o que eu 
hana dito. Se ha naçüo que devemo8 tomar por exemplo, 

quando queremos, deixando de pnrte as nosS>lS leis, recor ·· 
rer t\O que se passa em outros puizcs, ó c.ertamentc a nnçilo 
in.,.leza. Níío lm nenhum paiz em que a hherclt\do tenha mc
dr~do de uma maneira mais completn, m11is vigorosa do 
que ali ... . 

O Sn. SJLVEJR.\ Lono:- Nos Estados-Unidos tnmbcm. 

O Sn. Gó.YES DE Sm:zA:- Não fallo dos E.stndos-Unidor;, 
em que com eB'eito tem havido liberdade, porque sen,to .a 
sun fórma d~ "ove1 uo muito dilferente da no~sn, ,\ ma1s 
conveniciJte rec~n·rermos a um pniz euja fúrmn .de governo 
ó qunsi _inteiramente n nossa, porque, co~o Já umn vez 
disse aqui , a constituiçilo inglcztt, como ~x1 ste nctualmen-

1 te, pequena differeH\'a ofTercce com pumH~o-~c _com a nos>n, 
é pouco mais ou menos a nos~a consti~UI\~ 110, no m,•no& 
deixando de pnrtc a 1\'> rma, rcconeHtlo no I nndo d~s eonFa: ; 
a orp;nnisu\·iu> tl:t camam doe lords, o syste.mtL ele1toral, ~"o 
ns unicns di fft!l·r.n~~as esst.~ncitles que ~epat·n o governo In
glez uo nos;o. Nús vemos na lni(l.ater;·a um ".Y >tcmn de 
governo an::logu ao nos~o, <Jlle ah cx1stc hn GOO nimos, 
niio tiio perfei to cnmó lwje, purém sempre. marchnHelo par:t 
o estado em que se ncha aetuulmente . lesse i(O\'erno no~ 
olferece ex. mpln~ em grande escala rb s v.antnp;cns desta on 
daquelln instituição, desta ou daquella l e1, e como ellns fo
rno feitas em t~mpns differentes e quand.o ur~cntes r~eces
sidncles us r eclnmaviio, nós podemos mmto hem nprccun· as 
vanta,.cus que têm I·esultado de cada uma elas proposiç·üe~ 
que s~ 'ncb ão Ha constituição inp;leza, ou no c0mplexo ele 
leis pareine3 que '"denomina Constitui çuo da Iuglnterru. 

Setupre então qul) rtú~ ti,·crmos alguma ~luYida , algnmn 
diflicul<l:Lde, alguma divcrgcncia so?re a intcrprctn('iío ele 
um ou outro artif(o do nosso pacto fnndumentnl, sobre suas 
vantagens. incouvouicntes, ~te., devemos, parn no,; esclare
cer, recorrer ti. ~histnri cL parlamentar ela In~late!Tn , que ;c 
póde considerm· em <mmde parte como a lustouada toxma-

1 ção das nossas instituições; e essa historia no;; dariL se.mpre 
resposta satisf,,c.torin, porque d~sde o tempo de Gmlher
me lll o regimen constitucional fun(!cionn: em Iuglnterru 
d!l maneira~ xpais· complst~ c .r~gular, e, p~r consequei:
CIR, cada art1rro ilessa const1tmçao, cada arhgo ilu nos;,a, 
tem por co~fif.I11ação mais ele 150 ~nno_:; de experi~ncia! 

Com elfe1to, desde 1689 atá hoJe nao tem hav1do refor
ma alguma con~titucional a não ser o Triennul Act (1694) , 
que n ;duzio a djlrnção do parlamento, até então indeGnida. 
a 3 annos, e q11e foi ~ubst i tuido depois pelo Scpteuual Act 
(1717), que a re,cluzio a 7. Houve tarnbem em 1832 o rcfonn 
bill, que ampliou o numero dos eleitores. 

E ' notavel que a Inrrlaterra, durante o espaço ele mais de 
cem annos , nüo tenl~a feito em sua constituiçílo outra re
forma que niio i;eja aquella que acabamos de citar, e que a 
approxima ainc.la mais da constituição do Brazil ! A maior 
parte das leis promulgadas em Inglaterrr~ dl~r:mte este sccu
lo são todas nq sontido da nossa constltmçao, 

Ora, em InghLtcrra, como eu vou mo~trar, nunca houve 
exercito perma~:~ente. 
Primcimmen~e no tempo dos antigos Saxonioo, como se 

póde ver nos estatutos de Eduardo-o-Confessor, a força tota l 
do reino ern corp.manduda p•Jr differentes duques ou chefes, 
cnda um com maneJando em uma província ou conclado, olei
tos em plena as;iembMa do povo, segundo nquelle principio 
das constituiçõe- saxonins que, .quando se confiava a urna 
pessoa qualquer um poder, donde pudesse . resultnr a op
pressiío do povo, esse poder lhe era delegadv p~lo mesmo 
povo. 

Na antiga constituição germanica, donde se d<" rivou a 
saxonia, já a l)lesma cousa se dava. • Re;~es e.:v nobilitate, 
d-ucea e.:v vir lute f Ulllunt, > dizia Ta cito, e isto é ainda confir
mado por Juliq Cesar : < Cum b~llum civitas aut illat~1lt 
defendit aut infert, magistratus qui eo bel/o IJ·ra:smt, ut 111/re 
necisq-ue habeant potestatem deligunt-u1· . > 

A esse estudo de cousas, e depois de alg:umas muda_nças 
feitas pelo rei A . .lfred, e que nos não siíci bem conhecidaõ, 
succedeu o regin;en feudal. . • . 

Ora, nesse reo-Imen a força armada era diVIdida entre os 
grandes vassall~s da corôa ; ellas nüo esta vão, por conse
quencia, reunidas em umas<'. mão ou debaixo da mesma 
autoridade , e sal v!! quando a nação gemia esmagada sol> 
o jugo de ferro do C011quistador,.essas fuças se movião sem 
permissão e mesmo contra a vontade do senhor suzeruno. 

Era o mesmo 'systama por toda a parte. Assim em Frnn· 
ça, no tempo de Hugo Capet, os barões que lhe havião dado 
a corôa e tornn\lo-a hereditaria na sua fnmilia, estipulá· 
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11\o C[ne cllcs teriiio o direito de frtzer · :t gnet-ru uns nos 
outros, o em nl).(uns ca".OS mesmo contra o rei. S. Luiz, bem 
•1ue o porlcr real esti,·esse muito ungmentado no seu tempo, 
fui obrigado >L con firmar esseR y>rivilegios. l\1us deixemos a 
Frunçn c voltemos a Inglaterra, que é quem nos póde ins
truir nossa materia. 

Durante o regimen feudal, quando os rei o. tinhão de levnr 
a guerra ra paizes estrangeiros ou de defender o proprio, 
ellcs convoca vão seus vassallos, os quncs entraviio para o 
exercito com um numero da soldados proporcional á im
portancia de seus feudo~, e como o exercito era ao mesmo 
tempo commandado por elles , sÍlguia-se dahi que httvia 
sempre um exercito para oppôr-~e á invasiio estrangeira ou 
pnra it fazer a guet·m fóra do reino, porém em easo ne
nhum podendo voltar-sA contra o mesmo reino. 

Com o progresso crescente da civilisuçfio, o ';ys tema feudal 
foi-se m«rli! ieando gnvltlnlmenw ; o scrviç:o militar l'órn 
do reino l'üi scntlo substituído por um imposto rnonetario, 

, que permitia aos· F.Ol)ernnos por occnsiiio de guerra estran
geirn lc•antar um ex.ercito assnlarindo, porém neo permrt
nente, pois lindt\ a campanha elle era immerlintamente dis
solvido. 

Dentro do reino o systema de serviço militnr interno con
tinnou n subsistir, mndan,]o apenas de nome (milícia feudal 
ou simplesmente milícia). mas conscrv" u ·lo sempre uma 
orgnni~aç·ão muito semelhante á nossa orgrtnisayão de 
guardas nncionaes. · 

Carlos li foi o primeiro 1·ci de Inglaterra qne começou a 
formar um exercito permanente; não recebentln por ém para 
isso auxilio algum do parlamento, clle uiio pôde sustentar 
mais do que 5.000 homens . Esse numero foi r.lcva do a 30,000 
})Of Jacques II. Porém os perigos que da h i rcsnltúri"io, e os 
perigo;; pot· que a nação passou, leváriio o parlamento a de
clarar no celebre -Bill ofRights - que levHnt.ar um exer
cito ou con5erva-lo em tempo de paz dentro do n:ino é con
tra a lei. 

Pura melhor ainda regularisar esta ma teria F. e promulgou 
o llfuli11y Ar:t, em virtude rlo qual não scí se vota a quantida
de da força armada que deve haver, porém de mais a mais 
a maneir" por que ella deve ser distribuída. Ec.se bi!l, em 
q ue não fallei a primeira vez que tratei de;sa questão por 
ter muitos objectos de que ocoupar-me, foi aqui citndo pelo 
nobre ex-ministro de · estrangeiros com~ sendo contra rio á 
proposição que eu h•,via emittido. S. Ex. dis~e que a Ingla
terra tinha o seu Muliny .tkt , e então eitou alguma causa 
rela tivamente it organisaç~o armada desse pniz .... 

O Sn. PARANnos: -Não f aliei em opposiçüo ao que disse 
o nobre dcpntaclo, 

O Sn. Grnn:s DE Socz.1: -Mas esqueccn-sc de algumas 
comas que Etzem com que o Jlfutiny Ar·t s~jn muito diffc
;·ente da lixação de forças de terra aqui no Elmzil. 

Senltnros, como nós felizmen te vh·emos em tempo muito 
civilisuclo, como o ~!:OYerno por certo nüo tem, pela civili
sação que penetra em todo ·o mundo, n~o tem nem póde 
ter inten1:i\o de commetter abusos que se dcrão nos 
tempos anti"os, a nossa constituição, boa quanto .; pno
sivel i>• abst~acto, não entra em certos desenvolvimentos 
parn evitar um ou outro abuso quo é possível, entretanto 
que, como a nação ingleza, ]'>fira fruir as ins~itui<;ões üe que 
goza, passou por muitos soffrimentos,_çomo cad~ uma lei 
que promulgou foi o resultado ele soffnmento mutto grande 
<lo povo, clla empregou· muito mais precau c;üci! do que nós 
na coJJfucção de suas leis. Pelo Mutiny Act .da Inglaterra 
ni\o sómente se marca o pessoal do exerett<1, o numero 
<lelle, como a maneira pm·que deve s~r recrutado, a maneira 
por que deve ser dist1·ibuido entre todo o paiz, distribuído 
entre os estalajadeiros, p que é uma dissolução verdadeira 
do exercite) , que não tem lnga:r entre nós. 

Mas, r:omo já diase, níio qnero criticar a nossa força como 
estáva ; ella estava distribuída por differentes províncias, 
commandadas por autoridades civis, e nito me opponho a 
isto. 

Al1:5~ns n~br~s deputados . q~_e fnllf<r~o nesta ma teria 
pareCH\0 attrt bmr-me uma opmrao que Juto tenho sustenta
do . Eudissv que o nosso exercito tinha prestado muitos. e 
bons serviços, e que não haviaincomenicn te emquanto com
mandaclo por autoridades civis ; se tomei o exemplo da 
guarda naniona.l foi para mostrar o contraste entre a an
tiga orgnnisação e aquella que tem hoje lugar. 

Ha differença grande entre o nosso prcjecto ~e fixaç~o.~e 
força e o Mulim; Acl'da Inglatena, e como a mmha opnnao 

puramente enm1ciada póde ser contestada, vott entrar em 
alguns d"&envolvimentos a esse reopeito. · 

A esse acto accreõccnta-ee o que se clwmão artigos de 
guer•·a; é um <~. especie de bill om virtude do qual o governo 
tica autoi"Í&aclo a fazer certas leis chamadas artigos de guerra 
que dev~m dirigir o exercito, a proceder á creação de tribu
naes de guGrra, a regular certos castigos mais severos do 
que os permittidos pelas leis ' Oidinarias; mas.logo que alei 
fuz isto, immcdiatamente declara-se ... ')'enho aqui as.pala
vras de uma autoridade respeitavel de que, eu tenho dado 
um extracto, e que ·eu porei em fórma de notas ao meu dfs-
curso para não fa:igar a camara. · 

(Um Sr. deputado dirige apartes ao orador, a que elle res
ponde.) 

Não é por ahí; não houve paiz mais corrupto que a In
glaterra am certos tampos; tem tido toda a sorte de commo
çües, de embaraçoa, mas tem rcs'isticlo a tudo pQla perfeição 
de sua• leis , pelo maguilico mccânismo do governo consti
tncional.. .. 

O Sn. S•LVEIRA Lono : -E pela moralidade dos Ingle~es. 
O Sn. Go,rES EE Souz.\: - Núo forão e'empre assim ; são 

muito moralisados hoje ~em duvida nenhuma; pórém nã0 
é sómente isto que sn•tenta o governo constitucional; fosse 
moralisada ou níio a Inglaterra, em todos os tempos o go. · 
verno constitucional servio para moralisa-la ainda mais, 
mostrando que onde nlio exista civilisação o governo consti
tucional pócle plnnta-Ja. A prova do que acabo de dizer exi>
te mesmo entre nós; ha pouco tempo começâmos a existir, 
c já em ruateria de governo não e:;tamos superiores a qua.;i 
todos·os paizes da Europa? Sem duvida nenhuma. Em lugar ' 
de se citar aqui esses paizes, elles é que dev~m citar o 
Brazil., .pm·que o Brnzil depois da Inglaterra é quem mais 
tem gozado de liberdade, e liberdade esta~eL .. 

O Sn. SEnGrO DE MACEDo ·uá um aparte. 

O Sn. Go,ms DE Souz,\ : -Não posso concordar com suas 
irléas ; nunca a I nglaterra foi mais corrupt:L que sob-o goc 
vemo de Henrique VIII; durante o tempo de Henrique VII 
e dahi por diante bou\'e a maior corrupção politica possi" 
vel ; não ha muito tempo que Fox, Burke, etc., dizião no 
parlamento inglez que a oppressão sobre a nação ingleza 
nunca tinha deixado de existir, porque a força physica ti- . 
nha-se substituído á, corrupção política, que tinha os mes
moa re -ultados. 

lHas continuemos com a analyse do ~lutiny"Act. Os, arti
gos de guerra . são lidos perante todos os tribuuaes, e se 
algum juiz declara que tal e tal disposição é contra a lei, 
immcdiatamente 6 revogada, porque na Inglaterra ha ver
dadeira indepen<lencia do poder judiciario; ali ninguem 
ousa, seja lá quem fôr, .do mais humilde subdito áquelle 
que se acha o maia altamente collocado, tocar nas prer,oga
ti v as do poder j udiciario, e os juizes nüo conhecem autori
dade ci~il alguma superior a si! 

Porém nós tra t!iremos disto em occasião opportuna. 
O Mutiny Act, como acabei de dizer, estabelece tribunaes 

mareines, tr;bunaes de guerra, tribt>naes que têm certa 
j urisdicçiio. attríbuiçõP.s que deixarei de enumerar para não 
fatignr a camura. Es~es tribunaes, porém, estão sempre sob 
a dr:pendencia dos tribunaes civis; vou dar um exemplo 
muito not~1vel. além de muitos outros, do !que seja a m
dependenéia do poder judiciario na Inglaterra, afim·de que 
se veja ao mesmo tempo a subordinação dos tribunaes mi
litares aos civio. Nas possessões ·inglezas da Ipdia, certo 
tenente da ma1·inbn tinha sido convidado por outn tene:rlte 
para levar um official preso a .bordo de um navio; esse 
tenente exigio nrdem por escripto ; não lh'a quizeríio dar ; 
os dous tenentes então recn~árão levar o official a bordo, 
dizendo que pelas leis civis da Inglaterra exigia-se sempre 
que nunca se prendesse um sé> homem sem culpa formada, 
sem que se apresentAsse por escripto a ordem da autoridade 
competente. Um tribanalde guerra se re11ne c condemna 
a .urn dostenentes a 15 annos de prisiioe á inhabilitação com" 
pleta a servir .na armada real. O officia.l é remettido á· me
tropole, onde o conselho privado (Pr:imJ Counsil), julgando 
a · causa sob um aspecto ·mais favoravel, manda-o soltar·. 

Apenas soltô; o official intenta ums. · acçã~ contra o pre
sidente do tribunal de guerra, o qual:é·'logo multado· em 
1,000 libras por ter conservado preso uwsubiiito do rlli 
durante 14 mezes sem ter havido üm.Julgamento regular. 

o juiz d~mais declarou ao tenente que elle"estava::em &e1i. 
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direito se intentasse acção criminn.l contra todos os outros 
m~mbros dO> tribunal militar. 

O tenente (cujo nome era Frye) va~ logo ter com ~ir John 
Willes, primeiro magistrado do tn bunal denommado
Court o f Common Pleas --- e pede-lhe que mande _ordem de 
prisio contra todos nquelle~ que fa:iiio parte d~ tribunal de 
o-uerra ncirna mencionado e que estt•essem entao em Ingla
terra. Hnvião dous, o almirante Mayne e cnpitiio Rentone; 
e bem que fazéndo parte .deo11tro tribunal de gne.rr~l, ~ll~s 
são immediatamente presos e lcvndos iL presença do J mz em!, 
sir John Willes. 

Og outros membros do segundo n·ibnnal militar se rcu
uem; prote;;tiio contra o insulto que lhes é feito, e ~irigem-se . 
ao almirantado pedindo-lhe que se leve ao conheCiment~ ~o 
rei todo o occorrido, e dizendo no mesmo tempo que admtttl
do nm tal precedente, ser:í. impossível manter ordem e dis
ciplina nos exercites e armndn de S. 1\I. B. 

O tribunal civil sustentou o que tinha feito. Alter?a1•ões 
·continuúrilo por alguns mezes, findos ~s quae3 o tl'lbu.nal 
marcial se submetteu. L: ma carta, nss1gnadn por mmtos 
officiaes, almirante,, etc ., foi dirigida a lord chief Justice 
Wilies, em que se pede pordiío a S. S., assim como a todos 
o;; outros membros do tribunul Common Pleus, pela ma· 
neim irreverenciosa com que elles tinhüo sido tratados. 

" "illes leu essa carta em pleno tribunal e mandou-a ar
chi\·ar, <afim, disse elle, que isso sirva de nol"lna, no> seculo 
llreSente e futuro, do como se submettem á lei a_quelles que 
mesmo um só momento onsiio querer elevar-se actmn delln . > 

Fin~tlmente, senhores, pnra acabar com •1 M·utwy Act, 
en devo notar que os artigos de 911'-'Ttl siio ordinariamente 
impressos com clle, de maneira a não deixar no governo o 
menor arbítrio nessa ma teria. 
'Quanto a ter um exercito permanente, eu disse com ra

zão que nunca passou isto pela cabeça de ninguem na In
glaterra; tem apenas ha\'ido alguns soldados na torre de 
.Londres, no castello de Dover, em Porstmouth, em Ber
wick, antes da reunião da Escossia á Inglaterra, e em 
alguns outros pontos das suas fronteiras escoesezas, mas 
em numero tão pequeno qne o ma i$ simples ataque seria 
l1astunte para derrota-los. 

Com effeito não ha soldados na Inglaterra ; pasõeia-se 
p<er toda ellu, e v que menos se vê ;;ão soldados ; a França 
sirr>. é que está coberta de homens armados, está debaixo 
ilo clespotismo militar . Paris, pela abundancia de soldados, 
ll«rece uma praça de guerra dnraute que em Londres 
ha apenas junto ao pnlacio da rainha, em S. James Park, 
uma pequena guarda, uma companhin de cavallaria, e nun
ca bouve mais do que isto . Sabe-se que n policio. da Ingla
terra é desarmada .... 

(Ha un> aparte.) 

. Eu não contesto a ne~essidade que ha entre nós de alguma 
força armada, a necesstdade que della havia para repellir 
um._a ou outra rebellião em tempos passadas, e hoje alguns 
b.cmoros_os, a~guns potentados que por aqui e por ali se 
apresentao; nao co1~test~ isto ; attribue-.se-me uma opinião 
que nunca sustentei; ahi está o meu dJSCltrso, recorra-se 
u _elle ;.o que disse foi que não havia necessidade de or.,.a-
msar a força como eila está hoje. 0 

(H a um aparte que não ouvimos .) 

A Inglaterra no tempo de Guilherme III aó conservou 
3 ,000 homens e_m tempo de paz. Depois de terminadas as 
gn~~ras no cont~ente, o rei, bem a pezar seu, foi obrigado 
n at~s?h-er _quasi todo o seu exercito. Durante a longa 
admm1straçuo de Walpole menos de 17,000 homens forão 
conservados, dos quaes grande parte estava fóra da In
glaterra pr.opriamente dita. 

(Ha um aparte.) 

Ei:n t.e!llpos ~uito no~maes de Jorge li estabeleceu-se 
':ma mlliCia CUJa or_gamsação era inteiramente snaloga á 
na nossr: guard.a namo~al; mas algum t~mpo depois jul
l:íou-s~ 1sto ~esneceesa_riO, e a força ultimamente dentro 
ao Remo Um~o propnamente da Inglaterra foi sempre .de 
14, 16. 20 m1l homens não formando um exercito fixo 
po:ém d~ba~dado. _A razão da confusão em que alguma; 
pessoas estao relattvamente ao 41xercito que ha nn Inglater
ra. _provl:m de que vendo a força totaljulgíio que ha naquelle ralí. uma força de no mil homens :Mas ha aqui erro . a 
ag aterra tem grandes posseasões na India.... ' 
O Sa. SEnGJO DE MACEuo dá um aparte. 

O Sa. Go~m~ 1>1: Sotz.• :-Essa força pódo ser elevada 
muito al~m; agora mesmo, no tempo da guerra da Criméa, 
havia mais soldados na Inglaterra do que antes, ~as isto 6 
trnnsitorio ; ell11 já chegou a ter no tempo da gtgantesca 
gtier111 de Napoleão 400 mil homens; mas o nobre depu
tado S11be que isto é nnormal. Eu tenho muito bous autori
dades em que me apoio, Hnllam, De Lolme, StP.phen, Mac 
Culloch, etc. 

Este ultimo cscriptor nos diz que em 1839, por exemplo, a 
força no Reino-L:uido era apenas de 20,000 homens. Onde 
n Inglatcrrn tem tido mnis forças nas suas possessões ett
ropén s é na Irhnda; o nobre deputado sabe que n Irlimda 
tem sido sempre tratnd11 como pniz de canq\listn, tem sido 
sempre ohjecto de emb:uaç,is para a Inglaterra. 

(Ha um. aparte.) 

Mns cnniio ida muito longe, descJnrin,quc so puzesse a 
nossn. orgnnisnçiio como estn\·a antes dn cron1'ão do nobre 
ex-miuinro dtt gncrm, pant aqnnl niio uncontrojüstifica
çiio nlguma. O que disse eu '? disse que huvin grnndc pe
rigo em que te ·,Jn r. forç:t armada estivesse mts mãos de um 
só homem ; os nobres deputados que combntíl riío cst11 pr~
posiçiio geralmente niio toc:lrão nas razões cnpitncs que det. 
Eludirão sempre u questão; voltáriio ora por UJlllado ora 
por outro, gyráriio em torno, porém nunca chegáriio ao 
ponto cardial; e quando chcgnviio passnviio um pouco por 
alto, não vião aquillo que a meus olhos é tiio saliente, tíio 
proeminente. 

A grande tlifferença que ha entre uma autoridade civil 
e uma autoridade militar, é que o presidente de provincia 
e o ministro da guerra, que são autoridades civis, estüo 
sempre sujeitaa á censura parlamentar, censum I'>U exame, 
o que niio se dá a respeito das nutoridades militares. Os 
presidentes de ~rovincia, os ministros, estiio, por assim dizer, 
nos olhos de to1do o mundo, vê-se diariamente aquillo que 
elles fazem, e sempre so lhes póde tomar contas, o que faz 
grande differeniia. 

1 Uma das co115as que resulta d~ssa censur11 ou exame 
parlamentar é ,a mobilidade constante dessas autoridades, 

, em regra geral, porque é muito difficil que nas turbulen
. cias políticas q•.1e agitiio o paiz, pacificamente bem enten.-

ditlo, todos e~tc4 ão de nccordo uns cnmarns. No principio os 
Sr~. ministros prdi nariamente são bem .recebidos pelas ca
maras, mas no f;m de um ou de dous :nmos são derrotados. 

. E' i" to o que nos >nostrn n J>oasa historia , e a de todas os 
povos que seguem o svstema n,presontativo, e até mesmo 

·. a da Inglaterra, aonde se vG entretanto mnis estnbilitla<ic 
em todas ns cou:;as. 

(Dirigindo-se aos ministros p>·esentes.) 

Eu niio fuço 11 menor nllnsüo aos Srs. mini~tros actuaes, 
trato da qucstiio em ahstracto, sem a mcnnr referencia 
pessoal. Digo qj1e pela natureza das cousns, qnnlquer que 
'eja o ministro, e por mais beth recebido •1uc seja a princi
pio, não púde durar muito tempo na administração. 

Nn Inglaterra silo muito amoviveis; os homens que dão 
prvvas de mnio,r capacidade vão ao poder, e 11hi se demo
rão muito pouc.o tempo. Sei que tem havido um ou outro 
exemplo l' ffi contrario; mas tem-Je dado em casos excer-
cionRes. como, por exctnp]o, acont~ceu cclm os ministerio5 
de W:'lpolee de lonl North, do segundoPitt,mas houvcrãc: 
para Isso razões lortis;;imus que deixarei U"ora de parte. 

Em geral os n.liuisterios nunca são de lo'f.ga e<tabilidrtde . 
sobretudo ~e se c:omparão com as autoridndcs militares. De 
que estabilidade. nüo são os officiaes do exercito exercendo 
funcçües por as ~im dizer pacificas, sujeito" a um regula
mento disciplinar, não recahind@ u su:t acção sobre a massa 
geral da naçiio1 e sim. qu~ndo muito sobr•\ :U~litare~, que 
têm por norma ~ obediencw, que não se quetxao, po1a atá 
para se qudxar(,~m precisão licença? Acontecerá o mesmo a 
respeito das at:jtoridades civis? Certamente niio ; a diffe
rença poie é mujto grande a este respeito. 

Os prqsidentcJ,~ de província, e no geral todos os membros 
do poder execU:ttvo que soffrem exames parlamentares, são, 
pel~ natureza. dai cousas, amoviveis; a duração dos minis
tenoe entre nós era, termo médio, de um anno; ultim&men
te elle tem sido ~e tres. 

. Este• homenr em taes circumsta.neia.s não têm tenden
Clas, não podem est~tbelecer lentamente aquelle imperio 
que as au~mdn~es militares exercem. 

Toda a autorida<ic cujo poder 6 indefinido soffre cemura 
parlamentar e ·IjiiO póde durar muito; e toda a autoridade, 
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ao contrario, cujo }loder e•~ definido e dét.erminad.<l, é 1 g, pronu»ciamento ~entra a 1nsti~niçiío orgs.nisada como 
pe.m:tllUte. As autoridades militares seguem uma àisci- esw foi genl; o Sr. minis !?o da guerra tinha .;>romettido re
plina esc:ripla, pertencem a uma elas.., cuja primeira q1:1a· formar as consa& po1:1ca m!I.Ís cn inenos nu sentido qne ti
li~e. segundoa constitniçã<>,deve ser a obediencia, e entiío nham. os aq.ui i. ndi.cado, e •ntiio co. mbintmos na retiro.cla cio. 
nW> ha .r1l.Zi.i) pal's. ire: mudarem. eonstantemetLte .. e ~r- emendat ~senti que o meu nob:re c:olleg:~niio tivesse eoncor ... 
gc.nto eu, quand<tó que. P'·~ exemplo,o> commandnntes d"" dado eomnosco. 
anx>as siio ..;ens\lraô.OO- UQ-i>llrhun<:llto2 .N=c:a~.s<Uvo . tm. . _Eu J?ropuz.CJ!l~.llª"s unicamente para que fiC~tt~em salvoa 
Wmpos de rebelliii.o. o~ mtL1'"Jres inconv~,mjentes;: xnx.s logo que todos-se pronu:tt .. 

Ha aünda ot1tra raz!io. Clt\r~o contra essa instituiçiio. e o Sr ~ ministro da gua1T2. 
• O~ presid<mtes de prmincias, além de ser~m muito "~o- declarou que faria u altera?(5es que fossem no.cese&ria.s, poiA 

YI\"~Is, de esmrem sempre expostos 2:osolhasdopublrco, que ain<hi continuaYaJtautorisa~oconeedida a~> gove=o, 
Cúmmuniciio.se de111ais com todos os m•mÕros do gabinete; julgu~i dever retir.li essa_> minhas emenW.s. ' 
el!ee não estão debAixo da dependellcia e•pecial de nutari- Nos governo> constituciotlaes eu ~em pre connltuei n 
ridnde militar; como ao mo•mQ tempo uno s~o inde)'endên· opini~o da. meu• collegas a respeito dns medidas que 'luizer 
tes dos outros, resulta quo é imp~sivel uma ~ombinnçiio prop6r, O>t que tiverpropostv, porqne entendo q11e uma eou• 
!:imultanea d~ movimeptos armndo5. O mesmo :uão se d::í sa_ por melhor qllo pRreça~ ni.i.o é bon. qunndo ntio tem o 
com a organisaç.Ho nctu~L as senso da m:~.ioria .. 
• ~otem qlle eu niío supp<>nào que sua :~.cção •ej:l no J>ri~- Assim os nobres deput.1d<lo hão de \"er em sernl eu fallar 

Ctpto má, nem por eerto que hi!Ja agora em al!!:aem tençao em favor d" uma :medida ampla, ~ ''o ta r depo1• por alguma 
de fllzer mal. Eu quero s~mente notar eomo, pela natnreza c?~" s6mente restrictiva. Devemos dar a um po1o. como 
das cousas, graves inconvenientes devem dabi result.lr. dizia Solon, llo\0 as melhores leis que pudermos imagin~r, 
Estabelecido o .11judante-gener:t1 aqui na côrte. e nas pro· mas ·as melhores q<J.e elles puderem receber. Eis a rs.ziio 
viucias os as.sistontes, todo~ dependentes do nj udante- por que apre~entei as miuhas emenda•. e eiõ a. razão por 'l. ue 
general, o miniotro dll guerr~ s6 tem sqnellns inforrnoçlie< j as retirei. (ApoiGdo.t.) . 
•flidoes que elles ·derem, e em gernlé evidente que hão de Era isto unicamellte, Sr. pr~•iol~nte, o que eu queria. di
dar boas infonnaçües o. ~eu re~peito, e 8ntiio o miuistro da j' zer; e n~ wnd.o llecessid.,.e à e 1>rolougar e• ta discuEsií~, 
gucrro. niia terá motivo para os demittir, salva 'e q11.it er uadn maie direi. (Muito b<m, muito brn!.} · 
attender a informaÇile~ particulares. 

Assim, os com=ndn.nteo de arm:l.s ou assistentes indu- ·1 
bit:tvelmente tcnõ penuanencia; sempre ho.v6rá depen den
cia entr~ uns e outros, porque, como notei a respeito do 
njud!lllt.e-gen~ral. delles dependem as promoções, a• aceu-
sações. . 

Os nobres deputados sanem qual é a \'.ll.U~gem a .. ini
ci.ntiva sobre quQ.!quercousa. é muito gr[lJlõ.e, é u.m.a. fa.<ml
d.aae importaute; e tanto assim é, que a nossà c-on~titniçiio, 
~nfianda diJfen:ntes cou•as ao poder legi•la tiv~, diz entre
t:mto que a. iniciativa sobre em: tos obj ectoa pertence ex· 
clusivamente.!l. camara do• Srs. deputados. 

Xilo foi seril razão q o e o legislador eonstitucional con!a
gr<m este :~rtigQ no pacto· fundameutal do Estado. so con
tl'nrio fci por uma raz~o cnpitnl de primcin onlcm. que 
dispSzque a ~ciativa s:cbro. i::n{lostos e sobre oreo-uta.mento 
fosse dn privativa nttribuiçiio da cnmnra terupol'Qrin, dis
posição que. para todos nqu~lles qu~ ti~erem um pouco 
refiectido sobre direito constitucional, é uma das n:elbore•, 
deve sar. considerada como nma. das mais súbi!l.! da nossa 
constituição (AJ><liado.<.) 

Logo :r. íni~i:l.tiva dada a.o :..judante·Jl:~neral sobre !lS pro· 
nu)çôes é uma ~nde e impo1tante nttribulçlio. Os com
l:nandantes de armas dependem ulllC!IIllente delle !J.!lTa ~s 
promoções, porque ã vontltde sua púde :1. commissiill res
pectiva. lmC#rTegada de formar a lista de prOl:noçõe>s. in for· 
mar aej!;undo os seus des•jos. 

o aji:dnutc·l!eneral entilo tem perpet\tidnde, fixidade ue 
posiçio, tem O di~eÍt<; d~ punir e de recompen~Hr, ~ SÓ a• 
pes~ons que quizerBm de-conhece~ o corn~o humano p<>· 
<lcr:'lv dizer que tcdo o homem que tem o direito do pUnir 
c de reeompePsn.r ntí.o vem a !I'CT, cedo ou tarde. poderosili· 
~i:no sobre os :~Seus L5Cmelbantes. 

Senhores. qu:mdo cu propuz a• emendas que apresentei 
nn 2• disen";lio d•·stn proposta. '<ia os grandes inconvenien
tes que pod iiio Tc:onltnr da. creaç~o do njudante-~neral 
como ~!UIVa feita, creaçiio qne em mie ha. opiniiio é fatal ao 
paiz; eutreta1:1to essas minhas emendas foriio na apparoncill 
lnuito moderadns e em nppu~eneis inslplificantes; a rszü.o é 
« o;eguintB, eu penso '1"~ em ma teria de go~orno toda a al
teraçiio deve ser lenta e gradual; me,mo quando uma cous .. 
.; má in t<>tum,nâo deixs de ser muito difficil pô-la por ~rra, 
011 porque a Enp'l'reuão de semelhante medida tnga com~igo 
grnve• incon..-eD!entes. como as mol~stiu antigu que se 
quer curar de repente, ou entõ.o porque no s:ystema repre
senta ti-o não se faz consa alguma sem a. vontade daa 
maiorias. Coasegn.intemente ente11di que !e en propuzesse 
a suppress~o in toh.<m da institui?to do aj udante-ge,.eral 
~s•a minhQ. proposta cabirill. 

Eis porque fui model";)do. 

Üll• "o" ,-Como cahio a. unend.o. que sa npre!<!Iltou. 

O s~. GolttS 111: Soun :-Eu não concoroei com o meu 
Mbre collega quando deixou ficar sobre .a me ... per sua ! 
conta ..... emenda, tendo todoo nQs co!llhilmdo em retirt~-ls.. 

Sessão em 20 de .Julho. 

O Sn. Ba.\."'ilt~o :-Sr~ pre!:dentc, o i~cideate 'que teve lu
gar no pl'~Dcipio da ~C~l::-il~ de hoj~. quando tive occa~ião da 
pedir" a V. Es:. que cou vida.se as du~s commis~iíes a quem 
foi re"!ettido<> pr~jecto n. 52. que ti'e a honr~ de apreSei:• 
tar á camnra n:1 ~í!'s~~o do anno 'Pa.. ... ~ ndo~ :afim de nnrem o 
sen parecer com alguma. u:rgcncia. me impUc o dever, .3.ll• 
tes de cmrn.r t1n matf!rin. do Ot"ÇHmento, d~ dhtr ~llgnmns 
palRvr.J.s a. .esse respeito. 

A t"a't'narnoObiet\"()U o tocd<:~ u.rbanoA~Orte~ c~\m onne\1 fiz: 
nq1.te1le ped.ida, que alia ~ e!:-ti\ nc~ esty1o:s :uio~tndÔs {apoia• 
do")~ e ao mc:!-mo tempo fui te:'lte:nuuba da explo~ii.o que 
holl.\C da parte àe um ~os membros cl~ commi.,ilo de nego
cios ecelc:,iasticos~ explo~llCJ essa t:::.ntn mais tt.bsnrdn e in .. 
tempe&tivl!. q'O.anto 11ão est:l , ... de acc~rdo com o •~u ~araeter 
sacerdotal, nem tiio pouco era o re>ul tado de uma provoca
çuo que en lue houvess~ feitl). Pareee-me, ~r. prPsidente,· 
quo pro~edendo eorno prOeL"dl. henbnrnn offe.ns.n fi'!!. nor.. · 
a tocl.011 o~ membros dkqn•IJ~ ~nmmi~•~o. nem 11 au.lquer 
dellc• Ílldhidualmente [opo•'•d""); mas entrctnnto tL oamnra 
pres~nciou esse c:n•o estr:mha, ~~stemonh<lu e~>a eultn
çii"o·· npalxounda do nubr~· deputaào ll~tueK.I me rctho~ ou ... lo 
eSA."\ lon~n tterie de dtnc\:ies httin2s aue e!Je f11x:, nio sol com 
que p1'0)20<ito, e fin~lmentê t:tmhem 1tM·i~ de ter notodo qu• 
tudo il"it0 fõro acor:npo.nhn~o de um certo moc:or, para v 
qtal n~o posso descobrir •nzi.foctoria explicaçiio. 

Se, poré!ll, o honrado membro quiz fuor pontaria sobre 
wim, se pretendeu por esse :neio ter •l~:um des3bafo ••• 

O S•. P~'<TO Dr I.::Alfi'OS, - Xiio ha rnl, ni<o esteja erm~ 
:aen:uulo. 

O s~. ·Ba .. ~1>ÃO:- ••• et«!olheu um lngar muito impro
prio, apro1·eiton umo. oceasiiio qne não era :t mais opportu
n:r. além dhto não lllte11àeu ao seu c!lractt>r d~ncal. 

o S~t. Pl~TO DE c.\,.POS : -Agradeço-lhe o cm5elho . 

O S•. BR4.~D~O- Lim sacerJote, segund.n ea o eompte
lt~nàa, de,·e ~e"<' um homem prudenh, e qu~ di! exl!!llplo de 
modera~ e de brs.ndurn : siio estes "" predic'9.d<>o que oqe
.-em diztingnir ... 

O Sa. P•no ""' c .. ,.P<ls , ...:. Ap~d~o-l!ie o co~selho ; mas 
n[o lhe inv~jomoderação. 

O ::;.,, B.~UM>:õo- ... e llio o rancor, o odlo, c eutras qua
lidadeada me&ma. eepecie ••• 

O S~t. Pr.oro DE ç..,...,. , - Niio liz allu~õus ao nobre de
putado; nãe te:J.bo culpa. d.e to::nar " earapuyo. que talhei 
selll fitU especial. 

O s~. B .... !< .. ~o : - Se n:<c talhou [lL"!l mim, po-rqtte nic 
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11 }>Odia t.1 1il~r. nem por isEo cei,.,: .;~ser mePO$ cer.o que ""'cmplo que me deu o nobre depuútdl> ].lclo Rio de J~::eiro, 
ro!:l o!fen>a do reEpeito ne~ido:. eamara explicou-se et>m o qual oceuj'>Ou-se aqui de fazer a apo!O)ria de um p<!r.ido. 
r~co~ <: m•ni!esto de•nbrimen~---· niio ! Penso que todoo el!es ~m praticado o hem e o m1>.l 

(')Sr.. P&:<TO &c C.urro•, _Com ol:;omll iudi~>aÇ:"io; ,.p:_ (aJJOiMos} • qu~ todos têm uma pagina brilhlll>te e .ou!:!a 
pollo paru o bom se o"" du. c:li:o:J.ra, '!ué ~-omr•t.,"hendeu bcn:i obscur.t na. h>storin do l"'ÍZ. •••• (Apo.-..d<u.) • 
o meu p~!omenol. . O Sa. S.:cctODEM.,cEno: -.A. questão é de ma1s_e t!e:::l.e-

0 s •. Bt,.:<olo·: - •... fet. mú~ aiadn ; di!!e G"" •c pYc-1 no~. (Apoiados.) 
tendi.:.l extorquir dAs commis~~l('s. am _p)l recer f:t,·ora,·el np ..... O .. S.n .. BJL\..""olo . :.-- ~··· e é--por-i~~o- mMmo-qtrtrne;:re,jõ"V·e.r··· 
fA'O~O;· s-crb ~ pt"Ms~-d<:IS Yumares:Uú~ ~fui-"')o.S"." ." .• --. .. p~!':"-' .. Jc:mgc da DÓ!> essas épocas de iufvrtunio, que forão o :::e--

0 Sn. P<:-To D~ c .. :u.os:-EH:l fan:~s:auào, cst:l. Cl'C:lndo sultadQ du predcminic c_:<Cluoivo, om uc um, ora do: entro 
ca>:cll.a. . 1 ;...,.~po, que se ap?~enl.r~o do &upremo mando ,d~ "'eledade. 

O 
c: • • 1:'" • , ._ 

1 

Febzmente c mmu;ter,o nctn!ll est:l. nns condlÇu.!S de em-
- -•· llu.<><u.•<>' - . ~t:lSla:odc · crcando cn~tcllos! Na<> b:naçnr a rcproducçào de taes peri.ros, e de rca~i s.~r n con· 

fJ~t'-~ ~st:u p!'ll:l'--x:~'' ou,·J~s pela. c:...~a:n? E :wo elln.! pro ciliacio.... .o .. 
prla.s "~ nru·len~r:& que a.\.-<\·e c.'lr:lCtl!rumr um sncerdote! · 
_}.b.s emtini. Sr. prt!:,id..:nte, deis:.trei :10 s que ou t:irão 30 no~ ! . 9 ~·· SEnceo :m )!ACT.DO:-Isto é coaliv~o, Dão é co:::
bte deptttr.iio :\ :: prel"'inç:io do ~·en pr.:cedimeAto, e p!tssa.rei eiltaçao . 

. a discutir o or\•Jmento do iml"'rio. I Os,. Cr.cz llhCR'.<l>O :-N~ çej o e."<plico.do o mot:,-o 'i'Cr 
1.~:-.: S n. D.::T't."T.\ bO ~-Sim. "2.roo$ ao vrv-ame'DtOa que o minis.terio tT~ns:tcU> nüo rcuHwu u conciliat;Uo. 

Os •. Bn,,_,n:to: - )!cu• •e..:horcs, o debate politico dc?oi€ 0 SA. Ba•~•:O:o:-.... e creio q_ue elle,compeneU:ado, com• 
de varia> imermittcncias tem ~e!lpp!l.r~cido; 3lguns honrados I se acuo, d:. alta importa.ncia o.e sua mis;üo. a destlllpe
memhos qn-. ba\iüo no principi~ da sessiio de:;'e anuo pro-

1 
nhará .••• 

t»to.doni.r' ·~ c.npcnhnrem nelle, nuo tocarem no ptts!l:tdo, 

1
. O So. p,,..,0 L'"' :-Com tino c.firmcza. (Apoiados.) 

l.len!:r\· .. de pouco ~mpo qu~b··~hti.o os ~u~ protestos, ,-ieriio O.,_ , _ h d • d • ,
0 F"'!.t\"! o cR.mro ~h dis<::u .:.. afio po1i: i_ a,; e:<:Alninú.t.1.o nilo.só o pre- f .... " • .unA:to_.o:-- ...... preCJlc 12U o :Uslm os eseJOS c. 

:::l!nt~. ma~ tambetn () p!'l!!'iadv; n"'-o s6 o pasMdó proxnno,rnas . th:ouo. e '" espera:nç.as à a naçã.c. 
t: lmbcm 0 rem,1to; c no e:ttanto ru.mbum dt.llt~s se aehn1/a. Dj, Sr~ prflsidetlto, pat.ss.rei a. outra ordem do eonsià.et3.Çõe.! .. 
s~;nay&o ~~peci:..tl em qu~ cu me Yejo ne::tta ea~a. Tcm-~c dito :nesta C3.$a qne se 11ão de"·: pronunciar uma 

Digo, sel!hor~.,.. que me ocho em. nm>L f itUaÇI"iO especial, s(, pal .. vrn ::1 re.•peit.o <lo p~snào, p<>rquc u.uim re prejwlica 
porque fi z llpposiç-lo f :anca e de..«::bert.'l :LO gnbinete passa- n hnrmm>i:. dos espíritos. ~l:u perguntarei: como se he de 
cio, e !)Ot.:tu~ ciio e t;tou dlspos;o :~. n~gnr 0 meu :1poio ~o eepc:rar deu~'\ t1iscussao politica... e roc~mo ndmi!tis:u.ti~a. 
:nir..i~tcrio r.ctun.L n~m ~~ pu~s :t c:nn!LT-:.l '1,n P.: cst:l. :tttitudtt 

1 

o posSlldO proximo, cuj:ts confaqneucias s5o scnti<U!.s :1~ 
em que estou colloc~~o me imp;;e" rigoroso d~ver da explí- pr~nte ~ Como ,;e podcr-.1 dizer ao ministcrio que taes e 
~=--r::ne per:na~ 0 pah~~ p3 ta qnli! ell·~ hO.ib n quae~ ,.üo 05 100_ ta~s abosos existemt que à.ê\'etn · !c'r cx:i.rpndos* qu~ tse~ e 
"!:~ \·vs q nc me dcterm:i•1ãu :1.- :1 ~LO ll o~til i~~~r 0 gn.bi.nete de 4 de : taes actos do ;.eu n.ntecessor for:lo h1j ust->• e: de•·etn. serre
:Jaío, sendç que por i ~ ~Oo se torna indi~?en~avel que -eu tam- i formados, se sa- ndmittir a iJéa de que nO o convem extuni
l'E-:ll djg;\ :•.1::um:u:. puhi\'T~E ~obre a ptili;ic:t. mui rrinclpnl- ! :03-.r o pnuado! Eu poi::-, ~enborc.;~ não n.ceito es sa doatrilu!, 
~ente porqu,; ohscr:ei QUC od;!uns dos orndf)re~; que me p1·e- ! c vou.l~nç:u: um ligeiro golpe de "-i~ ta sobre à ndruiv i~traç-Eo 
c•:J~rão !r~cl-:-iio r~pet~d0s e:JcOm!vs nQ mini~terio decn.hido. l d.Cl mlmSt.e1.'1f!t pa~sndo. 
P <Jr c~n~~,:!n in:.! n c:r:n~ltâ me pn-ntittir.l que. )e\"ac1o por N~·to pude 9:pohn:. e~se mini~terl~. porque 11.l~u1 ele ·;er., 
:oes mo:!\'o~ pa:-a e-.te t~r.re:Jo, ea occup~ I"' r alguns mo-

1 
como disso. que elle uão era a)'ropriado para re:1lisar a poli

~eatos !L ~.::l a:.:e:.'k~.o. I tie2 de coucord.ia, obser \·ei que n suo. ndmini!otraçio em e5!G-
::cnho!'"\.•~, pr~~:o, muo. 'r'Oto leal e si:1eeramen~ 30 gubi- ril ~rnqunnto !lOS melhoramentos do pc.iz, e sô fectl!lt3a a 

1:e!e :tctuni, !K~":<.!ue 0 cousi.:lero or:;nni!'nà.o de modo 01 in~- 1 r~ peito do pntronnto. c Elos Dleios de cntreg!Lt n ro~~ 
pitar ~n!i:! r.ç~ a t.od~ :t'!u~Hes que <:m boa. fé Ceu~j~o .a. : p:1bHca, e Õe compromdtcr a sortA futura d.a. oaC;io ( npot'Q
çnie~açâ'.J dv!' c~piri:Ot~ e 0 pr~r<!sso do pair.: m::.s i.&to nfio I do& ~ nllo OJtoirtdcu). o n. provn de que cu tio La l'3.Z.ti.o nstâ. n::t 
G'>er di"er qu~ reuuocie 0 direi~o de exame. a fac~>ldndo;, : impos•ibilidudo em qa-. elle se vio <ie contimur a dirisir o~ 
~e apreci:1r~~ M:ns da fldmbistrnçiio pt•.blic"' porquo;eaten-j uegocioo do Kot<tdo. ( AJIOia.ios e no1o a1.oiador. } . 
co qne de llm :o:l dire ito niio p&à.c j~mais prc&eioclir o ropre- ' o Sn. StnCIO »E li!ACI;na :- Isto j!i. r~; e"plicado. 
l :::&tan:e <louro p~ir. lin-e. · I 

De!de que ne>ta ca•a nppareceu :1 idé:1 de conciliação O Sa • .Ba .. xo.to : - Se as•im não th·essa ne~ntccido, :por 
f"i ":n <l«~ji!Cilts q::e com 5uns voz~• nnl.il!:lrão ti<n 'llobre certo que o ~;Sblnete trnnsacto l'liio teria ~ffrido M dertOi.<:~ 
c;::nnto f:en~ro•o p<!n!amen:o, 11us no mesmo tempo é>~dl , por q'::_c P"!!:º" ll!l....l:~d~.~~.-=--
:"-·:m:::p:re qui! o J!ailb_~.t~~~c::o o :nüor~:l· etnôro.elll ! t.:~~-;~: -Qu~ea fdrüo! · 
-~:P~odat1t os ·f;o~CtQs t!e11ejn.do~. porque a i,. to !e oppualu1 o I 
•:;c:? à e. sn:t or;,.:ni>nl'ão,. 0 princípio cxclusivi>ta que u~lh. i O ~ •• Du:<o~o: - Ellu de,· em clltnr un C<'U&eiencia de 
P ' il'l•J:Di llJL\':1 ' tod"": "publico •• presenciou. c li~O ó nillicll de c<m>pre-

Em Y<:r~ad.,. ~tl:1 !1or'!S. Cr!l IX'~~ivcl qne pnd~IIHl hn.v'!r I h~utit!J· que 100 esse gnbi~ete niio ti\·csP& Ct\.hitln no '~a.it. eotn
<· :.n~rti!a. e <lird ~n~smo Jllc.Ccr:tt;â·•, com um ~abinetc no 

1

1 ple:.o duscre:ii:o teria. &em du~:ida FC ,..ceompoato o e-,nti
<.~~::~~ ~ ; -;:ur~~V:\ um:) à.a!i dua..CJ opiu.i~_s q ut~: dh·}d.iâo 0 p.!\.iz~ nw~.do un gcstü.o do& n('!goeios p~.tblioo~. 
N~~o ser-l:: z:::ns u!ltu:-:.·,1 que es::t op;nm.o COl'H{UJp;t;~s.se Wdo.&.~ 0 ~1\. Sa:8c10 ar. l!.~ct:no :-0 nCibro l!X~mini~tro ~::t j~~ 
~S p<JSÍÇ<"'o em ~e\1 !'ro•eitO, e que &v p rOCWmll.SSC <l. conci-~ ' \' 
L~ção eo.mo nm nl~i.J . llü.o ele rehabilitar os seus <!1Jntrarios, tll"' 

0"'P zcou. 
::l~S de illu<ii-lo•, <le crear a d€screuça em!UO.S fclcire.~. e d~ 0 :\ll. fill•!<•lO :-0 L'eto p<>io. s~uborQ~, dn qn~~n <1~-
CI'Jn~rrn ... l.,s 0111 in::et;·~o? Sempre nHim me pnrceeu, e creio 1 que1la. miuis~rio n n ves pe-ra da abt:rtura. do ))4thrnen:o foi 
:::~e. os ft!itr.~ rioo;n!~terio passado ~dem. ler in~o~d(l.e. com \ da. mais a.lt.a. signitleação. <!-mostrou 'l\lC a opposiç•o que se 
:nu;t:l VAIIta~t•·m para or<:>mdess<> ,-erdade;eooscqn-.ntemeute 1' lhe fez m erecêrn a o.ttençiio do t hr011o, e a acçuie.ocencia do 
t.,end? C$~($ Ht~s~ ... ~ ae.sejnnao h o. muilDa n.nno• \'et :\. con- - pa.i~. E u~im de"'ia ser. senb(Jre&, porq.uo se se lança as 
Nrdm est~belc<:icla entre os Bl":lúleíros, não podi.'l de;xllr. de ) ,.i•= p~:r• o qne eo!e ministerio praticou elll reínçiio oos ài
>:t~er 'lut: aceitas•e como um nconteeÚ!Ieuto feliz n or-

1 
nhelrQa pubUC061ies.-s..atouito, c llÜO se póde compre:-.~:~der 

;,;a:mnçiio míni•t<!ri.:ll que pr~entemex.te ex~Ú!. e que me , como elle por tsnto tompo secomer,'ára no poder. Qaercis 
.!"U"~ce ter sidn feit:1 se~nào o e; piritn daconstitu.iç:ic que j ~ber a s õ.espeua que elH! fez fUra: elas pre<isves dos respec-
nos ,eg... {AI'Oindo•.) NelL'l. entrárào as dua.s opiniões d.issi- tivos orçamento~! Ou\·i... . 
~:"tes, c.1~:1 um!l cnmo conti~t~ente de ~tomeno in1porto.uteo ! o·s ... r~.s B•ur.ro: -E4t:t. é !>oo.! T oeos os an::os 0 
~-e •e ~cr.~o deaccordo e~ !dzer o_pau m!rcbar~ sua I uo;>bre d~putado tem dí:o isso. 
_.rospend_,,,P., e port=to d oro. em d1:<11te . nuo prcdom1n uó. 1 . . • 
c_ ex.clusivjt:rnn de u:n p:trtido. nlo haY.erüo homens imJ>?S- O Sa: n ...... ~~to : --: Abrto crcd1to.s supple:noutues :na tm-
"' ~;t:s , " " sroc!dade n:c.rcbará <le:w>wmbrad:l dat; grande~ I P?rt:tnc!ll de vmte m1~ e t$.ntos conto&,, e deu ::. estn avulta
l.utas; ~i~ " raziio por 'l. ne pre•!o 0 meu spoio ao gabínetc de disHma •omma o deotmo q_ue bem 'lD1<: ... , 
'" de ~ta, o. • , O ::;.,, D.\:UA$ •- Todo! os mi:i.5~6 Iutt<t~sbão defnz~r 
N~ meu m~ao, po~t:n. ele -.er a~ con~a~. nãO segairei o 1 ignal c:cus1. 
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APPEi\; DICE. 71 
O Saa P.\t:S B.uuurro ~-E porque go.stcn? 

O Sk. B~ANDÃO: - •••• porq·~e quiz c como quiz. 

O Sa. P ms B.t.OL~r:ro:-Para satisfazer a despezo.s . de· 
crctad:ls pcl9 corpo !egiolati <'o. · • 

o Sn. BRAIII>~O : - o·r:a • a. um miniõterio que compal'e-
·- -ci>r-t·· om tod•s · sa-·sessõ=-nn-s-=:mnr.·e-Jhes·cxpme~a:-~s 

necessidAdes a~ •er<iço publico, apresentando-lhe• orçamen
tos ~'U& fol'iia ~e:w.pre votados como ellt> qni.zern, ern licito 
ga.oot5r por sua conta mnis de 20,000:000$? Scrin. isto ::!iro
so? !lf:l.S emfim o gabinete pas~do o fez, e o paiz registrou 
este f"-Cto em S\U. lembrança. 

O Sn. P.u<s B.utnETo:- A primeiro. qnestão é exami""r 
que Cl'editos iGr-:io essol'o 1 :SQ forão ou n.::i.o ps:ra s:ltisf:lze:- !l.S 

dcspez.~s <lccretadao pelo corpo legi•l:ttiYo. Tlldo o mais é 
declamaçíio. 

O Sa. Ba...~D~o : - So o nobre deputado professa a dou· 
trina de que o ~overno es!á. autorisado a dispôr dos dinhei
ro~ da n~çrro nes~a cs~"ltl ~r meio de ered.itos st!.ppleme.n
t=:tr~s., hn de oonvir que as leis ao orçamento b~ inutei.s. e 
qne i>mtil tambem é" reunião a..~ camar=s e tod~ eoee appa
rato do sy.temn. con.;titucion ul. 

O SB. Pu:s BAn~r:m:- E' pura declamaç[o. 

o s~. Bll.\~Dl<> : -'-Pura declamn~üo ! 

O Sr.. PAES BAEhl'.TO, -E' preciso demonst:Tar. 

O Sn. BRANDÃO :-Peloomor de Deos, meu senhor! Para 
que me interrompe? f'ar:1 que se inlhmma tai•.to? Para 
que n[o é um pouco m~is urb~no com os seus colleg~s? 

O Sa.. P.u:s BAcmno:- Pois ni•to ha folta de nrbani· 
dade ~ 

O Sa. Bhr<c:tc:- Sr. ptésid.ente. ~e M m•mos sa visse 
a boa applic2ç"o dos dinheiros distr-~hidos do thesouro por 
ess-es c::edit<>s, alguma rozi~o hav!.!rin. ni.o para justificar 
o :J.b~o do mini$terio., ma& pn.ra n ttt:nUô\t a sua. responsa
bilidade perante a opiniüo publica: porum qual foi o destino 
que tiverüo esses dinheiros! A tuór parte .delles foi ga>ts 
en gratific:lções d:ulas ~os amip;os, já. ~e •~be, e applicada a 
despezas que só o corpo legislativo podit1 decretnr. 

O _Sa. P~E• B.<aRI<To=-YIIlllos á prova, ainU.a é decl:t· 
me.çao. · 

O SR. Bu..,,.:;:e,-Nil~ t~nhll tanm prcssn., senhor; V. Ex. 
•sU-sc in«>mmodando DUÜ• do que o proprio Sr.l:'edreiro. ... 
(Ri.o•.) 

O Sa. P.<ES B"aaETo :-N5o me incommodo; observo só 
que e!t.á d~clrunando, que niio *present.a pl'Qons. 

o s ... n ... ,. .. x .. :-Q.rumdo outr.., prtw&s eu nüo pudess0 
apresentar~·" pcr.s!!)'*tr • e Qpplioa'f«"thcriio e$
sea 20,000,01)65! Qno """"'Ç0' de utilidade publica realisou 
o :r:ni11isterio com eUea! Qao obru omprehe:>dcu de vanta
gem pum o pniz T Q=to maia qnc tdgtuna canSA direi nio 
&ú neste, eomo nos demais orçamentos, qno mostro o pouco 
cscrnpulo do ga.bineta pa.saado nesse particuhu'. 

O Sa. F~:~.L"<DEi Yt:Elii.A. :- So é e:mcto o que cst4 dizen
do, tem todn a razlío. 

O Sa. P .u:s B.<aUtTO :-Sc~do assim como d.iz, bem ; mns 
l1ko butadizer, é preciso pr.war. 

O Sa. BJu~D;i;O :-Entretanto, Sr. presidente, n"-o passa
rei adiante, sem fazer m~nção de uma circwnstancia que 
me ia escapando_ em relnçiio ao gnbine actual. 

Ao passo qu~ o minioterio pa>~sado tinha. uma :u idczinsa
cial·el de autorisaçUes, tive o praze.r ha poucos dins de OU\'Ír 

o nobre ministro da marinha ~enn.noiru uma. qtt(l esta ca:
mant lhe quiz dar; quando presenciei isto fiquei ainda mai• 
s~iliifcito con: ~ ministerio., p()rque conheci 'lue elle nito e•tá. 
di•posto !lC~lgir, nem a consentir nessas aberrações dos 
derere~ constitucionaes em outro tempo tão frequente;;, 
e que =to excitárão os clamores da opiuiiio publica contra 
a ca=ra que ftult-cionoll na pasosda legislatura. 

?. Sn. P.•rs B.o.aal<l"O :-Q.=do elle precisar ha de as 
pe<i!r. ' 

Os •. Ba.•"olo :-Feita esta. observação; continuarei a 
tr:.::..r dos creditos supplementare1. Niio me é possh·el, 
senhores, analy .ar todo esse immenàO a<talogo de decretos 
q:!"e autor:Siio aquclles ereditos ua. consideravel quantia de 
Hntc mil e tallwa co11tos de réis, porque isto leTI!ria o meu 

Oi:!curso multq hHl,;t>~ c do mn.is cn.usnria gn1n~e ineom
mod.o ao n.ubre deputado por ~::.inh.:J: provinci.a q,uc ~c spraz 
de me dar a.p:u:te.::i .••• 

O S~t. P •ES B•n":tt<> : - N'iia h a tal, o senhor & que se 
incommoda eom os mea.s üpa rtes. . 

~u....J>~..:...-__.e..por -ÍSlKl--tomarei- a.o acaso.= a-· 
Inuda do relatorio do nob:e ex·ministro do im?erio apre
sentado~ este a.nt;o. e ligeiram~nte il.na.ly!A.rei um ou outro 
do~ multes credttos ele que :~lu se f:>.>: menção. 

O Sn. D.-."CTAS'- Os credito• em geral são ju>tificadoi;. 

O S.n. BRAI'Ii!):to ~-Nunca. \"Í eredtto sl~m jnstiíicad~; 
1an0\: o nobr1~ ~cputado :lS sufiS v!stn.s o:ua cs que forã() dis
t ribuidos. ~ste nnl'J_!"l · e vej::t se encont~ an~ex.::1. :4. clles. al-
g uma peç-a. justificatiTa.. -a 

0 So. C"r:z 1\I.I.CIUI>o: - Elle9 "l'~m o.O corpo !e<rlslati>o 
para serem justificados. o 

O Sn. Bn ..... N"JIÃO: -A camara sabe que o pai~ pJssue uma 
typogmpbia dotao!"' nnuualmeute com 1:?0:000:5 para o s~r
Vi)O :::J!le!ional, e a ,...or:::. ,.:ni v~t o que ft!Zi o nobre u·miDi.stro 
do impcrio. '"' 

o s~. PAES ·n ... !.ETO'-E qÜunto d .. r<:ccita dessa ty
pogr:~pl.ia! 

O Sn. BRANDÃO:- Existioé!o, como eJ<iste, aquelle esta
belecimento, S. Ex. a brio um erédito de 39 :OOOS ~,>ara pa ~"" 
a. imprensão dos a.ctns do sê:u mini~terio, e das leJ.s votadas: 
pelas catn!l!'!l!:l ; abria mais outro de igual quantin para o 
mesmo fir.:1, de m.~neira que IA for-:io 78.0005 com aquella. 
applicaçiio, teud? aliás a typogr:~phia nacional um~ dotnçiio 
avultada, como Jú. fiz ver. 

O Sa. F .<llS111 c~ AGm• n :-Eu d.emonstrei · completa
mente do que pro1·ém essa dcspcza. 

O Sn. B"'""~:>:- Não me recordo de o terollvidô sobre 
este assumpto; porém disses~e Y. Ex. o que dissesse, não 
Yej o j ustifica\'âo possivel pnrn esses ~reditos. 

O Sa. FAliSTo DE ÀGlliAI<:-A que repa,tição pertence 
a typognphis. nacional! 

O Su. BR~xnlo : - T"nho ouvido i!uer que ~ da fa
ze:ndA: 

O SR. F ... I.IS'J() DE Ac;ut.\U:- O ministerio do imperio 
pnga a essa. typogTaphla, que pertence a repartiçiio da fa-
2;n<ls, o mesmo que pagaria a outra qnnlqner pela. impres
soo dos seus actos. 

O Sa • .BilAxcÃO:- A{mittind.o mesmo o que o nobre 
deputado ncaba de referir. e mister torturar a razilo para 
conceder 'iuc só na impressão do• actosadminlstrati•osdo 
imperlo se gastasse perto de 80:0005. 

.. Ô Sa. F .<esTa' DE Acctn:-Em dot:s exereieios di!fe
renus. 

O 5a. BHAl'lclo: - Paaonr•i •· outro poiJto, A lei de 10 
de Setembro do 1854 autori"ou n reforma dn• secrctari~s 
dos dii'er!l!os ministerio~. Ora., o nobre: ex:-rn.jnistro do im
poria 'ainda no r&latorio desta anno declnrnu que nüo tinha 
refonnaclo a da sua tepcrtiçiio. e ~ue no e~tanto havia •><l· 
mittido nella uma p<>~ de additlos, quo: eriio 1"'&0" ~lna 
Yerbtl>- event11ae• e aecretaria; - mo.s observo gue do 
me•lliO ~u relatorio con•ta que. se n.brirão credito• para o 
pagamPlltO de nvnltadas lo'7!ltifC.!!ÇVe5 dadas a. tnes "indi\"i
dnos. Como, pGis, se pódc e~plicar es:2. singular cootrn-
dicçiill. . 

O Sa. F .... csro nE AGt.:u.r.. ~ - As ev'!!ntwtes pod.e::n com• 
portar todas ss d-spezas? · 

O S~t. BJU...~io~-Não é essa··a: q,Uest~o; o Sr~ ex-minis
tro disse expressa;nente que os g.J.di.Jos e.rii<> pagus r,el:ts duas 
-verbas- seeret&n.a e eventua.~s- ~ctn.ct::!..S no orc;mnel!.to, c 
entretanto r,u: mCllçiio de cradltos abertos para esse pag.a
lDeD.to; eis orelatorio (apr~.!entcmdo·o). E n.iio se:á Üito um~ 
bcfQ triste coutnldicry:io ·? 

O Sa;~ F.u:S"Io Dt: ..Acm.\.R!-E~ f!!.cto a.nt~ricr ~o ner
ciCio ••. ~ 

O Sa. B ..... -.,..,xo:-Com isto não respondeM que estou 
dizeud.o •••• 

O Sa. F ... ~sTO DI: A4:cun :- ~iio !oi nes!'.C ~:>:;ercido q"' 
se pa~u pel:oo e..-eutnaes; é facto :relath-o ao e:<~r~ide 
pa~!a {1. • • .. ·-· ·· ____ . ···- __ -··· _ .. 
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;,','-'""'· ----·-----·----------.....-."'""'~~ 

o Sa. B~t~~DÃô : - Fa1lo em ge,rat .Â!tsim pois. Sr. vr.:- o Sa. Bu:'(DÃ.O ~ - .••. por~m o que aconte~n '! o qnl9 
sidcntt<. ~procedimento do ministeriG d2eahldG e!Il re~ •e \i o? O nobre d•putado f.~ltou .l. MU pal.vra., e tiqudie• 
fi. eleição foi po• demai• egcando!ooo.... que crêrão nella for:io illudido•. . . 

0 SR. ]' """ BAnero : _Nem os dep1>tados d:!. opp->si- O l:in. S<kGIO BE 1l .. crt>D: - Nego. 
çli<J liberal di~m i•so. O Sn. Aoccsro DE ÚLIVI:m•;- Corno é que o n~bre d•-

0 S1t. Bh.t.snA.a : .-:- .. k. pt'lr~ue. nMo só interveio _p~te- c pu:a~o ~~à.e~~~_!"a~r,!llar,. se ,-a~~~~-!.i.~jando pelo krr.io,~ ~-- -· 
- ~en<io a. un•, como peinguiiido aõlitto.::".-. -~--- ~udo<la. sua candidt!.tara - . 

(t:r"U::/l.o-s" diffatntu apar/u. o Sr. prt•idenle rtcra1114 ot- O Sn. ll••~o~o_: -:- Eotiio fitJ.uei iubibido de •~ber o que 
tH'lçaa.) . se ~~ou. na._provJ n~L'l! J?e ~er: me~ mo 0 quo tc:\"a lugar De--

• Rcclf~ 110.-. duts em que ali ~$-tive! _ 
O Sa. P.ES B• .. "ETO:-PreciOa pro~ar. :5r. pre;id•nte, deodeS~tcmbro, tempctem que õesenhoi1-
0 Sa B • ._,...,:;,o __ ..... -l.onde •o vê que a""" quéh f.,; •e a luta, que n~ <:idade do Recife eu observei q u.e O.]lohre 

"COll""'!u•ncig natural desse& e de Olltrt>• e..cand:dos que o de~utado e;tllva disposto a .pôr fór4 do c•mb"-te eleitoral 
D~eri10 icc.orrer na exeera.çiio publlcs.. Occc.par-me-hei aquelles. que em sunR promes~as ha.,'ião confiado. 
::Jg· .r.w.. especial~ente <Ll prO'IIincia de .Pernamb:?-co, e smrL.Iy-. o Sn. PJ~l'O IJE ci\.,.Pô.'\:- o orgão d'e5"~~ pllt.rtido à.e-
.S:;lrel o proced1m~ntú que. como p C""ld,nte. nlt tovs o t•o•1 '"~ els.rou qne nuue:a. dispu.toiJ. tão Uvremeate uma eleição. 
deputado p~lo Hio de Jaueiro. n..,,.o entretanto .Ceda.rar 
que niio é intenção minha de:~.cer à.s indlvidualidudt:s. mas 
~.tnics.mente fazer a. apreciaç.::'lo geral do eomprJrtumcnto do 
honr.,do m•mhro dur•nte a luta eleitnral , e por t.odooteropo 
que ;sdminhttroa. aq~lill. proW"incla. 

Seo. bares. a; nomet;~.çÜO do nobre dl~pntado pll-;""3. prt-S't~en
te de winha provlnci:1 foi s.ceita com pr>izer por )\fi tl01s os. 
p!irti.rlo~palitico~ qlle nel1.1 existem. (Apoiadf.l.or.J 'tal era a 
boa te e C?nfiKDÇA que oodus deposituviiu em 1\nll pe~!:-OS~ ... 

os._ P-IES BARUTO '-E &inda. depositrL0-
0 s~ IlRANDÀO ; - .... pela ta>i<O de que t<ondo ell• e•ta.

do au,.;eut6 du p11izo por muito~ annos. e deveDdo por cou~~
gu.iut~ ~er e:oot.nuiho à .. intri~..!!. proveni~nre~ d,;~ l1ltli'il P'-'S .. 
~nd·-u;~ nenbuma viri~ttnl,.'l:l. t.inh"" n cxt-rc~r~ ti~:;~t~~n: i~l-:-..·
ret-~e s proteger, n uão fier o d~ aMem, Jib:erd~ti·~ ej 11~~;~-:1. 

os •. rSI!RG10 DE M,o\.C~IbO: -Apoiado. 

o Sa· p AES n .... E"II) ' - Não foi só pn cs•~ Tll7.iiO. mas 
tamb~m porqu~ é um cidad!loiUu•tra<lo, etc. (~poiooor) 

O Sm. BaA.NoAo:- T&l foi n. convicçii.o .de todo-t os Per·
hambucano:J, e po;ist-o appt:oximo.odo-Fe a lu.ta eleh<)lal~ o 
p:1rtido da ••ppo•iciio liberal. que ali é inconte•tavelmente 
naa:u:ro•o, e que desde 18S~ &bondons.ra as urD.>ls .... 

o s.. p •n B.ua~.-ro '- QUAndo r~; o nobre deputlldo . 
eleito' 1 

O '•· BuNDÃO!- .... j nl~o. qne abriJ:anO pela imparcia • 
lid.tne na >:lO~l'G oleput~dn. par OU~· pah<VtH9 de moderaÇÕO, 
e prome:>•a de lohel'dado do voto, pudt" comparecer n:u.~M, 
e plen:e.r a ~leição ... 

O Sa. Sumo DE M•cEoo:- E de fa.cto a pleiteou. 
O Sa Ba•Nolo, - P.,rdue·m• : eabe lhe " p:>.la\'ra depoia 

de mim~ oe ~'tiLo poderlf. re~tpo.adt-r-.me; deix-tt-me histori•r 
o• facto•. · 

O Sa. ~~.;a~1o li& ltfACEuO ~-Sim~ senhor, ·até aqui Vft.i 
hi•toriMndo mui :o b~m •obre o objecoo de quo agom estlt 
tr~ttando. 

o !' .. , n .. ~oxo'- E bi•tt'~io.rci Rtá aQ fim dA m••ma 
f6zma.. pol'~U. uM.rJ f.J.Iu no intetel'&e d1U paix.õe~, n.:lo eto:táu 
ll.ouDg~~ndua po.rtido algum .... 

O ..;,. p,.-r .. oa CA•~"' : - O nobre deputado ji aqui 
disse que fu1 ~loíto pnr a.mbo&O$ po.rtidoo. 

O So.. BR.~I>ÃO: -E 6 e•&~ a vel'dndo, por i •'-<> advo~rei 
oom lc~Id~de Qs interesl!P.8 legitimos de ~m hn• elles, que 
niill podc!Il ser outros .eniio os doi roont!idad~ e do "-m P.~>
blico. porque niio "~ pM~ do'JÍdar que el'!l nrn.hos os pnrtidos 
ha. hnm•n• da bem, que desej;;, •íncern.mente a felicidade 
do paiz. 

O Sa. P'"·ro DE CA>rros , ....:. Note que em J 852 o pRrt:<lo 
liberal nii.? <.'6noor~eu á eleíçiio, como V, jU. mesmo ;,,_pau
co d.i~~-

0 S.... Ba.ufolo:-Niio concorreu :ne. urovint":la em geral, 
mas fez eleitores em algumii.S fregue.i&s: únde era impo,.i
~el qae o úntro pudesse •eneer. 

O s ... SEacro DE J!úçmo : - hto acontece em todas as 
provineiu. 

o s-~ BRAl'O>XO' - Mas. como dizia eu. ... O!'PDsiciío en
tendeu. em face da.~ promesu.• do nobre tl~;>ntad.o, qne de· 
via e podia tomo.r plU'te Dalnta .... 

O Sa. Sr:BGr.o D-" :M .. O:..o : - Luta eleitoral. 
.o\PP, 

O S•- Al'l'CJJSTO· o E ÚL•Vmtl.-\. ~-Apoiadt) ~leia o Libr:-ral 
P~rnambuca.W~ do dia 2 de N"uvembr·n, 

O ~R. 1\u~o:;,o:- Nnn~o vi essa dedorao;Eio: e qnnnd~ 
mesmo eUa. te:nb~ e::si:,tido, ntlo s~~u o!)rijl':tdo H. p:.1u.ta.r ~ 
apreciaç~o que devo fv.E>r d.as cous::~.s senUu por minh.a" 
propria.s in4.piraçii~s. R~b.ro o qu~ o~t'!l-rvei. o que ehe~n. 
U() meu. conb.e:::1mento. o só as~nm cumpro Cei:n o meu. 
de""r 

O Sa. S•nr.:o oe 1\I.,CEoo ; - D•ixem-o expô r os factos. 
O Sn. B"-6l"H•:;;;:o! --~r- presi.d.ente, vi com lRE.tims. com 

p•zar prafa.n<b. que uaquell~ importante e papuloaa eiõ.ad~ 
n ~,etçii•} ~ tiz~r::Cem um~ da.& freguezi.:ts .sob o irnmedlnto 
d:'nl!!liO d~I':Utrru:-t;:;,.... . . 

O Sn. S~:nc1o u-e :vr .. c~:no:- D'!!;_s.r~!ts dos qne qnebr:l ... 
rào a uros.? 

O Sa. BnANbÃO:- .... •ob a impressão do terror oc~•
sianado pelo em pteJ:O da for~-a armada .... 

o Sa. 52RGIO DE M·c•oo' -Diga aebabtQ a~ imp!'O<Siio 
de que irm••! Dos que quebnU-üo a nrn .. c lan~rõin b~>sc.~
pés aos guardas t 

O s~. B• .. -.~:;:, :- .... ~eliro-me â tregue•ia de -S. José: 
ti,.e oc~:a~;üo dt' _()a'\~.-ar pela igr<:-ja, onde a e-hriyüc- ~e fa.zh~. e 
o '1UQ vi ft~i um CH.mpo urmado e o povo oomprimiclo pelw;, 
batonebts .... 

O .õu, SEuGIO DE MACEDO:- E o que tinlm havido antes 
dlsto~ 

O SR. BRANDÃ<:>:- Ni<o me con•ton que sy'llptom!U! hou
vessem do p~r•urbação da paz ?Ublica.; tinha apeM& havida 
e""' o,.altaçiio no$ espíritos que é proptia de toda• as 
eleiçües .. __ 

O Sn. SEor.•o nv. M•uno , -Tinha Ti~to os oltares da 
igrej ~ do s.,nto Antonio"/ 

o s~. Ba .. ~DÃO: - E•tou xne rcf~d~Uló i\ freguw:ia. de 
s. J<>•c .... 

o ~ •. s~n"'" DE ·M.c•no'- Tinha. ~isto o chefo de po
liei'l\. oorror 1\. rninbn. co.aa oom 11. caeaoa ensnl:)gue~ntada. e O& 

ooldndoo feridos? ... 
O s •. Bu,.oto,- Niío I!Gttbe disto: maa qua.udo ruisitn 

hou\"O~te acontecido~ era o m@io regul.&r fa.zer;..se R. elHiçi..o 
por entro o estrepito ds.s arm&o e ach•nd<H!e o general collo
cado eom tod,. a força ni•tent<: '"'capital da província etn 
frente da motriz! Poder-oe.ha dizer que a urna tal eleição 
pre•idito, aliberdadt de voto quo o nobre deputado ap<e-
goára~· . · · 

O So., SE•&•o DE MACEDo,_ Toda a força! Erõin 60 h<>-

O SR. ll!W!I>AO :-Pois um general eomm!Dda 60 bomen&! 
O Stt. S=~~crol)E ltiAano:-Na igrejae.ataVito uns.20-

0 Sa. n-.~D~() t -:Senhores, flli testemUllha desia.&eeii& 
àeploravel, de todo e. se sppa,.,.to militar. 

u• Sa. D~MTT .. oo: - ~ pam proteger a h'berd.ade d.o 
voto. 

O So.. B...,.DÃo ,~rtameute, proteeç;o de ,aionew I 
O ::;.,, p ns B•ao.rro :-A tropa foi depois da-.!es&rdem. 
o s~. ~F.IIGiO DE M- ;-Foi pedida pelo par~.lo li'y~. 

ra.l, pelo Sr. beraploíco. 

i O 
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74 APPENDICE. 
0 S11. Bu..,.,.lo ,-Niio ui disto; o que se" que usim foi ! 0 Sa. s,.ac:u> •& :M .. c~.,,. ,_No dia d& eleiçi<e já estua 

feita a eleiçiio .U. S: José. I eleito. a meoa. - . 
O Sa. p...,. B.<naETO :-Como qnerie. qllol mantivesse a O Sa. ~a.-Nnlo:-M3s o que tem is110~ Estaviío deposi· 

ordem ! · tad.o.s as hsta• UR urno.' 
O Sa. Cauz !>YACR~DO :-Querem que se ma11t.!nha a or- O Sa. SUGio DE MJ.CEDO: - EI1tüo fez-se a eleição por 

-~JP.....!I,l"'_IL4..~()~e!>J._be!l_~- ... meio de e<>rt<•jo! 
0 Sa. Ba"'~"lo ,_ Depois do que Sl.C.!l.b~ de ;~1;;-t;;;:--.. ;nda . - 0-S a-:- "BB.i."õ~o ·, - Ollfqüem- ·salle ·quc-iii!FuencTe. cllê ·-

0 uobre deputu.d.o f ..I! ou. em liberdade dt~ 'oto,., expe- exerceu no resultado ! 
dindo a. dreutr.r de 13 .do OutUbro, que tenho pre•e!lte, po- O Sa. S>:aG•o DE M..a:..o :-Este facto é ridiculo; vamo~ 
r6m o que seaeguio f01 tudo rancor.... a outro•. 

O Sa. SEBGIO DE M•cr.oo :-Rancor a quem ? porque! O Sa. BOANDÃn :-É na vcrdado ridiculo para o llO bre de-
O Sa. Bt4.~DÃO' - .... áq uclles qu~ nrto pen•s.viLo como plltado proceder a ..... maneira. 

V. El<., e <J_Ue 110 eatant<> tinh~o tidu "boa fé de contiare111 O Sa. Avc-cno DE OuvE•••:- E' {X>Ul'O airoso pu-. o 
em sa.as pa.J.avras, de acr~d.itarem llll. ~ua ilnplll'Cialidade. corpo eleitoral do Pernambuco. 

O Sa. P .. n B..aaETO:- Muitos que pertencem o.o partido O Sa, Ba.<.~oxo :-Entre o• eleitores h a muito• hmno~s 
l.l'beml MO dizem i• to. de OOtn, a quem por certo aquelle meio lJtlO f~tria dnbro.r, po · 

o s •. BB.l."!Dlo ' - Cado. um· pôde dizer o que lhe parecer; rém o q_ue eu acho pouco airoso é ter o Sr. ex-ministro da 
mu eu aprecio o• factos segundo o meu entenil.er, sern re- justiça Intervindo em favor da eleiçiio do nobre depu:.ado. 
~berins~iraç'>eo de•te ond&quelle que julgue mnis come
J1ien~e. exagerar os aoontac.\rocntos~ ou não pn.t.@nte.ar o. vcr
ü.de. Repito, depoi~ da. circular de que fallei. o nobre de
patado pr~eu oomo d'anreo, aecre<eendo que desenvol
"eu ranoor e que se d-- ixoa. ~eB.nitivameute att.asta.r por in
têresses "de s~go.nd!l ordem. fn.voneando abertamente a uma. 
pe.roialidt.de, ou pB.Ia mellwr di•er, a alguns md.ividuo~ que 
~~o elh pertencem. , 

O S11.. S••c•o DE MJ.CEDO :-Deixei-me arrastar por intll-
resses de 2• orG.em! · 

O S.. BI!IA.'Io~o:- Sim, senhoT, e procurarei prooa-lo. Da 
ekiçii& de eleitores do Reeifd p<lUCO •ei. A excepção do tJlle 
disoeriio ~s jor.u.es, porque a. es!'e tempo, pelo oll.tequio qne 
me fez o nobre deputado, eu me e.~va de viagem pan a 
comarca. de que S<JU representante ; porém o que afianço & 
ea.mata é que por todos os pontes por ende pru!sei, e entre os 
melhore. homons de um o de antro partido «lm quem tive 
occasiio ~e relacion:tr-me,eneonttei a opiniíio de 9auc o nobre 
clepntadó' earre~~· eorn gra~ssima re•pollOabilidado pelo 
modo por que se havia. portado. 

O Sa. SEIICIO I>E MACI!OO : - Respon~&bilide.de de que! 

0 Sa. Ba..,.oXo : -De ter mdebitamente intervindo na 
eleição .. . 

o s ... s~aGIO DE M~EDO : -De que modo ! 

O Sa. BLUCJ>:OOo : -Do modo que j& mencionei, e prevale
~ndo-sa da inlluencia do governo. 

O s ... SERc1o •~ 1\fA.o:Do :-Como exerci easa infineDcia! 
O Sa. BIW'IIMO :-Por diverso• meios, e entre outloa 

dalldo cortejos A noite em seu p!Olacio, a.os eleitores, no. res-
pe:a. a.. eleiçil.o. . 

O Sa.S~•cron~t:M..cnDO:- Cortejo nodia2 de Dezembro. 
O Sa. a....~Dlo:- Porem dado i noite, e aos eleitores, 

cnusa qne em Pemo.mbneo nllllca aCODt.eceu. 

O Sa. Auat:ITO u ÚUVJ:IU:- Poia mo:r faet-> oÇCOmdo 
em Deumbro pód.a influir no que &e pa•110u em Novembro! 

O Sa Ba•11DÃO : - Nio eston tratando da eleição !'rima
ria: trato da secundaria, .~ bem vê o nobre deputado q ua 
to.nto etn lUD& oomo ""' outra pód" h& ver interferelleia. in
d<:bibL. 

O Sa. SEilGJO DE lrhcoo :-Foi para os eleitore11, que 
estaria oecnpados de aia na eleiçie. 

0 Sa. BII.UU>lo: -A votação era no outro dia, e o facto 
do cortejo à uoite foi reputado co111o de muita 5ignifice.çã.o. 

(Haclgwu apar:u.) 

(O orad;Jr dt~ • ~z.) Os senhores quer= abafar. me 
eom vmerlas ! não o conseguem. 

O S ... P•ISll>EKtt :-Atten~. 

9 Sa. ÁDCll'STO nz ÚLIVED.o, :-A. oppesiçiio n~ tinha 
eleltores. 

O Sa. Ba.,...M> : - Mu havUW outros candidato5 do 
mesmo c:nodo a quem 1e tratava. de denotar, eomo, por 
r.:Olllplo, o _s!., d~~ Figueira de Mello, que tinha 
fe•to oppos1çaoao n;tnlsterio. 

U So. Atr<llSTO l>E 0LJ'fElu : - J:l. se fallou nioso. 

O Sn. B,.,.a~o : - Achsrllõ twnbcm ridicula estll CB.!'tll 
que vou ler. (úf:) 

O So. SnGIO DE MACEDo :-Quem aosigWI esta e1rta ~ 
O Sft. Bno\Nol:o :-0 proprio Sr N ~bueo, que recornmen-

dou "elei~ do Sr. Auguoto do Oliv<!ira. 
O s •• SERGIO DF. M•C&Do :-A quem é dirigida! 

o Sa. n.~DÃO :-Niõo carece declarat" o nome. 
O Sn. A ucc~o DE OuvDR.l,- E' bom .dizer; o ministro 

coma eida.dãoesereveu s.nmF-e•fln'ligo. 

O S11. BR•«nilo :-Que bella theoria I Naturalmente elle 
·tli.mbern bnvia de ter escripto ao presidente de Perna.mbuco, 
que é sen :omigo. . 

O Sa. SnGIO I>E MAC1<l>O:-Een eocrever aos meu i amigos. 
(l1a. outro. apo.r:u a.o• quauo orado~r • ..,o-na..) 
O Sll. BtuiiDlo :-E Assim, Sr. presidente, foi feito. a elei

ção do 1• circulo da minha pro~D.eia. 
(Ba. oulnu mui lar apa.rttstJ qut rup<>n<k o orador-) 
O Sa. !)a.<NoÀo : ...,.. Vamos á eleiçao do distrieto do Olin

da. O nobre deyutado terá cora~tem pan negar que ali &e 
pronunciou e decidio por um ~ll!l di dato? 

O Sa. SnGro DE M•cno: -Eu me decidi por nm cslllli
àato, e dei ouvidos ás ~!&maçileft da oppo&içiio oontn a 
r:ceoa de Igue.rasoú I 

O S11. BIUNoilo : ~ Ha~a •m Olinda um empregado pu
blico, cuja probidade nnncafoi po•ta em duvida ...• 

O Sa. St:aGIO DE MAct:DO :-O proiUotor. 

O s •. Ba.<lU>lo:-.... o nobre deputado mandou ohama-lo 
o. palacio ... 

O Sa. SUGIO DE llf•cano :-E' fal110. 
O Sa. Ba ...... :.o ,-E' foliol Veja. quo ouvi ac Sr. D~. 

Qu.eiro< algum• couaa. ne•te .anti elo: e pot''iue foi elle de
mittido dono diu depois da eleiçio? 

o s •. s .. cro ~E Mott..o :-Declararei. 

O Sa. Ba .... o;;o :-Eotll u casa o Sr. Silvino; illvoco o 
seu. tll$temuoho. 

O Sa. Sn.•110o :-Hei de fa.llar sobre ... te negocio. 
O' Sa BIW<Dlo :-0 nobre deputado demittio o promotor 

de Olindapurque niio quiz votar no candidato oonmuio ao 
Sr. SiMno. 

O Sa. SEaG•o o>: 'MACEDO :-0 Sr. SUvino sabe qne n~o 
foi esse o motivo. Sr Sil'l'ino, eo>e promotnr não <feclarou 
q_n~ en lhe dis~era que podi& votar segundo "Sn& conacien<na' E' -verdade on não, Sr. deputado! 

O Sa. Sn.n,.o:-E' exacto. 

O So. S••c·'" D:& 'M.<CEDC) : - Niio decl&rou que eu lha 
disscra qn~ podia votar segundo & 1ua ~n.sciencia ! 

O Sa. SrLVliW :-Mu V. Ezo. lhe fallou a :respeito de Qn
tra. Clmdidatnl'll. 

o Sft: s~MGtO DE M ... c_:-Sim, &ellb.or. 
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O Sa. Bll&~eia:- E.~-se descobr!oclo a verdade. O qu~ O S.. S~:~GJO •t: M.ocuo ,.._Eis ""mtios ai: autoridad~ ! 

é eort<> i, ~enhor ... que .,..., •"'P""SZS<io. que o.r•irn com O S.. Ba&Nalo'- O del~do, como en dizis, Sr. ~-
hoo" por ~paro de 13 a uno• n• eargo cl~ promotor. sempre sid811te. havia_.., SO<lCOrrido" todos os meios, tinha creado 
Tl'&pei~do e co~-.v~dn F! todo~ os purti~ -. 11>. rQi d mit~do \1W8. mHieia e!tpeeisl de iz:aspeC!toreiJ de t;'CUirt~il"io em numer"Q 
do'?-. d•n• depo•.• da elelÇ•O, teh.dc> () prestdeou. •:=_tte• he de 80 ou j()O dentro a .. ums cidade COII>O é a de Goyanp. ... 
f~lwdo a reope1 t<1 de uma cs.ad~<:l&tllr& que ellu lllW aD.nl• 
~.,.!..., __ __ . _ _____ _,__ __ __ ) O Sa. SuGto DE M&ceDO :-'Esse f9.cto foi bem investiga· 

Passare! ~SOHl a di•••' o que sei a résP"iiõ<la eecailds.l<>M "do;-e-aebotr"""-qne=a·graude--esfrgera~-----·- - · 
intervenção q_ue o DObre deputado exerceu n a.• e!eiçõe& ae o s .. n .......... :.o ·-Investigado natunlmute pelo dele-
alguns out:010 dhtricto" de que tive conh•cm'lento. · gado .... : ' . , 

O Sa. St:.~~lilO :o~ .ll{~c<:DO• -Jr.• não é de toaoo, "•im O !la. St:ar.<o DEM&UDO: -Não. senhor: por quem com-
de "l~:un•. . petia. · . 

O Sa. BJW<DMI:-Niio-podill oer de todos_ por<:ue.., ~lXI O Sa. BI\AtU>Ao :-... eeom taes elementos ajadod'ns -pela 
todos o nobre ~epullld? pude8AA ~.:re.tcer " m~SJna P.••••""• !ruça elo linha, ·proe~rava intimidar o po•·o, e don.inar pelo 
eu por eeno nao estana: at>eeuw.do 'tlê~tas cadcu11s. 'terro1'. 

· O Sa. SERGio DE M.c~no:- Em quem votou o promotor o Sa. ScaGJo t>E MAocEoo :-A. que!D pertencia a masa! 
e .0 de!• gado de policia? O S11. Bu><a'i:o =-Parte a uma das fra~. e parte li 

O :;._ B~W<oÃO:- P e q_ue lugar' , ontn. O juiz de pu p~rt.ene'" t·fl'1!eçii.o do lado ctne com !>a-
O s.~ S..ac•o aE MACitDO: - Du seu districto. ! tia contra" policia, e em dos mesllrios tambem pertencia 
O Sa. Ba~Nr>Ãi>: -Nilo .sai. l no mesmo lado ... 
O Sa. So:Rclo ·DE M..c~oo , _ E yor vcnturá. forúo ele- O Sa. ~21\ClO D~ tiA~EDO : - Q1lllntoa diu levou a meoa a 

D:>.i.mdos t · reoeber lJ5J..tt .. ? 

O Sa. Puno os C.urro•: - Achou 1n~mo ali alguma re· \ O Sa. B....,..J>:to' -lO oulS. 
<:o'IJI.Dl<!oda9âo do nobre presidente para. 'lu" •e ll1e guer- O Sa. Su.cJo J>B }.!~CEDO :-Beu1: veja a cama..-a. E 
reas&e! " I qu=t.as listas foriio recebid•& ! 

O Sa. BUJ<oÃo: -O meu circulo fica 200 legoa• distao- O s,.. Da. """o :- Nii.o tenho presente o tlamero, nio 
te do Recife, e "u p>Ua lA fui, •em que .u., peomose 'lue Í:>lo as contei. . 
II.COnt•ceri.o. ; .= tra~ei do districto <te Guyana.. 0 S.. Sr.~<:JO n&lúCU>O : _ A.h 1 

D .. de"' ele•<;«o m~n•CJpal que o nubre deputado deu prO)-· _ • • • 
..... da que OOta\'& d.:.:idio.u • intervir Dõl elelçilo desse di~- () s •. s • ...,.I>AO' - Dtt tndo l5~0 que sli obsel"''et pe!!50al-

. t.rict<t..... . mente dei conta ao nobre deputado ; maa o que t~ elle! 

O Sa . Suc•o DE M,.ccDO :-Pura manter a pu. 

OS~. Ba,cocDl.o: - .... para. fouer tri~tmph~r uma caa
lliclarorl\, e tornar impo••ivel o bom re;uludn de outra. 

A. penas voltei delta cúrte. sabendo a bordo, por me di7.E-r 
o chefd de policia, '("-<!I o~quell11 COl!llltea. rciDava s.lguDlo. 
ucitação.... · 

• O Sa. S&aero ~2 hl&cno: -Agi'-'lção inquiet~dora. 
O Sa. B .... N•:i:o:- .... procnrei o nobre deputado, e disae· 

lhe <J.Ue partia para aU. uúrn de ver se podnt tl'llnquilliou 
a.os·meua bmigus, tautO de um, como de outrocredu politieo, 
,.,e!Je dibt<> ticon sclentc • . 

Havis. uma. fregul!7.i:o.. s. do Iuuubé, onde a elel\1"-oniio tinha 
• ido feito. no <lia llp~do. e cujo ~ulwio vinha decidir 
do re•ultado total d8. eleiçjio d.& eomarca : o nobr~ depu . 
tado, pois, 'nilo só oluunou >l. capital ~ ebefe 'qne pleitef\va 
contr" o delegado, para desta maneiru diotuhi-lo do c:alllpo 
eleitoral. ma• tsnlbern fe.. march ar do Recife um,. Cor<;& 
de l 00 011 d e 150 praça• .... 

o s~. 52RCIO De M..Clli>O : - De 110. 
O St.. Bn"''DÃ<> :-.... comma.ndada pelo tenente-UJ:ronel 

~ammandal:lte do corpo de polici:L, a. quã.l., rellJ\ida á oat:'á 
q_ue jiL na coJDllrca ci&tia.... · 

O Sa. ::;,.,.c,., D~ :M .. c.,DO :-Do ~tacamento. 
o s .... SUÇIO DC M..ai>O:- E' exacto, c eu até lhe 1110&- o s ... Bu!'IDÀO , _ .... spresenton-&ena po•o:tÇiio de p..._ 

trci a• proelam~çve• que ell~s faúiio. dra.• de Fogo, onde se úu.ia ~ cleiç~o , -do {!. au~> frente 0 
O Sa. }fa .. ~o<.d:- .&gu.l ; e cbega.ado a Goya11a nio delegado, e abt oolllmetteu qll8.DtJis atrocidades é possive\. 

t~rdci em conhecer dond<> n11=>eia o mal. O deleg>~do en o I ima,.U.U. 
chefe de um gtUpo. contnl el.lo t inha ho.vido uma r ep<esen· 1 O Sa. SEILCto . ,. 1\{,.c....,: - Va.mos 6. expoaiçüo d.ellaa. 
taÇiió dos m:~.is important~>s e noto.,·eis proprietarios dt.co- 1 · 
:marc><, e o no!'re dep~tod:'· ben: longe de o demittir, di\VU· (Cru:Jla-..e ao lllmno tempo díff<rlf'lu apartt:. ) 
lhe todO$ O& meli)S para.elle \'eDceras d~içôe•. o s ... B ... ~<o•o' -Prendeu, Vllrejoo cuas, ree-rutcu no' 

O Sa. S~<sa•o Dl!.:M&CEOo : -Ao te• uiio 0 dcv!a demiuir. m e•mo dia ~m 'l'>e ! C fazia aeleiç»o, para. -o fitU de intillli· 
dar e dispersar o• vo~teti que Dio penenciio à policl.. .. O Sa. Bu.,.ni.o ' - Demittio-o dnp<>ÜI ; quondo elle te 

S1p1>l&eDlt>ll C!>itJ um <'81ltlid,.:oproprlo, eB<lmJt!io "~ua .im• (HI><Üoer- aJI<lrlt• 9"" ..ao O<lot-.) 
po•i\)Õ-0. O Sa. Ssac1o DI: 111-.es<oo :-Faça o !.ivo~ de r epetir a. l ua. 

O Sa. Sucro Dll M_.cno: - Niio foi por oaee motivo : p:ropo1iç~o. 
nio udevia deJ.Pittir B.Dti:B da eleiç:lo, e •hn depois- . O Sa. Ba•fta:õo :-Dl.zia e~> que o nobre deputado .l:mlet-

0 St.. Bu ... olo,- V ~>mos adiante. ti!ra do Recife utna forç.. ccmrniUldndA pelo t.eneme-eO:ronol 
Eaooutrei em <i<>yana, Sr. presidente, a policia fazendo commaod....,tedo corpo de pollciK. 

estrago,. O Sa. S~:ac1o .,. M.cno: -Um distincto e mnito pru-
0 Sa. _Snc10 nc MAca-.o:- Oh ! e•tragoa! dente ufficis.l. (.4poiodol.) . 
O Sa. :SauoÃo :- Qne duvida! OSa. Ba.nl>.lo : -.... Ora, o que 11A de dizer o senhor ! En 
O So.. S""c"' "~ loL.co:IKl :- QUilo tas mortes houverlo '!' tive occasiio de 0 eonha.cer • 

Diga 'iuacs furiio e'J~U e• trago• ! O S.. P &l-fi B.uuro :- Portou·~ wsgnifieamente. 

O Sa. B....,.aÃO :- E.trfl.goo de outra o-rd~m. immoraU.- O~·- Bu"!~e:-V. Ex.lAe~tava •egurnm~te ~""--
.lados sem coou.. emlim 0 emprego de todo• o• meio3 ele au- ber disto ~ rep1to, mandou .,..,. força, que. r.nn1dt. a ouu:o 
toridade que podiiio 6>ncorrer pua. 'l'eQcçr a eleição. que se ncluua em Goyans, marebou para Pedras de Fojt<> 
- • c: • · • l aoompanb!'da pelo dekpdo. 0: abl.este <lOmlU.tte_D qa.a.uta 
o ~- w~llGIO Dlt MA~DO:-lt~e·o~ de an:ondad~eamo essa C9.8t& de VlOlonciu é po>>L'I'el lmagtnar, ptOAdendo, re<:n>

""""' do ::>r. elt-minUtro da. ;n•t•ça qu& o :nobre deputa- tando, e varej an<lo <:11:>1!.8 l:IO dia da eleição ..... 
do leu. :, · O Sa. Slia<:to DE 1t!AoaDO :-:Recn-.ton? 

O S>1. Ba .... -.D._: - Ab l eosa carta quo V. 'EL con•idera l · _ . ~ 
~ ÍJUIOOOllte, é u~ w pro"" de que o jlOVerilO e selá ! O S.. :Ba."'""" :- Dnnda · 
a&tnte.~ interrieri<o liJ. eleição. j O Sa. ~ucao • ., M..c111100:- Sim, oeuhor, duvtdo: ore-
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crutamcnto e5tevc sliFpeuso toao o tempo que a. lei m:màa 
~u.peuàer. 

O Sl\. Bu:oDio:- Com elieito: En fni testemunha de 
todas e$SU at.rocida.ies~ · 

o S:ft. s~ftGI\) DI> l\IA.CEDO:- Quanta:i Cf'~~!l !ll ~c ,.~-:-ejS.r:::lo! 

----9_-Sa-.+·13-a~~I:I~:--Dna.s .. --e-ba~tn\"a i8:-."'l-.p!.~:.:.l-Jil."t:~r. o... 
eftetto que ~e _d-eseJava.. porque w; tlonos dcs~as C:J.!:mfl er fLo 

cicL.d~os re.po>tov~••. q_ue pleiteav:W a eleiç.io no •e.ntido 
contrario a.o delegado •... 

o s~. Su,;•o l>E !II.<CCbO ' - D:us =:l8 ~ 
O S&... Be. ... ~·o.;,o: - Eis-squi os. d.oe!umento&; n:lo o~ lel'"ei 

á C:!\m&.ra. porque s!to ~xtel.i~os, e eu n.ão quero t'uti~ -la, 
}')~Jr'ru o~ off~r-e:;o a quem os q,uizer lt;:r, e me.:mo ao :Doil'f! 
<leputado. 

os~. SEUl O DE l'cld:EDO:- Em qlle Diario estão? 
o Sn~ BR"-NDÃ.O;- N o, Dir.triu de 2-5 rle Outubro; entre

ta:>to. depois d~ tru:s utrocidade>, que providoccias deu a 
llobre deputado·?.;. 

O So. Su:G•o I> E. 1\!.<cEon : -Tinha feito bem. 
O Sn. Br..<!<~:i:!l :- .... só f ai demittido quando den os 

voto_s de que dispunb.:1. a um candid.:to que occultsrn~nte 
bavm adoptado, quando nüo 'l. uiz. ,·ot:u uo candidato pro te· 

. gido pelo nobre deputado. 
o Sn. s~JIGlQ P.O: MACEDO dá ainda um Spllrte. 

O Sn. BnA~·n,io :- De~ta. maneira tualo se justifica. 
O· S•. P.n:s Bu~lrro:- ~e 2s nntoridades subalternas 

abu~_àrão, ~cv!a-se recorrer á out?~;dade competente, que é 
o J ~1• do dml.lto, para re•ponsahili>a·lns 

_O ~.c.. Il><.,.o::.o :-O presidente era cmnpetente pam.de· 
%'Dtttlr nm empregado de palicia. qoe as!:iir:n abu~a.v~ ào seu 
<:In prego IlO intenta de \'encer a t!leição ; e purquo $Ó fez 
•tu~udo """e empregado quiz. ter um candidato •eu ~ 

O Sk. PAEs .BuRE"J."O '-Elle não fez o deputado. 
O Sa. BSAXbÀO: - Debwu de o fazer pm: um voto. 

O SR. P "'"' BAnRno :-Bastava um só. 
O "-n. B~>:<DÃO :-Sr. presíd~utc, no ltambé o c,c,.,dalo 

~he~on a pot~to que as aut•-:rid~d~.-. pte-a;~cdiito ~u.boruar 
~ pe:._!"'t ~m diub~iro H. t"Jffi<alh!o.:.desubu.lteru'-1., para con• 
~ntlr qt:.e a. uru a. !:.:~--,.e vio!&CU\. 

O ::5a. Sn::z:.Gao o.: M~~.c~.Do d4 um aparte que n~l ou"-iOJ.o;l. 

O Sn. BbNDiO ' -Tenho aqui documentas para prov .. r 
.,ta, Vtr.:l~dc. 

O Sa. P.u:s BARRETO :-E for-~o essM oJ!i.ciaes que e:<orc-.. 
.r41v todos e.sseh abusos que disa;e ! 

O f li. B-.'.'"~oÃo ;-E:'~S officiae~ são muito dignos. e a. n~o 
ser a ~ua dJgnJdade miUores_ ts.ca.nda.lo& tcrh1o :ttppareeido. 

O Sn. P ,..-.s S .. a~E"ro :-E•ta•·iio it: <Jrdeas do nohre depu
tado. 

O Sa.J?uNn;:o :-Nilo cat"éC\ disto, e tenho a j!loria de 
e~t.u.r .aqtu sentM.dO s~m recorre_r u meio TJ.e1.1hU'QJ. i11di gn.o •••• 

O SA. P.u:s B.R~rro :-E· cousa cot:IJ::num a todos. 

O~ Sa. BR.~~Dlo :-Não duvido. lnil!- nem por isso devo 
,;entlr menus prazer por me_ ver a lrenu do nobre -d-epa.tadc, 
"p~ d~ tod;i. ""' per$egu•<;iio. 

o Sa. s~r.GIO '"' M~ttDD ,-Perseguiçãu mh>ha? 
O Sn. BB"~olo !-Sim, senhor. 

() s ... P •"" B•"""To : - Estã rt!QJçando a sua gloria. 
O ~K. BIW<o~o : -A gloria compete ã minba. pro<incia. 

quo amda possue homem que •al>em re! i&tir ~· vontn.des do 
~e r, e que auxilião :•quelle que recorre a.os •eus pntrio· 
tlCOF- e geoerosos !tmtn.nentos : e negts ncc.asiüo n csmars. 
me ~rmittir~ quo. de a}to desta trihuna, eu agrad~ 305 
berou:.c• ho.h:~nteo do o~roulo d.a Boa Vista o nobre cmpe
ubo 'I"~ u,o•tl"llrii<l ?ela. <!li nba reelei<;iio. o delicad~ aC<>lhi· 
"!•ntu.quo me lir.dr--'?, a dec;.d~~a prote~o que me presta· 
ruo, • ·~uotl ngradectmento dJ r>JO aos h~bltantes do c.irenl.:. 
de <ia.rllnhu!'•• pclM. domonotnçiio que me derão de sua 
prt!caoNA. ounh•nf". 

Voluau<l<> ao liiiUinJ•lo, 1"'~'0 d C<lliUra que onça n leitura 
ü~.u: doc .. wcnto : 

~ E1n virtude do d~spaeb d o E=. Sr. ,s.meral eom:rn&2l· 
.lnnte das armas~ exarado na. petlç.iio acima~ nffirmo .. sol) 
minha pnlav\"a de honra, ejuritrei &~ preci•o fõr. que tendo 
teito p.a.t-te d~ for~ que dodsta. ddude l'-t::~uio purai -H- comürc:a 
d• Goy .. n..._ the$3nd<.> 1l povooçiio de Pedra& .l.e Fop:o nc dia 
2t d e ~e~robro 1inc!o, no dia 22 fui uoroc:J.do p~HH ~ntrurde 
gn.:.-~;_;U.;~-~ i~J.l-~~-~~+1!~. ~tU!~~~_9~~f~-~~~z;in. de. It:~.~) w, 
l!:t qual .tt.cbavs. se c:ongregd.dil ~ mt-sn ef~Jtnr~tl, a ·m~d·e-·-
~'"llardar a uroa em. qn~ se dt-j:lOSitavâo as cedulH:, dv~ \"\1-

rantes . .Ne.s~ mesmo ~ia, á_.;; 6 hot~t ~ e :me-i.s. da rwite. diri
g:indo-~e s. mim e ~n(lnte E~ou\·~~r. do c ,tpo de puli<".la, 
sju.utntl:!! d'ordeus do tenenh> • ·cr1)t1~l Seb:\~ti;.o Lope t!t 
Guimarães. iutiru~.u-me que de vrdet"D. rio mc~mo Sr. te .. 
nente ~orouel mand~ti~e r~tirar ao quarteL 4 cad"~s do 90 e 
too butulhões de in fu.ut.a.rin quo fu,;.o.iiio pHrt~ -da lll-.!!IT'Ila, 

~unrda~ ao que dei prompta exeL11ÇÜo; depoh- da~ti~d.a do& 
ditQ~ cadete!'! O Ieferido teu.en~:~juda.tl.re {}"~~r 1eDp; ~h~ se-m~ 
qne o mesmo tsoellte-coro~1el orden:.-~~a. que m~uda~~ col .. 
locar na frente da urna tre::~t tlOPtttiuêltas embuçnda~ em ~t!Us 
c-.apot~~ e que na.scircums~nci-M.!'i t'm que&-- tu~h•wa o juiz; 
de p~z e o p~trtido ~over.nista ije fazia IJe"t:::-!-aTlo (.l;U~ N.n~nel
la. me!'.I!lS. noite S'2 nze~se t -roclll d~-~.s c:~duhu>q•~e ~e a"c.:ht.t""o 
depo~itaJe..s na. rue.;m2-1 u-rn3-, ~ttim d.equt> o !Jartitlo t-abi-r.se 
complft't:tuH!o~ venc~or, poiH que o l"f;-ferid·• tt>hento-•-<"!oro
nel havi" r~bid~J nuqueli-B. mesma noite um otlleio do r:l;m. 
St. prez;.idente da pn~vinci11.. no qual lhe orde~11v.u. que Fe 
emprt'gnssem todQs os meios para ser~m veocldi:Uf ac-- eld.--:
çõe ... lnlmedis.~meute respondi eom br.,nduraqneaclla•s 
muito prudente q .. e e'ta <!tnpre>a fica.~~ para " ~'1l•rda. 
à.e outro. poJ·qU<llltO não me trs. coovenlente-con,.entir e::n 
tal fraude. desc•udQ ""im muito niio só de rní!lh~ di~ni
rl~tde~ Crlm,•dbcrepHn.doriojnntment.o mHit&t; ma:;. in-sl:,r.in-
d() o-~mprtt.dito t neJLte.-ajnclanrtt., dibse-lbe eo. rn~is. que a 
mli!lemo teDente-corouel me 4•ffiCitt .. ~e .d;.nf1o-m ... ordem neue 
s.!l11tido. vu q_ue ~lle tenente."coronel.jui2; d.e p~z~ ~ mYis ri 11as 
ou tres pe:\Mm.s das mais ~ra.dss du lu~r m('> -vie :-.s-:m f:l.Uar 
a l"'et"u'='i~o~ aiim de ~er d ... l eu uma. re;>:po:o~ dedtõh1a. 

.. lmmerl.iatameote retirou-se o -referidn njudn.nte, e s um 
~ narto de hora depois r«gres•:i.rão (L gu.arcla op referidos ea
de!es. que por ordem do supracitádo tenenm-e•·ronel os 
hu via e1l mandado apreseo!llr no e. pitiio José J oaqnirn da 
Silva Co•ta. comm>1nd~nte do c~ntingente d<> 20 batalhuo de 
iu.fitnt.nr-ia. SetJ.do que pur e"' .. ft minha ·lem branÇã- de me 
\'irt:m fulla.r a ruspBito da'iuP.lll:l. fraude o rlit•, teuentt'-ca
ro:::H::l.jb;z ria p:~t,t:;~ e tre~S pessua.5 gra.da& (o qne fi~ -::<oÓll•ecto 
com o _p:=-opo:-lto de ·wlf"llar publico e fil:l!'lr u:~tcwutJil!'do 
a~ut1lc CLii.r.\o·ite i~orein~l •:=.o ftue SP me diri~n),1'ttrihuueu 
que ~ae.s r~cc.àrã'll ante um lit:to que ~ tiuhu h)gt) d~ ro
vellar e põ-lu~ Oe"-COht-rcos de--um crime tão ia.titme. 

< Qurtel no H~•pi.,io em Pern•mhueo. om ll de Outu
bro de 18~-:i6.-..A 11 ta:i-io Dio"Tty~oio do StJ"UtO Gcmáim. a.lft~res do 
20 hat><lhiio de inf•nt.ria. ~ 

< Em vi~tude dodespuoho do Eltm. Sr. morechalde eom
' po comt~~andaote dus e.rmos, e."'<arnd<> ua petiçoo de JnHo 
' A lfrodo Cor r~ de Oliveira Andrade. d•clal"O. •ob minlu1 fó 

e palavrn. dehunra militar, qntt, e~tadrlo de gaardn na igreja 
de Swto An~nio de ltamb~, na po~o111-io <lo Pedr~• de 
~"ogo, oondc me a><-hav11 c:om a força em dili~;onda. o Sr. 
Dr ptOIJootor da cid•dcde Goyaoa chamou m~<leparte, e 
pruwetteu d .. r I :000~ a mim " 400S pom eõ prnçe.s, so eu 
con>'énti .. a troc~ ns eedula• dapo•ít.lldas na urna : ao que 
respondi qnc quando uiio C6desso p~r pro pen•iio ao partido, 
muito menos me deixari& • •nder por dinheiro. - Jg,..,cio de 
Albuquerque M"ranMo C"•alcanti, lO C>!.dete. ~ 

0" s~. SEIGIO D& :t\fÁCEDD : - s:io tecidos de f~hidade•• 
O s ... B••"DÃD : - EstA e1ou-o que outra cous& lhe niio 

convem dller .... ~ 

O S•. Snc10 o>: Jlf .. CEDo, - Pois quem quizeasa fazeres
sas frand~ lá ia recorrer ao alieres !· 

O Sh. BI\4-!.""~~DÃO:-Na Stla opinião por certo nãopodla 
i&to .aeontecer"9 ms..s é porque tem nece~sida.de deju~ti.ficsr· 
se: porém D&te que todulf os officia.es que t·~th·erão em Pe
dns de Fogo attestilo a mesma. cousn. " ·a;-.o como eertas a5 
recommendaçãos feitss 20 command~ nte da força pa~ qne 
a todo e11sto vencesse as eleiçõ~s. 

( Trocllo-lt díttr:l~ opartt& e-ntr~ o ohllo.- t: <» S! 6. s~rgio 
de .lfae<do, PQU Borrcw • wlroo Sr.. àepul<ld<n de Pemaml>oco,) 

A hol'2 está. ad.ilLutade.., Sr. preeidente, Q eu não pollso 
relaur outros factos do nobre depntado que dcaejo trazer 
ao ooDhecimen.to da camara. e do pni:o. 
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O Sa. S.tac:to DE M.<CI<DO :-,~fio-o· para. que o f•ça . a. continusçio ela ~den~ia do nobie depu~ ( chamo 
o Sa. B.._..,0 ;;;,. , ~Rei de fa>.(;.!o tenho a replica, encU• pera e&~ e ponto a attençio ~o nobre P"'•identAdn conoel.bo) 

v_ Ex .. mo oi. 'rir:!.- · kfia. 111lla cala.mi<i•de po= Pcl'lUimbuoo. (Mui I...- nllo apoi4-
IIM d4 bp .. t .. ç/Jo ,_.,mbuc•""") _ . 

o ~ ... S.:aGIO DE M .. <;~too :-Diga tudo_ par:'- ter _r·~~~~- o Sa. Pl!ITO I>I: CA"P"" ; - Çontra Ütg vrntcsta o tc&-
0 :;~. Ba.llt>le: - lol"• antes de condutr. "'"~a.udlÇ~tfeJ, temuuho d• depntftçii.o de Per!Uimbuco. (Apoilldoo.) . 

----CQIDCl prova. .d....inde.l!_if.!LinJ:!'!VPll\:io. !lo uo~e _:_d~_eutaJto lUl • . . . 
cleiçiio de Pernamtmeo, o que elle f e• em relação no dlStnCto · ·-O Sa. · Ba:c~o:Xo :·-Niia-me-mbnTnt·e•~,.,...,.- dO$ noWdil - . 
d• S..uto Alltiio, e particul,.rmente à frej!u~ia da. E>eada. deputad~s que me interrompem, porque sei quo; oó~ .costu-
~ndo Sau:o Antãll mui proxímo é. capital, o nobre depu- m"-!J!OS II.Cb>U' sempre perfeiclif!• em nosros tilbO$, em u01180S 

tadoltumdou para ali. lO e li• -ielel!:lldo militar p~n prcpa- o.mtgos, em nossos parei>.te.>. · 
rar•ll! e veneer~m a eleição; e 'um delleo ji nccbuu o O Sn. AuouSTO DE o~,.,,.,.,. : - As•i<XL c~moilefeito& em 
pre~:~uo no acces&o que teve. no~ao~ in~:nigo~. 

· (Ha GIIJUN aparle~.) O Sn. Ba.ll'folo:-&. seref~res. mim. declaJo quenio sou 
o s.. ScaCJO bl! M 4CCO() : - Para onde! inimigo do )IOhre d~putr<do, e q_ue &6 r~uo aqni ~lo interO. .. 
O Sa. B••No:.o ·: -Não mandou ptU'"- Santo Antão 1• e dJt eau•,. publiea. · 

20 de!egad•l miliosr na ~poo& das eleições~ O Sa. S.\ E Au~ónaot.--= :-N'(!m preeisamos do p1eai-

o S ~ ... ~~- d 1 cl -...1 dente para. nós, netll temo• medo contra. (6p<>l<ldol.) • . ..,EaG1o M .u~.•CE.ao ~- .n. 1 o e ega o re~tau.; eceu I · , 
a ordem. - _ O Sa. Ba..l'IDÃO: -Sr. pre6idente, o ac~ual mioisterio 

prodniUc,u. a puliti~.a de ooneordls. e m,.:a.er .. çKo, e I!U tu& ri& 
O Sa. Bn.l'lo;;o: - Ni\o limitou-se a i•to. Em iiata da m•i• lhe peço do que a ~t~li•açio de,.,.a pcli<ica ~:ene.-. .. a em 

13 ou 14 ~. Outubl'O mandou entregar uma por~ de ar- ~ r•l•çio à pro•inci• de Pernambuco Ora, " nobre deputado 
Ulunento e C&"ttuxame...... · llioa pódt: e1ec:ntat', em. vh•tados Ítt.C't.o!' que "cahti ,,e 1\145'0-

0 Sa. Suc.e DE M.<Cill>O: -Oh! ... De adarmc 3. . cioo~re_ d:L ex•s peraç:io em que <leix••n o• an;m,,. na. 1ueUa. 
O Sa. Ba..!<olo:- .... a em homem que Dt> froguez.ia da I provwCJa ... (Nilo ApotaJlco doi ~ .U Pernombuco.) 

li:acada do mesmo diotricto ora-o ehefe da "'il grupo. c <.-om O~ •• SnGIO •" M:.ai>O: ~Oh ! 
toda• •• forç:a> ·ad~oga•a o• intereooes de umlL eanclicL.tura OSD. Ba..l'l•ln:-... poriS&Oé que, con•iileranàt>a conti-
quo S. Ex. tiUllbem protegia. • nuaç&o du •n. adtnini•traeüo> cnmo nJIUI verdou!~ioa de&,zn.-

0 Sa . Pllno ...,_ C•MPOS:- E qne tem ali inliuencia )e" Çll (114<> nf"•iruim ·t/JI d-pul.,çl!d d• P•rnnm/Juc·•). n olo eoon .. ni 
gitima.. de ebato .. r u. at~n~lio do gt>verno iw~ri ... J pt~>r"' e .. te p.,rti-

0 Sa Bul'Dio:-Póde aer; 11'81 hão dA confessu que cular, poi• qn• enrendo '1."'6 aseim C!UD1'r0 um do• !Ueu~ 
foi um• imwo!'flltdade, qod o governo uilo devi~ dor armaa mni• rigo•rOflOs devere~~. 
a om cbefu de grupo que procurava a todo tran~e. vencer os Tenho eoncluido. 
•eu• ad.versario~. · 

O Sa. P.u:s Bu•ao: -A um àelep;aao do policia._· 
O S•. lla.~Dl.o , - Fosoe li>. o que fo11e; era. um h oco em liies&ão em 29 de .Jnlho-

qn& p1~itl>a.va _ aeleiçiio e que tia~autn eandichto a quem o 
nobze depuudo t..mbem favoreClll. , socouu~s uo COllll.<l'lt>ru. 

· O ::;,., SuGo o ~" M•ttDO: - Maadei eaae e.•mamento 1
1 O Sa. Goxu DE ~o,._,.: -Eu creio que todos' c• pr<>jectos 

par~ manter "- 0,rd~m. I de lei oujeitos à n<~o>a diocwhiu pvctew .er con>idcr .. doa. 
O Sa. B....,.oxo ; -A crdem é a pala.,., oempre invocada ordioari_amenw d. cllaixo de dous r<>ntn•_ tle visu. differentea ~ 

por to:loo lll.jU~U"" que abu•iicvW. ~uturid•de. prim•ll'>!.meote poaemno <ti &eu ti los. pondo de parte na <~cea~ 
O Sa. SEacw "" M•c•DG'- Tinha havido desordem em &iii<J 0 e>tloào !""'lll.i-:o_r -lo f"'ÍZ < ~"' ~eguado lugar cwsmi-

S..utn Aut.o. 

1 

u&udo esta ~epuda ctrcumstancla. • . ~ 
N"•t~< proJe<:to ha all!utnu com.a• mutto boM qoe en DkO 

O Sa. Ba ... -,a:o:o:-Entd~.eada! Eocart\lX!\m&dead&n:ne teria a minimaditlicul-iadeem app.-ov•~; hl\nutra• di•p< .. i-
_10, quu o6 .., .... ., _part> baea!ZI&rto!•'! ! çile:> poo rém que nõ.o me parecetll mnito- aartada.!, au.enue 

O Sa. St:&ciiO .e M•Ct:l>6: - Do adarme ruf·ic ieote . u circ'Cltootancill. llctuaea. · . 

O S S 'd : d .,. · d PAra bem ""COtiiP'eheuder a 5 razões qne vou tlliJ' julgo 
~ . •· Ba'll'lo:lo : - r. preso ente, ~ • D<> .... m eto_ 0 d ... er fo.t~>r oma ex iÇ>io do est.d<> mOt>otario do u : 
ltoo For_mo•" r-e deu outro f.c10 qu~ í"'~ ~ar patente" on· I ver-68-ha. depoi•""· e~oUn - u"nci>< de.ta ex nsi ·o.!" ro
te,.,ertÇI&u dn nobn d~p~do e_~ mmlSteno _n•• ~lelções ~e I jecto que ora diocuti!Do. ~ ou uiO ••r •pp~, • .;;,,,aCJ ~&
Pernambuco. Em ."bJUI% de d t~tto ~m m•g•otnodo qud D•O noo en:J paru. E 11iio é_oóm•nte e~n :relação a ~»te pro•je<:to 
le preot.ava a apulllr ama ClUidodotura p:otq;< 4". P"!0 no'bre que •o discuto qoe •cmelbau~ «Xpoeiçio é De...,..eari•, .dia. 
depntado •• e c:omo "-""-'• ac?u.-r que t•tu I'~Judu:ane a to.onbem o é em rel.çâo a grllllde Dnmero de leio quo te-
_. "'!ndt~tu!a. rOl reCOO\'l<b dunl!lt6 .. eletc;a" fl<lm..nte, moa ainda· de P"•mulgar. - ' . 
G dapo11 ruttttudo ao""" lu!!"•· Se me niiu "~Sf<llo, tos diiferente5-Ol'lldores que ~m aqui 

O Sa. P•Et Ruu:ro: -:-Foi o presidente quem removeu o íllllJtdo .abre o esta~o mouetoorio do P•iz. toeando em uma 
jniz de direito 1 · J o~ outra queotin, li.ll.molo a .. bre o ma '?11 onEJ"a. neoe&&i~d_e, 

O Sa, B•·~o:õo : - O presidente e~~tava de accordo com o llRO ~m apreoelltad?• como e~ de_ mJ~ter • uma. expoSW"-o 
mioi&tro d!lj u•tiça e trabalha.viio no me•mo oentido. comp ~ta do-quo ha. AI~ os tem ~·co o qne c<>nvam fazer, 

• . • porém oem eotnor em mu•tas nuoeo do p<>rq"" con•em fa· 
O St.. St•co•o llE M•CEDO:- Acaba de eu l'e:n09!dO de zer-sc isto ·ou Aquillo: bomeus de m.ior saber em nouo 

l>ovo. poi• estiio divi<lidos oe•ta qnc•tiio. Me pom:ce pois, seoboreo, 
O Sa. 'B•AIInXo: -Tudo isto -m~ autorisaa dize'l' quo o maisqueneces.ario eotraremP.leaodeoenvolvimeoto "c:erc. 

nobre deputado abusou do ~~~ .:argo. intervindo d4-eCt& e desta materia sem- re<lnzitmo-Ílos llJÜcamente a eniUlciar 
indebitamente na eleiçiio de minb!l. província. as nossa• propriso opiniõe5. . 

Eptte as diJ'ferCDtes opi11iões -ama con.oa •e pódt notar. e 
O Sa. ~u.o;oo DE 'MACEDO: - .A. inteu'ereneia que tive o é que aquelles que enuncião ncoa cena propot'oiei\0, uem 

Brazil todo coe agradece, porque evitei bonve .. e dUO<>rolens ~mpre ftdoptãodepois aeooclnsiio qne dabi •• d;n>êra tira~. 
em Perounbuco. qne da.bi •e deve Wnzir, •i!·oe l1Dl doo lados eo•ntAindo,.... 

O Sa. 'Ba.><•l<>: - Agradecem-lhe o.quollea "''eujo ía- adopcar uma propoo.i_ço<o qne eabia ao lado oppoo.to. e ~-wr. 
vor V. E::<.-tcabalbop • """' não o Bra<il, po-rque o Brazil 111 Tambern tem·lé notado qne qDllndo a!Jt:um douóa eiDitte 
niio ogTadecea quem niioclllllpt:ecom OH eus deveres. lliXI& ptopo.jção, imme<lia111Qente d.l-se-lhe UP>a apj>li• 

0 "- , caçiio. U lll deoen.-olvimeDto que eU. llio póde -tet·: por 
""· ~ucoo.,. Y..ttoo '--Cnmp'l'i optimamente. (.Apo,;,.. exemplo, qna.udo eu. teabo dito a um C'tl outro manllf. 

dotdodqnu<IÇ<lodo 1'•~-) - ' desta cwnam que aon partldario <ia- liberdade do com-
O Sa. ~Dio ' -E assim, 5r, president., Clll.Çndo que IOOrOio, que deSejo JlliÜll que Wl1 bmco, alguna !leDh0[1) 
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t<:m ~o!:'cluiolo i~m.~~mente que eu Õe•ejo dar mais " e a UD1 mCI.lrimum. Esae t>~GXimum e eaoe minim11111 variiio 
expan...., &o me>o C:•rculsnte do P4i~. Ors, "'!melhonre. segando aa praças, segund8 os tempos.. e niio podel!l jtmaia 
~nelu5io niio t.em lugn; a mnltiplieid.ltde dos banoos ser determiaad.,. de nmalllalleira direeta e ~iri•a. 
n•o conduz d& modo nenhum DeceiS&riamente 11 m11ior Entr~t~\Jto para m aior cl.areu no raci~tuio sapponbo.- · 
exp!U~Sâo dv meSo circulante... !nO-los éonheeidos. · 

u,.. -roz : - Com., p~pel mocdn pôde conduz.lt a ia to. Snppnnhatno• qne em v.ma c.rta pnça., •m que oO: 
- --- bojs m ""da. mewllioo.. 100,000:000! &eja. o mlnimmn e 

o.,-~-..oi i - 'N:lÓ &enilo .. baoco de emissio. J 120.000:000~ o maxinnun de meio c:irc..W.te requir.itado --
. O So. Go•o;s .., !"'"'"A , - A.p,.ento sómcnte a raião, 1 parn ou o.• tran>:>.c. õea. · 

J>órque iiOU ob~godo "lanÇllr umn vi•ta •obr~ todo o•y•- 1 Suppouh,.rno• agora qne se lance na. circnl•~o 60 mil 
'-'mo. monete.rio do pai,;; por'l.ue, ~petirei a.itld3, ten<lo aito 1 contos de m<>"du.-pl1pcl; immediatamez>te ":meio'circulaute, 
uma ve• qac de.sej~ m .. i• que um b~oc~ no pli.IZ... :r.Jgumas que ,;oriio ex1Min\ no metc..do, •eudo In ~tia ~buodante de 
pcs>l<l&S t~~ ~nc:luido daqui que de&ej ll m&ior expaU>ão ao que o neceuntio. teaà.e a abaixu de valor. e em ''irtude 
BO~to me10 c1reulante, qu'.t.udo nún ba. tr.L . dO!ol principio6 que r~~ulã.o a mftteria .. come.ca imrnediAta .. 

· ';enbof'CII, eu ereio que não ha. que•tã" rnn.i• impormnte mente" exportuçiío ae moooo.-metatlica.. e eosa export.lçiio · 
qne esta : todos Jl~~. que m!li:; du mer;oJol so~OA ejvudo.s do não cef:.~a senão q_'l18.nd.o existir DI) m~reBdo a mesma s•·mma 
espirito de partido, n;Ao pod~m<>• deix~r uma ou outra ••• I d~ meio circulante que bf:\'ia o.u:.o da emio•iio dn moeda
<!e-?bJeC$r & elle ; ~· pc>rém muito p~ra desejar quo ,;0 papel, i>to é , qua,do oa 60,000:000$ therem oido expor · 
o ti~~mos. ?nnCipa~ente em '""" ques;.i.o com .. ~•ta. tndos. · · 
de_tuo grande · >mpc>rtane>a, d.o. qual depende u fllturo do Haver:!. eutlio no mercado 60.Q90:0oo5 do papel. e 40 a 
patz. e cuja F?luç.io tenl por tim, eu o creio, nllíviar so.lfri- 60.CJ00:000;!. de ou~o . .Nilo ba ni••o o menor inconven iente. 
n>en~s COU&Jderavcio que P"'àO sobre ~ nação: UID3. t~\ !\(io hav•r>l. ainda. ÍDCOn~niente •lgum •o a en>Üisi!O, em 
qul)lltAQ de•e eer trata<! a po:>ndo-•e de parte cotnpletam~nte ~ez de tiO. ebegar a.té ~0.000:000$ (minimum snppooto do 
r.odo a. eapiri~ de par;ido. (.:l~-Ci"!fOI. ) meio cireub.nt.e da praÇ:R), porque entiio sempre seexJ10rtar'à 

Eu von pou entru nesta In~teria eom toda a ~nnum de igual sommo. de moeda metalli,_, e por eon""'luenClll con
~ue !Oll capaz, da:1dõ a um e n outi'O lado 0 qu• me parece tinúa a êlCistir seiCpte na pnça a quantichde de meio ci:
J nsto e razoavel, approvi.Uldo da direi ta 0 que ·aeho hout, cul».nte quo é j nsto.mente n.,_sario. 
r-aprovando da esquerdo. o QU< acho m~o e vke-veroa. Ver· Supponhamoa. por6m ngora que se emitto. em papel-moe
se--ha. pel~ ~b.a_~p<>•içiío que nem •empre a ppro•o todas da. ruai• i! o que o •alor mini mo (valor que suppuz igual a 
as proposJÇUes e11UU1daa por um e outro l.!cdo cM>teodor. lOO.DOO,OOo:)); entiio ~inda q_ue 6e exporte o o<tru todo, a 

Tratemos da questio de uma maneira. geral. qua.11tidode do meio clrculanta qtte e:-.i•tir no JDeread.o po-
E., Yll'l notar primelrameuto que os ba.Doo• privilegiado• d~ndo ser maior que a(\uell~> que é nece»:n.ria, elle baixará 

ctondt~teru nec•ssariamftDte 8 cri~~s eommerciaoa; ante~ neoos~<ariamente de vulor em al~ns casos, em a!Jl;UnS mo
porém de entrar ne.stll materia talvez seja. melhor tratar m~ntes, poréln não sempre. Â••im, oe 11. emi.são de papel
put_am~otAlde 'IUila. Olltra propo~õiçâo. isto~. dD. Jlatore>a elo moeda tiver &ido de 110.000:000&. e a pnaço. exi}lir para 
meto CJrc:oltn~. E a propo•ito OOOe'l'Vt\rei qv.e para trotar snas tr:msn.cç&s &>mente 100.000:000$. 4 claro que Diio 
du connpandi~, tenho Jl&eessidade de <>."<:pôr 0 •ystema podendo haver exportaçúo de popcl-xnoeda elle .., depre
monetano do p&l~. pllr.l depois enttar na que~tiio do ponto ci.o<rá neoesoRriamente: elle conoenaria. ao contrario MU 

q~e se d!a~nte '·creio que JJi,.gaem póde du.>idu.r que um11. valor de emie•iio se o mercado tll<igis•e 120 pnra suu trana-
1•1 bancana e:o:>ge neeeeoariamente para ·~r bel!l coneebid~~o acl'ues. 
'lue se &ttenda ao estado m~netario do~ Assim, emquauto a qo.a.ntidade do papel emiUiclo fôr me-

Sen~ons, ~ proposlçi!o q,no se enntte ·constantemente, nor que o!"=""' d~ !D&io circnlonte ex igido na praça, 
que é >WpoUlvel que o me•o círcnl"llt.e seja ele.ndo aMcu 1 porém ma1or que o miDll':lO· a. t;'Oed•-l?"r:l ora eonser·,ará 
do que ellll deve ser.: ;nunCil (ditem alg ntn•• pes•o:o.) pôd~ 1 o ~e11 Vlllor, Ol'll s~ clepi'<'Clari; S~ a. em1s""o •:;tc.ed.er no~ 
bsver~Cilsso de melO,Clrcl1l~nto. porque (dizem ainda clla•} ' a:"m""' d11 quA.ntJclad~ de.> >ne1o c•reulante "':'tvdo, entuo o 
quando b.a exeeeso, lrnmediatamenta recorre-•• "" bnnc:o I P"pel-moe<la 6cnrá permnneDtemente deprecudo. 
'P&!9. ~ue ella tT<xJ?-e u sua• Dota• que por ventam J>""'!il~ ~to ultimo <;noo te;e lugar CÓ':' ~ nouo pape!->:>oeda, 
~sllr em demas111, Esta proposição é ínexacta.; e vou jr. 1 CUJo. valor redur.1o·•e, por uwa. e_an•••o a.buodantlsSlma, f. 
combatê-Ia. l xnetado do ,.,Jor que elle pretenrlut representar • 

. Todo• .sabem qne o oum, con3iderndo como moeda. é um S~e .prop<>siçõ•• esta• que ningue'? con_:esta. que ~o 
5Unples l::tteunediAr!O, ser• indo uDicsmeJJte em permutas . llClu,tttdas por todo o mund?: todav1o. qu•z 11p;ese:nta·l&11 
como. :ermo a .. ~OMJ>'!f11QÕCI!. COlho medi<ia <le ,·alul"('A, I p•rn P;I SSO~ <le u ma tll~ne>ra !,tfMUa.l dnqn•l~o q'lle é . 
'!r.~& ~ Te~ntaudo de moclo nenhom 05 capitaes de um ~n~ec1do Aqw1lo que .ê co::~te•tado ; é quas1 •empre 
pmz. pc>1s todos ..,bem que C<l:terú pcribw 0 pa.i~ cujo com- tnd••peu~a>el ew mutel'la cal%lpllcoda · olnar um pouco 
'tlleroi,> estA mais adla.ntado, mBis be,n regulari•ado, é paro ~quUio _c;ue ê conhecido, atim de •e cbeg•r de UIJ!.a 

. a'lo~lle que em(lre~ menos mo~a :met.,UiCil. D igo erel•~il 1 manetrn ~a1~ completa e segara a soluçilo da questilO 
parõ/>u.r, porque ha ainda ontr:ls c1rcum~to.ncisA" • ttender. \ controverndn.. 

Supponhamoa o m eio cireúlante à nm po.iz r~rmado =i- l'riucipiemoa fta,ora com Utn:l pl'Oposiçiio contosto.cla. Di
~nte de :tnataes •• Eu digo qne niio. é pot•h•• l qae haja zem moitl'" _pe•ooo.•: hnvondo tn~da m?tallica no m~CII• 
ne•te ello, nem mo.w n~m menos mc1o drcul.nw do que do, e ba~cndo nota• do banco, ó 1Vlpo""'vel a deprec1açllo 
~qufle que 4 ne<!eeau\o pata •nas ttan>acyõe!•. Com e/feito, dcs nctu do ban<J?. do meio clrculan1e, porqu<.' (dizem) 

es ~o ~ome11toem qoe hoQvesse mais, & moeda metam.,.,_, como !!elllpre podemos reoor:rer ao bane?. teremoc; ouro 
~'>In •.ela lei bem: conb<!cid11. entre 1\ bu•ea e a 0 tr.,rta, quando qulzennos; é imposahel ctn"' esse meio- circnlamo 
• cando. tna>a buata do que em ontros pllizes. &ería em. pa~te po .. a. tic:>.r dc[)reci.,do jltmais. 
~~·~ta:~nte1 CXllOrt!Ul". Se, pel~ contrario. bom e-se fat- pra, hto é que eu coute•to. Com. e !feito, um ou U>nia bnu-

' • &n na op;O de valor, e oerm p<>r ronsequencia cou- eo.; t eDdo a liberdade da emissiio, tende oempre a lançar 
~n•ente importa-la até que aeu preço se re~uzio•Q no me•mo no merendo a maior .n121ma po•• ivel cl~ uotu; e i• to nao 
IIJ.:Í~ ~o do dos outro• pa.izea. A mc.;,cla tae~>~llic:a sc~do oómente de•·e acontec<>r em u m paiz n o•o. mas eu .:.~rvo dn ~ JD!~nte~"!b·~hon<>eessario p11ra &~>a pro- mesmo q_u.e frequentemente •a c:cede a mesme oonsa t'l:ll 
_ ~· e5tt ss_a•m •nJetta • le> t;e"o.l que regUla a exporta- pai1.es enJo cotnm~rciC) é n111ito bet:l Te<rulado, em qne toda 
çav~ !Ulportoç.oo de tod.aa u mel'Cildorias. . a 110d~dftde entende de ntgncios comm"'erciae&; obse1 vo que 
f eJ;.fllOI âgon. O que IIC:OllteCetill em 1J.Illa c!l'(lUlnc;;io que ahi bn. oetnpre mll.lta g•.nt~ com tendtn~-ia de 'ir ao banco 
o>:u~· a em parte de mtJed&-papeJ. ~e':' parte de moeda- par11 ou a~oonmr 1etrns on pêdir dinheiro emp,....t~~do eom 

me IOa, r,firo·mo por_ ora ao papel emut •do pelotheaouro, credito IIC!ICOberto on m~mo 110bro hypotb~ " outros 
u Ô-. JSOtu ordlo&l'laa. meios de$ tA natureza; e b,m que oa trns pc••ono po<l'iio de-

• nob.,. depatadot sabem ~tne 11 meio c\rcnlllllte «tDG J>óÍs ir o o banco a.preeentar snaa no!.os, toduvia. b,. ltl.aior 
~pro~~ I'Oqaer ,..ria dei um !llomeuto a outro, ~egun- n~omero do peaooas 'luas i .empre disposf:as a pedir-lh'as. 
nii:J a ~ uo monta.nte de aua• tran•aOÇl'le•. n qnaeo P or ~Ma l"lUiio •cw'pre ha•erA tendenc~a na~ & h o.ver 
A&&' se';!;.""" ~serrar t>C=IW.entea fJtla. utQ período d•do. m.úor sonnna d e meio ~nte do'luc ~qne1le que é ne· 
ot& un,. lzo ...., ata ahno, por exemplo, o m eio cirenl:Ulte ee!!ntio. e &e llig1l1Jl88 peSsOas me objectanm que ;no »lo 
m:aiA, tnals abun~. ""' DleiiOCI, segundo que ratequer, on. é J'O&fti\·el, pc>rque ee~npre que houverem nol:ls de mau t.>d& 

ou mm~. chega durante esl'C peti.odo a um minún'IW> e qu:\lqner J~Cl'~oa poder.. l~a-lM ao banro pata xeeeberum .. 
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.... Kfil'ENDu.t:!. .. 
..,,_ma· ~qui...Ucnte em oiU'O ou l'rat.t., -·responderei que r;·'· '! ~~noo do ~.nu:il, se.nhor:eo. teA4o.eJillttido quail~ IU
.,111 YiotA des.a sncama faculõ.ade nenhum& ftlltagem hA em j penoTea áqttelb.s ~uo o pa1Z requuntava, tenclo. emttti<l.o 
•e fav,r lo![O es$& troca. porque se o ouro no mercado e•\& ~ -maio·d_o qu" devl!ra., nio se~d? a Sll& 1~1. !J!U ~odo _as 
sewpre a-..Uüvio, P!'r uma d;<>llmst.anciL> sin~ar •m uuta• .uece .. >dod~• da praça, o melo e~rcnlallte ba1.1ou l~I>medlll.-
do b&cco I e é aqul qu~ h,. >llueiio ne•ta quesi.Se), sewpre . tamento de vlllor. • . 
que sa notv.' do banco [arem f•cilrnente c:ouvertive1s em j ~lu ~mo o ouro ba!XO_? de •al'?r ao mesmo te=po oue 
ouro pelo baneo, nin~em pr<,ferinl. p&p.r ~om onro, ou 1 •?•• not.ae, estadeprecL&ÇO.O tem e>do at4 81:01'<1 desconbe
eon.ervar o ore tendo nol>l> do b~neo, quando Ra pra.ça L c1d&; entretanto eu vou apr_e.senl>lr alguns f":to'· ae<twpa-

.. uma oonfa ·vâle tai•to. qilii.ritõ·a- outi'i: E' ·const.t.n'te n os-, nb&d~· de tlguuo·d.fJl!etlvol.vm~Cntcs-que-o-far&<>-'fU do t~~U.-...:. 
p&izos em que o ba-.co sempre co11verte aua.s notss em onro 1 man••r.t elu-" e evtdente. 
qae.... i Affirrnàr~o-me ~tue ol~n>D~J!(O"Íantes desta praça. tendo 

, • • .,._ d :U 'd lo ; querido mand&r ho. certo tempo Algum 9Uro par& 6Derte, . 
'C• SL Dt:PGTA1>0: - No3 .... t.a os- Dl o•. por exemp • ; forã.oobrigudo~. pet.. &a•><::< que ba-.ia'nomercad~. a..com~ .. 
O Sa. Go"<s ...., SaczA : - H~i de cbeS"'r lA. 'j pra·lo, medinnte not-o~ do banco, C:OIIl_ uma certa. porcenta.
Oono s •. DEPilT•»o . _Nos .Eot.adoa·Unidcs ha. até ulllll gem de ~e~te; e no ltlo Graode_ do Sul, pdo qn~ nO! e~r-

tarifa d a • · \ mou o D10r10 ou Corr<&<> Jfereanttl de um dos ulumoa d1a.s, 
• UCOillQ:>. • , tem-se J'f.-Cebido n6to.~ do haneo com 10 r. de rebate!-

0 Sa. GosES oE S.,o:z; .. : -lst.o não tem nad& oom o que · · 1 
~ton díundo, aqne..tilo é de osber se 0 uuro ~•tâava}U.du ! O Sn. NEn>A.S :-Ao contrario do que se paaaaemLolidreA. 
em not&s do b!ulco, ou110 a • notas do banco estíio avaliadas i O Sa, Goon:s nc Sooz.:-Niio é i$t.O uma prou evidente, 
.,m ouro. .. l senhores. que b& no pa.iz excesSQ no meio circulante ! C..mo 

'U><.• ... oz :-E' duvida~ ae qual é • medida, 'e é a ..ax-a. I é po .. ivcl concedeY àepreeiado P"pel do thesouroou not.a~ 
OI> •e ó a fl<2Gd&. ; de um banco níio J'..Uid" •em que hAja t::&COSIIO de meio cir~ 

1 cnls.Dtel I 
O Sa. GG>u:s DE So11z": -Como te11ho provas enbe- 'i A. idéa. pois de quo nio pôde b,.var exce•so à e uieiocircn-

rantes de toà~s u proposições que enuuqiar em todo o mell lante ó lneucta; e o que 'e tem dado eaftodoa os -paâea 
di!ICurso, nenhuma J>•&~•a posso te~ em ~<ponder .a ~~ !'" , onde tt<m h"vido suspen&io de paguoento5, seguido de 
outro aparte, prin<>tpalmente A.qneUes qne nada Stgnt:>CIIO. ! depreciaç~o de noras de banco•. bem o pNva. 
CoDtinuo, poia, a mo occnpar cum a·.queot~o de qne io. tra- i Note1n bem os nobres deputados que niio !allo da ~us.. 
tando, iet.o é, ae é o ouro que eati avaliado em now do I penoio momentl\J1ea. 1!&. oocsaliio d0<1 panioos. em que os 
banco. onliO silo asnotaa do b:tnoo q_11e eatíio ava.Uadaa ! banco• deixiõo de pegur"ém onro: tallo sim da suspen•lio 
em <>uro. ! que dur:ulsum tempa. sem qu~ hajo, entretanto emia•ii:o 

Para. feto ...,. notarei em prim•iro lagar. que emquan- i addicioilt!. e qunndo se sabe q11e os banco• podem ro•S"'tu 
t<l aa notae de nm banco lõrem eon~ertiveis !L vontade • • sua• notas. que entretanto correm dcproeclod=•. 
ellas &erio ~mpre ttoeada.s ao par. po_!<lUO •!! al~em \ .Agora talvoz •• pergunte - roruo · é possível quo :haja 
quize>se ua pnça ncebê las com rebate l)"O haVla. ~ol& do 1 onro ew. um -paiz como este, em que bn ucesoo de mllio 
que ir troaa-1•• no bAnco p~r· ter a •?m~~ equwalente . c irculante! Como é possivel que esse OU't'1l, ficalldomaia 
em ouro q_ue ellsa nprea .. a tao. E•te rsctnc>nJo """do ..,m- I bar&to,em cousequencia. d ti:l;c exc:esao, uii.o •eja. ttportado! 
pre applicavel. Mglle-110 que em todos o• ten>po• sempre . :Eu, •enhores. nii.o considero n1nbuma proposiçio como 
qne nollos do banco íôrGm co,•e•tive!s é. •out.acle em ouro, j demoDl!trada senilo quando t iver destruido toél8.11 a.a objec
ellos aempre es:ario ao par,~ valerio tanto como ".ou:o, 1 ç15eo que e ti me pr<>puzer ou qne os nobres deputados 

·qualquer que MJa a l!:letWlç.IO por que puse o meLo c>r- 1 qnizerem m&&'(>Te&entar. · · 
çnlaute. . • ~ Von, :portentn, re•p~nder ao facto singular a. ctue aea.bo 

Ora, ae o melo ci~cu.lante exi•tir em ms.1or quantidade d e allnd!r e que devo ter oc~orrido ao eapirito dos nobres 
do que a n!quisitada, em virtude dot. principiO> bem ooohe- Qep11tado& desde quo en CÜ51le que hsr.e.-no paiz excea~o de 
cidoe ele eco11omia poUcice., cun-e a off~rta • a. bll&ca, elle meio circulante. 
baixa.r:l. nece.&at iotn$Dte de ~alor, isto é. o ouro e a.s notas Jâ D Õ$ ~abemos que, quando h,. excesso de meio circn~ 
<lo banco bo.ix:õri<S ao meomotempo de vtlo;, DJlOlll .. mas lant.o (papel e ouro) . o ouro é uport.a.do, e tantomRÍor tia. 
propol'9iiM (uma COUM tendo •emp,-e con.-crtl\el na out-ra). qtantida.cle da m"eda liduciaria quant~ Ulaior é a. exportA
e por con•e~aellcia o ouro dei:uri. à e ter o valor _que elle çilo do oum. Demais, •••e ouro niio pôde ttistir em peqaeD& 
cle•~ra ter, maa aer& avtliado em notao deprec•adas do qaaDtid=de no paiz oenlo quando honYer gnnd.e abnndan.
banco. • • cie. de papel-mOeda ou notaa do banoo {porque de outro 

Se em •ez de, exoe••? hou•oaee fAlta ~e tzleto etrculaute, modo elle seria importadG ). . 
ease vanao aena. onchtdo ou por ouro 1mporcado, ~u P."r Vejamo• o que ae passa no Braril a e11e reapeito. e p&l'11. 
llotao do banco. Aaaim 'lliio pMe ~uer f·l"' de me.o "'-.!- ruo tomemos um treeho do reb.torio do honrado Sr. à:
culante. nem »UDCI. hou•c em pa•z nenhum em q!'e bar- miuistN da. fazend•. 
rei,..s nio excluem a liberdade dao tra.n•uç&s E:z:.-:esso Vou aitnp1estnente citar o facto. aem concordar entretanto 
alm podet4 have: em ~pel_do bax>eo e ouro, com o qn:o.l. ~ com •• ià@ao abl ~minidas. Diz elle : c Em ~uçio elo 
CIXportaçio niío p6de Jàma.l• acabar, como. eu mos~1 art. 20 da.leide6cleJ!llho de l S<iS. tem o' banco resgatado 
mai1 tarde·. • • j A., e entregue !. caixa de amortizaçõo, na fõrma do art. 56 

A. pnme1m pro-.a qn" se póde dar de <!."e o DlOJO CltCU· ôos seus utat~tos , a qUllntia de 2,000.000& etn notu do 
lsnte p6de uistir ~m ~ceuo ecm :notao ae banco couve<· governo; a.s.•iber: l.flOO,QOO~ etn o 10 de Outubro de 1856 
ti<>eia em onro i vontade, é quo oempre que tem h& vi do o os· e oa outoos l,llOO:QOO$ em 8 do mez preterito. ' 
pcnsio de pog~me:>toa am u_m banco qUalquer, ~em que •e I c No dia 15 d~•se W4Z a emisoiio a~ ·b!Jnoo e lUa~ eaiD.a 
tenha dado -entretau~ a rmna de•ae estawlecu~ento~ ... 

1

6liaH elenva.-se â aomroa de 42,026:0001. sendo: . 
auu nota& w tl!m t>do c:un-o com rebtite~ e ~atad19po6tção . · . . , 
niio é momeatnnea, mas dura tanto tempo e_u.anto é ous- o: Da caixa. matriz. • • • • 29,488:00QS 
peru10 o papmeut<l. Por es.emplo. em lngl.&terrs.. em 1797,! c Das tiliaea. • . • • • • • 12,538:000$ . 
quaudo o governo IllAIIdou que o banoo suspendesse os aeW! c A. difl'~ça entre esta. SO'Illma e a da moeda oon-MI:e 
pagamentos.... existente sesta data nae differente! caixas. iaiO é, a qll&Dtill 

O Sa. Cua-.o :-Tran•formon elll moeds.•papel. · de 24.027,0001, d! "- meclid.a dooervi90 (hqui eobremdo 
O S. <>-M Soou :-Nilo lia UI. I que ou nio ooncordo com a opiniio do 1>obre a:~mi:nialn> da 
ImlJKldiatameuta ''"notas bo.ixA.rio de .,.aJor de &l~us 96, ! fuen~a) quo tem prao~do o ban~, liberlalldo do cin:n-

baix• qo.e oe elevon até cho~r a. 24 % e m .. mo 40, Ula& ó lante •gt>-al som- de capttal prodncbvo. , . 
-v..-daae Olltii.o que com emi•r.io addieioual • .A .. im de:ode que < E ' Caot.o C011lltent.a dOI ~- do buleo ao Br.zil, 
hou~ a &llspeo•lic> de pag&!llento, o \'lllor a,, notas booixou, que do J';'nho de. lliSO at4 li~ de Março altimo. tem este 
o que 0 ,;o teria apoutecldo I<! houveaae somente no tllefl)ado eotabel~mento ~portado cerca d~ 20,000:0005 oie oure.- e 
a quautídade -..rta. qne, .uao obe"-ntei&SO. e a OpenÇMO ~ troeo ~ ll~tu da 

N06 E&tados-Unidoa Mar.pre que tem havido auapensio $Oi. cl.e que voa dev. conta o relatorio- anterilll'. o fucl.o 
de paga~MDIO, tem hafià.o lambem d:iJninujçio !lO ....J.or das aioponirel apem&S leV~ de lllltiO pll:a et .o a~gmeuto de 
notas, TOI!lUOi aillda por exemplo o q11e M dá no DO&&O 4,000:000$. à.onil.c.., "~ que to.m ha-.iilo ~ <:a~>tm6a -a ha-.er 
~. · • 1U1l& pemw>ente e.cportação de .mo«la desta -panl G1lttO& 
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mereo.dos do imperio, e talve~ para algumas praças est=-·I Qtlllndo o b..nco de Inglaterra, dwiio o• mesmfts onda
gcir""'- • . 1 "reO, mo•trs.va a roa i ar a>l::.iedad.e em ab..stecer aa pro~inciM 

A.~o0tr.im _o bs.nC!O do BN.Zil dentro de nm a.ntl() impoTtou ~ curo ouro. sobetlUlo~ rewettidos P?r Utll es.rro vnlta\'âo pelo 
20.•·0CI,OOO$ em ouro. já tendo ia.P"rtado. pelo que •i ern J carro immediato. Grande, <a<'l'ihcio• forõo feitos para in
um d}scu~o vra-nu,~eiadv F*"}o Sr. vl:)NDde de ltabo'r11.hy. t troduz~r DSl3 pro\;ncíaa umi!L eirc~l~~o A.o_men~s. eru parte 
eeroa de 13+000 ,00C');) J e ulttwament.e a.eaba cllc de rec.ebel" · met.u}hca; pvrém todos e~se1=- s~cr1tic:2o~ f~1rao fe JtO& em vão. 
mai.e de 4,000 000~ e entret.a.nto .. a.,ez.a.r destia. ~auae qua.u- ~ Graod~ q~antid.ad~ d4! ou.rt~ fui comprado com f!Iõ'Dde5 d_t"r. .. 
lia&ae-dtn-.,1IT1Timportxdo;~,.c-~;-~tlrQ--<tU --!t~!.:I:L~:!!_lCI1m~~-~~-.!fr~~_? ~!r:ir e aerwo• obrigados 
e.lll J]:ona prsça. não~ aehs em parte alguma ; ('l .l.Úih se a_compra·lo de uo\'O ~om_ ~u~nufas õe;pez:as:-+Jt"""~x;-perW!r-
acba em pat'W al;:uilUl pnrquo elle é ~eexportado. tornan.· c"' tew. prov-.d•>, can<muao ~~.mdo el!"". que por mais plau
d<>-se assim frWltrodos wdo• os e• forço• do b.o.neo psra sup- si•d que .eja n~ theoria uma eireul•çin paTt 1>n4'" de notao 
pl"ir o pai~ com eooe metal predo1a. d_o b.a.ocoe~ll-moeda.m~talliea. io"" não pórle exi•tirnK pra-

Factos nnalo~•· oeRh.,r.s. a este ~m-se dado em tod48 a• ttca. Uma tne~lta•elmeut de.•trúe a outro.. Todo• prof~tem 
p_artes domnn<io. en1 !n~Z:lAt•rra. na'F.•co••i•. no• E.tado•- no~saouro; por qo.a ro.ziio,"é difficil dl:i.er. pvrém o facto 
Unidos. em Fnnçw. Sem..-re que se tíJm emittido I•Ot!11i- de exi~te. 
banco eoDl abundsncia, o ouro ttotn immt-dltt.t.•t:rnenre des~p- Peta. eit:l\"!io que eu sc!l.ba de fazey de alguns tr~bos do• 
parecido, quse~qucr que tt-nh~o s do o~ e~G•rço. ~~it .. s para. di:-·ur~o:t do~ or~:t.doroa M.ehnu t'I)tuiCiHnados. e que eLl tuio 
retê lo. A circnhJção ~ pU,.i P"-""'~ df..•.moeda UJ~t<&.Uit-a. e de lc;1~ ;ag~ra por cxr.en~o pl\n. nã.ü i1~t<11rromper a minha ex~ 
papel fidu.eiario tt-m ~mpre sit.(') impOO>:sivel. hem que a. tnyao. niv ~e vê de um~ llh-utim cLln. a con• ·rm.~çilo da. 
maior parte dos e:~eri ptord que tratA.nl() •1a mstr.tle n~o thC<Jria que ~u dei utt•ln.~meurt'l'! N h O se vê UD'l!il ex..,arr.~çio 
tenhiio porlid~ explicar semelhallte fllcto, tiio contr•rio ás e import.u~o de ouru 'l."·•mdo o P"Íz >e achava. inund• d<> de 
sua.s previ ... õe~. lJOt~u' do b~ucu! NiW se vê aiwl.a. de uma. ma-neira mai.s 

EhwaqllÍ como 1lfS cousas ea pa.ssio ~ eis a. verd.ndeira e.víd~n~ os ~slhr~s d.? b~noo de I~~p:1aterrs. em mBIIPir na.~J 
e:o;pli<-açio d" phonoll1•no. pru.n~cln• um11 CJrcu.açuo metll.~h··a _frustrado• pt-a \'Uta 
~mittindo se ~lma grande quantidade de notas d~ bsnch, eon:.::.:t.O de ~otJt2tS. do banco qu~ llht havia'! • - • 

lllém ci..-~o qua.ntitJwie de m~-J.ll) ,~itçllbmt<tt U0C:C!õ5Hrio • cll~ N.<.~.o !O.C t.·~ ~lu .o .~ur.-) fugtn.d<J dHJ~ provtn~ltH pttra Lnn-
bnix>llogo de valur pela natureza dH.S cousss { HS not:u; do dre~ .• onde a .m,s•uo era mntto me.nor, e de Londres p•re. 
banco não ficttDd(• entr~tanto lie>lr-ec1ad:ts relwtivarnenw ao fóra du. In~lnt~rql, ~n:te hll.~euc\.o ~1n~a. t?en '=-" nutas, pela 
ourn. por serem sempre á vontad~ ~onv~iv~is em ouro no que p~re..:e~ 0 . ?~ro tl?hú; mator vttlot '! Na.o se .111t! ai11dA d,c, 
lloto.sobgneo): o onrn. cnn~o mal 10 ba.~to do que em po..izes ~~~neus. B ln"-1 ~ ma.alf~fi.tà u.m'l\_ corren~e de ouro e!-tahele· 
êst:ran~iros. é expnrtndo em tmti&r ou menor qu~nti:dt~d.P.: Clda ~ntre Ll}ndree e as prOVl?Cm!!i. ass1m _como ~~tra. entre 
e 8@ A: sotn~111t de P"PA-1 6r\uei.a:rin qne e~istil' no m~rca.rl.o fõr a c.._pltal d•l. loglater~a e ~~a. pa~zes e:<~tl'angeJrn!lo! Ntlo se\~ ao 
Sllper-i~r á. q•l•ll.ti.da.de de meio citcu.lunt~~~t req u.itsítA<ltl p$1"3. me~ mo te~po 8 ex phc~t:.":l.C de~.se f.a~to a fnntsdo por qus $1 to
"" tran•&cçÕ<l• d• P""Ç"- todo o •-'!IN teoderol. "' eer el<por· do~ os escm~to·~~ de ~IS\tn<'ÇIL<>q~e•e !<,_, oc~ul'.odo de ma
ttrlo ; e eom effl!:ito ·t~•doelle se e~pC'Irtari~ e o paiz; Hcaria. t~;ta. _ha!féat,a,C.lqnt'hn. Ca~y:<..:ou:cei·e.~e:neur[. etc~~ pe
tntalrn"lnte r~~.spr,•vidtl . ~por ou.tN lado 0 btc.QCO llãtJ es- ]{). dt .. tm_~tos orado'te~ que m-ui ~Clms, c~tQI~ :Mr-. Ca:ru:nng, 
tive••e ol1ri~ in llouppri lo. · Mr. Il.n•k•.•oon. l~rd. L"Krpool,e o ch•ncell•r d~Ex~h•quer, 

AI >tu ma 'moedll metRIIica é absolutamente nece•saria. 011 que um~ Cltculuç"'.' pan_ pau~~ de aUJeda metKlltca c notao do 
porq'-1,. as n~,tHs. rlo bancQ i\.e Ul+>:Uor \lalnr não ~ejio muito b&••co ~>.to ae ).)6.-leJê.mMl~ cbr'!' Porque eu n~o I>C;:D60 que 11-
Jll'.qllenH~ (oomn~m Londre&, em'l.ue •• rneunreB são de 54!.., ~u•m •ecoi)tente um só m•ta~tc com a esplu;•çao (se é que 
l"'bl ê. d~ qnn:-:.i -'O$l. ~ ~ntno t••d:~~!i. a.K tr~n .. accõ~~ de qux.utiHs U!lo ae pó·1a cnams:r ~xpbcaçao) quo um ou. (Jutro der" de. 
lneo.4'lre .. ttÜt'l P'l~<t.in tiêlXH.l" de 5er fei.~ o~BH m 1,edJot, tln pnr- que tvdo o mu.ndo prefere notas do hanco :touro. _ 
~ue Di•t telldn 81' ll'ltHS ~an.o ::+anii.oem eertosc tietermlna.dos Quem é que prefere notas dQ b~nco_a. OUTO.., a nl:U") qu~ 
lu.trn.1'PS. requeln. se ou.ro q~latt.do ~e quei.ra pna:s~r de um trauspo.rtti rgntnde$ somm~s dedtnhe..ro de un. pg_~ on.tro 
p!'lr~ l1UtrD lug:11r. ou por outnt razicJ quall.{ller. ~la:~ como lugnr"! 9t1em ~ q,ue.pr ... fll'!re no~!' do 'b.n.nco nu 'Pê<IU.enas 
niio ba onr<> em c;rcnlar~o recnrre-•e RO banco apl'el'ent•n- triU).acçue~ <I~-~~- l~~lli- SS e 2\$ · c. entffitantA> "• moedas 
elo M?lbe no\;ao p•ra trocar Nilo é •ómenre oor .,.ta =ao d• 205, lOS 5$ c 25 te"' desappa.~••do de toei& n pRrta em 
que 8R re~nrr~ ao banco Et~~CUIBdnl'eS. litt!nd•' que o Quro que nott~.e do bll.nco do meemo valor ~m sido emittid.s~ 
eaul. bt<t~to ~·ão ..,, banco buscar011ro P"ra exportar. O bsn• ~ Se notas do b~nco do valor de uma CO<'ÔII e meia ;;orõa 
co que~ obnl(<da a trocar sus• uo-. nii.o achaudo ouro no (moedas de pratJio >nglezasdo valor olc 25e 15 ponOOID$18 ou 
pai~ para enm prar. manda ~mpr.a. lo em p~iz estrao~iro. me"o•) fo .. em emittide.o, di .em o• il!ustres on.dol'lls que h a 
0 fao<:!o di•ponivel •e augruent:t porolm por .11Jgum tempo pou.co citei, COTo•• e meiasoorôa• desappareceriao da CÍrCil• 
JI{Jment•; nnta•lhe chovem novamente a p,1rt~. o di11h•iro é ' laçiio; e'"' notasn:o valor de uma libra principiassem a cir
Iane•li·• t!e nnvo n• circ~l!!.çiio. o o"mo à• ma i• m~io cir- cular, ~oberunos(ltb!'l<R) tomar·se-hiio ual.Q raridade.~ 
cal~nre do ~ue é nece••~rio, o ot1ro é do ouvo c><port>odo, Se tud~ quHntc acabo d~ di•er nil.o basta para provar que 
e o b11.ne \ nbri~d·~ ourra veta ;fllpana·lo. De.tta Ul)tneira hn no pau: e:ccefo&f..~ da :m~o drenlante, uma. outra qnet~b-t.O 
&e. e,.ta.b~lere uma COfl'"i'Dto oontifsmvia rie ouro entl"'e catas ~rn qa."! v-ou ag<»T& entns:r me fo"rueceri no'VOB ar~tU-menUJI • 
pr•Q·~ e d P""Ç"" e&tnngeir.o&. exp·•r:udo de um lado pe· r ... •ordasid<~oo quo ...:Ivo~. Re ii'O-metcareoti&diiOfl_(laenn 
lo• eopocul•d"r•• •lle 1: irnp~rudo do outro lado pelo shmentaro•, e p:eralmento a lllewçã.o gentl. que tolll havido 
llan~o com grlllloie sacr; ~ei<'l. lllD.ç•do no merca<io par• •c r no preço d.e_ qu .... i tu <lo. • 
reexporta~·• d< no~o. e """illl em diKnte de umq maneira A caroot.,. do~ generos al•mente.res tem sido geralmente 
eontuua<\a. formand" uma corrente qu• ull.o te·{l Hm em- menci .. n:tdll. por Y•ri<>s orod·•re• ne•ta cas"; mu quaai 
qna.tJ.to a bRncn nõiu retirar da circul•çi<l o e.:eesoo de no- t<idoo 'tue eu tenho Ol:.vi>i.o ti!m elleurtailo a diocu ... iio por 
ta• que nella oxi•te. terem Julgado provavelmente que a ~><u"'' niio Jl(ldari• oft'l' 

O que """bo d@·expôr. senhores. explica eomple~mente, seail.o !l E"'uca producçii•> p~veniente d~ fAlta. do b"!'ÇQA· O 
se ~e n~o en~no~ o que 6e patJ&tl n() .pah. -a sl\ber: Sr. m1nu,t:c' d:.~. fa"l.en~a fo1 9uem se de.~oron mat!t sobre 
COlllo leJ& po!&lvel ~no cnm tanto onro tmpr)rb\à.o niio se esta. (l\U"':!ot~lo. lllll$ ~c. W:1o adm1uo a ~oluçu.o que elle deu. 
s.ehc já..&!liS ouro em patte alguma l !!!tO explica a.o me.,.mo Div-Ort<oaS ~tio :a.s Clii.USQ que wdE'm fll%Cr au~enor.ar o 
t~mpo a ~a: oe tem dado em outl'Qs p •i••• ~lll i~entica• preço d"• gene r o~ : a. variação dê salHtioB. a.s difficuld~des 
ClfCO DlstaJJ.CU>S- Q, facro• OCCor ridos, pur 8Xel7lplo, pouCO '"' _prodDcçii•>. C~ àepre<>Ü!Ç~O do \'BJor do :n:JCio circulante. 
antes da cnse de 1825 etll Ino~;laterra.durs.nte que ell•• te· Qll•nto lt elev•çã.o dos ~Lt.r'io• ha du9s theoriss ecuno
ríin ttllla ex.plieo.çio co111pleta pelo que levo dito. ! erviráõ ! micas. Uma entende qne a e!eV!lÇâo dos •aario• niío inftue 
ao mesmo t.r:.mpo _>ll'll ~n'lrmar a theoria que spresentó. de modo u~nhum no preço dao mercadorias. A outra pre-

Por O<>ca&tan dtL ci:scu3SKO que oe ~le•on em 18?6 na cam!l-

1 

tende <r"-e 1nf!ue Am b•s e•ts• theoria• siio gpresentadas por 
rad~comiQ.un•a~"~itod~B& cris.e.lord Liverpool. Mr. escriptorello os mais ar"'ma.rios emeeonomür..polit.ica, senao 
H11•k•n.ton. Mr. ÚAnntnl!'e o chanceller do E>::eheqnor. no·. a ,..!!:llDdlt •t,.tet>ta<la por.J B. Say-. Adam SRlith etc •• e 
tavão q a~ antel da crioe, spezÃr de •• h"""'" cunhado p-an- a primeira defen.dida po~ Ricardo. M110-Cullocb e' outro&, 
de.qu..o.ntidade deonro, o on.ro n.i.o era abuod.tnte no paiz, oo'!n•eo .dil':m que a oltera\ÍÍO uo preço dos salarioa não 
pou 5e be.~a. :econhecido que grande qaantiolade de oobe- in1lne no das mer<:adoms. 
ra~o~ J;la'fle. "do espanada 4! imp<madã <le noTo. E•ee facto Qnttlque~. porem. q,_e seja. a. <>pi.niio que 'PreVJLlec;a, a 
eonu::•iio CGm utna vasta enJ.I'!&ia de uota! de lwl.co, ~obre- l ca!llla da elev.a.çio do- preço do~ generoa ir.J.i.menticios niio 
uàa de U.nC<;t ptcm.,<:iae!J, , provêm dahi, nelll tem por eawa, segando me p~~reee. a 
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qn$ fol asslgnada por a]g=snobres depnta.aos. Se a. theom 
_<ie Ricardo precleoa; i•to é evidente; se a outra prevalece, 
ella Jl!,o explica- como O& genenJÁ viD.dos da Etu<>pa e&tio tão 
caros. Tem-se dito que tendo ba.vido diminuição no nwnero 
à.! braços produr:tore2 pela. ~de mortandade D& ~ran
tuza.. o trabalho ~;e tem tornado mab caro. 

Ante~ de vir para o Bnu.ll. eu me oceupava na &!rapa. 
com alguma inqnietação de e:\tado faturo do meu pai::: 

--~õn~.ciz:cnln.itattc_i~--~~-'me __ ~!!~--o--~~ 
es.,..,.vo p<>neo productor, e tendo mor rido muito& C6cr.~ 
vos em conseqne!ICÍ& elo eholera.-morbns,_ nito havendo 
mai• .import!l';i'io deUes, pod.e~i.. dahi re•nltar graves eom
plie~~Çlle& p:ua " pa.;... Eu suppuuba., ao ·contrario da 
opiluilo cmittida por muitos dos ::irs- àepu~dos, que a 
grande cultura por essa. &'I!Zuo tivesse de deeahir e dar 
Jugar á pcq_uena ; pen54""- qne os grandes lavudon~s 
tendo tt':lto.do çom nm• certa negUgeacia de suas fuend .. , 
como aeonteoo muito frê'luentemente nos paizes em que 
_ha eaetavidão, não podoriiío dentro de ponco tempo oecu
l><lr-se caiU todo o cnidado dequestiío tao grave; entenclia 
-quo diminuindo de qilautid.ade no& mercdo• a producção 
do trabalho de bro.90• esc>:avo$, e yo~ i&•o augmentacl.o de 
valor, esta circumsroucia levaria homens livres, que .. té 
então n.lo tinhão trabalb.ado, a ~e occuparem d~ cilltnra, 
per~ue neste ea6o o trabalho line duia uma recompensa 

__ :muito maior do que daVa anteriormente. Taes eriío as 
idw qne eu·tinho. que.ndo eheznei aol3razil. 

O s •. l'RI:SIJ>E!IT1:: -Lembro ao nobre deputado que :!S 
obset•"-ÇÕCS que estA (IIZClldD niio têm muita li:;açií.o com a. 
matem em discussiio. 

O Sft. Gomos"" So~:u. :- Assegllro :t V. Ex. que esm 
minha pequena digressão não é um recurso d.e que lance 
m !lo sómentep..ra fallar. V. E:s; '-eri• mais Adianteju:stili
c:lda da maneira" mais CO!IlJ:>leta a necessidade da exposi
ção de que me estava ocen~do. Aqni tnta-te de banooe ; 
o Sr. ministro ds fazenda m~o liontem deu o exemplo, 
f<~llan<lo em questões bmcario.s. 

O s •. }.I:xi.-rllo ,.,. F AZmvi>A : - Apreciei-as llgeirlÍmeute, 
O Sa. GoxEs oe Soc-z•: -Até fallon de lliii. projacto 

fntnro, e eu não f.Uo desso pr~jeeto, ni!o eompnro bltncoa 
lkr~ c~m lr11neoa pri_.,ilegiados, q-noro só •.>ecupar-<~~e do 
esta.d& do p<tiz relati•amenté á elevaçlío dos prC90S dos ge-

. neros alimentares. " 
O Sa. PnE<rnr;xn:': - Isto poderitr. ter lugar na primeira 

disctLUilo do pt ojeeto. -
O Sa. GoMis n& Souu : - Não estou no propoeito õe fal

- lu agora em que6tiii!S banc:uias, tinha teoçiio de fazê-lo 
- desdo muito tempo, e acho qae tinha muita. raziio para isso. 
- Pensam aobre o estado moDetarío do plliz. que é, qo.anto a 

m!:m, a. ques~o ma!& nTgente cln. actnsilldadc. Qnero &6 tm
ur da clo\·nção do' preços dos ~Aros alimeutarca, para 
tirar urna pro•'ll de que ha actuiilincnt.e oupernbUlldancia 
de moi o circulante; peço poi• a V. Ex. que me dê lieonça. 
p&l'll CO !I tinua.r, · 

O S..l'a&smEnE,- S.\-lembro no nobre deput:ldo a eon
'"e:t!encta de se cingir 1\ materia de que ttllta.mos- Q\l&ndo 
entrar em discnssao o proje<:to 1obre bancos, o nobre depu
tado ter:l. entiio todR a libimiado pA-ta. fa.zcr as obsel'\'4~001 
que entender âcerc"' deue lli!Snmpto. 

Os.,. Go:~~~ DI< !:ocz.<: - Entendo que d~vo fallar oio 
estado monetario do p:~u, e se fallo l:lOS generos duncnt&Ms 
é oorno uma prova de algutnas proposições q:1e emitti sobre 
a mat.eria, por is~o que o projecto trata C:e emiuões, de 
bancos, etc. A.lsim pois V. E1<. engans ... e !e acaso pensa que 
en tanho por .fim algum objecto politieo. 

O So.. PaES•'>&.'TE : -Chamei o. attenç;<o' õo nobre de-
pntade parn o ponto da questlio. _ 

O St. Gc,.-.:s DE Soi!7-A.: - Sollme&mo ccnh:arlo ao b~neo 
elo BmdJ, e e11 i" ehi'Ôr o me" perll'lltJiento a este ~e peito. 

O Sr.. Pu:SloJ;:<n : - NiiÍl tenho-ou~ro de~ejo seniio que 
a dis~=são m:trche regnlarmente, pera que :.pF!!reç:t o re-

ui:o en. tiio é:ritico c:cmo reputara, porque os aeus pl:Oductos 
tlnhio a~tado de -nlor,_por exemplo, o asauc:u, a 
aguarien.te, o t.lgodlio. et.e. Toda essa producção tinha 
apreaentado um propisivo augmento -por espa~ de 3 
annoa, e no ultimo, em que ~ M podia. liem fau-r a oonta 
porque ainda nio eatava. tenninado, e os uobrea d.putadoa 
l&belll que nos W.. ®a au.llos é que os productos appare
cem mt maior abandanc:iA nos mé'rcadoa, ~ mesmo. a 
--~to_ lliQ ~~-a. morta.11dade quehou--:e 

ew «>nsequonma. il~riiofóus. 
O llobre presiciente de P6rllllmbnco até apresen:on· comi) 

raz!io deste augmento de produeçiio 11 •ni'Pooiçllo de .que 
peo;!!Oas qne até entiio .niio se oecupllviio da agricultura, 
prlncipia•iio a oeeupar·sa della. Por outro lado póde-se 
mesmo notar que nilo h& muitA fale& de proda.cçiio em ou
tras províncias. Ha elev~iio nos preçoa, mas i• to em gran
de-parte é appatente, porque= muitoa l"garea ha abnnd&.ll
ein de &eneros, e o Sr. mini>tr<> da fa.unda mlomo die•e 
que b.aVI& falta de ••tra<las por onde viessem aos' me:cad~s 
os g<lncroa alimentares que existiiio no interior e a. preço 
commodo. · · -

Esta rn.ziio de que & ft.lta de estnchs é = des ea.nsas 
·que tende a elevar os preços dos generO$ alimentare;, ta.m
~ niio Jl<lde ter la~r, porque o Bi-azU hoje 11iio tem meno~ 
estr11dns do que t inna em oatrcs tempos, "11"' estão mesma 
melhores, e se é verdAde que a prod.nec;ão tenha dilllinuido, 
noaior facilidadeden terb!lvidono tra.asporte .•• 

O Sa. M"'ISTnODAFAZ~o" :-E' & principal razilo. 
O Sa. Gons vr. SoozA:- V. Ex :diz isto; . m:Ú ne•tas 

mate rins delicad,.., u ~o hasta dizer, é preciao provar.-

0 s •. hhN!STRO n.• F 4%~tND~ :--Em oc~sião opportu:na 
eu o provare1~ . . 

O Sa. Catlz M•cn•t>O : - Esse estor~o sempre ex.it>tio, 
não elCpliea o phenomeno aetúal. , 

O Sa. G())l..s "" So'CZ.t--: - E!sa circamstancia nilo dá 
pois aplicaçiio alguma da elevaç~o do prc90 dos gen-eros 
iUimentare~. -

Porém ainda se 3presenton out-ra rttziio : o Sr. minis:ro 
da fa%and3 di$Se que" al:a a., juro• ilo. dinheiro era uma 
outnLMUta da·elevação do preço de.ssoa. g<mesos. Senhores, 
a. alui do& j uroo niio tem sicl.o muito (!()neider-avel para e:xpli
etr a gr:aD<ie elevaçio que rem hllvldo no :preço àoe genero& 
alime.otlres, ~rque o banco a& hoje clinherro a 9 %, e daTa 
a 7 % llUS ulurnos !lllllOS, em que entretanto os ~neros ali
mentares tem e!t.:ldo J!Or preço muito elevado ; n& ptaea 
to.mbem se dava dinhe1ro a 9 ou 8 96, isto é, mais bltrato do 
que a.ntes da crea';i'io do bance-. 
U•~ voa: , - Etu outros tempos dava-se a menos. 

O Sa. Mm1sno "-" F ~E~D• : -Então diversas causas 
l\1laores elo formiio nma m~ior! O al~mmo 3 maltipliett
ilo por 3 nüo fa.t 9! 

O s·a. Go,r.s n Socu, - Eu já> mostrei q1:1e blvez n~ 
hou•c•s;, dimillniçãc> de :produc~ no pah, e iii. Pernambu
eo o.o mc:>o& niio houve, 

O Sa. Acccn-o oe ÚLI'n::a_.:;... Diminuiç;<o q'llA:IltQ ao 
\11lor. 

O Sa. Go:on::s G~ Som:.o. '- Niio, senhor, me~mo quanto A 
qua?tidr.d<: ; eu .e.-to.min~i !~to 11Cura.d~LU1cnt.e no iielatori.o 
do l)r. prea1dente c!n provmow.. · 

0 Sa. A-.:cDSTO -.e OLlVl!lu:- 0 Sr. presidente de Per
nam'!>u~ niio podill trntar da_ saíta que aiuda não estava 
tenxut>-ach. -

O Sa. Gons DE So-çn :-Examinon a questio c»ID relst
~o &.O~ tres annos ante·rior~; e ha~ia •mnpro ólernção 
et01;oente na produc~c. :Nilo vejo qu.e tenha lla•ido dimi.
nn\çio em. outtas pr<>vincias. " ao D><mos estê facto de 
'Pcnian>bt>-00 most.n>. qoe .cSte. ca1lS"- niio póde ter iJ:úluidD 
muito para" ele ração dos preços dos generos. -
Tcm~s ainda uma outra cous& que vem COD firmar ó ·q ne 

acabo de dizer. Devemos deixar as estradas de parte, esta 
cauu não tem a menor influencia o.gora. E' \-erdade que o 
::Sr. ministro da f.Uenda diste aqui que m uit:l gentê se tinha <ult.~<io que della 6C deve e•pe'""~- · 

O So. GoOJU oE Socz_,:-Não pos.."<~ oontinu<lr som f.ol
lnr na ~açio do1 pte905 dos genero• lllimO"-tue•. Djgo 
quo cs::t elevaçiio depende d-a abnllillu>cia à o 1U<'ÍO circulante. 

Qnando cheguei ao Brazll r~rrl aas relatorios dos Srs. 
pre•!dentes de pro~incia, e o prlmeiro qne abri foi o do ';'t-e
sie.e!lt~ d~ Pernambuco; por elle vi que o estado C.o Bn.zil 

occnpa.<lo da cnltur~ de g.meros de ex~o, deln.ndo ce 
parté os de cmmuno-.. · 

O s ... i'aut"""ft: - Permltra o nobre deputaclo que o 
il>terro-a~pa pou1guni toOlUellt.o$. ' 

. ~n<ido a de_~>ut.açlio nomeacl.:. par&· felicit.at S. S. }.I. ~ 
Imperacl.cr ~e1o fausto~o motivo do anni~rio llll.t8licio C. e 

H 
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. ow cs ~o.). .O no~ deputado :p<liie ecmtiu.uar o· lftn <lls.
oono. 

O Sa. c,.,,;,s .,,. So.,.,._,-V ou ler as J>ah.-.ru do Sr.· 
miu.istró da fil.zenda : < Os generos alilllentarea ~ ain
da subido do .. alar, po<qWl "''"' parto da pçpulaçi!o tra
bs.lhad~ra do imP"rio de.i:s.otJ. de parte a prodncção deJSses 

·--genw:Olf pan ~~ oCClipQr""Wllnt"c~gegeroo de e:- · 
port:açi!G. > 

bto nio me parece <>=cto, Sr. president~, porqlle os 
generns alimentícios, e;,tando mnito mais e-ras do ~ne os 
generos de exporta.çllo, ?. muito mais naturAl que peMo.os 
que se OCC11I!"!2em. dessa cltim11 cultura :tbttndonasoem-a 
pata se. oceupa.rem·dn'p!'lmeira, ·e :c.ão. fu:esse01 oin\'erso, 
como sapp<;c o nobre miuistro d,. faz<Jnda. 

O Sr. ministro da faze1>da deu ainda cmno C:>.ç&a dS. ~
de eleva~iio do preço dos gcneros 31imenticio• a deprec~açiío 
do ouro que tem ha.vido por todo. a parte dopois dadeseo
berta du minas d!L Oaliforni5. l\J.as este depreciamento no 
valox- do ouro se tem sido not!Ldo por alguns t<COnomiatas, 
como S. E.:<. aflirma, te:u ~id'"o enueunto impugnado por 
outros que clizem ter elh sido por ora. insensível. O certo é 
q_u.e durante os trcs annos que er.tive na Europat se houve 
algnma cl..vnç<io no preço do~ l?encro~ alim ent:lres, eu nunca 
n obsen«i, durante que no Rto de Jancito nilo ba Ulll:l só 
peo$01l que niio tenha oh>ervado um facto quo contrlL!It.a tão 
s ingulsnnent e com o que se pn""ll em outros pa.izes. 

Sa n:to é pois a f:1l t!L de br.tços ou a diminulçiio na prodne
çio, scnã.l é :1 falta de estr.tdas ou. a alt!Ld os juro:; (que n~o 
é maior do que antes do estabelecimento do banco); &ellilo é 
a deprecia~o do otU"o prodll1.ida pelas minas d!l CaliforlÚa, a 
causa ciR excessiva carestia dos generos alimentllres, qual é 
ent:üo essa cansa. ? De que. depende esse pbenomeno ? Da 
depteeiaçio do llleiocircu1ante proveniente d:. supcnbun
dai>cia de notas do b:.nco. E ~e esta nüo é a eauoa. nni..-, ella 
é a P"'ponder&nte. I• to explica aQ mes;no telllp<> por -tue não 
&ómente os pl"Odnctos do paiz, mas os estrangeiroe, tambem 
tem angment!l.do de valor. Que infiuen cill. com ef!'eito, a 
falta de braços produc1ivos enttc. nós poderi:> ter r.o!lxc os 
p:roductos 'importai!os do e•trnngciro' Nenhuma. Entretan
to é conatante q_ue todos ell•s tem sub ido muito de vnlo~ -

Se é exar.ta n. causa que u~i..,no á ea.reuis. at')s ,g~oro1 
a.limenttues, segue-se que,. carestia de,•e ser m<>ior nos ln
gtore• o>u proviuci:>s exn que o me;a circulante íôr nlai, 
a b11ndante. Or-.>éjustumêuteoqu.e temlugu. 

P~r;,:11utei ha dias" dilfereates membros do. caso. e :t ou
~s piisso&s.fóra della, sem ~e,<; dizer o 1JlOti~o por que fa· 
Zlll es$!1. pergUllta, se este ouuquclles generos alimentares 
Dai diversas praVÍ!lCÍRS CO tavão m:lÍS C:trOS OU Xll3.ÍS baratoS 
do que aqui no Rio de J"'.'eiro; a resp%ta que tive foi que = Pel'llambuco est:Lv5.o m:ús e:1ros dO qtte no lfaranbão e 
no Rio de Janeiro mnis caros do que em P ernr.mbueo. ' 

'Tenho aqui llmll t::Lboa do estado :à emissiío dtt caixa ma· 
triz e das cai..""tas filiaes. que -mostra que o banco do Rio de 
JaDciro tinha em 3t) de Abrü deste nnno (época pouea ma!s 
O? ;xn~os em que estayiio. ~· P""'.incin:; a• P""SO:ta a qutn~ 
dirígt ~•at pergnntos)enuttido u tn;,>lodoaeu Ítu1da dispoDi• 
vel; :1 cnixa filiill. d, Pernambuco, o dobro, e a do ! faran.biio 
Ulll pouco mah do que o seu f~m<lo, conlinnaudo-se &!Sim 
plename»te u millllas prem;:;es. 

Além. disoo, ~e a. cansa da grande elevação do· preço dos 
generos alime.ntieioa fo~ a. duninuiçiio de braços enti!o 
llii~ :endo nen_hwna ontm p~ovincia aotrrido tanta almi~ 
n~çaso de braços como a do Màrnnhiio, qnc tem. exportada 
O!I'ca de 30.()00 e•cra\ os, seguir·se-hia que esU. pr•vineia 
dedra ser aqueUa em que a produc\".iíO fosse menor e o preço 
doa geueros alimcuncios mai010 : entret11.nto <ê-&~ justa
mente o CODtr=io, 1'~-sc 9_11e a• generos estão 311 pox- um 
preço mais barato do que noiUo, Perno.mbueo e Bah)a. 

P.->det"-.119-me· ha talvez duer, senhores, o que sobre eeta 
questão jll. se dis•e na outra ca'!Dllrll, a saber que o ouro niio 
t~m sahido do BMl, que e~tà em al.gum&3 provinda do Nor~ 
te. :Mas eo. notarei em primeiro iugar que o Sr. ex-min.i6tro 
<i:' ~enda, que jul~ sobre .!octimentos importantes attan
di•m•. e que $8béndo muito bem do que ""passa no -:.anco d~ 
BnuU pa-rece. ID:Úto habilitad~ para. for= conjectura& 
azadas, •~pe>ta JÁ que tem ho.n~o C.'<portação do ouro para 
o ~getro- to11 mostrar dem&IS qne não de\e ha.er ans
P;•ta. m.aa cene.a que nllo existe muito OUX"O nU provin.. 
Cia& do Norte, e que quasi todo elle tem sido cxpo.rtailo para 
~,estraDgtiro! J!M apoiando pe.TB. proçar i..to no qae aqui nos 
.... sae O SI', llWillltl'O da faul!.da. 

-~ proviDciu do Rio de Janeiro e de S. Paulo exportilo 
mw <i? quaimportiio, as da.. Bahia o Peniambnco impor
tao I!l&IS do que export,iio. Eis-aqui a explicação do raeto. 
Nós remettemos; llluito enro para a.a provincino do Norte,. 
a.6m de se~ applicado na compra de ucravos; :t.S&im o onro 
nesoas previncias .regorgitou, era supoors.bundante e antilo 
foi exp<1rtado. p o.ra o Cl!tra.>geiro; hou"e essa corrente do 

_Rio d~."Jlllleiro """" u pro~incias_® "'o• te c duprovu{..; •• 
do Norte para lE~pa. _.., ' - · · - -

E uem:oio, DO SlllCO do Brn>oil houve t!Lmbem nmn outra 
corrente, com~_nós j~ mootrálnú&, em \-i.rtndo do. qual os 
~spectl!(l~:res l:lo :Uli basear ouro, o o c.'<:pOrtavão: mas 
ato fo1 tila onol'Oso ao banco, que elle hoje n iio dt"L . mais 
ouro, começ.'Llldo a.>simj §. a violãr as condições do contracto 
a CJ!Xil estA <>brigndo. trocando suas notas niia por ouro. 
Dla>• por moedA-papel, para. cuja maior deprcc;aç'"..o alie 
tem ~da mai• cou.corrido l:w.l"'lldo na praÇ4 1llWL imm~a. 
quantidade de •na• nota • • 

Se o oaro que tem ido p:ua. as provi:leias do Norte niio tl
v~sae s!do e.'<;:mtudo (o que é impo•sivel a vitta do <tUC levo 
dito), como ns sU:Ls tra.n.sacç?">eS não se tem a.U!!lllentedo, ao 
meDos em grandceacala (como se póde coMl nir da grande 
cxport:Lçiio qnc tem hnvilio de brnços pn>dne'..:\"os p:u!!. es 
p:ovinciab do Snl).seguir-se-h:l..que o meia eit.,ulantt! dcvm 
ser a.hi mais nbundante, e por eatfseque'<lci!L m:üs dopr~eiado 
do qne lllL côrte. MIU' eu mOstrarei mo.is adiante que é j n•
tllme.nto o contrario que tem lugu, 

B!' ourn:· conS:I, senhores, qne prm·::. :linda, o qu~ ncnbo 
de ID;er: ~Jf!'enmres pessoas m~ tém-n.w;vernoo que nüo é 
com .acihdndc ,que •e ach:~ aqUI na eõrte not:Ls <l~ !!Overoo, 
e entre est:ls pessoas cito o Sr. inspecror ch :tlÚl.llêl~go.. A 
raziio.é a seguinte: a$ not!Ls do banco do 13rnzil níi~ correm 
em todo o impcrio.· mas bnv~ndo no Rio do .hneiro n:teesso 
d~ meio . circulante, c n~o se pe>d.endo m;:porw.r mnis ouro 
para oucrss pn.l"teo dohn~rio, por sel" elle muito r.nro, mn)l- . 
dào-se 110t~o da governo. El>.ponou-se prhnci.ro t oô.o o onro 
que so pod1n e:tportar para a Europa, c tambom para o nor
te do Braz.!!; nw.is t!Lrde e:s:portárlo« nota.s do tb csouro. 
O~ n_ob~es depntados vêm bem, GOme n ão enj:!lno, a eon- · 

n exuo 1nt1ma que ha entxe as diJfurentc• qucstúe& do que 
ttato, o como ellas se ser\'em mutuamente de :poio umas~ 
oattas: ' -
· .1\S n ot!Ls do bnneo do Bnuil. nilo têm curso saniio no Rio 
de J::a.neil'o. e.s dn.s caixas .6.liaes só meu te têm eur.:10 nD.S rcs-.. 
pecti•as provi~:~cias em que e"l.lru! exi•tem; a! n otas do the
S<>ura, ~lo centraria, . têm curso em todo o impcrio, Da !ti 
r~•lllta., pelo5 principia• bem conhecidos de economia poli~ 
tica, qne ellas devem fugir dos lugares em quo o meio cir
culante fiic mais abn11dAnto, e que ellas Dão o podem fuer 
de uma :canei~ permauente &eniio por .. ,.. raziio. So pois 
as notas cto thllSanro &iio mals l"lll:ILS no Rio dcJIUIOiro do 
que nas provincae do norte, é que o meio circulante émais 
abandaute, (e por COilSe:IUcncilt mais depreciado) :aaeürte 
do que nu pro\'l:acias. · 
~ru se o meio circulante e.tá mais depreciado, está mnis 

bary.to n a cilrte do que ~ pro,'inciM da norte, as Dlet'Q.• 
donas que ellas comprãoon vendem p&1"Gee11:1 mais buntus; 
ora, é.U.dajuot.amenteo que tem lugar. 

Nós podemu• pois, ....,bore3, noa fellcitax-mos e darmos 
~ 11. O..OS de que a cansa da carestia cios ge~:~eroa ali
Dl?lici_?s llio 5ej& devida :1 'llltl& causa tão triste co11:o a <il· 
IDlnulçao da _producção. Tudo depende do. emissiio excessiva 
do * eodo Bra:z.il! · 

Tuemos mais alguma& ~».SequenciJls que <lahi resnltão~ . 
Se M excesso de meio c.ircnlante, a maior parta doo ·ge

n e_roa, até ogox-a, pasa:nd.o :nas alfaudegu e eo11sulsdoa ~
~otto• segundo oeu o valores, estes "a! ores sando mnls cl<l'\'a
doo, o E $tudo deve ter tido muito ~or.nndimento. Ora., os 
nobr~a depnta.do• sabem que as renw do Estado provellíeD
Ics das alJand~gas de alguus anno5 o. e&ta parte tílll: aug
mentado sonsivC!ment8 , sem. qua entretanto tenha bs.vido 
a11gmento sensivel. nas tarifas da importaçii.o one-.rportllçiío. 

Se tivesse havido diminnição na piodncção, cozno algàns 
Srs. deputados ouppoe-m. não seriA possível concebél' esse 
oogmento. )>?tque os ptoductos oompmo-se .com prodncto• , 
e como podet>amo• nó• ter p~ tão grande qn.'\Dtidade de 
geDP.1'1)S impt'ttados! A prin.e~pio, é verdade, gnndes som· 
mas d" ouro tendo 5ido apartadas, em conoeq_neneia da 
gra»de eiUiE&Mo de notas do baneo, de:via ter haV>de impor
taçiio em go:n~ maior que a correspondente aportaçio. 

O Sa.. s...,...,.., V '-'-~-• : -E a exportaç:iio niio teJD. aug
mcn;aao tanto ? 
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· APPEN:DICE~ 63 
O ~. Gon:s oc SollzA. :-Eu noto 'lima diffc~uça; qu:w~ 

àa ae começa a emittir no~as. a. importaçíio toma-~ maior 
de que a exportaçiio; mas depois niio ;!<! emittindo mais· não 
ha mais excesso da importa~ão sobre • exporto <;'lo, ""l vo"" 
Jln~ções ncci<knws <iUe selX!preexistem. Se hoje o Rio 
a. ":rnneiro =pom lll!\is <lo <1.'"' irnpom, ~ pela rnziio 
de 'I.Ue 1Unl\ parte do OurO (!UC ~ecebc vai agon .para lli 

··· -·provmci&~ e de. ~a.. a Euiop.a.'--'e .. e'!'ª'L ª"-'..., necessariiL
mente ba"<"er mnidr cxportaç-.Io para haVIlr eompci{sitç:;:o.-

O Sn. S .... u:s To.:n.:s-HollEl! : - A importação é m:üor 
do que a e:<.portnção. 

O Sn. Go><F.S.l»! So<:~": - A impo,taçilo :n.nnca .pód.e ser 
de nwo. mllneu-a ~rmanente maio~ do que a e.'<'ro<tação, 
e oice •er•"• apeua~ ba l!uctua.,Ccs, ora de um lado, onde 
outro. ::S:a cccosiuo de uma p-ande emíss~o de notas é que, 
havendo grande exporta.çiio de ouro, a importaçiio em ge.oe
ros excede n eAportaçlio. 

o Sn. SA>rPAIO v."""" :- ~"" itnport.açã~ ~ c>:portaçõ:o o 
O':lro nüo tem tülo influencia. aJ.gurna. 

· O Sn. Gom.-s »~ So~-z..t. :-Só V. E.--t. é que àiz i•to.' 
O .Stt. -SA.'liP.AtO ·v:A.'V~.t. ;-Pcrdôe-me, ~ producç2lo ào pniz 

é que tem influido. . 

o Sn. Go:nE< "" Som~~- En h !aliando "~ r,_~to '"íue se 
dá, e que conrirm~ o que acabo de dizer. De torl:ts ,,. Jl~rtes 
do paiz tetil subido r•querimentos de fu;:.c~ionarios publieos 
ao gcr;cr:lo e á as~omblé..'l. ger.l! pedindo ~u~en~CJ de orde·· 
nados, porq nc todo o muudo sente " ncee»íd~de qu.e hs d~ 
algum dinheiro nmis P"l"ll viver. 

A C3ma.ra do! Srs. rl.eputadvs mesmo tem de al;;= modo 
reconlle~ido c•ra necessidade, mandando Cllm elf<üto aug· 
mentnr alguns ordenados. Havendo ~>tcesso C. e meio vircu
l:mtc, b:tix<l o valor ào dinheiro, c todos o• order-.odos v~:n 
a ser c~n<>res do q_uà ~rilo. A jtistiçn pedia que todos elle• 
fo!Selll augmentodos xoa meo!Yla proporç:io. {Á poi~do<.) E' 
nm l>O:lto este p~r" O qual chamo 3. ntteU\'lo i!o .gabinete, 
afim de que. Q}bondo P"ta o~ •Dffrim~nto• dos emprcgedos 
publ:i~os,. :.>ofl'rim(:ntos que pro-v(?,m da exc~ot\iva cmissn.o quo 
tem feito o banco d.o Brn?.\~, haj" â.e fuzct uma rcvieU.O nos 
ordenndos, e no• tt])tes<:ntnr um l'roj ecto nugmentando-o~ 
conveni~tem~ute. Niio posso entrar agora no. desenvolvi
mento deí!tn. queHlio, porque seria. mister fnzer = digres-
siio. para n q'lllllllno tenh" tempo. . _ 

eEu di:da qu~ o meio ~ireuhnte tinhlt •ido com eff•ito de
pr eiadC), quo dC'Iia t<~r ht.\ido mais imponayao do que ex
por teQlio, e qu~ ist<> d~v~rn t~r tJ.ugrncntado a renda da• nos• 
sa6 alfe.ndegn• E' com. c!teito o "\ne tem aconrecido ; e not<!l· 
se que niio ne<>ntece sówente aqw., porém é facto que se tem. 
dado em todo• o• pnizes em que tom havido e,;:ec•so à.e meio 
ain:ul:mte. ~ rnlNcl\ tern esSQ Liato dobc:o:àc !Je ter ori~;em ncs ... 
se ex.cc~t~a ~o meio eirctt1unte ; estti. ainda reconhecido. peios 
balanços dQ div~rsos blUIC05, q_u(} immedintaroellte q-se es.'e 
excesso se dú tod!U' ns consna têm ~ubioo de preço, o os ~:el!e
ros alimenture• m,tis que todos ; que immcdiat.,mont<> os 
rcndimen e.;.~ dos nlf.tndegns t.êm subido e P"rece hnver um~ 
;proaperlda~e gero! e illn8()ri!l 

Assim. ~~ntes d" crise de 1825, por exemplo, quando se 
trata. o a de ""ber •e se devia pormittir pOl' tnl\i• longo tempo 
a. ca.ntinnaçii>• de poqucnao nata~ na circulaçiio, sondo tsro 
permittid<>, depois de alg11ms diecu>sii.o, q_ ue coutinuasEem 
por maia OJ>Ze a1lnos, O$ bancos provinciaes inundárl0 o palz 

·de xoo;;as {os nobres deputJ~dos mbem que quanto mlli• .pe
quenas slio as notas maior emissiio é po.oi oel); a emi~são 
foi então llluito maior do que cenviuha. ; o~ rendimento~ do 
pa.U; lllll!:mentárão e:s:ce.ohamente, e o lllini~tro dn ccrôa., o 
St. Robin; on, "eio f•lieiW--se pcnnte a oam~ra dos com
muna pelo. ~de t>rosperida.cle de que gozam a noçiio, e pela 
SllbedOTia dns mecl.iàas toma.do.a lielo g.woroó; mas dahi a 
-poueo tempo começou a cataatrophe geza1; a• quebra• co-. 
brirú<> o ·paú: inteiro, quasi tcd.,. os banco. .su•pendt:riio 
l!<!nB pagamentos, oento e tanto!< falltnio: ma9 antes de 
chegar a isto tnda& aa (!OUsas ~ugmentãriio ~e ..,.lor, ~ue 
ar~ nunca falho~<, sempre que ha •una crise oommer
cisl, abnnàaaoia de descontos, ab=oaucia de depositos, 
abtmdancia de "Nmdimen!;(), ha -.ui certo poo~~n.nmcomo qne 
eatiafaçKo geral; .mag bnmediawnente depoi$ a ca1:aSrn>
phe apparee<> de tnn.t. ~ira --.)e.ltlllta, e neo.a ocea&iio a 
que llle refin:> a infeliciõlade foi tal qne bco11·~ chamando a 
prooporida;ll< Robi'UOlt.. 
• Eu fare.i daqui a. pouco algtuaaa citaç.ões que comprove 
'uso~bor. 

1\!&s ·vou mostrar primeirQ CiiiDO é q_ne .essas phenomenos 
re passíio; e pan. linn&r mais o que acabO da diier, wu dtts
crever o que .e pas6a. no interior do baueo. Vou descrever s 
maneira por que os banoos privilegiadóa se srrninão. 

MM ~ q_ae se veja isto melhor; em vez de me :U.n~ em 
g.mera.l1dades, YOumostraro qnc ..,paetano interior do banco 
d<:' Bra.zil, e ao me•mo t=po nnalysar a natu.Tez& d.e oeu. 
privilegio. · · 

. Oo nobres deput!ldos &abelll.fet< autorisOU•Se O b!lJICO <lo 
1 Brazil a er:>lttir em no~ o trl o d~ seu fundo di.Spo:nivel. 

On, ,·~jamos o que e~te priv· egio $ignifica. Pennitte-se 
queM o b!UleoAo Bra2il tiver 30,000:0005 ·ae fundos, elle 
pos>a emittír 90,000:0005. Von mo~trar com eff~ito que 
so,mclhante p~iv\legio ni>o súmen.te tem. causn.do oo paiz 
male> inau<ii.tos, pcré,., de ms.is nem seq_uer tem ~I~<mrndo 
no·propric banco"" v=tagens que eriio de espenr,pcis elle 
hn àe quebrar in[a!Evelmente (jâ está com symptomas 
ài~to), saho se o ..,.ove!'D.o quizer sustenta,..!a, o qn.e uãQ deve 
r~··~; mns eu debto esta. q_ o estão af;;Ora d~ parte, porEJ:ne só 
quero mostrar como é que as comphca<rõe•• 'JS males do paiz 
provém principalmente do baueo. · 

O banco. como <lls~"· p6de emittir 90.000:001}5. Se elle 
eon•ervasS<J 30,0~0:0i,O:) em ·ouro nas SUIIS ca.~. e emit
tisse 30,000:000:$ sómente em natas, nada. mnis legitimo, 
poT-que o gc;ve:rno ntlo iAriR .ent.Ho ma:ls do que reCf!ler 
30,000:00~ a dL~ ontrca 30,000:000$ em notas< t<!lldo o 
valor do onro, isto 6. podendo ser pa~a.vcia !!. viata; ll.te ahi 
na da maie ]~_:ótimo. Entte-tanto o privil~gi~ pennitt~ que elle 
emítt" 90 OOO:OC05, d:í·lhe por eon~<>quends 60.000:000!!), , 
pois quB perillitte que ulém dos 30,000:000~ le,;itimamente 
seus, tllc emittb. mais 60,000:0000~. 

Senhor~•. é notavel quo as differentes pessoas qt:Je ti!m 
fallado sobre bancos. di!(() me~mo os que têm escripto sobre· 
banco•, trotando muito bem de ce~t.n. questõe•. l"'reçiio des
conhecer :algumas outr.ts, emittindo proposições qn~ est(i~ 
em eunttadicç5o xnanifest.. ás qu• &e.-.biio d~ sul tentar; é 
notavol que e~erjptf)res, accupa.ndo-·se desaa. ma~a, n.ã~ 
tenhão foito reparo sobro este eseandaloso privilegio, isto e, 
q,ue f:'e de a ~erta claBtie d.e cidadiios Il.em wa.is nem mellos 
que o rendimento de 60.000:000$ ·ou privil•IZios onologo~. 
O rendimento de 60,000;000$ " lO % é 6.9QO,(JO~; por 
conscqucnci~ se este privilegio fosse·aproveitado em toda 11. 
sna extensilo. r<>~ultaria. que o banco cobraria oobre o paiz 
<>á custa da pruz 6,000:0~. annnslmênte. 

Ont, scn h ores, como a nos•a rendn.; de 36.000:000$, t9rmo 
n"ldio, segue ·•• quo se da .ao banco ao Bra1il o privilegio de 
lovantsr 5obre o pai• um itnpo>to igual ao sexto do& nossos 
renàimc:ntos l isto acontece\ ia ao menos se elle us:as~e C<lm 
todn a. plenitude do seu J'l ivile)Ó.o. Note-se qne u~ se põe 
p~ nlgum11 n i>~;· o .~uco pod,erla em certas ei=Qtl\n• 
C>o.s nso.r de todo" prl\·1legio que •e lhe <léu. 

QnBndo •e me po•~~ diz:er q a e o b&uco di!. algunoa. eousa 
:to governo llnl coneequ~n<:1a das notas do thesouro qne te
tim da cireu!ação. eu TeR ponderei que. isto niio é n.Lda. _em. 
compemaçiio dllquillo que 1e lhe coneede. ·O banco~<> encar
rega dous nnnos depois d11. sua insta!laçiio a retir~ ltUDW• · 
mente da praça 2,000:0005 de r1otas do tkesouro. obrii!SDdo
"" porém o go.•etuo a. pagar depoi• ao banoo o valor à e todas 
as not.."\s. que ello tiver urrecad.Hdo, meDOS os jul'os. Ora, 
2,000:0005 a 10 %ao anno d~·~oo,o·()Olb, Tal to onus que 
o b;illcotem pelo direito d e eolmlr 6,000:000& onbre o paizl 
Deve--oe mesmo notar <tU e ~•e pequeno onna niW dura U>do 
o tempo de privilegio. · 

Sei que se 1ne p6de l"llplicar dizendo que ella nii.i:> usa de 
todo o l'Tivi!e!rlo; mss ver om qnero tratar com pleno de•
envolvimento do que !leJa .,.te privilegi<> etn si. 

Digo mais, q=do mesmo o blmco S..e..,.e reverter a fa
vor do thesouro grande ·parte do seu rendime;íto, aitJda..,..; 
si::n haveria um abnso revoltante llOeSil. orgaui.,._.,ão <lo 
banco. 

Não ài~ que isto entl'ou no eBpirito <lo lepslador. IDII5 
passou ceS>Jpercebido : os erros em ~ ·ae ·llrllll mecl.ida. 
qualquer •iio de~em ~r attTibuidos a esta. ou âqnella: pes
SO& ; siio no governo represen.tativo obtt de todos. porque 
em genl nma medida. n~o poo&.,. setli.o (!uando 6 a b""~ 
pel11 grltllilo maioria, e es.,. qae cnou o we<> o foi Pela 
eamuas que até certo ponto repre&enta.-.io_ as idéa11 do psü% • 
uiio é esta ou aqueDa~- que crimiuo,·n~ <eXamino as I intençi)eo, eutr~luo a lei em wdo o sou. pleno 'd~~-v-olvi

.1 ment.o, e tiro del!.a. Stuls roW!equeneias immediW.. . -
A.sMm., üigo e11. ~ (luando !De8Jlio o baDoo en~ 

todo o seu ~eilto.c> govemo. sva organ~ 1liió dei-
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8!! APPENDICE. 
. nria pçr iu~ ae ser muito r.busi.s, porque e<tninleria a ! O Sa:·h~aiiÃO' -E' •te o mysterlo elo eredit.Q. (Apoi<>dbo.) 

·tu•• impo>to. laDçaclo sobre o p&ir na _import.u>c;ia de O Sa. Goxssw5ooou:-Se11ltorea •. mysterio~llioeltis-
6,COO,OOOS. 1~posto lan~o ie utDa man<>Jl'!' a.•rratmn.. tem elll parte algum~. Pócl.e-se desea~nr e explicar · tudo; 

-- - · · --EntretaDto--aro.m~o nilo accnt.eee, po•• e.n luga>:" de h.a leis uatnraes, mm aimplea, que d.w a lw: a tnilo. 
:rewtte( em benefi~io dot!lê6ourtr.elle 'Y1ll-uniC8Ul!:Jltll~M!l . . ---EJLm~~~atei que llo <m!dito nõ.o ha my_:sterioa: e C!lle nem 
os directoTe~~ e acctolliotas do banco, ou &)!te& par& algu»a mystulos ~-p:tes~teL~m~s. Só lia mys
~{W!Cilldore&. PódH>e düe:r q:ue de.sck que !O t-tm dado pri- terio qun>do l!é nio v~ o fuudo das eous:ti: nwnrmmdo·o 
'<ilegios, nenhum foi tiio exorbitaDte como estR, neuhum p<~us~U~~euto p<>ll&tra até o intiJDo dellas, tudo é cllltl) oo1no 
5e lhe pOde e<>mparar, etn pjlrtt> Denhums. do mundo &e tez a luz do dia. , 
OÜilda isto. porque qlllmdo se de:> .ao ~nco de If>ndres. ~o Todas u vezes qt~e um ballco, po~~5niuiio ao,coos, pu_der 
de Paris. e :t outros bancos, o pnvilegto "~hmvo de eallt- lanço.r na clrculaçiio 90:QO~ po1suindo 60'0COS grattuta-
1ir bi\heteo, sempre o 3<>"en.o titou pua si uma ~:nde mente, é claro que elle ;>Ode dar cl.inheiro a jurn nienos 

. ps.ne do teDdhne:oto dcSE~ b<u><".D$, como aoontecen e aeou- eleoado do que os particalues. e IIISJm todo~ os que têm 
tece com o de Lo11dres, de qne o go~uno eotn~u a tomar 1 ~ precisu do capitaes JlllrU awülio de suas illdustrias r e
p«ra si todos os fundo&. e entilo llO eo1so de haver nease 1 c.:.rrem com preferencla dquelle estabelecimento, que lhes 
banco um imjl()Sto lançado sobre o paj.z, elle foi ao xneuos 1 pód~ s~nir àe bon vontade pan u tilisnr o. s ua emiuiio, e 
?e~ertido em 'benelicio do paiz. I colher lucros proporcl•naea. 

um imposto ~U~nual de 6,000,000S á asu:. Olleroso. :Mas ! Nestas eircumstaueias os capitaes dos particulares fie#o 
el!e toma""'l desastroso quando ls:oçado .1>0': utn banco. me- I a.m emprego, como I.CODteceu por '\arl,.,. -.ue11 em França, 
diante o processo qne !i6t< acabat,nos de mdlcar. Com. abn.n· em Inglsterra, na. Belgioa., e em todos o• paiz.flt em que tem 
dantes emi<Siies, e vúuu;ões r11pulu ':o valo~ do :n~o Clt- havido banco• privilegiados. . . • _ 
c~te, o• contrACW todos 09mmere1a.es se :Uta!'o ; quem Nio sabendo que emprego dar-lbeil, elles-deposJ~S 
cl.e;~a, por eot=plo, 20:~00~, agoractue o numeru1o está de- no banco, uâiJ -rec:<lbendo juro al~m ou recebendo JUros 

, preciad.o, s6 t\llll. de_pa&&r t:.lvez 15 on 10:0005 s6mentt-. por muito modicog. O lw!eo, recebelldo eesea depo•itos. aug-
que·bem 9.11c ellc sempre d~ 20:~, todaviae<>mo o-pa8!- · meJlta. ainda mais 11 aua emissiio e a. eleva além dotrlpl~ do 
JDento é fe1to-em uma moeda depreetada, ~s3es 20,000I)n~o ! seu flllld<> di~nhel. NAste cuo umtL P'"'te do :onmera.no <I 
valem mais do q11e 15 ou me!mo 10:0005, ~egundo gue o e:.: portada; os ca-pitaes aehiio cau -.~menos emqne se em
circttlante tiver ~ràido 2S ou fO" do seu valor. Dah1 uma pregar: 03 depositol cre&cem. 

·.hor:riTel illj ustiça. . .Acon tece em .emelbsnte aituaçio qu"os Cfopitaes depo-
Toda pessoa tambem enj01; nndimentoo ivrQm a-..al>aà~s aitadoa re11dtim 2 ou 3 %. e 011 qn• estilo eDl miiol particularea 

ém m~a (e neste ca&O tll~o todo~ os emprega_dos pnbü- muito menos on nada, 80 passo q11e os accionistas do banco 
cos), te:1l igua.Iroente ele soS:ror; eUu receberll.u quantias rll<lebem ltteros de 16, 20 e ato 24% ! 
eujoo valores :llomiDa~• ~o o• mesmo:• que utea, po!"m que, Mas lno nno pôde durar muito temJ>O, porqae todos -pro
em l'ealidade, tnio 'Valere& :muito .menor e o. Que differenc;a curão m~ioa de totnar aeua cat>itaes D!!Üs produetivos. Uma 
não ha com eftéito entre 1 :0~ h<>Je e 1;000$ !-%1tell de 1~, fellrs de etnpt'IIU& app;a:tece; 1urgem de toda a parte uso
ante-~ da ereaçio do baneo do Bn.zil ! Quem tulha em c:ai!Cll eiaçQea pata. caminhO• de feno, CODlpr&ll do torru, csp\o-
100,000$ , .• sus. fóttuna redU:tida a 75 ou ~O sóment~! No -:açiío de mina~, empte•tilllo& estrangeiro~. etc., etc. · 
meio dessa eonfaJiio, e perdlluperimcutada por ~n~ gentio' • C<lmo " neceuidsile ~ &ell~idaao !llesmo tempo por todos. 
ha quem -.eja. aens rendimento• augm.entadoa; llll$ perdem todot ee lançílo ao mesmo tempo, todos cortem ao banco 
para que oub:'os ~m. par& trocar snas notas 'Dtll'll ter <lillheit<>. Mas o banco, qtte 
_ O pri..Uegio couceaido ao Õlulco ó immeuso, entrc~l!uto, · tam todos os ~ns capitães empngadoa. e fn uma eJniasiio 
cc::DGAConteCi! qua:~i aempre com esses íavorea. e ..... lll<ll>· exce....,iva, uio tem com que pagar, porque Dlio podeti& •el1• 
çües, "s.scs priruegina injustrunente ~ot>cedidos, cl1cs uiio der d~utro ele um curto pruo, r.em grande perda., os efi'eitos 
siio pro\'<litoBOB àq'.lelle$ a quell). fQriio dadoe, e neltl con• qne P'JI&'DI!. Co0meçs a deocoufiança, •e D~•te cuo o banco 
d~~om no fitn de~ejado.... temqueD>oa.uxme.elleaustenta-u; doeoutrarlo, arnüna-ae. 

O s,. Ncllf•• : -Nlio 40Í te cou•egue o ~ande fi'IZl. qne O. banco~ ptivilegindos aehio no go-<emo um a:mi~ que 
~da d'nhc'l() ...w bal';lto ...,tn fa.vorccer -aa industri:~.s. ll~<·• dl "'lllüo, eomo aconteceu com o biUlco de Londres, 

r 1 1 
,... onde tor!i:o •nspensos os pagaii).Oiltos d.urs.ute 22 aunos, \Mir-

O ~n. Go""" oE So~:u: - Entt"O j:l úe$U. quutito que o d~ndo tnat notas 25 e mesmo 50% de li<!u ,·alor ! Deu-~e 
nobre deputado cbama i minha atte11<;alo. ne•aa oee:~>oiiio o eoe&D.clalo de cmkt~ar o ~verno que tive:-· 

Vamos <~er )lrimelroco:nolt ruilla penetra illfallivel!llallte &em C11H0 {o"'"o, 6.l'e:tar deua depreo:iuçào w<> gnwde! 
n:)s bnnOO! pri"l"legia~•· ~ , • o sa. C4a.alo, -A e<>mmiu;o ~ camara dot eoromua,. 

Tem·ae dlldo porn leso duu razws o.stenan113, '!ll<' Yon diuc q11e 0 onro pelA sn.a. l'!ll'ÍMde é quo tinh:t.elevado o seu 
e:tp<;t ; porém h a., •e m~.n~ cogru>o, uma Olltl:&. ra.z~o m:1ls ·1 preço . 
...,éllJ.ea que me par~e d>ngu" o phenomeuo, e que e:<. porei . 

0 5 
T H ~. 

ciep~i1• I •· ou~ Oln::a u..'l um aparte. . 
· Os uobnndapntadoa&abemqneé opiní<io ~ntead- '! OSa. Go'"'"' PE Soç:~:,.:- Y. Ex. a.tl.c:ngaz>ado • .Além 
mittida que um banco faz U!I;O legitimo de sua carta. qWI.ll· d& muito& eoonomistos' que se oeccpàrio com esta· ma
do clle não emittemais do que o triplo do seu fUlldo di•po- teria, teubo a men favot a opinílio de historiadore•, como 
niveL ll!n~ na minha opinilíl> isto 41 'lll:D.a proposiçi[o r:uoDe- , .Ali•on, Bron"b= e outros. A segunda raziío que dio 
truosa. que eu e~rcnbaterei com todas lU1 nullhu forças, r.m- ! p~~ra a queb,.; doa banCQ! é a ~cessi~a emissiio; m~s 
bora defendo. n liberdade dos banco.o. ' aquclles que têm tratado dessa matena. Di!o têm Q:pli-

(Ha,.,. 4parte.) 'I cado como as emissüea excet'&i.as podt~ ~rejua_iear ·~~ 
. • • ·- • _ , bancos. A raziio prov&m de poderem eunthr m u1to ma1s 

E11 ••• qnc ~ta op:n>ao ha de cuco_ntrar llppoltÇO<g geral; i que 0 fuudo dioponivel e de baiX>I.fem de mais ,. , taxa. 
?_Orque todQS oo escr~ptores ~ Co~tuelin.. Ü<lUl'celle--en!lul.l, , do desconto. Dispondo de tlu:na'ltha emioaiio, oe bánco~ 
fJuey. Wil•on, etc.) q~e f'ill110 a r~to do bancos. ~t~m 1 poàcm dar dinhliro a. iuro ou d e.contat por preço ·mait. 
qu': ~ geral_é penmttldo a 1l!Jl ~co e mes~o liClto I commodo ctnP. os particulutll, dimillnind<Kl além do que 
em1tur a~ o rnP.Io _do seu fWldo dtspon1vel. ~Ues duem. que ! deve ser. Se llíio tivea:;cm e.:sa f'lleuldade (a ea>is~o no triplo, 
se un; banco eunttir ,eDl n?l.a.s umn. •o~m.a •glllll on ape,nas •

1 

ou mtsii).O um. pouco mlli.or qne 0 fnndo disponi-.el), Dão 
s!'penor ao. fnndo. dlspon1vel, ellea n w seriio .nem t~tea a ~mp<i!S~ dinheiro. senão :pelo juro corrente,~ ent.io não 
"''• nem ute>• á soc•~e- • • ae ausl!ltarílio es~ =es fataes de que teuho fallliulo. 

Qnem tendo 30:0005 em auto póde ennttir OO:C-QOS Olll I 
papel. xecebQ uma. dadiV'll de 60,000S, Dahi r""ull;l>a que (l!a~<m gparle.) 
qaaudo ' " a~u jllivUegio analogo ao banco de Frença. em· Poclião-ae bypotheear os 'betls de raiz, tendo-os dividid09 e 
qWUtto oo parüculans tinhão ~. 3 e até 1 % c<>mo rencli- snbdi'rià.os. Nilo dlgo que isto seja eon•eniente, mas ao 
meato a~ seus eepitaeS, o banco ehegava a dar 14 ~ 24% 1 n:e:1oe animo bmc:o te= com que pagar. 
aos «ens aoc:ionista.a. Todos ot escriptotu CODdemnáriÕ iAto: ~ - ..,_, , • $âo 
toei~ conàetnlláriío o vri..Ue~tio ~ue pmaada tio teroltante 9 Sa. C AI\bO :-Tem os euuo.t4s ue cartellll. que 
i:njlUtiça; tnao nio Nmontãrilo A CSIWl que a prod.Wo, a 'ftiOnr>. 
$D.ber : Pennittir .que emitts 90,0005 a 'lttem B<lmente pos- ! O Sa . Goore> u.: So~--zA , -Bem que tf::lh•. D& culG!n 
w 30:000*. __ · algu:ns d!"eitos, o banco pbde empnatnr dillheLtC. 
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APPENDICE. 
O Sa. CA11alo·:-Fau::do deseon~:;; nunca a etnissio·é 

a doseobertc. Se o nobre deputado não elitenden assim, 
('qw•ocou-se. · 

· O Sa. Go"u '"' Sooz .. :-Poio o b~ne<> do Brazil Diio pôde 
aaprestar dinheiro aobre bypotheeao! 

O So.. c .... lo .-N:l.o, 6<!nhor : s6 deseouta. 
·-o sa. GôMI;S-J>l!'Son .. ' -Creio que v . .. b. e.tâ.-.ugt.· 
nado. 

.AI.<i-aca S.S, DErOTAD09 : - Nio estA. 
O Sr.. Go•~<s DE Sollz.. :- Bem., i1to niio alte:ro :nada o, 

meu mciocin!o. 
Os •. C.alllO: -.Altera muitc>. 
O Sa. Go:u:s »E Sotr.t .. : - Niio v;, o oobre deputlldG q_ue o 

banco dá di'!beiro a 7 % quando na pnça esú a li, e que 
p<>r couae~tnmte perde 1 %! Exemplifiqueroo• a qu.estuo : 
onppon_!lamoo qneo baneodàhoje90.000:000S c. '1 %, e que 

1 amanhã& entrs para o banco 90,000:0005 em nous pedindo 
ouro, o, qual eat:l. a 80/0 na praça, ou s6 póde •et- com
praào por euo preco: Di<> oej:t'Q0·.6o qn~ o banco perde 
l % &obre cada lOOS, isto é, 9Dii:Oo'05! 

Eu ~ejo que me. podam ..-.:&pender que tomcl uma hypo. 
theaé e:ltttemada, que nio tel'K lugsr Jimais. e que •• nota• 
do banco. fican~o ilgum tempo na. e>reuwç-:io, proeuriio ao 
banco· um reudime11to que contrabelallça e mesmo elt<ede 
a perda pon!vel, e (relativamente a seu espit&l dtl entrada] 
sempre effectiva que aubamos de apontar. 

Supponhamos o capital rlo banco sempre igual a trinb 
m~ e?nto~; sendo elles eonser•'!dos na ear.r.a, o.b•nco plxle 
emltb.r·9(),000:000S em notas. Supponhllmos atn<l.'l que a 
ta>:a dos deoconto~ M ptaçs esteja a 8 %, ConsideremQS oo 
90,000;0005 divididos em dual pa.rtes, 30,000:GOO$ e 
e 60,ooo,c.oos. Se o banco emittis~e s6n.cnte so.ooo:oOOJ:I 
em bilhete~. a taxa dos descont<?s ~endo a 7 %, é claro que 
el1& petdena 1 ~ em cada 1005, 1~to é,. 300;000$, pois os 
30,000:000$em ouTO que elle guarda dar-lhe·hião aos 8 % 
da px_açs 2.400•0005, du.rau~ que de~~Wntando o banco a 
7 % a merma somma ih lhe dá 2; 100 ,OOO$, donde resulta
rln a perda mais e,çima mencionada. 

Poréal. o )>anc:o, podendo ei:J).ittir maio 60,000:000S em 
notas, olle poderia '<!ih i, & oet a em[&aiio a.bnndante, colher 
um rendlme~~to q,ue contzabalança11c)on meomo cobri.oe a 
perda ~"De eDe tem por outro lado. Um calculo muito sim
ples r~ vet que.uma somtna quaal igual e. 4,300;000:1) a 7 96 
produz 300:000& por anllo; assim ~ê·!le, creio ou, clara
me!lt~. (In& se o bllllco por runa.I'I\Zilo qualquer niio pude11e 
~ttl? 34.,300.0005,êllc so!fre••a l!lfallivelmento uma perna. 

Eu uiio attendi maio aeimo. tl.s despem• do estabelecimen
to, corao directoria, cuaa, c=hagem de metlles, etc. ete. 
N-oo exagero, creio, di.zCDdo q11e o õ•noo g.~atll ann11Alment~ 
lOO:OOOS com isso, o que a 8 91) auppiie um capital do 
1,2.50:000$. EsB.Il aommu. reunida 4 precedente, ~ pouco 
mo.i• ou menoo 3S.SOO:OOO&. Se poia a eomma da cirt!uL,. 
ção do banco uiío e:r.cedc .. e no sexto do CII.Jiital "'al.ioado 
(que eu ouppuz actualmente de 30,000:000~) o oatllbeloci
mento texia iufallivellllente projuizo. 

Tal é a. nuiio. aenhorea, porque 111nito. estabelecimento. 
bancarios.faundo openç3M em appueneia muito l~tim••· 
&em que ho11~esee <> menor dnlo, tém quebrado com perda 
mais oa menos grande dos accionista&. Todo o bmco que 
des~o~tar por tsn inferior ~uelli. por qM se desconta na 
proça. Além de p~nzir muita perturbo.çio, nilo pennittindo 
que os capitaes particulares tenhiio o intereSJ<e, VIUltsgcn> 
c applieaçio -'\Ue elles podiúo ter, arrisca~se, ·põe-!e a desco
berto, contn..do com. o rendimento de uma gn.nde emisoiio, 
a qnnl muita& vezes, nilo ap,parecendo, o C:ouâ.uz lleCe$sarin.· 
mente á su perda. 

Niio é esta a unico. ).>e1'da experlmentsda pelo banco do 
~razil. Se ~ardando em caé<a 30,009;000! em onro eUe 
tw~<e emltttdo fo6mellte 30,000:000$ em llapel, uiW teria 
bn.udo a minima altera.ç>:n rut :praÇa; porém fiUelldo elle 
ums emiaaio mnito mt.ior, o meto cirenl&Dte.. eomo ji moa
trãmos com p:rande doeenvolTlmento anteriormente, df'llli • 
nnio ulDito de valor; grandea eoJni>Hl3 de olll'O forio 
e contüluiio a eer exporlada.s ; e o banco. para ~ti•fa
?.er ~,suas obri~, tem •ido sempre obrigado • comprar . 
ouro _'ao ea~geuo por preço superior á'luelle que e!)~ 
depo>B 6 obnjZ&do & lauçar DO mercado, dimdo-se, como 1 t.mlbem ji mosmi, llllla permanente corrente de otll'O entre 
esta praça e •• pr&ç:as e.~tTangei!'U. ·~ 

Tal4 a segunda tonta de perus aa um baneo. Se se trs· 

b.a5e de um grande paiz, tendJI vasta população,~ que SUS$ 
~~ oommereiaes fcsaem "!'nito a_!mnd.antes, em que 
.D.~o houv-papel-moeda, e a tmlSSilo nao fosae JDnito COU• 
>1deruel, a rotaçio do ouro niio teria lngar. po:qoe a..s.sim, 
~m?jê. notei, ella só existe qut.ndo a eommado p:1pel Sdn· 
c•an? é ouperior âs n..cessiaadeo do paiz ; porém aqni no 
Bra:.il., onde a q~>J~ntidade do pap4l-moeda jú é tüo abundan
JeJ>~&.JlSII,Í~ . fac!l.-ªo _q!;e eicedar esoe limite, locupletar :1. 
praça de p&pel deprecladó, ~-oeclioiãcnr ebsa -rot:>ç3<>qu<~-
começou logo depo'a do e.>tabelccimento ao banco c qne 
tem aido por talJP.aneira onerosa a eete e1t&beleclmento q.,e 
elle ~:se •isto obrigado a. elevar a tsn do• d<lSoontos pam 
restringll' o curso de dUU operaçõea (porque 11. rotaçiio do 
onro é tanto maior quanto maior .l'ür a cir<:l.lnçio dob.,co), 
e a n.!o pogar ""'-i• slllllllOW em moeda xnetalliea, confon:ne 
as eondi~n de sen contracto, mc.s •i:tn em notss ào the
oo-nro, que elle co1u sua emies<io abnn<bnte tem contribui-
do adoprec:illl:ma.i,. do que ellnsjé. uta•iio. Eatuco-n•••· 
~nhor~, Dtio sio provas excedentes elo .cstndo precurio 
deste estabeleehnento e dl\ ruina pa~ elle u::.rehu.1 Nilo 
é tiio extraordinario ver-se um e•ts iiRADtO tiio nimia
c:ente privilegiado dar<liYidendos t~o eq-nlinoa a Jeus acclo
mstas. a niio podendo j é.rnais te~ realisad<• o seu fu11do capital 
d.e 30.000:000&! t Deveis ~inda lembur-•os, senhcre•, que 
a rotaçiio do ou!o que vos fallei, e que !Ó n'um anno ele• 
~~~......, a 20,ooo,ooos. pód<>-se tornar muito raaior para o 
fntnro, po~qu logo que os e&peenladores entrar~m mAis 
neste genero de negocio a mc'sma somma pôde ser expor
tada ~ importada, duas, treo, quatro" vezes, f!tC., etc. 

Os wcon~eníentes que eu wnb.o apresentad<>, resnltande 
de U!Illl etnissio excessiva, são a•sás gra~es, entze~to · 
como o s beneficios fei~s peloa boncos silo muito <xn:sidera
'Veil!, eu ni!o ~bo por certo ~m vi&t~ CQntcstar o uso do syt• 
teme. bancax.1o ; longe d~ = tal td.éa, eu Mmente quü: 
mostrar oo inconvenientes a que elles diío lug:~r. a5m de 
qtte n6~ pudessemo• m inora-I;,• per roeio de uma le~slaçio 
COMelllenu. Não é agora oeca•iüo do ilecidir qual é o "!•· . 
tem& banearlo o m.ait V:\.ntsj&.:oo ; dei:<.arei i~ta para quau ... 
ilo se trRta• da discussão do projecto s .. i~<>fld·> p<loa Sra. 
Salle• Tom:s HQUI~ID, Augu•to de Oliveira, e S..rpo de 
Macedo; entretanto direi deode j11 que o .ay•te.tna da liber
dade J,>lena ou d~ libercinde r.,;trieth-.., sUo por certo muito 
•';'perlc>nS e muito mais •eguro~ do que o sy$\eJ'l'la prhile-
giado. · 

&i, •onho~es. que ordinnriamente diz-a. o con:rarlo; po· • 
rém eu nesta quonjio nii<> tenho contra mim ~• ettt!ptores, 
ante• pelo coarnuio tonho-ot ~u01i todos 11. meu favor -
peciklmr.o.to aquellca que cone•dcto COm<l o• melhore;. O 
que oe tem dito •obre ... perturbaçüeo commerci~c• quo ha 
n~ Eo;atla~-Unidos,are;;peitodos 'bmcos linoo, ó illteira
me!lto 1nex.acto. 

Nno pe!zea em que ~i•tem b~ntot privil~gifltloa &J.>pere
cem cl'ntluuad&a crit,'S c<'!um•rclo.ea. 

Nos pnbc:s aonde bn. ma i• bc.ncoA, e nondo e•"'• b.lnco~ 
nilD oiio 4IID gerftl privilegiado•. eolllo lltl. booea!n. c Nova 
lnFtJatetra. kto11tece o C:Oiltrorio. No• Estlldoa-Unidos ha o 
•y•tenu. da libetd.a.de, hn o •Y•tema reatricl.lvo, e ha o eya
tema de privilegio. Ora, as ~n1nraa que se t..m feit•) ar.s 
bancos amerieanos recahem sobre os do Sul e do Oest.. 
que • iio banco•'!'ri~Üegiados ; lDC.I com a. bancoa li ore; 
nin acontece asr.itn. · 

Dizem ordinariamente que ha Cj.uebraa numero$ia~imaa 
nos Estados-Uuidos, entre~to desde que n'esse paio ae 
func!Ario bancos até 1837 (perioclo ~ mnioreo partntbaçiSes 
eommerclaes) hou-.e lleste pll.iz apeua8 'UID qttarto da! que
bras que tiveriio lu(Dir em lnltlatf!TI'l\ nos treo 8llllOS d• 
1814, 18l:i e 1816! Oobanrosfállidos sempreacarretâriio 
perdas mea.oa sensi~eio do que os pl'i tilegiados da Ecropa, 
de tal maneira que, na Nova Inglãu.rra, onde ha mais li
berdade. e aaior 11umero de bancos, a_penaa tem havido de 
perda 5 dallat• em cada lDÜhlio de dollara I • 

Entretanto, 1111. Europa, que males tem prodnzid.o os b&n· 
cos privilegiados, mesmo qwmdo elles nio que brio 1 . 

Na cri&& IU>anlleim por que passou aFrançaem·1847 s6 em 
Plll'is qnebftrio·l.,U7 casas comrnerclaa l Tem-se dito que 
os banonol do. E.tadoe-Unidos. qttllbrio muito freqnen~ 
mente; ll1llO é pl'eeiao DOtar prluleirsm~t. q'Oe, s•gimdo o 
Alman&k. do anno paaaado, hll ali 1.400 e tantos b~nCO$, e 
·al é·a allwzdallcia delleo em alguns Estados que jol. em 1836 
;o nUlnerodellea tem &ido augmeutado muito depois) ha-
via um h:nco · ··~ cada 2,047 peNOU 1 · 

Tambem ;dos os escripwrea q,11e c:onhe(el'll. o que ae pll6ll 
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nessa pai~ siio un:mlrnc> era dizere:n que os baueos da No\'lt<o mo•, vale agurs como 1 Oll5 autu da supposlà em.1s•ão; 
hi:!:L'lterra ~Uo os :r..3is !e:;urcs 'lue ba. no muudo! - como n ós pod...nos·fazeT Ag<Jro. eumessa quanti>. tudo q.no.ato 

O btmco de Massachusoet!s, por e..'templo, que d uno do• podíamos C:t7.er o.utes com 100~, sega..-.;e'que o rendimento 
mais ;.•at.igos que ba. nunca suspendeu seu.!\ pn~mentos. desse diuhff.ro d-c\•e.n oa permittir OODlprd.r cineo alq_nei~ 
e f.er.n :nnrchâdo ~m~re mnito btnn. prestando r ele.Viintrssi- de trigo cor:no antes~ mas o m eio eiteulante está, couv) 
xnc-s sen·;~o.;,. :16 pniz:. ("t !Lpresoenb.ndo.., se~ndo· IIe.nry Baker, suppomo5, r edluido 6. metade dosca. valor, e tod:ts a.t merca-
o m~i• pc"f~it<> .-·• :em,.dc l~sl•çao queépo&$ivel haver. dorias dup11càrt.o de Vlllor, em spporencia, e pot. coDse
Os ba!lCo> H--,,..·.,u ~e lii:>erdade re•~ricti<"<> são ~só quenci., oalqoeiredett.!.go!tuevl\lia2S_agor.o vale 4:S; ora.__ 

--Põueo "•~nõ es:p;ntõ •hqceliii pe~qúe ·nu::~c:a. Se -t· ffiiilhuhc:iaos pot' ClDCO à:10 205; 2Glll) rcoocm]ioís26'$; . 
de:-:i~ :tO t :':\):)alho de e otucl:tr a orpnisaçiio dclles, i ato é, aoet.'lmcnte 10 'Yo. 

Scuh,,rcs. tem·se dito muites vc•es c;ue OJl bancos tendem A abundanci:l. pois do meio circnl:tnte não tlltem o j ul'O 
· a :.tbai~r o l'ô!ro d,~ citnhitir~~- To!nando o f!"cto em ~i, i~ to é do dinheiro. 
const~n.t\:; f>o r..:m eu \"O!! ~ot."'lr tp::e semelhaut~·cot:.S:l não Em n.po_io.de minh~ nplniüocu cito!l.!!lcCulloeb, ctuc.cmit-
~e .... c n~<.-es~:!r i~.:~cnte r~u!t:lr <:.!l n.dm:nistT~e:1o b!nC!lria te eSS!l optn1:to, m9.s 1ent demonr;t:rn-la. . 
q&:mdo t ib 1~ir l'!L'l.ÍS bec feita· dv qne é hoje ~m todos os No prinr:lpio ào m eu discur~o citei ::tl~umas P.'11l\rra5 ex .. 
paizes; C.:õtt~ :\baix~m~nto tl(l~ juros é nm inc-onveuientc. tr:Lhidn~do l"e1:.\torio õo b(Jnrnrlo Sr. ex ... mini~t[() da fazenda, 

E<I.. s~i c;, :.te c•'" J't:Of J> i•;rw ~ umo. à"quellil$ que •uble· com ~ 6m de compto,·sr o f~cto d-,, iropo<'aç-lo do ~uro pelo 
v:a. C":'.:'l !It~~ u m~i<-r n"mcro ~o p~ssoas. Não fuJ1o·da.de· b:lc.CO ~<lo Br::~.'l.il. Eu dlsS~e então ~tue não concor du.v:t. com. 

.. ·,.•ur;-!'io c.<:ddcnt al. qn~d~1 o Dancoe~t:'l. em ptl"iç5.o eriti~t. uma opiniãocmlttld:l por 5_ E!\. , n ·s3ber . que o ~nco tinha 
como ~~or.t. por.;_ue ~ b•nco, n;õo ha. duvida nenba.mn.. em p~tado a.m W3nde ~erviço :10 p~i.~ Tet.iro.udo do mercado 
couee'<""nd~ " ''""" 'fli)t:lção do oo.ro, nch3n do-se em cir- um• cert.~ somma de tr.Ocd~ roetllllic3. Já mo~ttei. t~•s p a · 
cu.mst..".!lcill C:dicád~l. oucrre~trint;ir lL snn.circuluç5.Q. e por gln:1s antcr:,lres~ iJe qu~ genero C\~ CE~ beuc6clo . Agors. 
.isso ele,·n. :l t\..""<a ~"":ii &'t~scontos; i::!.ti) é utrm. opernç.ão iorç~-~ accresccn to '1 11~ h!':n ee:ho a. menC1't" V!ll!lto.~~:m nr-. -retirada 
d" ; m :>• ~a ttncw r~ila~· da o,ernc.io simpl~•. daquella em 'l'"~ .. ue ,,.,. do po;>ol-moedr. do roor.,..do • 

. vittar!.~ ... ~:!.qual o h!l.uco ~t·d~_ ?. ~iminni~ o juro ào -dinbei· · Qo~n·io em U.."':la peç:1 o m inimo <lo ~eu meio circu1ante é .. 
. ro. Eu •a:~ qn(~ c~ra tana.~nc:!l ~ 1.1.01 m:ü. · iupponh:-Pn.,s.d~ 80.0CUl!OOOS. e~ peL.,sftnctnaç:õe~ tlapra<;a 

Q,; nob~CI! d~f?Ut~·lo:; s~OOI!I. que) (} j u:-o do d!nbcho é j u!li- C~!'::. qu.anti:t det.r=t.-~t!' :\ 100 onrLOOOS. o g:c."":erno poderi:::=. setn 
~!nC!!:.·~ i:;;:~1 i quc:a d(.s, lucro:o;! isto (;opinião su:i'h~nt:!ci.a. irl ~.:í.'lltvcii icntc ~cdl"ar ct:-scs SO~OOO:OOOS, e lanç:l'r em lugar 
pot "C E Cri ~l.•:"r•: a ~ ~Hh1~11:,;:s que n~n t t':lto a:1ui tlc rcp:-r"J ;u zir : ttc11.:;s ~P.O "' O!COO.) Co ptpel· :nOf:!d.u ; p C" gar uO ouro e en:re-
aó em C:1~o tb t.,. r coateSm<lo o f;l.ria; o ju.ro Uo a inht..:iro ~ ~-lll =to US() or (Jinarin. 
just2.~HC!HC ?f!'"~~l il quot:!. d<.'S locro~. Não h:1 ciu\; d:l GUe s~ i~to se 5z~:~sc !tinch p <•'r rn~ios 

Qrs.. <iUe'::l qncr n b .tixa do jur.') dt· d ju iic.irn~ ~U:'I.n<!o :l~ !>l\t1C~~s. Pnr n úi::l.S no 1l~n~n. e!'A. "'.:.rt\ verd:ld'!:!ro ~l)T'\':r;o. 
C:te:l!U'!; t;1n!l;is. d,, c:t!z não r:-o:1vi\l;io ~ is~n. qu:llalt) ~ cuot:t niío h~·:(:r in.incon\•eni~nte :tb;:um Cfll'"Gc.ia,~el; h&,·o~a mes-
rl?& .Incrof, B ~1e'·~d.'l-. q~:r p-roêin~1t t~l!l rn:tt porq:.H~ ~1Ut!t' o m o \.·~tnta~e"l"!'a. p~rqne ticn.•.-a. Pptr.vo) t o<l:\ r~o_u c1b ~omma de 

. ~~1~?.:~f~~ ~~~~~~l~~~~;~~:~·E~~~~~:~~~i:·~:l~~~ ~i~~;~~~~ i~~~:~.:~~~:~::~~~~SS~i:~:;;~f~7~,~~:r~~!l~~ 
· ÜJ.d~ ~,:~, ,~51-. ~) •l~::'a. ":n1'lt.1~en\ par..t o p::.lz ; n.o· cot1~;:1ri<•· ddle é mr.nol" qnn o roiuimo Co m eio . circul:mtc de 'qn.e a 

';)r.on~:..:~ ·~~ r:r:it:.~e=-- lJ't!' r:.url.n\~-t,.~~ CC'mmerclu~s. O!õo sc~ffrimt•n· . pr:tÇ"a. }l:"!!C;sn. . .· ~" 
~o~ 'i.~e r:.1:1is ~·::;:~~~ ~~po:uhL Qu.r-m t-i ra.~ o ilinha.tro n 7(' /o c1n Q:t:tnd.o !:orém e:o f.mitte mais. o~ t-e-sultadr.s . são cliff-e-
.:u;zo:- • ~c ~l tc-:tn u!na C{·ctr!. .v~mttl!.!":':n .. ;~n~ mui::~!! OLltrns rcnt t.::-. pnitt que se r;e~ucm ns m uis ~::;;r:!'\·f.~ pcttllt"baçV!s 
pes:,.o:!-, nv P'•i:; sc.ff:ern e:-.o.1 1..'"0~~\!qu.c:!cin d:t muzâ:1 depre· com nw rt"Í:1eF, !\.COTDp!lnh"··h•s de ~an-1.~ ~offMmen!c~. 
c;.ada GÕJ.:!cn::.E~ c~rrc. . . ... .:\n :t.·~ r!o Yol tr.r oo projecto qut$ t :-:1tn. t~C soeieJadc' em. 

Q·lc ~<..· nu:.~ il•:!-!i.1 o c;UI! Cll t11:!0; ·~5 bn'.lê05 no Q J:e o:J: ~('J!nntnnJit:t. ~ ~r ' pt~ti<iente, peço :'1. v·. E~. q ue consulte a. 
• -respeit\• :1. ju rca::'i !rmdom a. ftl:r.~ r de~::p?::rec:,•r a ltsura. •'a.lt=:l rn f' llt'a. \'r t• !'-(,• me dá. liccn t;n. t ,.. I I\ t111~ cu .falle sent~<!o 

porém ,,t~,o n abA.i;ot;~~r o j u rt• :..1 Ién1 do q_u<1 ':llc ll"~itim... ... ror al;.!;.\m h·m~ro, v i~to pv: ex.cc111\h·a fndig:J.niloFOrler mnis 
men:~ de,·~ !':Cr~ E :n uma~~\-"· em um )ugsr qnnJquc!" ,.m c :-.:.:l!' r!IJ pú. 
q_ue ~nwnc J::\ \>anqneir~. em qn~ o <:on>mereio n~n C>lit Con•lllt:o~o. " c:nn~r!l. •a permhtc que 0 Sr. clepul:l<lo 
:multo bem Ot',t:""..Lni~:tdl), em. que c1lo IIUo é ~xcrcici~ mn Com\::"t tle ~fluza f.,l\o ~cutn<lo, rlccidC·!tt) nffirmn~ivu.men!c. 
~rand•! t'SCa.b, em ~l'll! R.tõ Ít.!T!UnCLi est~o muito :o-ubdl\7i~H· 
elas cutr~ ll$ rn ti.0:> l),~ ~o !lo:-, htl\'Ondo mailfl qu<"m qut.:irn. o 5n CnHEtl nt so~T...\ (fal/ml(f') ·'i't"llfndo) :- V<Ju !l$.[0!'Q 
pedir ..lo qr~e quem 'lU' ·irn c1npreHnt', noon:oce (\1\C mui ::~• npr•·•~u\ >~ r •k" rnM citnçUc:l e documentOtõ que cou ol:orem 
P~:~~i .. recorrcr.r.s n usurnrj o.:~ que d~o dinht:'iro por preço ruCo tJlPtnto ,Ji~~~. 
m:.uto c1ev~do, E11 \'OU d hr um tO!UmOdt)JUii~~\U"Sfl' rronuncintlos U C'I ,..,. ... 

:=.e ~lnt · 'b ~n r.·~ ('Or~tituid'l '"m aoeiod1t1lo n!lnt,ym:l \·em !\ ~,, l1u':.\C·n'"O rt~l>ni~ t'h.t. eriso 'tlfl 1825 p~lOti Srf' . C:-.nl'lh,g, l-Iu!
OZ'.~Dlf':tr, tl.ol J'Nlllf:rt;{'I.:C C.1pittte;i quo cxistião à i:"':;.cminnd o~~t k;l'1'" 111 ~ Jr, r·l Lh·crp<~•l o o Cil ~l1c..:·l1~rt1n Excl ltqucr~ a~ que 
a~lt;~!ldQ-~oe:l~·)rtt ~·~~!n!'r'lo:nd('lsemum iÕlu;:.nr. e,11 u m ~v\' :;.. " C!! pl.·!c \'Ct um O:'ttrncto na. o'brn de A1i,.on, 1/i.,tory of E1-tropc: 
~hcl.· ,·;;ncn:u. tro.i·.H t~m mu!c •c dlr!~r pnl"\ .. ,.ilnr o• u•u - < A cri.a monetnrin por que csto p~i% rcec.nlemont~ ncaba. 
ro.ri<-. '' obcere:n <linhd ro " juros ru:tl, modieo!. Tal ,1 ., cl~ P'•••Rr & c• identementl' devid:t :1. mi e•peea.L:,.;iio <ios 
ll<;ç'-"' <h b~nco em har.t:ear 05 jaro• dt• <iinueit o. Ell~ de•e •lnu' u!timos ADnos, especubÇ:io que tem •ido prineip~l-
$/!r i~n~ '\·.lU<;•llt~ pelnqu3l bar.;queir.os con:<cicnci·~~!' a d,;t,.:lo, men~c a:<citr1~n pelo \'&I to iDeromonto q.nc t<:\'e 3 cm.is!Uo dt: 
igual j u~tnmenle :i quo~L. dos lo.cros. Toda iiiminuiçiio olêm n »ta• de hwneos pron11cin~• durante nquclle pe-ríodo de pro!
deste.õ•>Uto é que eu digo >er prejunieioL AssiUl, por e.:: .. • o- poridade illusori&. 
plo, n>: pr:1Ç:t do Rio de Janeiro se 03 n egociantes da~iio uns • Em 181!2. ante• que a n>aniada esl"!eulaçlioprincipi~sro, 
ao.o ourros dinheiro a 8 •/o, o bauco {e% mal ao pa~ danà.o-o o• selins emittidO'l para as nQtas dos ban cos pr<"inciaes in
a 7 °/o· dic:lviio nm>t eiTeulàçiio de cerC3. de ~. 4,200.GOO an::Jual· 

lembro·l:l P. ngora ile um~ ob;jecção que >e pódP. j)Ôr a al · mente: ~ro 1824, quaodo a rnnnla C•'lll•<;ou, i•to elevou-~e n 
gutt~n~ propo·içõPs <;ue tenho emittido. Se hll abundaneia :f:. 6.Qno 004) : ·e em 1825. quando elh e•tev<> no ••u ange, a 
<!e m-.•o circula11te. C(lmo é ctne o j uro do dinheiro niio tem I !.. s.cno.ooo. Este foi,:, total, à vista dos oel.los ~nnua.lmeXt
s':'bi<k? lllai_s !. E ' opiniiio geralme~te receoid;t ~ue o ju~ do "' ""'htidos por novas notlls ; o total dns qu~ se achav;io eu
di?-heJro dJOllnae com :lbundancta dos c>.pltaes; m!l.3 " to ~ío em eírculnção crescia em ~ttrat de -'iQ % de um a outro 
<! '~"''"l.Cto. · . · . . . I per;O!Io. cbeg=.do ""'· 1825 a i!, 14,000,r OO. A• cotas do 

tlupponbamcs que. o dul~e•:a eoteJa o. lO r.. e qne .&e·enut- bane•> de Ine;Ja.terra tJohii.o tambem • ugmentndo d"C.n~nte o 
ta nnm "!mma de ClreulaoteJ~al ao dohro dn <jue e:..htt> o" me..mo peri<ldo. porém em ftfá~> muito menor; Q augmento 
pntÇ'I (detxanoo por ora de parte a qoestiio <à exponaçõo ali foi sómentedc .E •. 3,000,000 • l>""'ando de .2. 19.0CO.POO 
d? »uD>erario). ~o!"o ha o dobro de meio circu!aote. em I (numero rep.cnào) ,. :!>. 22.000,000. O tn"''ldC incremento 
.-ttrud~ do pnne•pto ~tre - ofl'e~ • a procura, :200$ ""rüo pui• no circulante foi devido lia notso.o província~$, a ellas 
tia fac>lmente cffe~C)Ctnos e obudos como eriio utes 1005. 1 devMnn• todos o• dessstr~s que"" seguir~o. 
SurP''nbamc.& o d!nlle!ro • ante!J a. l o. ')&, aupponhamc~ 1 · ~ O un1<;<> roeio de pnvenirutrllL,l'<'petição4e t:ú ll:lnl. é CO&-
tambem o ttillO a :2:) oal(\u••re. · \ tnr pelo nu~ g. c>.nta q_n.e o ptoÕ.u>o. 
Co~ o ren4im.cllto d~ ~ OOS. a ea.bft I OS. podi.omos com· ' . • • . • • • • • • • • ' • • • 

pl:at CU!co alqneu:ea de tllgO- Como :<OOS, pelo que diooe- \ • Da.nntcl os 3 annos que termíniria em lazt, 2S,OCO,OOO 
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Õe GOberanoscm Oõll'O fatio cnnho.d~o, O de.s~ ft 7 ,2'\0,000 rcndlmento3 A'qgmsnbÜ<>~ e ~ ilot::rmpo.""""t proap•r.-d >tU do 
mostráriio pelA itt~port"~ terem ~ido =porr..õos, ou talvez: r•i...,,g..b,.•a·so O.e tudo is:.o • ., o ~elicltacio da ~abedoria do 
que pox tudo ~10,00(),000 tiveosem .dei:<:u!o o p:U.:. Destes, xnioisterio em pennittir a c:rcula<:-"o do pequen:u notss. O 
'f!1,000,000 ·volt.ou no !im do 1° :wuo; <le modo que o ouro que •• seguia depnis fez com que se llie désse o nome du < o 
em cireulo.ç® pod.ari!!. ser e:~timado em f:- 16.000,000. A ::ir pro•perldade Rabiruon. > 
circulaçíi.ó das notas provinciae~ calculada~ pelos sellos el!l < Esss prosperidade ~paro:n:c . c<>ntÍI:uou por '!llB.Si tres 
1825 tinha sido de f. 6,009,000 naq,uelle anuo; e s~ppon- t1nnos. ·Para o fim do cutmlO de 1825 -rnnnifeslo< n;mpco..,... 

... _ii,Q._q,ll!l .. ~ _do_b!O . .fo~_o to~ .. - 0:.'11 circulação,. ter-~e-hia tk C• lotlrophe •i•inha comtçdrJo" ma.,.i{<ztar-.r pel<ll {ab~ 
.1:: 12,000,MO, sommo. m1iffi> <!Olls:<la-avebnenre·-mf~u•r:ta ~·dt-muitO< ar4ig<>&;l...:·on~i<>...O.bazi,:<>-<Je .111 •. 
ouro quo tin::a •ido cc.nhado d~<rantc os' tres :mllos que .jll .. tcrn oomeçando a ncalar ol~um:>. ·cou"'• de; de Julho 
sueodertlo a 1819. A somma actual do.~ nol.:ls dos baucos dOJOse anuo, retinJ.Va ,.. ~=• notas, veudeud.o privadamente 
pro•ineiaes cm-circul.aç~o não c.xce<!c a~ ·1,000,000, bllhcte• de excbeq~;cr: Tocavlu i•tQ já era tarde J?tll'a evi-

· ~ t • .. • • • - • tn.r- se a crise. As. enormes somliUI.n de merendarias impor• 
<. A.expctien~ia· te~ pro~ado q~o por mais plausivel que rud~•do:'1Eo _~cr pa_~•· o a~ letr<:• sc<.'adas 3. f:1 vor<:h ~:por

sej a em theoria a pari P<U."' circulação de notss do bane~ • t.wao nuo Cru? su!Ue:entcs par-.; :•so. A mo~d.o. mctalhca do 
moe~s :ne~ca$ faci~en_te permuta~cis u?l~ 1;n outt~. na t'a.i~ foi ~XpQrtnda em \':ts.:n e:; cala. .Y!&i'l..' cirmnrutar1<:in~, 
pra tica t sto niio póile t?xut:r. U ma de$tróe menl.!l.velment~ . com 111110. ciroulaçao de not"" :em pro """'rti:l4. ri oont<J<k, "" 
!:t'OUt:rL Todo mundoprefennolOI.nota.cdob~J,,coaou:'"'D~ purquc Couro. 4 dtpru:iaçtm do meto c.: ~rcvlantt e 01 tle~aàoJ pr~04~ 
raziip <f dillicil dizer, po':'m o [s.Jto ilidubita.ve!•?ellte e.;isr.c. !J"'!roo 4 qu• ü to da eu lu:tar, ::s cousa~ niiopodilo durar por 
Se nota.s a~ umo. ou meus. coroa fuseem e.mltilO!l6. coruns c mUlto teD:lpo. . 
meins corôllS ho.•iüo d~ <l.e""p~t·eoor; e "" fos•e permittida c Çomo~c tro<'.avã<>conti.nuarhmenteuotas, os bancos tod~ 
a eirc::nlnçiio de noto~s J.c nma libra, soberauos ( ~oedu de. com(l('.i..r ão a ::.terr-ar ->e, e em Dezembro o panico com~u 
ouro equh-aleute ã m e&m:> libra}, breveDOeDte bav1uo d< tQr- I ~spalhando-sc pelv p>llz i&.rciro. A Grfu<·Bretanha e a lr- · 
nar·se uma nridad~ . • lamà p-.>recião wr sómenw uma sce= de c:olll'=ào de des-

< Püde-!e dizer que n nnc:;, houve 1IIllA circulaç:io mone- nlli.mo e bancsrota, pe.ior mesmo do que aqnella qu~ existio 
taris. complrta nas provincias. ex:cepto no con®do de Lan- alguns snuos ant::s, qnando o b .. nco reassumio o pagamento 
castu, onde não luiviiio notas ; e qWIIldo em 1822 e 1823 o de suaa nubu. 
bauco de !nglatura m OSt\'&VR Q maior desejo de abRStecer <Rem que O banco d~ ln .,.Jaterrs tivesse previstO)~ catns-
115 pro~ineias de ouro>. _sohel"\nos mon~o• ?"rum_ ear~o. troph~ e l;otive .. e prepar<1d.~ desde n:;nito. para r<!sl~fu-lhe, 
'<'Oltaviio pelo C11rro segmute. Graudes sacuncios foruo fe1- todavia meoll>O) esse grat~de estabeleeimeDio a· •usteve com 
toe p~ra introduz! r nas pro-,i~ci:<• ume ei~cu~ç:io "? li!~Os dii!icu.ldacic1 scn fundo de>po~i..-el r_etluzin<lo-s~ a um certo 
em parte m~tallica, porém roaos o. sacnficzos for~o fc11os momento 11 apenas uz:n nulhao de lib!'lls·estez-lmAs. Hfivia 
em vlo. Grandes qu:.ut idadcs de ouro tinbiio sido obtidas probabil!dadequeelle fosse inteiramenteexhausto.quando · 
com gra.ndes despezas, poróm nús n~o ~b~ivemQs esse QIU'O ,. oomo_re!"'rsot~meornrio . o banco, prevarecendo-se qR lei qu~ 
~;enilo para vê·!O partir e •ermos depou oor1g3.dO)s a compra- permltt lll :. cm:ssao d•; pequenas notas, lançou no mcrtl!do 
lo de novo co:m do bradns dcspezas. > (Vid Ah•on's lii$tory of u ma !:"lleeç;1o de nottls a~ uma ou du~s.libra•, que por a ca$O 
Europe from thoFallofNnpOleon. eec .• 'ol. 40 pa~:;. 48a52.) e~tavao ~:u-doda• em nmncai:<a. 

c Ç>s advogados do tneio · circul~ntc _barnto po~e_m tal-~ < E' diffic~l olllcular a exte~siio dos _m~•• produzidos por 
vez d ucr 'l,IJ.e todos o$ male. desse periado, n:~ ÜrHa.·B. re• OJUl r e•·oluçao de papel·m<>ea& Da Gtus.·:Erctnn1:~. c::u .. es
tanlul, ·cl'>io oonoe'llleaoia da suep<msii.o do pogamQnto em tendeu ·•e por todo o !llund.o oommcrdal. Em Londr.,;, oDde 
mo:da metallic:t, e à.o,.,.forços fcitoa como 6m dare$taUrnr 

11 o banco de I cgl'lterm só emitte notas, a.s quebras en tre os 
a moccbpapel dopreciad!!. ao par, em relaçiio :1. moeda m<tRl- ~nqu.eiro• io!'W poucas erueuos de•~•trosas.Porézn l'IOS prc
lica. Por COU&e<t11encia,ellesargu.m~lltii~quetae$ e>;emplos I rute!n• mais a~ cew b:.uco_. f~i~~o.e innumoros mnllufo.c' 
podem ser sórnente citados como obJecÇoos ao u !.O de um turetros, negoeUUlte~ ~ tn•tca.:iorcJ; de todoa os ge.neros, quet 
papel m ol!da. nio eonverti~el. E' um eugano •. Para prov~r .

1 

br~:;o .... > . · 
que tacs males Diío silo peculiares â motda pa~l ir.o'<m~er- Compar=do esu ul timn. crit~ eommercial da Jnglnterra 
tiotl, ou ll su•pensiio e reassumpçiiO de pagame11tos, é L-on- de 18.!5, ~mqne _o papel-moeda ora conw:rti•cl <:mouro. oona • 
'VC!ltente notar OS effeitos da Ímmediata gt'aude crise In<111C• O que teve pré•zameute }ug:Lr em-que (> papel iidttciMri~ lluO 
tarla que !>onve :ne l n:;btetra., cujas pertu!'b4çües <!Om~ er'! ~a 1Uc$Jna mnnei!""- eonve~~el, podemco fozmnr wn• 
riio na ultilnn parte ào 8ll1l(l de 1825, Blguns tUJno• depo" op1n: .. o exac!u doe efl'e1tos e pen :;os r esultantes dua tiurtua-
da'rea.ssumpção -do pegamento em especie m~tallica. ç~.s de uma e outra moe<in. 

A llltiea difl'eronça es&eDei::l é que com o papol-mooda 
ou notas do banco <:Qnverth cio a vou:ade em onto. os 
el!'eitos da depr~ aiio m11io rapidoa c violeDIO&. A criao 
sempre pa .. a por •eus difl'erentes periodow dc>do a ~allde 
ele"a~ n os prcçoo e appnrente pruspsri<h.dodn llaÇi'10, nté 
a decudcucia doa preços e mioeri:< real JilrO<eniento du eou. 
tra~o violeuta de íueio circul:mta quo 4e,·em n~-c:eaar.rla
menJ;e seguir-se em menoo tempo do qiLe qwtJido o papel
moeda nii.o é oonvertivel lL \'Ont&<i~. A teasoumpÇI<o do• pft

. gamentos teve l ugnr em 1819 ; por conr.cquench• nquella 
qn3lidn.dl3. a. R.Mt!la.ria dt t.m~bom mti.o ci:rculont~ .. .a. 15n.ber ~ 
d.e ser convettivel !l. vonta.da em ouro , e:&~stio. pt'lt oc:ca t.iüo 
das <lesorden• finaneeirns de )82-). (Bzml•cr~'ma!!:l5in.e 
1·ol. V, 1855 e 1856.) "' ' 

c No principio de 1823. e SÓlllellte poaco te111p0 IU!m do 
puiodo m&rcado pela lei de 1819 para tornar Dloga~ u notas 
de pequeno valor, paasoa.·ae Ull1 billno p&rlaml"llto autor!
Bando o banco t contitmaro UllD dellaa por maia 11 annos. 

c A al'&ri& da pnrte nio rcüoctida do publico a esae re· 
snlta'll.o fo1 excessivo. Proprietarioa de teuus, fa~endeiros. 
banqa.eirca, negoeiantes, proprietarius do ne.vies, merc:~~do· 
res de todo o ~ero e.Jmbiuári!o-se em mostrar CoDtenta
meuto e alegria unhersal. Facil fO)i o. cndn um delles per
AUildir .no• outro~, que o sol da •proo~ridode aaci~nal se 
havia l evADtado, para nnnea n>'ai• deólli:ut" de nova. F eliz· 
mente parn o ban co da Inglaterrn eUe 111io nproveitou-o.e 
nes.!!C tempo ela nova lei, co11tinusnd.o sómento a em!ttir 
notas SUP'!riQres a 5 libras. Os bancos pro•iuciaes porém 
prevaleeêrio-se della, e iuundár~o ·o paiz uc uma vana 
quantidade de notas pequenas. 

< O Sr. Tooke, celebre e•criptor financeir<1. em um tr~ts
do $0)Õre o estado dottJeb eirculante, que publi~ouem 1826. 
calculou a. addi~ · "- circula.çüo ter • ido nes•e !"'riorlo de 
50 % • Tod<u ....u ru#<J> <m circvlaç~D c~<lo COII,.rlo .. ;. d t"<>n 
tadt, tm mgcda melllJtict'J. Porim iuo nilo tmptdio qu~ ella, de
pr«i431tm o meiD cireultu~Ct. A immei!iata. ~qu.,u:ia da 
yf'4fll# emiatdo .U 010141 (oi uma. <Uil<IÇao gradual "o prtÇ<> th 
lod4s a.~. e apparente proaperldadc em todos os rnmos 
de industri& " commercio. · 

'..4timpot·~ 114 pi'Oilutt .. dllrtlbaiho<llra>~iroGtv,Jmt,.. 
lá~ itam_,.,.t., t p<>r conrtqut11cia o r<ndimmlo 4/uaJ(an
dt!JG&. Na. " (I;'ÜD.te seuiio do J!'U:Iameuto em 1824 o ho11n1do 
Sr. Frc~rick Bobinsou, depot« lord Ripou. elltilo cbanrellcr 
do Exchcqaer, :eferindo-se á gtande elevo.r"o dos ~,sros 

« 'Eis-aq,uí1 em primelrç, l'Jg.-;r, o est~do Em que es~~io 
.a eireular~o~ de~cnnt<'l~, d~foc~itoG e fu.n.do di$ponivel do • . 
banco de Londres, pou<!o :~ntes à.n ten:i,-cl c rioc de 1825 e 
de 1826: ' 

Bilhete~. Fundo 
d.isponirel. 

Agcst. J822 l7A6l,790 E,399,440 1~,290. fil. O 10.097,960 
Fever . 1823 18.391,2!0 7,181 ,100 18,3111,730 l Ó.3a4.230 
Agcst.l82' 19.231,240 7.827.350 17,467.370 l 2, f;$8,240 
Fev••· 1QS4 19.736,990 10.097 .8~0 18,872.000 13,810,060 
~t.Jil2t 20,132,12~ 9.679.1110 20,004,530 11.787,4iO 
F<!l'er. 1825 20,?53,760 10.168,780 24,9.51,330 8,779.100 
~t.lW 19,398,843 6,410,~ 25,106,030 3,634_320 
F c\er. 1826 2;5,(&7 ,910 6,935,910 32,918.~80 2,459,510 

c O que se vê :oeste m:zpPn.! EZll primeiro lugar. u <::lr
teira, i•to é, e. :;omm:-. do• etl'eitcs desco!l:ados l>clo banco, 
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APPENDICE. 
~ •leva' J;T*dn.Umtnte de 17,300,000 e. em 1822, " N~foi, Sr .• ~iilmt.e, COnl o ?ropó•ito ile aiacor:er ela 
25,C00,()0() ~. em me:l.doa de 1825. eP<'ca que precede im- materas ero:u>nt~cu qne t:n eatr<ll e"' uma ou outra qn-
mediatamente a crise. e a m~is de 32 ·000,000 ~. no prin- . tiD que parecia fór& de propolAito. • 
eipio .de 1826. époe>tjaatamente d:L crise. Eu q~>eria 110tar o e~~ôo m.onetario do paiz; queria mos-

• ~iio "eçideut.. que estado,onwh·ünento crescente elos trsr a necuaid.ode ·que Jari& de fuur-se al~;Uma reforma 
de8oontos .Iovia Nr d e•locado e torhll<lo di.oponival uma ne•te sentHo, e cha~r~ar a attenç:io do {Sr. lllÍlllstl'o da ?azen
l'I1AO><t coJtlident\•d de (anda.. puticuJares. d t.Hi:J.nil<Hls de ia para diU' pro•ldenCÚI$ I> este respeito. Queria tunbeJn 

-aélrrempregos ie~timos ~ ·-~que se pôde CQm e !r.,! to 'V_er \ m ostrllr que o projecto q ue estA em diseusSli.o, na parte etn 
l>Clo sc.,..,'SCitno m:1tinua<lo u os depo•itos que se elevfl.râo em que d~ tespe~to.~s institu~çiies bane:\'f'Ías ~~ti D:IUito longe, 
Fe•er.iro de l82.i a ~ 10.\69.000 : s~mmA euorme ·se n~s em mlllha upl41tii.O, <l.e Sàttsf~r ás necc>•td:Lde• da. aetuali
con•iaer:<rmos que eHa. não rendia nada. a ~eus po~sc•- da.de. 
ores: _ " . • I T•hez qua elle etu algum p.>nto tó~o~se~mplicarttuois 

• Um tru. "'t!\do da comas nao poo.•adetxa.r de sn_pero..'Cct- as eonS!!s. porque pede outro banco pt"t••leg•o.<l.o, n~o esta
t3.T :t e:s~nhclio ; t.'lm~ro.. n:"\'0 

1 
1~0s devemtls :tatnr:sr que ! ~1~ .os. b~ços ~o uma ma:teira comp!e:-~ nito di mesmo 

ell.o. ~~ w nha. d~pcrt:\do por tC\C.i:o~ as p:t:rt(t~. Ot1v1 entre- le:.. al~mu. pnrn JSto. Eu. a cho que Dão s~o ta.mbcm :u so-
• ta.nta 08 t:~CdjJ[Ot~s in~~c;...:::-9 ; dl•:s '-'N> J.irriu tt'<ln~ as eau- eitdtt.de~ com ma.ndit:rri:t'! "O.quclla'! que r.on:ls eonvem no paiz .. 
$$~ particul"re:s. qvc n· p!"oYo-t~ti':() , e:;qul!cc:;üo un1~ ~6, ~ ~ ~o estado 3.ctn~"~ d os t."'US&. ~ os. nOS$0S _ca.pit.a~s se!lão CJJ.ga-
que domiu!\ tOO:u. :>J> (!Utr:l ~. • i Jad~s ll~~~~!i bDe!eda.dc::;; mas. l»to sena.lUCf?nve:men~ .. 

• Ei•. por e:o:em!'lo, como "" e~pres•a. a ~~t.e r~•p<)•to li!. 1 l:':;te pro;.,e:o, pelo que toc:t (ls commmldt:::>s. em gernl & 
J. Wil•ou. cnJ" obrfl. di;,tin !::ue-s~ no entret:l.nt:o por 11ualt- · bol!l; per~m liO c~,M !tClulll. em qu~ os C!tplt~es do paiz est~ 
d!.de• eminente~,< Em 1824 duas cíttumstanma~ ten<l&r::o I' com? -.ue ,.,,actoi, •·m o curso que de,·eri~o ter, nao penso 
:1 pr<>lu.ir uma tendencia á especulação. O ~riUldc snccesso que ISUl seju u :il. Qu:tndo h" excesso ~. maio circulante, 
que tinb[O tido OS di\'erY.IS eml're•timOS f~ÍtoS , dnr3Ut5 OS pensão alguns 'f.U« h:l ~pit.'l de mnis DO p:~ir. C outros péD-
5 ~llD.os :ln.terioto, , :a.os di,·ersoJ Esta.dGs do eonfnen tet s!!o q,ne hn de menos ; em todo o ca.so. b:;vondo mDitss n0 .. 
salvo uma •6 e.s:eepçã.o, e o c!e,·~do preço a qu~ tinhão che- ! .ta o de bancos, t<.Hlos •• lançiio em muitas empresns, e.m mai• 
gndo.os fu11cl.os O::t,•angeiros, ereó.ri'i.o em nos•os capitnlistas ~o qne os c:>pit ae$ r~nes o pe_r~ittem. O Sr: mini&\ro da fa
a m:uor tenden(a:r.. para ~emclh:u:tes emprC!~~. A.lgn.1Da.s I zeuda. contenou eata proposlÇ30. mas eu nao posso coneor
eircum;t.~ucias = bem conttlb~tirãopatt eo.Cllrar as m.in'ls dar com eJl.,. 
e~tl'nn"eirns debai..>o <i e um p~nto de ,·ista f~\'oravel. Estamos vendo todo• os dias surgirem nc\'tls empresas. 

, P.i'rém, um don faetos n>ai•. importan~s, como tendo Eu. e•tíve a:tscnte ~o Br":zU tr.es nnnos, não lio. jo,ns.es, e 
inftuido finalmente ~obre o pnrneo de 182" e dado a esta. qunndo aqut che:;net fiquet nàuurado de ver a ahundnnoio. de 
crise um caracter distineto. e q,ue as importações de mer- "mpres.'s que surgiriio em tode a. pnrte. 
CAdori.- fõrão pouco abund:l.!l:es em 1824. e llp<mns ;gu.1es Depois, Ecnbores, não são sbmente as gr.1ndes emDYe$115 
30 coo~umo, de .maneira que se: 1nonHe~ton uma grande ele· ' que eon:JP.:ro:=ettem oa c:api~e.& do ps.iz; U$ empresas dê cons
vaçiio nos proçoo espocinlmente no fim do IIJlnO. Tcdao es- tru~çõesdec~as, de generos comm~rcia~• tEtn ~~.ugm~J:UdG 
sa• <:i•·cums;a.nciu couco>·r~.-:i~ p~~" os fine de 1824 gcrar" mu1to no Rio de J 3ueiro; c~•as lojss que -.:émoa por ahi tom. 
fcb,.. cia ~•pecn!o~o. ; O ç_;:.c l'ro,·:~. els.r3mente ~ne h:wia hoje o dobro e o triplo do~ obj~= '("e tinhiio em outros 
como .caus:t. m:11~ geral n ~H:\ f<br• ~e es~eulnç.õ<O é 11. Vil- ) tempols, os seus rectntos sao multo tll&IS e!paçosos. · • 
r :ud".'ie de ohjecto•" ou e ctl:l. or. Nfén~. El~-!lqul a. enume- ~ 0 S "' V A d. - d r açih .,,~uudo o nw•n\o e>cóot~r: • •: ~-'""·"0 '"-""'A:- p_ro ucpo t~m :~ugn:_enta o 

• l.o í;,peculação YJhre e:l:p~cs:'ma doi es~sn~iros. mn>to, .em aeompanhndo o lllOVuncntc da unportaçao. 
< 2.• E,;peeulaç<~o wbre ex9:o::~<;~? de m1nas estra.n- O Sa. Gou~:& 1>r: &cú: - Estimo mnito este npa.ne do 

e;eir:>s. . . . n.obre deputad~>._<' de$ejo que clle ti11ue bem eon&ignado. 
< J.o E•ptcula~Jo ::c F""'= .n: rs:r.o .•okc rtrrtu < pro~rltda-~ ~Ins,oo~odma,rnnllupe•sonstendoeapitnesenüo tlra.ndo 

d~.r ~"'~ Jf.lbidJo dr: ~o~ ma 1wt.-..:::J•a n.u~ ·~ ! rn ~ a P" 'tJ& ~ullo de- del1cs rend1mento algum laDçúo ... se n era presas dest4 ordem .. 
~o40>, porli<u/arme .. rr nil.• r;:iA/10"~·' d<U U.randu Clàadea. Seu bOteS, QUe CU::presa tâO beJlA,nio é a da tst.nld!l de ferro 

c <t.• E>peculo.çao em co:n~~:ht:~. d~ dt~•=• gencros, de D. Padro 11~ Entretanto ningu~m querio. entrar com 
ten~u p~r ohjtc1o•, m~nO.!. e~:r.t<>:s de ferru , barcos de di.llheiro p11rn ell:t. ~.oi preciso que o j;QVeroo inter1·ioPliO 
va.por, ,.~ros, empre&mno:.e.e .• e_.c.. pan que ella pudeaoe >rã~a.nte. 

• ~.o EoJ?"Cul:lçii~s so!:tre m~;~aO<Jas ele toàos os ge- Nlie digo que ha pt\lei•:~.mentc falta a~ eapitaes, porqu" 
eros. > fotlm de CApitaes nuncn !C J)ód~ dizerp:ecl!llrMnle que hn, 

c E~ po5r;.i\•el~ pergun:o ~u. -;nfll o '!nt'~•::o ~s~irito. M th:Q!:se ~tth'O o dh:.e:r:s·.~ qt!c! c!a. mel hnr te.I m:tl~: o que d}f"po ~ q,ue 
r~\'Qlnõv 1\0 m.el"!Do tc::np·) t,::~ :.:t:~:as c.:.r:-cc\:'~esd.di'~rcn~d.

1 
h::t exce!':SO nl! meiO ctrc:tlKnt~, e Isto tf.~m proàuztâo todas. 

ae!n tl!t FiUo ti't:~s~rt~t·l\.) !k.H. ~~~: t c!lu.sn. ~crl\1 e commurn ! !~ pc:t•tnTb:~r.~-io '!tV: !'e ct'io nn (?rA~ {o pot entre at qunt:! dtt-
O rJ. t:tiihl CUU th l. u ;':Q ti ~·u :.r.n <.:0:2~:~ W~J' do que o CJC:CO~fõh~ VO!II~&e contar l'D~?rC-~!l&S temornrjnJl. rorceçnti:.~ ! em cnr:ta.ea 
Õ.\!se:n,·u\ \·imerLt.O d?.~ àc::-~:n:;~J> i..v!:- bnncoc, e a impc!-sibili... t"<:::•es), c lu" de Ct>:ltinunT 2\ produti•llls p or muito templ). 
(]"de ;tb!.'t>lutl1 em que e~;o:\·;;,., oct C:l!lit.lH~tr.s, em \f'irtudr:: do Etl rec:ein '1110 e~tto: f-.!n·or qc.c nppllreco pAm o t,~Sln.bclaoj-
pri\·n~~~io cxclu~]\·o Q.c qne o b~l:;.C';t E' . .-Z~.\':L, de achar para lnCuto dns commaudito.! nn.sça d~&&;l. razr\.0, e pol Í5SO ~ueria 
seu• fundo& emprcJ;O> ;~~ul~r~'· p:opõr o tuii:Hll~nto d:\ quc•tão a te .;u o o Sr. minis:ro da 

• PWc·t C ver '"' G.'lotir•>qr.•" ,,r~célc que o ft~ndo) diçponi· t:.~cn.!a apr~entll.MC algun• projectos oebre bAhca~ ouso
<el q~>e e1a. de~ 13,1100,000 n~ :ne:. ce fe~ereiro de 1824. c:edad~s anonyrn•a. que tlos· con•em muito msi• do qt:~ na 
redw:io·sê 3 f. 2.4.59,000 em Fe~ere:ro <lc 1826 ; o que ~ um.:1. soei~dade~ colruMndit:t.ri"• · :· 
red.uoçi.o ,le mnis ~c f. 11;~1,0_00 em dous o.n_n<>s. EUe d~~~ I Não pou~ de•euvoh>cr ogom ests pon to, por e&tar el<:cessi- · 
een ninõ.o1. 3.b.'\i:t.o o.e dous !nkUves e o ba.nco VlO.SC reduztco vttme!ltc fat1gado. 
0.0~ e>:pedi~•t•s e::::umaà.?,• ra.::- e>:>ebor o•. ~ncuos do • uns I ,'l'erm:irt::rei propondo um a<linmeuto,llfillt de que u Sr. mi
~"":"• de t:sl mnnctr:> .;.ne •:~'! :~"" ;u;.eumbJd~ •e por acaso I nu~stro da. fazend~ ~presente. al~m projecto sob_re b:l:neoG 
nli.O t:veose e;unrd..~do um mw;;.o cs.er.mo de bJ_lh; tcs mcno- mruo cnmpleto do que o proJeCto aet unl, que d e,xa tudo a 
reo de 51ibras qn_e eU e ;e "P'~s,ott lo~o om em>ttu l'a.r:: SO.· · íuzer. Ni\o é po;~ivel que S. i::'l<.. entcnd." que devcp:ssar 
:.isfw <:r c.s neee~1tlndes !'i ~ ·:u_r.:=.,. urg~r.:te:; ! est:t scss.r.o sem se t oros.r alguma providcuei~o. es~e rc~p2ito .. 

< 'C=:t ou!t'<l <::1rcutr.si:~~c~a· t~~·;c ~~ !lOt.''lCb .. _ nc~se mapr.a.. { As neccsllidadcs t U.o u.r~ento$. e se se dei~ ar i1"t•J phr~ o 
~ çue em 182·5 ~ ..ob!·~~d·) :;•• ~<.::::ôÇJ M lS~~. o fundo <lt,._ 1. nnl'>o. hllva~.l. Uill :umo mai• de •otrriment~s pnra o p •iz. 
pon: .. :e1 C.o hnnco na'\ ::;"J.~~~ .. \':'1.. :~c: c..·;·m~::\rlo, ern lnesmo ! Sei, &ephorcs~ que tendo o minis~rio actu.cl entrado ha 
·'C'H'mnr ~uô o d·l \·alor ~o::-.; ~~,~~ ~"'r""~; ~l'~ nt.· 'iue ern Je\-eàor : j pouco teU\ pu p-.tn\ a adminiittr.\ç:l(\. n üo pf1~e t1prescu:2r j â 
c!o'!l~c '~ ,~.,e qn~ cl!e (\::"Gr.:c:.~ exci:.:!': \'tnt;t.'T.:.e corn fundo~ 1 projec~s ~u~ soba:e materi:s difliceis qu~ de\·em ~er bem 
<!e:o~ttrern. pelos qu.n:et- e~:re~:m:c ~cuncm Juros se p:lg:wa~ • exsmin:tdHs j porém a questio 'bancaria ntlo ettlL nelitt cnso . 
(Coq •oli~, 1Ju tri dU <I dt: ~~·:c,u' s.) J?O"'lUe é ntnR CJ.UO$tiíO que~~ ach:~ ha:muito tempo ll'l ordem 

Estas cit4ções, q:;e eu P<Xicr!n 3"~'Iltnr muito, con6r- ao a;., c cuja soln~ão ha muito tempo é ~mada pelo 
l:lâo da mantil'll n mn:• ·~-o::r. o~ e:ot cifi'<rcn~es proposiç.>es publico. O nctud Sr. ministro c1.a fazenda 6 homem m.Uto 
<!tnittida• 110 meu d;oe::r!c ~ r,:.c 1, o.'!em o:trece: s1ngula~ ú. veroado n~tu rnatetios, tom e•cripto me:rmo •obre e!lM. e 
primeira <isbo. • porta-nto n-., •e J>'>dc ~que elle >~io \ellht.aiuda. o<~bi~ 

l::a me a• h" til<> fw:l~<l~ qu" ~renas <lo r•: n1gumu pa- forutada a rcspe•to. • 
lnrJLS mais paxa te=inn:r. De·;o notar lliiia outra ccu~a , e é que llle p:u:~ que o Sr· 
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lll:inistto da fat:c-nda foi chamad~ pua os.OQnsellio.s clac»-1 ~ CjUll ~ Eofl"re;;., e os ~mpl!llheiro, nos esfarços e sa
. roa em grande parte para remediar est<: U1CO.c.ven1ente da on5mo~ felf(ls para o seu t:uunpb.o. (Apoiado•.) Aecresce qne 
situaçiio, porq_u" com effeito b.a.~endo embaraço3 a este res- o Sr. ministro <14 fazenda, cujos talentos distmctos eu sem
peito, e não se tendo dado ren.edio alg-o.m, era natural que pre apl"<!ciei devidamente, faz parte desse gabinete npresen
foss~ chamado po.r.e. o ministerio um homem de opiniões taute da. política da eoncordia e oonciliaçãn qne eu saudei 
oontTarias conhecidas para ver ó que elle fazia.. A.ssim '"' como uma fonte de bene!idos para a orde!n e liber~ ao 
penso que um o. du _ptiooipae• raz<>es que levou a corôa a meu. paíz, e a que prometti meu dcbil, porém coMia! apoio. 
ohamoi ao Sr. conselheiro Ber""-l'do <le Souu Fraueo piUil Todas estas conoideraçijes se rcu.nem nc•te momento para 
o ~binete, elltregando-lh.e a pasta.da fa>:enda, foi aneces- tornar penosa a minha ..,pançiio do nobre minist:o no que 
$idade de wterar o O$t&do monetax-io do""'"· I reopeits. a seus plo.nos &d.roinistrativos ó.cerca de biWCOS. En~ 

. Em tal conjunctnt~! n~o {>OSSO suppor que o nobre mi· -tretanto eu. cn~do que ellc"" iab?ra em granilc3 e~uivoc:os ~ 
n1stro do. faz.encia. CXlJ:l a.mda nm anno p~nt fazer uta a.l- que Stu~s n<4>es sobre este obJcct.o não siio correcta.s· e 
ter:lçiio, deixal!do entretanto o paíz ~m g:an,des ao~frimen- q~e da _appli~çiio que d~ tem de faze_r n!iO p6àe pro
!OS; tanto ma1s, aenhores, quando Já e:ustc!ll muitoS pro- Vlr seno.o enl!es mouetarJas, com o f'eq_wto 1nevitavel de 
Jeetos de bancos. ~uma simples revisão delles pod~ria dar perturbaç-i;es para a fortuna publica e partlcular. (Apoicu/M 
um bom resultado, fazendo-se as conyenientes emendas. e11ao apoiado•.) 

Niio penso qu~ se o Sr. ministro d& fazenda tivesse a pre- O que dev<> á verdade e aos ptincipios que desde muito 
cb.ito de -estudal' e5taS mnterins, para depois de um o.nDo professo e que s~o eonhecido•, o que de"·o aos interesses 
apreaentar olgiUila providencia. fo••e chamado em tae• cir- economicoa · a'J:Qe~çado• do paiz. nií<l me permittem reeuar 
cnmstancias pela corôa. E' um homem 1 d& sci~ncia, de nila me dci>:ão opçilo entre du.as linhas de conducta di•~rsas: 
·opini~s çonJ:_ccidas, e eu, que quero (l.].~ liberdade ~om- e tra~ ·me inv?-xio.velmwte '! caminho que já vou oegni!', 
merc1al, sen~o completa, ao menos restrictlVa, por6m hber- q=lq aer que SeJa. o constrani';lmento e a emoç!io 'Jue e..,;pe· 
dadc e n:io privilegio, estou disposto a dar o meu voto em rimento no desempt~nbo deste .uduo dever, 
tàvor de nlgum pr•>jecto que o Sr. Ininistl'O da fazenda O nob~ mín.istro aecupou-se primeira:nente do projecto 
apresente nos te s!!ntido. _ sobre soc1edades em commandits; c passou depois a impug-

Assim. vou mandar um re~uerimento d~ <tdiamcnto desta llllr a doutlillll f11nda.mental do segundo projecto, relativo 
diseu3s~o por 8 di!LS, pa.m q~e a Sr. ministro da f<1zenda aos bnncos com emissiio. Eu a acompanhatei nn ordem da. 
traga. §. delibel'liÇÚO cl<> corpo legisl~ti <O olgu.ma proposta exposi~~o de suas idéas, depurRndo as q,uest<ies q,ue elle sus. 
sobre u:n a:~sumpto tiiomo:nent?so; e marco este pn•o pata e!toll de todos o• e1emeu~os qne_lhos são estr11.nhos. e redu· 
que h~Ja tempo de se ihscut1r c se tome 1::.1Da resoluç~o z1ndo-ss tanto q_ nauta for po$o"el, aos seus ternws ma i$ 
::inda este snno. Se S. Ex. não julgar bastante a demora sim ple" e positivos. • 
de 8 dias, pcid~rá pedir novo adiamento ; porém nii.O penso Dos projeetos ofi'erccidos como emendas substitutivas do 
que deva d.e modo :Ugll"' deixar esta quéstilo para o anno outr~,.que se acha em terceira discussão, S. Ex. prefer[o o 
ft>turo. do Sr. bariio de ?tbuá, e repellio o nossc, allegando que lan~ 

Ses~üo em li de ,f.go~to. 

SOC1EDAD1i:S f.U COl'I~I.\~Dl'lA.a 

O Sa, Tónn••·Hamm (•ignaes<Ü titlenÇilo: &ile1tcio):- Sr. 
~te~oideut~. C'l projecto scbre (."'mmaudit:Al q"Dc tivemos n 
!lOnr.t de apresentar A. ean&idoraçao do camn•11, tem ox.eitn
d~. fcirn deste recinto, prci'Cnçile$, que para serem attenua~ 
das ncc:c'!!sitüo da uma diacu&!'"ü.O calmu.. graYe I! method.icn. 
O cloc,ucnte cliscureo 9uc o Sr. ministro d~ fa~euda aqui 
pron\\nciou sobre o abJccto em ditcns&üo, tUsiln como Wl 
~on•idernÇÕ<!$ nntieipndns que f~z Avbra outro projocto que 
t:1mbom of!'erecêmos, providenciando oobro n. conoo•oiio do 
bg,nco~ com cmi~suo, nrUJ poàid. d.,ixn.r da alimentar, o ex .. 
citar n.indn mni~ o•ta• prcvençuo• muito inrundndn• c in· 
ju•tn• ••.. (AP"i~dat.) 

A•di~poRit.UO! doH~oapmjoeto1proaaico• o aom lallho,coino 
:\S te\'ar9.1 liçõ~~ dn cxparienda em que ~~~ fundiio, \!l,.tl\o lon
!!e de ~quipa:at-so lia palnvm• ••plondiclu• <' deno de P""" 
mossns mn..;nifiet~• com q11u u Sa·. miuistroda fn~nd~ nn· 
uunciou n. uo·m '~rn. àn. um11ncipnç..Uo dn indu!!trin, du lh·re 
concurn:uc:lu om mQtcriu. bJluca.riu. a portanto rhL lODJ{Ao 
succe••iio <lc pro~pcriàadc• que duhi tem do provir. O dc•
favor pois com qv.o somo• ncoillidoe por certu. cln~80 d11 pe
pu!Rçio ó muito nntural , nosim eomo siio natunes u 
perspecti~n• oncnnts.doras dn popularidade de que se acha 
circnm.dsdo o nobre ministro~ · 

A popularicfude ! .... Posoa e••2 nmaute volu,·et c capri
cho'a àos h"mons politioos. conoer-·ar-se po~ muito tempo 
fiel ao nohre ministro, mesmo depois da r~alisaçüo de seus 
plano~! 

No eutalito, Sr. presidente, n~.:> nos faltão grandes e po· 
dero•os motivos panl sustentar-nos c animar-nos no de~· 
penho de nosso dever, e a di>cuss~o v:ü mostra:- qu.'1es elles 
sUo. 

An t~s po~ém de enceta-la não devo occu1tar o profundo 
pez~r q M sinto ao desliga.~-me doS r. ministro da lnzenda em 
quest::iu a ~ né e1la liga nn:u\ tão extt"aordíua.ria. imports.ncia 
c alcance .. Dc.!lide ntuitQs annos S. E:~:. honl'â-Dle com sua 
nmh;;tt1e, prodigali~a.D~o-me todas ~.mostras ~c estima~ 
C?nuderação : por mn1to tempo ca.mmb:l.mu• JUnto• nos 
d:as mll.os c difnceis das lutas dos p:trtidos, fonnan• 
do os m~smos votos, pngua.ndo pelo• mesmos principio•, 
concebendo as mesmas ~per:mças, e euppottsudo os mes
mos revezes. Póde-sc esqu~r tudo o que é relath·o f>. ,-en
tura e ii. prosperidade, mas a.I!!o.-se com amor et~rno a causa 

.!.PP 

Ç~Vll. pêa& á liberdade e desenvolvimento da indtutria, e até 
ultrapassava. o& rig~rcs dM disposições d.e. lei franceza, que 
tama.mo•l"'r modelo. Mas quae~ for~o oa fu.ndam~11tos àe~· 
tu.& !l.sserc;Qo•' Como justificou. o nobre miniatro a prcfer1111-
ci& i! e um e a :epwsa. do ou.tro projecto ~ Eis o p~nto Gobre 
que eu tomo a liberdade do cha!nar toda a voosa o.ttençiio, 

A! obscrv:~.çii<!s do S. Ex. cifrão-se nos quatro artigos se. 
guintes : 1 o, no qne estatue qne as ltéÇÕe> ser-~o nominati
•ns aindn depois d~ re:Ilisnd.o integralmente o sen valor : 2• 
no que provid.onceia sobre " rcsponsabilidadP dos membro; 
do conoelho fi•cal: 3o, no que •ujeit:t ó. appro~açã.o do go
verno na tomlllanditos que tivorem por objeeto o commerdo 
do ;:::enoros n.limentieio• ; 1•, finalmente, no qu~ torna de
pendente un au.torisação do poder l•glslativo os bnncos co:n 
omisoiio, em quanto por lei ni.a fõrem regn!adas a.' condições 
~o modo por que o pod~ executivo ~odel"li. autorisa-los. H& 
o.iudn. ~lgnml\ outro <:!Ousn. maias! ~ii.o; n~nhum xepa:ro en·· 
contrn·•e no di!~-curao do Sr. mini~;tro ó.ccrea. dos restantes 
ar:i~o•, quo alib •ilo o~ meamoa do projecto que mereceu a 
•u~ :ppro•açiio. · 

Quanto no t~rimoiro artigo impsgnndo, notarei nntes de 
tudo que a disposiciio nelle crontidn. sobre o serem as acções 

t 

nomimtil'!l•, n~o J oeniio tl r<!pt-odnoçúo da do p~ojecto que 
pus~ou em dun• discussões na c amara trnn.ncta. ~que agora. 
•~ trn ta ele emcnd&r. D .. ~ duas fónn:>.d de tran!fe~ucias 
~•t:tbelecidas no art. 297 do cc.>digo e<Jmmcrcial julgamos 

I 
dever prcrerir a que offerecia menor facilidade ao jo!!O, ;, 
P"ix~o do jogo sobre ~c>ües de companhias, o ao m~smo 
tempo =ior obstaeulo il. dis&imul&çüo crimillosa da~ fo:
tllll;ls. Imitúm0s nisto a lei inglezn. que acaba de ser v•
t:ld& no parlamento sobre ignal objecto. e em cujo art. 15 

1 se prest'!reve que a.:s acçoões serão ~empre nominntivas e n.ão 
ko portador. 

D.isse eutretantoJ o n(;bre ministro que havia niHQ ini:us. 
tiça e um vexame inntU pal11 o commercio, diflieultand"o-se 
a transmissão dos titules das companhias. Eu comprellen
do, senllores, "grande vantagem que l.la em activar e facili
b.r a circulação dos productos da iDdust:ia. po<qne em cada 
uma ele sW>S diversas evoluções, desde o productor ou o im
portador ~té che~ar ás mitos J.o cons;nroid.or., elles s.ugmen
tão suceessivamentcàe \IM.1Gr, c,·e~e(t lttt!do. Mn~ quan<lc f;e 

trnta c:ie; a.cçõC1j;; do compa.nh1aH o me&m.o nU: o Acontece; o seu 
nli!C:r(lscimo de valo[" r~le6 pó., e pro ... ir do ftCCre~cimu dos 
jutoa do capital que rcpr.seotüo, •em qu~ ni•ro influiio as 
trnn&mi••u~s tnni& on menos rnpiclu. U premio, on a &!tio, 
não é mais do que :L C"pitalisftçiio antiei[lfl.dd do dividet~do . 
o q_ufl n ~dente ganha. em au~ento de o:apital é 1\ CU8tll d~ 
qnotn. do• juros 1iminuide. ao ~si~nario. 
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Con ~e!lb.o e!l:l que serias estor~os postos á muta<;ão destajmenticios S<>bre que versarem as suas opel'><çóes ; de~dl! 

no,·a fórma ne proprie<l ade fraecionach e cheia d.e roobili- da sit:n&çiio coml'll.ereia.l da loanlidade em que se estabelcee
dade que inventou .. industria moaert>&, poderiíio até eerto rem; depende das cl.jffieuldades que os meios indiYiduaes 
ponto prejudic= RS opera~ües das comp:whias. Níio pooso eneonti.!lrem pau. abastecer o mere1dG das •ubsistencias • 
porém CO:Jsiderar COmo estor\"0 set:ÍO A shnples e fadl fOI' depende finalmellte da.i restricyões e cJ.ausul:u prev~tiva~ 
malidade Je a.ssie:;=r o accionista uw act~ lànçado nos re- do 11buso que.fõrem prescriptas em seus estatutos. 
gistros da.strall>fel"encias. Sónumtepa.-a os jogadores depre>- Eu reverto poio contra o uobro miniotro "-" pontns do •eu 
ns.sii.o sob~ a.oçõe_s_~~'io._i_:so tal v~ um emba:;>ç<>,. e n~·~~ dDemma; se tendo em vis_ta os elementos d~> apreciação que 
caso o effClto da âl•pos1çao de que ~a trata; n .. :n;erm sem.o a~OO-deenumerar,-a...ueH~dad() fõ~.peri~Oltlll.Olil.e __ 
salu~:;~r. Não desejamo> ?e modo algu:n·_pear o n;o-;imento I recusatáa autorisação, e na hypot)'ese contrarJs. a appro
dos tttulos d...s ccmpanb1SS além dos limues do que é razoa- 1 ,-ara. Em todo o caso cumpre niio deiXAr a descoberto, e sem' 
wl; ma• tum bem níio q_ ueremos facilitn.r tr<>.nsscções em que . a fi~calisaç1io tutelar do poder administrath·o, os interes .. s 
nns s!, gSDbiio O que OS ODtros perdem ; ll~O <J.UeremOs j m3lS VÍUCô da populaçuo, quando a COlltWJ;'11cla do mon<>
abrir rnah llli: asylo commodo e garantido pelas tré•ns :í. polio os p6de lesar. 
oc~ultay~o da:!õ fcrtuna~ em prejuiz.o de legitim~ dixdto~.. Tambcm niio me pa.r-cee proceaente o outro ar~wentc, 
~poiaG'os.) que scudo a. concurre!lcla o vadn.aelro ci3rrecti,·o do JllOno-

Ka;; conferenc~s <las comn1iss<;es wunidas<de fazenda e polio, as prm·i<lel_lcias <lo governo pam antorisar no""' so
co=ercio o nobre miuistt?, que assi~tio a ella~, ~a •ia con· ciedades che~rião ta~diamer.te ás províncias .. Primein- . 
cord3do ca=csco no arttgo; e J!1e8rnD depo1s Cle o ha,•er mente, qwmoo se tem de lutar com uma assoc;ação forte 
impugnBdo na camara. sou informado de que dcelarou n um pe!M ~~us recu~sos, a ccncurreneia de outrns associaçiles 
do> m~us illusttes collegas assi11.llat,.rio do projecto, que n~o ê couso. tii() facil o possivel coma imogi:>a o nobre mi
n.io estn~·s. longe ele d12-sistir ds.. sua.. opposiyão emqnADto :1 nist::..·o, sobretudo em paizes ho\·os, e:rg qn~ não abunilão os 
es.&e ponto. cnpitae:s disponi ... eis. Qu..s.nào n_ soci~d:\iie eommanà.itnt-ia. 

autorísaàn ~h usa v:io!alldo as rcgr~U< e cond.io;ões do o seus cs
tatut~~, o Temed.io ao mnl conaistirla em. cassar-se-lhe a au
todsaç.'l.o. Coutra o monOfkllio da~ comm:mditas indepen
dentesllllo h:.. sen:lo pr<lvidencias de um effeito lento c duvi~ 

O St:.. ;>,r, .. sTno "' F.'ZE""~ : -:::-;";;.o declru-ei tal; disse 
que hã.,·iiTo a f..,.\'Or d3 llpini~o controri[.L !l!gnmn.s:r.a2i'es 
attcnà.h-cis.. mc.s. que preferia e prefh:o ~inda a mesmu opi
nião, e1a f:.~.vor C.a. qunl hn ma:ior numero de razões. 

O Sr.. Tor.n~ ... Bo"r.": -Bem ! A' vi •ta d.~ rectificnçiio 
do ::obre- lllinistro par~ce que hou~e um. equh·oco ; mas 
;1\nda a;:;,im .rego:zijc-mc ,:iQ ..... ~-lo qualificar de attellàiveis 
as razõe-s em que nos fund~mos~ . 

Nade. direi sobre a T<l•ponsa.bilidadc dos membros do con
selho fiscal, \isto qne nesta parte :i. &<. ~ ba.ndonou o pro
jecto d.e su:l. predilecçil.o para. adoptar o nosso, e ;passo ·ao 
3rtigo re]ctiVO ao eGilll:nercio a e generos alimentiClOS. 

Em :re~a. ger:U, senho1es, c que mais collvem aos il'te
rêsses ~conomicosdo. qua.lquerpaiz. é que as divets~s in
C.\:.~~ias sej ~o exercidas. pcl,o~ in<li.vidu.os; e q ne n.s assod:..
çõe~ com c poder das c:tpita~:s xcUll-idos se YCSPrvern pura ns 
empre~-a.s supeiiores acõ:i recur5Q3 c esforços iodividuae-s. 
Lz-re iu2'iiduo5 a coucut rl'"..ll~la cem seus, bcneticios ~ wa.is 
facll ae <>Slabclcc~·se; h~. rJem disso superioridade na ad· 
mulis~"-1~o. no n:nda.mento e economi:J. elos eua.belechncno
tos o:. e::: presa.>. 

O co:nmcreio i! os nrtigos de •ubo:stencill ó uma. industrio. 
an!:g:o. nn paiz, sntnrnd11 dos C<!pitMs preci•os. ~"piorada 
pot' mi!hc.res àe 'PC~o.u.s~ e quo 8Ó -am enaos muito r.nros 
lH~eeij~i!~:iR. do auxillo de el\pít.·vJ~ n~~lomf~rndos. Ora, l:l1...' 

"::n fre:!te dos individuo> collocais pod·~ro•n• nsoocinç~es, li· 
'res et:::! sc.11 or~nisaciio a em ~UI\ marchn àc q\1.1\lqucr <i c· 
penàend~ e .6sco.li~çiio da >tutoridnàc pnblic:o.. llÜO !ta n ro· 
cc:3r o" perigo d~ tende:>ciu de toe• ""oci~ce pnta o 
monopolio, supplant.."\ndo a con.currcn(.•.i.a. individual ~ 

Se fo•semo~ unicllm<'ntc dol!linnuoll pdu apprcbcn•iio 
<ks:e perigt> do :mo11opolio, que em !llntoriJ> ele nlimCQt:IÇ,io 
p14bEc:t e mais fnue•to em >KJU~ ~íraitos do qu~ crn Cj,Ual'luer 
O'.>.t~o r:l::lO de indu•trin. nó• teri~~mos de todo probibido :l.s 
socie.':~ãe• em cammnndirn por n~ücs o Cl<ercicio do seme· 
1:\n:>:" fatuldnde. )bs comprei..c!ldemoo que cn;os c>:eepoio
n~s poCerj&o npp!!reeer.alll que lssr> fosse t.'OD~enj•~nte, e ent.no 
O qtt~ :!z€:l~OSDó• '! Xão :lll)tohibimos ~ niWas deixamos intei
~~cnte livres; e cotDmt ttemos ao bQ\~crno a OI.prcci.açd:o das 
Ctrcu::o~";..-..ncin~ e rlas condi~ que podcl"iiio torn,.<':\r util m.~ 
p~ri~o"" a e"]>lOI &~i~ <lc••c commerc;~. Entre a prolüb;çõ:o 
s.bsol'.>.U. e a llbel'ds.Cle ahsol»ta escolhemos ~termo médio, 
proc.:r~::nos conciliar o> direitos da industria COlll a grande ! 
nec~&iààde de pro:ceçi!o qM tem o 110~0 contra. o abnao e 
a ~•r:ec:Isçi!C) no que r:s~eita " objectos d~ sub~i5ten~ia. 

E!!:~!""a~to o nobre rnm1~.tto C& fa.7:enàn ll;--u') qtuz: .acelt:lr 
~ste ~: .. s::ema m_;dio ;, e- (:.Ob umn. furmn dnbi!.ati ... "ft P,c-ixon ú I 
c;;:.~a o decidir-se~ seria. mais COtl\'enientc o 'Ç"edar ãr:. socie
~edr:s ec comm!ltldita este genexo de ope171.ção, ou consen-
1•r-14e• plena franqueza.. 

Ou ~s>e com::nercio é perigoso da parte das sociedades em 
ect:!::~~:?i~, ou llão é, disse S. Ex.; no pP,mei~o ca:5o cum
pre PZ:"'!'bJ-lo, no segundo fr:mquea·lo. Peçol1cenç:>ao n&-
br<! :t::!n•t:o para obser1·ar-lh~ G.Ue :a questiio nii.o pói!e ser 
11o.•ta EOS ~cm>O• nb&Oluoos em 'l_Uee1le a p<Oz. A lguma5 1·eze• 
J~!w~~i :t:'!!.1:t!S ineonv\:"nicu~' <!:Dl f;~.1,.~lt'ur-~ ás &Ociedades 
t"tr~ c;;;.t:.r.'.ts:ndita oeommercio C.e aueEct':."ntn. e outrns v~ 
l\~':' o~ Lztvcrá; h~o depe-uae da ... nnhuczo. do~ 6~ll~t'C)S nli-

doso. · 
Em ~<,gnnco lu~ o argumento do nobre mblistto prova 

de maÍS. S~ 0 motl VO de deb:ar-se Ji \Tes !lS 90CLCdades l'lll 
quest~o <\ :1 imp<;ssibilid~deda promptid~o das providencias 
do governo, então esse motiyo tambem milita t:m r~ ... ·-or das 
commandi t~ com opara.çti~s 00.nc9.r3!ls, e .no cnt:u:lto S. E~. 
concorda em GUC o:~.tu.s fiquotn sujeitas á D.pprova,çüo do 
governo ? Nã-o s.lio ellas igualmente susceptiYcis Je grave.-; 
desvios'? O rcrnedío a. es~es dl3svio& cão ser;.\ tambem a pa. 
nacéa da líne COllcunen.cia? .A. de1cmga para nutcrisnr 
novos bancos de desconto ni:.o é a mesma '! Se o argucento 
pre•slece rmro. um CllSIJ, porque IIÍiO prevaJ.eCP.r:l. nO 01:.tro ~ 
(ApoiQdcs.) 

O Sn. hl•sts-..no DA F•z~~D•' -AE r112.líessãonmito di· 
ver•"", e de divm-su ünpçrtancm. 

O s~. T~anE!'.Ho:>~E" :-Peroúe-mc o nobre ministro; 
as razües que ncnbo cie citar •ii.o M unicns que s~·depo.tão 
110 seu dioeurso impres.&o no Jorna.l do Commercio. 

O Sn. M,:-11!-iTBD n~ FAzE.ND.\. ~ -A aua conclus:1o c:~.t:l.o 
é que fic;ue pleu:1. liberdade n o.mbss as especies de assoc~
çues, ou que scjüo 7estringidru; ! 

O ~~. ToftRES-Iro ... ,;:~~: -A llliuha conclum1o é aue t:.!!lns 
e outcns depend:co da approvaçao do I!O"erno imperi~L A 
conclu$~0 de S. Ex. é que n~o me pru-eee e•= mui~ """ 
harmonia com os rrlndpios em que a f=dou, como ncnbo 
demostrnr. 

O s •. Mt.~1sno DA F.-zE~••: - Poi~ aprcsm:te o seu 
~~ . 

o s~. Tonn•·HOllE>o: -o meu plam> ncl.tn .. e formU:".
d? no_projecto que assignci, e que neste momento es:~:.! 
discllbndo. 

Ao& argumentos q_llc acabG> de analvs>U" se redu• tt:do 
quant'l o Sr. ministro produzia pan coÜdemnar com vehe
mencia o nossu projecto sob,., commnnrutas. pais que a 
questito . do d.jreito da con~cle~ em.issüo I!ão tem conne~o 
airccto. co:.. os te objccto •. Rellcctindo·o;e nttentllmen~ nos 
pontos de divergenda entre :nós e o nobre ministro, tt:co
tlbecer-so·h:! sem muita oliffieuldsde que quanto :l..s co::n~ 
manditns essa dlvergencm ~uasi qne nüo tem baBe. Cam 
c!fcito o nobre ministro declarou attendi•eis ~· comide=.
ções q_ uc nos le~ârüo a tornar nominativas as acções: Con
cordou comnosco em circumscrever a re•ponsabilidade àos 
tis;e!Les .ao~ dons cssos nnie:o! àc db;ide!:dtils fi.cticioó~ e d~ 
inventario• Di o ju•tilicados. SobN·O col!llllercio d~ fl"D.eros. 
alimentares. nuenss enunciou duvidas, ·e dci.--<ou á >abe
doria da eamara o resolver a quest<W. Aondo estão pois os 
fUDd.ameuto~ da accusaçio que S. Ex .. fez :10 nusso l!rojecto 
de cailter i<l:éas oppostaa aos progresso$ industziaes <:to palz! 

O S.a. !l!'"''""'o D.< F~ZE:'I'" .. ' -Creio que percebe beltl 
que e a ptefm> alibe~àad~ d:ls rommanà\tas sobr\' gonetos 
alimcntido• :í. àe:non qlle ter-:io sendo stljeitas :l spproY~I'"Jo 
meEmo a~ d~:t C.!~tticto:. :uui~ di5ts:~:te~ dft c(irte. 
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O Sa. Tou~>~·Hm'~" ' - NW> o percebi no sen dis~nrso: expellir QS metaes. affect.~r os eontraetos a prliZ<>, e ocC'>Sio

ng<>l'a é ~"e o iico sabendo á. \1•ta. ~ sua declo.rsçõio. Pa;,.. riar d~&te modç os mais gro.•e;; detrimeDt<>s á tl)t~= pu
saNi ao art. I•. em que se pteser.:•~ que só})Or s.et-o eopocio.l hlieà e partienlar. Nesta ultima. hypc>tht&e os resultadcs 
.do poder legislativo j>odetúõ ser autorisados bancos de eiX>.is- são os mesmos que os do expedieDte fraudulento ile qu~ >e 
são, em'!uanto uma lei nüo traçar ao gowrnc as ~•gras que servlio todos os antlgos .To,.eruos a.bsolut~s da Eur~pa pUi~ 
deve QbSel">'ar na concessão desse importaute privilegio. aupentar seus recnrs.fs ftnanceirgs em conj unctm"a.s di-

O nobra ministro queixa-se ele que se pr~tende esbulha~ , 11ieei~, isto é, alterar o -peso e o titulo das moedas. Sobre-
.. -<>...gmrex:no_deJl!IllldLmibt:.i.Q~o .oie_Q.ue. ~~t:\_<ie_Msse_desd'l_.C_tudo no •ecnlo __E_!I.6çado fotiio monstruoS0'3 ~busos que 

longo tempo, de uma. &ttribu.iÇ>\o que nunca foi conwst<ída qUitSi ãnliOaa- â parte.&eTerd<>~ ditei to entiio -~-,:rsiderado 
ao$ te&llsact<ls mini•terios, « ua.ndo facultárüo a. emissilo como ma~sta.tico de emittir a moods; Ct>In dimhntição ~e 
205 dons· hlUlc.JS do Rio de Janeiro, """ da Bahia, de I\·r- pesQ e com ~xl_>(lli.a~ doa partleuhues. 
:nambnco, do Msnnh~o "do Pará. Assim os precedentes Outro niio foi o motivo por que em todas "" constitui9õeS 
i<:_:rilo as u~cns fontes do.nde S. Ex. derivou o seu ~ir~it_? ; noodemas tevc·so ': co.i<lado d.e pôr sob " s:U~a-gu~r~ das 
nao descobrw-lh~ outra ongel'l: nada o.chon na oonotttu.tçao, assem h! <\as da Ua<;"-0 es•a fucu1d.o.<le de regula.r a m~eüa., tiio 
nem nu lois, nem nll.$ àouttinas geraeb de admini.&traçiío, importante etilo susceptível de abuso. 
que pudes•e le!ritimar a sua. pret<Jnção. Ora, se o nobre ministro con()()~<fu em . que é um. direito 

Pois bem! Os l'recedeutes não 1he podem aproyeltnl:, do Estado o da emissão dos ú:;naes repre~oentn~i•os da • 
porque niio existe um só em que se concedesse a brulco moeda, e nW> um direito ()Onunum ; se essa emisslio precisa 
algum a emiss:lo àe noros ao portador e ú ,·lota: e é disso das mesma~ garantlits, oomo mostrei, que a da moeda, por
principalmente que •e trnta. Todos esse> b:.ncos a que se que niío ~ompetiria ao me~mo ll<><ler politioo o direito de con-
referio o n<>bre ministro emitti~o notas com prot.>.o fiJ<0. •• cedê-la ~ r~guh-l)l. ~ Qll.al é a lei pcla qn:U o p<>kr l•gisla-

Ull 81\. Dii'VT.<DO :-O bancG C!l Bahia emittio bllhctes t~•o delegou ':a e><ectitivo o ·~e;cicio de semell1ante direito? 
a Vista. N:enhum=-. eXlS.te~; <? n<:Jbl'lliS m.m~!\trO de ulguma ~Ot'~e o (!Q'!l.• 

O , T . • • fessou, quando llmi.tou-se a reeoner o.o• nreotos. 
Sa. ORR~S·E'(}M~:tr:- Se os êmttt!:l êrs lS~C> mn Resta. e:iamillat" o como a~ outras na.çõef.. que nos pre .... 

nbn~o, e o nbnso meomo tolerada d_e '.'"' estab.;lemmento cedEriW na =inbo d11. d.ili,ayiW t.llm comprel!eod;(l0 a 
:particm.Im: n11nca se trallGforro_a em dtretto, e mlltto lllet_:os questiío de qt~e se tr<l.ta. Em França eu encon!l:o :1 lei de 
_p<>de ~enlr d.e area~ po.ra Z""'" ~ S?""rno e~ questões I840 qne pror~gou o pri1'ilegio do graude banco. e ond& se 
d!sta ordem. _Eu dtgo 'lu~ todos ?• decreto•. de )XtCOrJ:<>ra- diz no art. se : ~Nenhum banco departamental poderá ser 
~o dessas dd'ferente.• coinpa.n1nas b~nca~as fi,:_;;avllO o ests.belecido senão em virtude de lei. O• bsncos existentes 
-prazo de 5 ~u de 10 dias s.o seu papel do -cmrolaçao. não pod~l"áõ o 1-ite1' senão em virtude de lPi a prorbgação de 

o s ... y,,.,STRO .. ~ F .• , ..... ~ .. ~ t-o <leoreto que o.utorisou. tens priviJ..,gioG. ou. !l.S modifieayõe~ a~ r.ens <)Stn,tu.tot;. > 
o b~mec àn Bal:>.ia não marcou prazo. O governo fmnccz esta,.,. ant.cl"ionnente no g<>7<> do direi-

O Sit. T<lnnEs·Hmt"": _ J;fn~cou prazo; s6mente em to em que>tão; :1. comr_ni_ssão à a cama:a dos d~putados 
-vez de fi= 0 ,.,,.,imum !ixou 0 m=im<~m, 0 qne foi de- emend.ou "'proposta do. m!ntStr? !"a$•:r -rct=n<lo d<> go~rno 
-.ido a um engano evidentíssimo, e dt!. em resultado um esse podez:, e um~ llllll.ona ~~lllS~e~al approvou a emenda 
absurdo, porqu~ em ~emelhante ma teria a eUusuls. limita- com acqmes~enc1~ dos p~optros Inln!stros. ~uer-s_e saber o 
tíva. l\iio pód.e !<rr •euiio a do minimum. A palavrn F=o que Te!'po;"d'!' a tal r~speJto o Sr. ~hl~,ent~ pres1dwt1l rl.o 
<llitpr~~da no decreto <:.:<:chte a i<léa de conve~ibilidade im- conse.l)>o . E1 lo !!QUt : • .A.. ~mn:tlss~o prapoe como emen~ 
lll•diats, e mostra 0 desígnio de im~ir que 0 papel do ao pt~Jecto do go•e_:no, e ella. rem ra~.ao,_o estabele~r por le1 
-<:5tabelecimento da 'Sabia :he~se as •e•e~ de moe&' como espemú o. cenees~ de bancos provt'?"e;,.es; Qrumdo o go
!!8 tinha procumdo itnpedir na..~ demais provj:ncias. A intd- "~mo se :L()bar ~mbsr"-9'\do co.m a.s sohctta...,..B, elle terà ~s
lígencia aeu~ <l.iC!eto, a. que 0 nobre.m1nietro quer ~ocoor- s~m uma reto gnar.ia, nm apo1o, teri as camara! para res>s
%er-se, é pois inndmisshel, porqlle a clausul:l. elo ma.rim"rn tit nos baucos locaes. ,_ . 
como limite do pTSZD de.s emissões impli<!ll eontradicÇiio c O So.. F. Ocr ... ...,,,.o , -Foi >.J.m api.gramma de Thlers. 
absurdo. EU o nií.o póde pr~\-a1ecer-sc da um mero equivoeo 
:pna. adoptu uma int..rprebç!i.o qu~ vai ile encontro 11. 
2"D.Záo, ás regr9s q_no regetD esta ma teria, e ao plano tmir 
formem ente segutdo em toda a parte pelo governa imperial 
30bre estie lnt>tiiDO assumpto. - -

Se o direito àe •implas posseL"' niío eoóste, t!Ullbem creio 
· qn11 niio poderã. in •ooor eum IDrua Yll-ltiagem qnaesquer 

outro;s titulos. O direito, sanhor .. , de emittir e regnl.3.r a 
:rxtoeda perteuco, ~·~llndo a con•tituiçiio (art. 15 11 17), :l. 
assembléa ~rallegts.lativa: e oomo ~ls. hermeneutica ju
rídica a identidade de razão en\'ol1·~ a Identidade de disposi. 
'Çiia, tambem lhe. compete o de regular a emissão do' sig
IIIU!& repinentat> vos da moed&. 

UM s •. D~rllTADO '-A not:l do banco u:ío é meed:.. 
O Sa. Toaus-Ho!OIE"' : - Bem o $ei : rnRs o pnpel fi

<1uci!l.rio de um baneo ao portador c á vista. preencne as 
ll!esmas fn11~• qu• n moeda, supposte a natureM intrin
"eoo de am e de outl:O seja tiiver&a. Sem duvida a :n:me<la 
propri=ente dita p~•nc Ul:rl valor proprio, e para oer, 
como é, a tnedida invariavel, o denominador comtnum dos 
vAlores, era p<eci1;0 que fos$e um producto tvpo, e o equim
lente universal de todos os onttO$ ralores. :Hà entl-e ella e o 
papel q-ue a repres•nta a differtl.DÇS que :ba entre a promessa 
c a cousa promettida. Mas seWl e !feitos "conomicos na cir
cnla~o siio os mesmo~; eono a moedA, o bi1bete do banco 
s!r\'e de in•trnmento a todos os escaimbos, üqtúda de~ni
tivamente toda.e u trallsaeções, eorre de miio em m.._,, é iu
detmidatnen~ tmM:rniosivcl, ~= esta.r •ujeit.o á. apreeiaçiW 
das firmas, á.3 font~.o.lidades da negociaçle e do endo=, 
como o& outros títulO$ <l.o oommercio. . 

AindJt cai5 ; o papel bancaria póde, ou pela dinilinüção 
de COntianÇil na au con•etSibilidsrla a cada instan~. ou 
:meatno pela ~nperabtmds.:ncia da emil!H:o. ca'!Wir no• -.:alo
res ll.~~ prej adiciaes ao eo!IUnerciio e a todos os in
~ees ; p6d• tnm,r a deea~açi.o da totaliaaie do meio 
dtculante uismatc, pi:Qduzu a subida :n.Qminal dos prfl903, 

O Sr.. Toal\Es-Ho:m:": - ljrn ministro como o era. 
o Sr. Thiers; se eDtcndosse que se ~&tava de uma attribni
çüo realmente pertencente ao governo, tíl-la-hla abii.Jldonado0 
eouteutando-o;e eom. um epiguunma ! ... 

tr,. s •. DEPtrr.<~o:- Foi o principio da autoridade. 

O Sn. Tou"s·HoxE": - O aparte do illnstl:e tlepu
tado n'lo tem sentido algum • porque o minisb:o nsaria aa 
iufluep~in. da autoridade par~t lDauter a attrihuiçiio, 8 não 
paro renunciar a ella. 

(.Algum Srs. dqmla®r • o Sr. minut>oda fa:tn<f(l.dirigtm 
aparte.< a qu• o qmdor r<$Jl011d<.} 

Em Ingaterrn os joint·$!oek ba~k8 de emissiiO = re• 
polml.}lilidad~ illimiteda forão Putori~ados e ~os pelo 
ROto .S.c 1833. O parlamento ro,s~rvou-11e o dircito de autori
... r por lei ~· pecinl"" nssociaç.Ve• de -re~ponaab.üidade linti
tada e com op~r-dqóes ban~rias. De ao~ qne um ae((> do 
pnla.m~nt.' ê neeeuario para a inearporaçiio iie ntn banoo iie 
ernisoii.o sob a fórma anonytna. 

O SK. Routcm:s DOS SA.."'C'rOS'- !Ia lei lll'l.iamoderna., que 
passou o anno Fassado. 

O s... Tou-s.; Ho..u<: - O honrado membro está 
enganada ; a l~i que pus-ou IH> auno li.Dterior na e2-mara 
dos oommuns prohibe apr<~seamente que as t'Oeiedadeo. ~ 
comlll&rrdita possão exercer opera~ bAncarias~ e quanto 
á• anonyms.s, não trata dellas, su~U.tindo Blllllpr& o lUl~ 
principio 011 legislaçii<l iiigleza, de qne só. por ·aeto especiál 
ilo p11.rlameuto podem e:ristir IIIOCied~ Ül~. J.. 
h\. i)U an~s <1 b\11 a qu~ t.<) rc~. aqui <lStlo., e o ill'DU-e 
depnt:nd& pi!de vcrl.liCM", querendo, a -e:nc'õidio ~o q'll!l acabo 
de dizer. 

O S1t. ltoomG~ t>OS S~ : - Ha. aiD.da. :tll9i!l ouar& 
lei, qu<- passou !UI oamo.ra. d<n WIIIJiltm!;, e que estio eJil 
di!cas»iio na dos l~$. 
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O Sn. Tmt~<>:s-HoxEII' -É outro engane. do honrsà.o 

ll:lemb~o ; a lei a que allnae é a mesma de que aco.bo de 
ftillar. Além dessa.~ ha ou na SCllio a lei •obre oa Trwt< .. , 
ou ficl.ei-<:ommi.ssa<io&, que ptesentemente .e discute, e que 
teiZl por oltjecto reprimir com niD.ll }>'llllll.idade fOl't.e os abu-

·-~ de conrilmç1t. pr;inei~cn~ os ~os direetores de com
~il<!l, qunndo eleViío o preço il:t• acçõeseom-dhidendos 
neticios, de que deu ha ponco o mais es~ndalosoexemplo o 
Roya.l Brili&h Bank_ 

apoio )!'\<ll os direitos pri•'llios, ~ue pod•m se~ deeconheoi
dos _PelO erro, 011 preteridos pela IDj ustiça. do poder adminis
trs.t"·o. (A po•ado<.) A terceira e ultitnt. dioposiç;!o impug
na.da. tem por hmJivra.r as companhis.. que a.spiriio a uascer 
do adiamento eterno das d~isoos. 

Cousuingula.r: O nobre deputado preW!dem:mtero podet
-di!!Cricionario do ga'lerno ; e é o nome de liberdade de indus. 
tria que eUe invoca p1US repcll.ir u gn.rantias, que qnere
mos ôar-lhc J Nós IUnplialllO! com aquellas medidas as 
facilidl\des e a.s eegu..."RnÇ<~s ao diteito das eompanbiu, e o s~. RoDI\ltl1J~S 1>0" SAJUa<' - M~· ainda nõ.o disse o 

sentido da no~ lei ingle.a sobte ru1 commandita!. 

O S11.. TOB.ns-Bo~,.'-~mais severn IJ.UC alei frauce-j 
%11., e que o nosso proJ~cto. 

pelo. :mais cstrt.n h a contra.dicçã.o o• que ""combatem no iote
re••e do arbitrio minitterial accus~o-nos de retrogrados e 
reatrictivoo : (Apo;a.do.r). O sentido das pola.vrasli.ca assilll 
mudado. os papeis invertidos; ma.o isso o que importa? 

O Sa. 1\ruosnr.o liA F AZENll>~ .dá m:n aparte. 

O Sa. To•uu<s-E:oonr: - O nobl'l: ministro já teve a 
pola,.,.,.. sobre o projecto; orou longamente; lllas nio tMdo 
querido demallsttar entllo neuhullla das suas proposições 
colltra. o projecto. ~ràcu-se pal'll ~ir estigmo.tisa-lo ~m 
simples apartes. P~-me 'l_ue petden o direito d e a fa;z.er. 
(Apoiadoa e ..ao upo1adol.) 

o Se. Re>I>JUGI:ES J)O!; s ....... "" ' - É o mO}lf)polio levado 
a e..""Cceaso~ · 

O SB. Toa~s-Ho.,.rn ' - O illustre deputado me 
· hs. de àispensar de responcl.er a selnelhaut.é aparte; e en 
conttnúo. Na Belgica, ett> Hespuha, exn Portugal, e~n todos 
o~ paizes da Europa em que existe regul=ente estabcle
e1cio o systezna :repre'lelltativo SC!ll deiiJasiad.a preponderancia. 
dos governos, o• bancos ou incorporilo-oe ew. virtude õe lei5 
e5pe<:iaes, 014 •üo antQri•ados pelo podei oax~cutilo, piira isso 
habilitado p<Jr lei ~-

Nos Est&dos-Unicl.os elles ~:J;Ín\rii() sempre, em ''irtude de 
esrta.s ontorgaàas p!ilils legislaturas loe~~es, até a época da& 
gra.lldes cri•~s. em que alguns Estados jnkáriio ne~essario 
tomar medidas e11erpcas contra. aa deBoriieno dos bn.nC0-8. 
Assim, em 1B3B, Ainda no ll>eio do l'llmo,r <às queb-ras de 
centi>S de btlllcos, a legislatura ele Ne,.--York tornou desne
co••ari• a •WL inwrvenç;lo na. oonc:essilo cipecial d.e c..da. 
banco, por uma lei garal. de severidade <lraCOlliana. 

C-omo p.rccauç.10 <:ontra as facilidades CODl. que as assem
bléas locae~ facllltav~o a incorporaçiio de sociedades banca
rias, preceituoa-5e l:la refOl'XtladaconstituiçãodeNe\\"-York, 
em 1844, que a legislatura niio poderia mais cl.i!Cretar acto 
:Ugum de concessiio de biUlCOS, nem SJU>cciCtnar a suspensüo 
de P"'K"mentos. A. attribni~o ts.mbem ní'io passou. para o 
governador; a lei, rodeada. de extraordinarias rcstricçvcs 

. prc>entivas, nado. deixou á aprecieç.iio do execator; ella 
qaasi por si mesma. e)>:ecuta-se; e neot., sentido creou-s~, 
em 1851, a repartjç;>o da. eminõ.o (liank;ng d.!part.,nelll), di
rigida por um superintendente llOmeado pelo govcmador, 
eom approvaçilo do senado. Algumas legl&laturu lmitáriio 
"legis1.~odeNew-York, e ontras :tnantiwriio a sua auto
risaudo bancos J?Or carta.. 

JtJ. v~ o Sr. mllli~tro da fazenda que :t d.ontrina que sus· 
~enta uüo encontra apoia nos ~xemplos daa outTas naçi;2s 
::>ulta.s, a.ssim como o não encontrou nas uoasasleis, nas 
pr'..llcipios <la ociencia. , nem nos a.resto11 que invot"o"· 
(.A.pt;ituks • nilD apoi..dt»~. J Antes de ~ssar a outra ordem <le 
con.sid.orações cn!Ilpra-me dar uma bJ:"eVé resposta ao ili!
<;tttso ~o Sr. à.eputa<l.o pelo Parã, Clljo talent<> inspi:rn tiio 
lieong czro& e•penmças. 

Tambem clle çolll.bateu o projee!o •ernpre em defesa da 
líberd>~de de indutitria; tambem ar~io-nos de p<lr o risco 
aclm .. da. rigidez ela lei fra11ceza. Tudo i!so é pos•h·ei ; 
m:ts vejamos a.. provas de que se sorvio para. justificar as 
suas censuras. Segu11do elle. o projeeto é nin:u.11.mente res
tricti1o' 1 o. porqne ~xou ao llrbitrio dassoeiedo.des o pro
videnciar eobre a elegibilid~d.e periocliea doa xno.m bros do 
l:Olloelho liseal; 20. porque estabelcccn rcCtUoo pam o con
selho de estaao da~ decC.<íe• negativas do ministerio ; 3o, 
porque coll!idera ss :oociedades como approvad.as se no 
prazo de tres mezes o go,•ernonio der decisõ.o alguma. 

E' bem claro, seuhore:>, que todas estas dj,;posições, que 
o honrado deputa<lo atacou como tyrnnnieas, são pelo eon
trarb outros tantas franquezas ou g&ra:ttias que offereee
mos á nctividade do cotRmercio. e ài ind.nstria. (.dpoia<W.) 
F'= os a époea da primeira el .. içio doa fisca.e1, porque etn. 
i~o pooto elllencíal ; e quanto 6& ou nu, entena:.mos qne 
ll>U) et'iio objeeto ~ lei, e eún de e•tat'atoo, e qns <Xlnv·· lu>. 
qu<> ..,. pl'Opriat. tocloda.de~~ a• l'tgulal!lem, como melbor 
lhea ap~uve•""· O recuno f: sempre um meio de iefesa e de 

Coutn o recurso para o eonoelbo de estado alle~ou o 
nobre deputado pelo l'ar4 q1le sendo elle purameDte con
sultivo. segundn a nOSS& legishl'io, niio P<ldiamos imitar o 
exemplo tlos :recur:oos pata o G COI>2elho <l.e estad.o francez, 
o qual é ~lll verdadeiro tTibuna.l.11.dzninistrstivo com deci
sões àcfinitivss. 

O equi\'oco cio honr:~do mernbi'G é ll:lanifesto; o eon..:lho 
de estado e!I' :F'rança 6 tambelll.,eomo entrenõs, nm sQ:nples 
ooruel.ho de governo; em materia CQnt.!nciosa, como ·em 
todas as uut.nu., ..J.le nio tem o direito de decisilo, lil&S nni
camomte o de pNpo&içõ.o. Sobra esta base foi instituiil.o 
pela primeira oonstitniçiio imperial, 1\ denominada do anno 
VIU, e assim permaneceu até 1848. No regimen da consti
tuição àa republi~n·, e da lei de 3 dcldarço de 1849, foi al
terad<) no sentido das idé?.s do Sr. Cormenin, e ;;nas o!elibe· 
raçõe~ tiveriio força <le couaa jnlga.U... Mas isso ponQo dll
r<>u ; a nova. <:onstitui~ imperia1 a~ 1B52, • o decreto or
ganieo de 25 de .lanairo ào meamo anuo. re&ta.belecêriio o 
con&elhn ile estado 010b os m!!llmo• principio3 que •empre 
doi!lill!tdo na sua organi.oaçio. Qlll'< o con8elho ilelibere em 
Msembléa. geral, que~ por -çõe~ ou em u;;embléa do con-
tencioso, os seu• pareceres silo acompauha.dos de um pro
jecto de decreto, que póde ser aceito oa uiio, c que precisa. 
ser revestido <la a-~igllo. tltcTB imperial, para que o parecer se 
con,·erta em a.ec;,ão, com a. formula- ouvido o e<>llllel.ho 
de esta.d.o. 

Disse-nos nincla o honrad.o membro: < G um en'() o zoe.. 
curEo Jl!ln\ o eoD!elho deestado, po!"lUe Diio se póde recor
re r do ~u~ríor para o illferior. ~ O direito adlninistrntivo 
é uma sc1encia Dnscidn em França, e tem sido ahi culti\11.
du e explimda. por t:lnto• hoxnen.s em.mentes, que o mundo 
considerA como sena me•trea, paree&ome 'l.ue o illllJitre 
dcpntado procede CO!llliiuit" prusa qu.ali6ca!ldo de ecro o 
que el!es cnsináriio • 

S..nhores,a ju~tiça jndiciari& é umn d.~1egaçãe, ou õn so
bcr"-llia nacional, ou dA ~üroa, como o foi seznpre elii Fnm
ça, ctn cujne constituiçi:>es mo~bicaovi~r.)u o prinei.J?iO 
-que toda ajusti~adimana do rei.- Naju•tiça lldmim&
tr• ~i.< o. p<lrém nilo hn dQl<>,;açiio ; 1. corôn. a retem em si, a 
o:xo1 ~ directamente rodeada de seu conselho. de seusl!li
nistros re.po:osnvéi5, ou tej~ l!O regimen daa CoJJ&tituições 

, oütOrJtUdo., ou no da ao berania nacional.. Em ambD.e as 
i bypothe..os a rorôa. cou&erV!l o """"''"" ju• relativamente:\ 
~ distribuiçüo da justiça. administrntiva. Quru1do pcrtanto 
1 utaca.-•B perB.llte o conoelho de estado por via conteneiQOa 

um nct~, nm rcgulnmcnto, uma dech:io do poder a:im.inis
tTatho que leso. direitos privados , isto quer dizCI' quo ae 
7ec<Jrre p3ra 11 corôa n!'> meio do !cu. ~'Onselho. Se no acto ou 
regtthm:~nto "d":'inistratir~ t= lllter<indo um de~e;o, 
lecorre-se da deCls::o da coroa aeonselha.cla por seus muns· 
tros para a corõa melhor !lConselbada p~r seus conselheizos 
e seus ministros. e me<liante um processe mais longo e 
::Dai• rodeado de ga.rnn.tis• pa.ra o acerto das dedwea. A 
objecçíio pois de que uíi.o se recorre· do inferior pano $1lpe
rior t-eponsa em Ullla tbeoria mal eomprehendida, • eane 
por si mesD>.«. (Apoiado..) 

Nii.o é mais conai~teute o outro argwnento de que o recur
so em materia cont.encioss. 6 incompathel com ~ l!berd~de 
de acção IZeeessari& ao governo. Se o poder admuu~tr:atiro 
nílo fica ad.atricto a ~ilfonnar-ze com as proposições do 
eonsel.ho • onà.e está a iocomps.tl1ill.idade ~ Além. disso. eon-

1 
ce'be .•• bem a n.eee~~sidade de rlena liberdade à.o governo !la 
•11a espb.exa politica 011 de a.àmin.i.straçõ.o activA: lna.s • 

! 1j,uaudo surge o <IOIJ.teneio!W> e <:ameça aj'llri&ilicção, tt"'ando 

I os direito• pri\'lldoa achio-11e "lll p~senço. e em luta com os 
iDten:a&e~~ do Estado , o governo, que deve protecçiio c ~s-

I peito a ea.es direitos, nio- llóàe ter outra necessidsde qne 
n:i.o •~ju. a ele obrar de ooutormiclade = ll& regras restric-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 11:23+ Pág ina 11 de 15 

APPENDICE. 93 
tas a~justifa. E' pur ia$0que ~rn FIS.nço., oncl.eoeon~o q_ne ad.ene~pód.e darloga~'ao reenrso por ..... eonten
d.e es\o.dQ .exi5te cl.e:!de o principio d.er.U seeulo, não ha Ciosa. Qo.and.o mesmo, porém, o..;sisn n.U. ~ fcs&e, "casnar& 
exemplo de qu~ os~naproj~etes de decreto estatuindo 8.>· ~a.be que alei eegando &importancia d.o objecto póde cl.ao
bre questões contencioaas e de eonlliet<>o fossem rejeita- aiíicar como mateTÜt. conrencio,;a a que por sua natureza é 
d.oo, coJDqunntG o g<>ve=o tivesse o direito de o. fuer. E' graciooa; é " q_ue na legt•laçio frKnceza ch..miio dtdfl ..... e
attestado, diz o Sr. Laíerriere, pelos archi•os do ~onselho . ment. 
de estado do impetio e da mon~rchia de 1814 e de 1830, l 0 ~:;.. M l'lm">tO F aE!< ,j.- • . te 
que nane~ o ch•fe dt>g""'lrno"ttsoudB.prerogatimdeJÜQ+ ·- . ~ ~~ . DA. u :.t.m apar • 
conformar-~ ecm o ·projecto proposto pelo conselho ele . O So.. Toau:s-Ko~.,,.: --Ainha accusação das.resnic-
estado (•). · ções ~ 

Da. dontrina do honrado membro result• que em caso :tl- Peo;<> é. camara que ao ta que nobre ministro, o represen-
gu.m se deverá interpôr rec:urso <lo• actos a .. ad.xnini~trnçiío tal!.te da• :p-alldioo:t~ ideu da liberdade do commercio, me 
parn o conselho de estado? l\!ss cntiio quem se1io. o cncar- tem l"ednwlo" pro"ar-lbe qu• a fàenlude de vender gene
regado de resolver as q_uestiíe• contencio•'"'? O ,~~:o,·erno? ros alimenticios, e de alu~r o .avi~ do capital, n~o é um!l 
Não :;e põàe ser juiz e parte ,.o.me=o tempo; eUe só ee- graça ou um ü.vor do >!<>vemo (~poiados). e sim um direito 
nheceria em grãa de 1ecutso de suas proprias d~ciwes. Dei- I!"Iantido ::>ela constituiçüo e peht• loi•. (.lpoiaw.) . 
:s:ar-se-hia •em espeeie algmna de garantia os direites dos Eu chego agorn. senhoros, ll. grave questiio da livre c~n
p~rticul<,~es, quando em opposi~o com e interes•e da admi- c~encia em materia buncada, que de•i~ ser tratada·na 
n1stra~ publica! Isso serill nll:la i.JJj ustiça, e urna sub- discu-.iio do segundo projooto qne ti vem,,s " honi1l de 
~el'lliio de todos os principio> e1cmentares do direito. Ik i apresentar rognl4ndo o modo da concessõo do direito de 
uma legislaçi<o civil. ha. tribnJ>aes incumbidos de applica.-In emisoão. Po;-ém o Sr. ministro da fattndajulgou da mais 
e re•olve• a.s contestllçõe• sobte-~inds.s d.o encontro do• di- alta CO'lventencill o pronunciar-se sem pm-d.!l de tempo 
re\tos e ín~reste. dos cidadiio• entro si; l)).a• qu:ando esu .•. co::1tra a do1ltri::~a do dito projecw. na parte ~m queres
meo;nas ~ntuta~s ~o 1~-antasoem entre. o E_:.t~do e 00 ci- ; guarda e forti6Cll o poder da emis.i<o. do banco d.o ~1'1lzi1. 
dadaos, .nao ha\'ena entao p~ra eotes outro JUIZ RllilO a Elle o trou"-e preroo.tnramente a terre"'o '!"'~" fulmul!l-lo,. 
ptapria administração, que tlDb.:l l~.ado ou Yiolado oeus e nniquila-lo ao nascer, em nome de todos os pro~es•o• 
dir~~s ! ( Apotado•.) • · e p;o•~~ad~ que a mul;oipl~ca~o do papel bar.cano ter i 

Nao conheço a respetto da questiío qu~ nos occapa eeniio a VIrtude mfalhvel de prod•gali•ar. , 
tre& systemas : 'lllil é o do dn(iUe de Broghe, e sua escolo, que O Sa. M1Nrn11.o DA :F'..:r.Em>.t. dá um aparte 
pretendia que fóssG da eompetenciR dos !ril>una~s j ndicia- • · " 1 
rios o contencicso ndmiui~trativo. tMn a. ''e.z q_ne o neto dR. .0~ Sn. Toaz.ns .. !=IoiE:u!-:- A eloquencl& .::~:m. que o llOiJ:"e 
admintstro.ção forisse nm direito c~nsagrndo em lei ; e que Il;lli11Stro annunc1011: que Ia eomagar o pr.oJ.eCto, " ~nt!'u
só pertencessem ájurisdicção adlllillisuativa os netos pra- a1~mo do seu ex_ordi.o, abulár"<> o meu espmto; dundet_de 
tic~dos pelo g<>"enlo discricionariamente. N 0 outro •ystema, lnllll IDesmo, e Já dispunha-me a fazer a~to de conve~S"-?, 
que tem par representantes os Srs. Macatel e Corlllenin . ,. se S. _Ex. d~onstrn.sse _co_m alguma pr_o:_a, como _paree:_a 
jnri:;dicção deveria ser orgmtisada de 11ma maneira inàe- qne '" fa•e.-lo. a e~aotid:.o da.s ~ropostyúes q11e tao bn· 
peDdente, e commettida a tribnnaes inama,·i"ei~. cotJ>o os lha~:~ temente •_?ltro;"- · • . 
âa ordem jndiciaTia. 0 terceiro systema é 0 que 5~ acha 1 Mas ~~ DaO fo1 o _me11 d esen~o 'l.':"'"do " nobre m'"'!•-
admittido entre :p,ós e em França. t:o: soltcl~do por m1m ~ara _:lUO J u~tll•c:~•so cs •cus pl"ln-

Mu n IWln-e dêputado descnbrio um plano realmente : mptos, r~p~•:ou-me qne cl·~• no.o precJs<w;•o de pro~ as , 'l"-e 
no~a' o do nio havor quem conheça do eontencioto adminís- , h:J. propostç~es que por "' mesmns ~e .ce!"~:>Str,o, ~. 'l."-" 
trati~o ~eniio 

0 
mesmo min.isterio ! i baata enunc~s.-lz.s para ser~ comprcheJ!dtd<;s .. l!:\1 _c':ldan 

~enhore~, '!- uPica que• tão s~ri~ que a este tespeito do • ~ue sO estavao neste C•so as 1d~a-~ o.bsolnto._s. n~~ond1CIO~~e$ 
artigo do prOJeeto se póde ventilar. é :se n approvaç:lo du : e etercns da mor~, da metaph> _s>ca _e da •c,cncl_ da calcu,o. 
õociédades em ~lDRndita por acçil<:s é um •imple:. flm>r . Ago:.n.. P'J~"'- "eJ o <J.UC a multtp:l etd;de de b~n.;o~ ts':"-0e::t 
d~ p:aver::J.O, 3. SlltlSIIl.ÇÍÍD gt1lClQSt!. de nm interesse, OU"<: e O i é_ '"'10Ul!\ co,pn.:t.. de figurar nO catalo.,o dn> nO)'u!!o prl:D.Or-
defcrimento a um direito. Eu e ~s meus illn<tres collei!'ls .,a~:,c. do entcndtmento huonna ..• 
ns~iJínatarios do p~ojecto entende!l'os que a di•P?•iÇiio que ! O Sn. :MnnST11o P4 F,•ZEIID~\ : -·v. Ex. está em uníd:>de 
BUJelt~ lt appro~aç•o ns command1t1t~ que se dest!D!!.Il&em· a : ~:~esta questiía da vnntn!!em de um só banco; eu qu~ro nlgcns. 
oper!l.ções ban~.arias à e simples deseonto <>u ap eommcrcio " 
de gen~ros nlim~ntioi(l,tl, Düo devia ter outro tlm seniic a ' O s ... Toou:s-HD>IEH:- E o qnc me importa a f~r~a 
fi~nlisaçiio do '-:"verno. : nume.:ica, qualld.o teuhopot mimnrazuo. 

U:~:~~ vet vcnlicado q_ne o objecto àa sociedade e sna orga• O Sa. MrxiSTIIO "·' F.,z~~n., : _ A r:12llo de "\". Ex. ê 
niu~ii.l c!lda tem de oo~:~trario âs lei~ ou ao iuteres•e p11- 1 oontra a de todo 0 Ut.undo. 
blico, parcteo-me qne o go~erno n~o p6de deixar de o.utori- · 
~a-Ll, porque em tal hypothese eu~ OX8I<ltl o em. inconv~• o s ... Toaaf:S -HoxE.lf : - E contra a dt1 pra~~. 
lliente1lmdircit· •commum,epo~Dleiod.eutna.gereneiacom, O Sn. MnnsTno , .. F.o.z~~,...,,_ E "ontra a de tó.io o 
resl"'n•• bi!ldnde illi:nitada.. Om, eu prooUlllo quo a• indu&· ; Rio de Janeiro. 
tria• de que 10 ~ruta. o eJtercida.s aem n immuniàade dao """ ' O Su. B.o.klo nE M1.cA:- E do Brntil inteiro. 
ti~dea BYtonyn.ns, entriio no dominio do direito comm11m. i 
{A!l<liaciol.) 
- O Sa. MmiSTto DA. F....,Em>.< di um ap~ttte. 

O S~<. To1tau-Ho:>li:>t1.- V. Es:. eaq_ueceu-se de que aó
me:tte se estA tratando de bancas de desconto. 

E' diffidl traçar com precl&<o a linha divisaria entre o 
grn.dcao e o contenciooo; :mas a distineçiio gerslm~lilte adop
t:tdo. é qae "ma.teria cont<!nciosa •ersa sempr~oobrc um di
rei:o primitivo ou adquirido, e a gxacioss sob~ um inte-
resse. · 

O S11. M•s•sno t>.<FAZE!nl;. dá um aparte. 

O Sn. Tou>:<-Hooo;• 1-Não conheço outra; é a distinc
çll.o de Chauveau e de quui todos os autores de direito 
ndministrati\'o; é a distincçiio que serve d~ base á jurlapl"U· 
dencill do con•elho de estado em França. Mas V. Er:.. póde 
pro'[JÔr outra classifie..ção. . 

• Se o direito p<~is existe para "" sooiedades em comn:I>UI· 
·iita rom a clnusula de subol"<Ünnl--le, em seo. exerciclo ás 
le~ éll~\Jel~:Ja...s ~ 1>.r. eon~enieucias publicas, seguc-oc que 
llaa é <li!ICrlClODano o poder do go>erno na approva<;iio, e 

(') Drcit •dminillriSii/, p. :212, 1"' v. 1854. 

O s •. Toaau-llo""": -Eu ainda niio th·c tempu de 
CQDtar os vo~ ú ""te n-•peito no Bro.zU inteito. Mil a dei
xemo• de lsdo a popularidade em uma qile~;tilo como e~~. 
ql!e sb pelo raciocínio e pot e•tudoa especiaea póde ~r delu
cidaàa. (.Apoiad<lz.) O quo i11tl:ue e dociaa ãenno de!te re
cinto é u:uiioe nii.O a popularidade. (Apoiado•.) 

O SR. T.-:t>."l!lll.\. Jm<toll : - Apoiado ; mas V. Ex:. não ho. 
de qnerer rldicnlariaar uma corpomçiío como a P~l'a• 

O Sk. Toau:s-Ho>1EJ1:- Se V. Ex. quer achar nas mi
nhas ~l&.ras um teD.tido que ellas nõio t<liD., neste caso a 
paternu!ade do epigramma é de quem o descobre. 

o Sa. RDnu:m:s JI(IS s.NIOS di nm aparte. 
O Sft. ToBBES-Hon" : - Acho melhor que en passe a. 

expQr os motivos em que eu e meus collegs~ nos ba3eamoa 
para formular os-dons prlmtiiros artig<Js dó.pr<>jecto, C<Jntru. 
que protestou <:01:n. tanta vehemencia o honr-ado mini•t:ro 
a <J!lem tenho a. honra de ftOspander. 

~na.ndo em 1853 o min.istro 11:ae então dirig1a os negociou 
as. fs:.r.l!!lth em:prehendeu organisar nm banco q_naei 1ucio· 
nal, com pzopor<;õe ll8...Z am(>las .... ..,. satisfazer aa neoes
eidad~ regutll%C1! do c:r<edito e da citeulAção na cspital e nas 
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p:-o~izlciss:, e qnc 110 me~ mo !.~pc ~ eri.esrl-egas.s.e c1.a ~pe't'a
cEi<> dor•opte ~r:«!= Ido papeldo-"<sladc>. "::n" d""di.fficnl
clades que o autor de ui '::!lt..noe:ccontrn.va <!1u.nte d~ 31 era a. 
e;ôste.ocb de~6e ID.esmo pRpd-mo.et~a.. ?\a jmprensa ~ D~ tri
buna da:.. Cua.s eatn~r~f. objecta.,.'"a.-E-eque um b:lnco c. e cucu
]ar;.ão ttm ba~e me~1li.::a.~;un banco cnjo p3pel seria conver
tíwlpor "''~ro popcl. e"" o nes:no GUeonuvío que se affou
. tas'ie no 'th.o mnr ~{'!J"l l'lli'Sti"f~. e~pc,:-Jào.-.s~ á iDj'nria do~ ele
:ment~s. ã. im~sibiFd:\à.e dF.> 1)3Se~r. e n -ema perda i:'evi
ta"...•eL .o\cct~t"'euta\'a.-se ctH! f'Ste b~llCO. qne ent'onttn.n.a. os 
oonaes da cireuh<;iio ~orripo•t<>s <1e papel do Estado. ou ,.~o 
tecia «!>~ço pu r!\ o (1~ fençohim~_:o. de s:o.i.:$ e1nissões'9 ~u 
&fi"eetariu pela fnbera Ou.nds.n(;il\ d~ ?eu pap-el o ,·nlor QQ PlelO 
circulantt- exi~:e~~- A conci1.:.srio ãe tudQ isto era que em
qu::wto nfto r. e reFgr.tnsse inte~rRlmeute o }Japel-nu..~erlu.., 
nenh11m g:rnnO.e !Janro de ('!miss!.io, s~gunà.o as norm:lS da 
.sciencfa., ;.etia. oo.s.&h·c! !lO Brazil. 

ratum, ou adopt:lr & plurnlido.de aos b&neos, qne o!i'erecc a 
snpposta ~ntagem do -qne !!e eham3. o. livre CM>enrrencia, 
~u \lill só b!Ulco, nm g<B.n<le est.abelt~e!mroto CeDtn.l que 
fo .. e O re~:uJador d" cirCuhryilO IUl ~ital, e D.1lS prQvi:nClsS 
por meio de sna.s nliaes. e tu.do d~bai:.:o da. inspeeçlio supre- . 
ma ao go•er:oo imperial. Este ultimo erswna. era o mais 
ada!>tado aos fins que se tinha em vi$ta, o.rnsís ise::ltO de 
riscvs, e o que tinha por si ~aior val<lr scientlfic!t. ~ mais. 
apoi~ nos factos. O systema op_posto, o de li~re concurr~n
cia. que pe:rtenee :\s .!poeas pnl%litivus d., seiencia. eeono
mien. estaYa coodf;!mnado pela cxperienci.a. qu:tsi em toM a 
pnte. e repudiudo I?cla 11.utoridnae dos go1·crnos e ào5 ho
meno de estado ilc toda& ns naçues cultas. 

(Ha div.,•sos apare&.) 

O Sn. 1-ht,IS"mO "·' FAõtE~DA :-Eu·contesto is•o. 

Esms ~.bjc~ç~es er!.o Soêltl du;"idtt a:te~di"vBÍS~ nilo ?3r.t 
ê!f..mO\-'er o ~:!llnis.tro do ~(1U phno, !MS ?a.ra !:.1.zí!--·lo redvl>rar 
de preem1~~ J13 e.~::r-uctn~ de SilA. f.lbrs. .. 

o papol-moeào rem,aesc.ute a~ bane!ln"Ota do prlm•iro 
c~t.'1be)~mez:tn ae credito que e~is;:tio :c.e::;te paiz, depois de 
c.::c:sar hl·~leulavei.s C.at:Jno.=., !.!nha pr~rado <;.m s;z.as oscil
ln<;'ijeo. En:: 1846 ,.eri ~<'~VP.·"" que o seu "tlor Jo permntn1,m 
cem unm c~ ct~ q ~sm;dade de ourQ era esto.vel e eon•tsnte; 
e a lei d.;; 11 de ~etemb:o do me; me• n:ono ~Ollsagrou o facro 
commercinl """' jú ~-xistia. determinando que" ~;u.,·a de 
O'll"i"'O se-s:b. ret.~ebida. ll!ls estsções nublicusna:razii.ode 4S; e 
ne.c: tê sentlà.<:~ foi Cltg.:mi~ado o no\ o pndrio monet:nio. 

O Sn. Ton&Es-Ho"""' :-O nobre ministoo contesta-me; 

I ji .no seu ultimo disenrso elle nü~ du,•iàmJ 1\ffirmar que 
nossos princípios COlltido~ no ~egundo Jl.roje~to sobre este 

. usumpto eat&vão rejeitndos pelo. dvllisaçiio. Pois bem! eu 
interrompa aqui ~. minha exposição p!lra pro,·a.r A camfl.rtt 
e no paiz da. maDairn. mais .evidente que os reprc~ent..<t.tttt:!s 
do progresso e das id~as model"l:Ul& nesta 'IDS.terin somos 
nós, E: que tudo o que em ~en tido eontr.s.rio se d.isse e assoa
lhou par~ do•\"RÍmr n opioiãopublica DUO ~l:Da\s do q~>e a 
restau.r:::tçS:o da "''elhrus doutriu:1~ .. ou antes de ""·eibos erros, 
scbt:e o que o dese:Ag::<llO tem sido g_unsi gernl. 

Veriti~"-'""-·•et!'.mbem em lB53 oue os 4.6,000:000$ dep~
pel que ent:io havHr~~ não s(J :liio lU.trep~sS'.Qt•Zo '3<; :o.ece!--~~ ... 
daàes d.:<~a trans.:1.<:çUc~ eomo, pelo <,.'l(Jnt:rnri.o. eriio -i:lsuffi .. 
cientes para :;,ati~:f::u::~-Jns ~ os met.aes pNciQsa$. ante5 tilo 
esc-uivos, Teappared~o-; as me~~~ e~trn-...n~cirns afiluiiio 
c<lro_ abnndr.ncin em. ;uo~~s pru~.:.s Je comm.e.reio; M'rca. à.e 
23,0G0;0005 de n:et~e~ !:ndi!~ oid~ C\lllh"-dos lll\ c~s. da 
IDo•ua DOS eJ<:er~ido< d~ )849 a 18.53. · 

N'e~te ~~tar.lo de J.:d.ie.z tio \"::1lor das not:ls i3o th~souro. e 
nnnndo !l clre,llf!)'~tJ ~t:'t:cUn!!. :vrnal' .. S{! mi~t;;t,·pel:> mO'(.'irocn
tÔ n."ltl,ral do comme!'cio~ y.:odb-~e po:~p:tr :i noç!io o cn()rme 
$D.Crificio ao refga-:c simuh~::.~o 2.o pnpel .. li:.IOCÕ!t.. t; fundsJ
um Õãll<"O tl. q~e e~ c Sr.:rYhl::e em ?t'~r!e C provh:oriaWCUte. de 
f::!ldo dispvnivel. 
Ap~•t àa <lcscrip~~o rios :ri~<~õ eff"eitos do p3pel-moeda, 

de que e~tá cheia n 11 L~;:...,~ia fi=t~~~eii'3 de :~lguns puizes. 
apez3r de t»<lo o que d!<e""l as ~~o,omi•t..~s ~obre as fluctun· 
çúe~ inherentc.s :t i!Ste imperfeito ln~trurner.to àe pt"rmut:t-< 
\'Ões. lo:bvia 11 c~.perlencin tv.mbem tinha derooustrnd~ que 
quando a s= qn~ntidado é inferior ao movimento dos N· 
cahnbo11, e qu:"ndo ha. certeza de qne n!lo ser:i. ac:C"rcscentn.da 
ê.Oln novas emls~t.e&~ o ~eu ,·nlor ca!l.sêrvn-se finne, ou IIl(!S
:!liO aegue um movimento ã'-CendeP.te. Tinha-se o ex:@mplo 
ol06 llS>i~:nsdo• do bnneo da. R\,.!i:l flUldaclo por C..tbarlna n 
e cmittldot' pOi met~dc ào t"o.blo em prntn. 11n lmpol'tat:dn. 
de 40 rnilh~~s~ clubr~ret.~ de v:~lor e mantcretu·sc :t par r.la 
moeda me t~llic:n. por ~•paço de 18 1Ull,JQ5, 

Oo m<·>mo modo tioh•He visto em lllJJ:latcrra. depoig da 
susp<·n•iio elo< pn!tf.me,tos e!n 1';97. o popel cio banco tro
l:'a.r - ~~ ~c·tn d~!-coutn pe.\o ;::uin..;o dul:n.nte a1guns tmp.o.s. 
Quj;,~,-sc :11~ro til~só !!dt-o.r Qs ~and~~ ()t{"juh:o::. rcsu1taPtca 
do erro.> ~cmel.JJa..nte tt<J qn.e: comtnt-.":.t~m o ~\o-erno n.ustriaco 
"'" crcnçi\o do lJonco de Ylen!lll. em 1Sl6. Ell1 """de p~ooe
der il retirada p:ra~uo.l ao seu P":pel-=eda por meio de 
um banco sem fundo metnl1ico obrigatorio, empreb.endeu 
retirar ~c pancadA c~m =:>reotimos :ruinosos cs 450 m~
lhvcs àe florins, e re~:a nrai o antigo padzlio da moeda. de 
cOnvellçii:o. 

llfas reeonhed~a a [>O$sibili<la.de de mna organisaçõ:o 
btwcaria cem notas. realisa\·eis em parte em ou.tro papel
rnoeda, ç:tuies- àeveti1io l!ier tt.!' condições de zua. eAistencia, 
não só nu ponto de vis. ta dos r"'!nil!itos .&e"" es e communs 
aos estabeledm~::ltos silos e &olidos com emissão, mas sobre 
tudo em telA çiio·ás eircmmsta!lcias especiaes da ll<>S;a situa_. 
?o monetaria 1 

O problema complexo a r.,;olver era •c~ uma cembi
DS<çií.o qne désoe maior exp=$ilO ao credito e ~ cir~ulação, 
aem GQmp,..,metter o valor do meio circulante exietente que 
de<ia. ser '""~tado, e co:njunctuncte o!ferec9558 wn P"l>el 
cotn v ganwtia• sui!ic:iente9 par.a aer reeebido nu eamções 
pllbli.cas e ~m ;o® a ;mte eomo "U.gal • .-m perigo para a 
Í<'rtllna do E.~ e dOa particularea. 

Do~:~ a a:yotemu baviio a ~guit puw. conaeguir este luirlt· 

Em !!.poio do ~uc ~ou di:.er n[o mtarei e<criptores. citarei 
ou~ra ~utoridadc muito mai~ importante, n <tlXtoriilade dos 
go~er::las, d~s homens de e~do, das assembléas legislati-
vas de di"er.os teropos e lugares. , 

O escriptor u~ silencio do i!;abinete e:.<:ptime n sna opi.nii!o 
indh·idu,.!, ~ sem responsabiliilade dos ~eito$ praHoos dos 
princípios qy.e npregôa : o legislador. o <:><tndista, o hom~ 
o,ue ~o,·erna, r~pl:'Osentiio n época, personHiciio de olgc.ma 
sor-:e a• tloçvcs. obriõo com r~poo•abi.lidade,e não adoptiio 
ou rejeit1lo a• df>t<trinns senão tendo em visto. M liçüe<; d& 
C:!:Pelianei" e clepois de prolongado3 ex:1mes e discus~ões. 

Para verificilr se •iío os meus 0"- os do hODrado Sr. minis. 
tro da fa.zenda os principies rejeitados pela cirllisaçi!o, prin
cipiarei pela Fr:mÇ<t, e remontarei ;;o •mno d" I ~40, nn ocM
t.i:i.o ('m que se i:~. renovat" .o prlvile~o da. e:nis~iio do ~nde 
banco aes•e Jl"Íz. Niio tinhiio f.olbdo poetR•. 1"'-r" !Utlma
rem •••• privilegio, c celebrarem "" felicidades da livre con-
eu~rencia. :Mus 1"'1'0 •vo• a p<'rmissão de ler um cxtracto do 
reiatorio "PT""entn<l'l a tal re~peito ~la eom:m.issiio d:1 C!l· 
!IIsra de~$ depntndos em 27 de Abril do tulno .:~ que me re-
firo. 

~ A Ji,·re eoncurrenein nn~ cmpre~ns ind11Stri~tet.. nps 
especoh)~• .C<JmmercillC>& t•m lmpormntes •unMg<ms que 
e;.;cedero de muito os periltOS que podem oll'l-rl!(:et, Em 
materia, porém, d~ bancos nrto t o mCSlliO; :-.livre co:-lcur
rencia vos aprell<!ntaria pcl'igos superiores ús suas ,·aut:I
!!:CO$. ProCUI"~i o :tperfeiooamcuto por ()litros meios. Se sa 
~dmittissc n existenoia de outro e&tll be1eeimeoto bnne::o~io, 
rival do banco de Fmn~l\. te:ieia àotts r~r•i• differe:~te. 
cireulo.pdo <>GnlO mocd": e :D<:smo ~ttppon<lo o.uo eo•a• com
panhlno p<;:o proour!l~s~m mnu.mente deonprecia~m·se, e 
l!lterar 11. mntuo. confianÇJ\ que, '('lll"l\ our util. •Cu papel de\"O 
insJ>irnr, o.lcdJ!. as~im seria inev•uvcl quo c!ld.'\ uma dellas 
Fe jnlg:u;M intercss~dn ~m multiplicar n• crni.~sues, com o 
fuD de nugmentar dividend<>B, de el.l:"llr o valor das neç(ies, 
e estcoilcr a sll!l clientelln. Verieis entiio uma circnlaçiio su
pernbundante. c raeiltdade& cx.~~ger.o.d~ts P"-1'9 o desconto. 
Substitui o estimnlsnte da concurNncia à. p!'1ldcocia libersl. · 
de \l:m banco: a ta:u dos deseontos será sem au.ndo. dimi
nui da, o tl1nlt~irs será ofl'ereciao" quem aDtes niio 1'ensnva 
em proC\ll:á.·l<>: aspeculoçi:;es que o curso n~tural das COU• 

sas não houvera e:o.citado seriío :tcoroçoadas. Porem bem 
de pressa ter:l. lugar a CO::ltracçúo do credito com. todas a5 
calamiàaMs que aeompanb>w as snaa r:apidas v~riações. ~ 

Quereis aguta oaoor, !enhores. qnaes e:r-íio os bomens que 
assigp.aviio e•te re11ltorlo, em qne a liberiladc a, eoncutten• 
cü.. era tio, energicamente nssignalada. eomo uru perigo~ 
Eriio os rep~ntsnus maio 001>spleuos e illn~mclo$ da po
Utica h""beral <'m França naqttell.& époeá;. crio Oaillon Bar
rot, Garnier P•;::ês, Lncave Lepl.agne. Dufànre. e GaunerGn. 

A call!ara ~dherio qU>~oi l<e1ll ai11Cu,5iio ts idéu <k c:om
mi-.sio, d•poi• d• ter ou rido o Sr. Tbiers, presidente do «l:n
selho, que oo11clnio o ~e:J. discurso exclamando: < E" insen
sato o querer ter i!oue blln~ e• ama me~;melcct.lidt!de. Se 
!e ~tllbelece~~~~t uma ~lleun:encla ao baDC<I de Fn.11ça, 
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c~-se-hii!o eoia prejuizo do .pub. :tllJO dons mimigos eu- ~ baneos inc:nnsiàerndos dão oo~ bancos. senso.tos. Come con
corniçados, que se deitrUiriiio am pelo outro. VS<ie o qua set"'arem-•e """ lilllites da nruõencio. c;_l1:lntio os b<u1cos r~ 
acontoc:El!l na. BelgiCa. e:ntre o ~ane<~ eis •o~ieda.de n!lciow;l e V4e;< lbe>~ d!sputão o. •us. el;i,n:,eH:- n9.tnnl, e qu;md<> .,. ea
o denommado b:tnco da Belg1a.; o m:ua forte destnuo o plr.r.os oxcttados por uma •"!""''" de febre acartcii.o lonc:~.~~ 
outro. »- • eapen.n't'ls. e ~e d~i~ão !eva.l" por ph.u.otaMun$:nriu.s! 

Na. C&mii;TO. aos pare;. o r~latori_o sob:e "pro~ost:l do go- ~E. tas COD~idcra9Õ<'~ ' senhores, Y->•fari;o refl~ctir e~:~~ qu~ 
~erno zelal.iva o.o IJ)~lllo obJOO'tO ttll.ha ••do connado o umn a conenrronc ta. em obJecto ae hancos ~ um pengo que DÕ.O 
c:ommi.esão nrunerosa. a CUJ"' frente a.chava-se como relawr podem_ wlerar .., leis de nm povo civili>ado. :SeriA o mesmo 
o celebre conde de Rossi, tão ·clistiucto como ecouomista, qnc l'L'mlittir a qn~lquer o est. helecer no m eio de nossas 
c:otno pelos sentimentos de liberdade reflectida, de qne foi cldâiles r.n .• o.s de venda de \"enenosou fabricas de polvoro. 
-.;lctfma Clll ums conjunetura m=oravel. Ei•·~u! ~:.m. < A li"ITe eonearren~in dos b~ncos níio é a perfeição, a 
trecho desse rela.totio: madureza d~ credito; é, pelo contro.r.o. n i~fnncia. ou antes 

• ::icnhor.e~, depois das crises fin:mceiras que a!!itãrão mais o estado decrepito. Deixo de fallar, C. os ""'""""""" que aot-
d.e uma ve~ os do"llS tnundos, e ~tue j:l. ~o' xeoord•imos, setio. frería a e ireu.laç.üo em. uma m'-Sl'><• J?ral"- co"' not:J.s de cn..._ 
super.ilno fazer aqui urna desotipçi'Ji> m inuciosn dos funestos gens, e talvez de volore;; div~nos. ~ · 
tesultad.o& da. conl!Q.!trenci:t em matt!rin. 'h::tncar:in.. A:i idJa.s deste rclatotio, em que a eoacarreucin 'banca.ri:a. 

Foi a concurrencia, foi a luta do• bancos 11 principal I é enn<lemn~à" de nma m~neira tão -.l<><;•eme e profund;,. 
~n.sa à essa& crises. Os creclítoa er~o )evianamc'ilt~ col!ce- ditigitilo u. vot:ç!io up:tnimc da cam:u·a dos pares em favor 
didos ; a =a dos desconto& """' aba1x:uia olém de tD<la a da propçsta mmt.~tcr•~L 
medida para :illiC.::t.r ·tolll!lÜore~; cousidem•iio-se sol idcr.; O• P•ço-vos agora, senhores, que >os transpor~is ,o IDllo 
emt~euhos mais tcmerarios; anilna.vão-;e ewprcS!I~ m:ús de 1~50. 1Jma ~n~nde re•olu çiio l"Le-•te iuterv•lto havia 
arnseadas. e tudo isto pam attr:t.hit <:lientet. par:l mul- muàndo n •il!'aç"o -politica da França: ns p..Jnvras de 
tfplica.r bilhates e a11.g.nentar os lucros dos bancos. progre.;so. <le. liberd:uie, de reft.rm" dns i.nstituiçúe.J, npta-

< E" preciso cha.mar ns cou sas pelo seu pr.>prio Dome : laD_- viio os ••pirítos, c óominav~" época. Sem ! o. revolução foi ar. 
ç:mdo na. eir~ção bilhe~e-. qa'!. em v~ de '!rem ga.-=u- em uon;~ dn pro~;;',?. v.le!rlslatuu e o governo, que a. repre
dos por valores Já prodU7.ldo>. nao o et!lO ten:<o por ,-aJores • SQilta.vao, •upprtmtr:LO os bancos dcpnrt:ll:llenta<!$ lndepen
q ue se espçrava vir a produzir. abusan-se da coiiJiança pu- dentes; os íncorpor~riío ao banco de FrauÇ!'; 0 probibiriio 
blle<~. fAbtiO:t""--&6 umn mocd~> fnlsa, e preparava-se em p1Lr& o fllturo :t cr.ação d6 no,•os baucos de eiDil!!iio. O p_rivi· 
vast:l esc.s).a todos os nü<les e tot!o• os perigos que produ~ " legio exchuivo do 'banco de França, circwnscripto ~m Paris 
ellli:>Siio do moeda mct:lllica falsa. Eotauuturnaesdaand:lciA e lil!t"n• departamento•. tomou-se extensi•o ao p~tiz inteiro 
e. da cobiça nilê silo. é ver<i:lde, de longa. duraç:w, e o dra do con&ideNu se como a u ltima expre.suo do pro~S80econ0: 
s.ooxdat é terrivel: N:io .; tal. ou t:ll Cl!.l!a comm.erei.:l.l, n;ro é mi~, a •ubstituiçiio da. concur:encia. pela unidade e pelo 
este o li. aqnelle Jlarticulsr, <i. o pa.i~ inteiro que se nch.a •mell- privilegio. 
~sdo de r liÍila. Os cspito.es resC! disp<~niveio ouforiioe.'Cp·ulaos o Sa. R oDni<:IJI!S DOS s ... ,-,os: - Desdo <:llliio 0\ FrnDça 
do paiz, ou aventurados em empresa• de lon:;os prszos, e de l lieou sendo Paris. · 
nm re~ultSl.~o incexto. De_semc~ntes erise•, •Onhor~~-.vó• O Sn. TonnEs·Ho:umr:- Nunen onvi fn1l•r n i•:.o; é a 
o so.b e1;;, n110 ~c pódc sah>r >~D"0 coiD. cnorm~s ·~cr•_nc•os, prlm cir~ v c·•. que ouço e>t:< noticia, E quBm eriio o• defcnso- · 
é forçoso eutiio ab:>.ndonax empresu~ mal c~m~aaas • ":0"' , I"I!S do!ta rol"Mma! Erão ainda ns personn[;l!n• mni• illn•trn
d~r os pto~ucto• COlU p•ml.a. TodM a.e relw;ve• c9ann;rcut_:s ' dns da e~co\nlibcl'lll; c eitnr·\•os-hei en:re outros o Sr. Leon 
SII.O.teJ.>e_ntma e p_rofundarnenm mudadas pur umn_nlr.craç•o Faueber. n membro do instituto, cv.Jo• escripros 0 colloca• 
c.rb•:ntl.:l e oopnet:osa doe preços. e de$1.1! _mn~o 1nterc8seo vuo em prilno!~ liuha entre o• r.c<>uomistu conremP'lra
particulares p<ideclõ por suas .lutas !l sun.s rt.vnlulades, elCer- noo,, Nu ..., •• no d." cnmara dos deputados de 9 do MarÇ<J· de 
cer 6ob ro a for~unn 1!8'!1-1 um t.mpeno 'l,Ue nenhum. governo 1850 onca:rcgava·!'l clle c!a defesa da retormn n<Js se!!Uin- . 
regular oll&:lnll n.:trbulr•se. teo termo• • " 

< :Mn.e o 'l!'• d eve sobretudo preoccn~aroaamil!:."• da crdetn c O bancio do Fnmçn.; u'l!' es?belecimcnto prhileglado; 
ed:t.humtlllidafio,o'\u~~r•pam.•uoo••offrmeutoadao u_ae baDco rec~beu um priVll~t'> r;ointeressc publico: eu 
~5CS opora:r''!"• n ct:mas IWlOC!'Ilt~ deullo c:rJ&I!ll u .. uca- J!UO. coDcebo out!'ll. E- pnvileg10 a r<"publiea o n~ho-a. 
r~• que lhesn"o era. dado ~ra,·enu, n em eomprohcl.l<lt:r. O h mtb\do a um eorto numere de dopn't:une1ltoo 0 á capital~ 
que 6C ui\o. repo.~ 1euil~ di.fllciliX';entc, • iio 11.1 brochu 9ua Ello o eatendou ao paiz inteiro; foi 0 g<>'lerno pro•ioorfo 
C>S!ls luta& do cob1Ç4 c doJ~Drt\llCIII.!At:om oi. moral pubhcA, I CjUO augrnewton ftS attribuições do llunco de França· en 0 iu,pir&:~do a P'Ú"ào daa fortuna• rapidaa o gigantcae~~o, o louvo por isao. Creio que obrando nstim reMnb~u 011 
de.sgo•to do tru'balho ~lar. o _oieel'TW'o pélo acuoldmo I \-erdAdoirot principin~ ela acicDcÍft, e quo foi inapira<lo pel011 
lento c ho11uto do patrünenio ca. ramlliu. ~rdadeirot lDtere&oes do pai:.. Eu a.ecretC~>nto qno oa :reanl· . 

c Feit111 algumaen:~, acon1:urrencia ó um& alaf1Ul~ l4clos ~rro.ponà~r:õo eomplatamcnte A•= expcetatin. 
podero1a, UI!COIIIIlrill na produeçio proprilllDento dita, quaD• c Nilo COne<!bo, quaDdo .e lllllçiio oe olbc.o sobre 1\8 insti~ 
do "" tl'llta de obteT UDI& mftlor quantidad-e do prodnetot, tul~~el do credito, que ae pona doi:<nr do render bomena.
ou melliores productoa ou produotoolbal• bulltoo,l\!:uum gom n.uto grnndo o ao.lutn ponanmento do governo provi
bento mio é productDr DO JODtido ordi11nrlo dc.ta palavrn, .10rio. Como! !<!Dl!o:W, ae "·' buo.•s dtputamontnee elds~ 

· E ' um gara11te liel, aoh·avol " aempre prompto a P•!!"'· tluem, o quo ~tinn>o• no~·bojc ~ :!o.'iio veríamos eeniiO rn!• 
Delllle ontao, q~U.laeri~~o o lim do muitoabQICOI, funcei011a.ndo nu, E po!'q.UC pndorlio·~~e manter u · ~ucounaes do baneo do 
em IIÍniL meama localldade? Quer-ao com.DO\'OS biiDCOI aup;. Frauça '! Porque n miia podi!!'OS~< d~ um eotabeleeimento · 
liMIIJ:IU' o• meioa de credito~ Mu nm blllco ber~~ orpt~!enill) central, qne reunindo 'a mll.t~a dos negocio• iiepondontet do 
p6da eoteadancm limite& o circulo de swu opel'llÇõel e pro. banco neutral~o.va uperdlt.• pelo. ~nboo. on Rtt.-nunv~ 0 ,_ 

ver :>. U>dn• n~ n~ssidadBS r""e' fio oommeroio. Quer-ao pêtdn• mni• forte• pela• per<lllo me,ore; , ~ n••lin •u~t.cntotl 
~ aeguud~ •. um tarcoiro bllllco !"ais oolid~! Eotiío "'!• que o~aea. ~co~, 3uo som i••o teniio cobiào. E '"~ çijasurnis 
e~aste n.iio o K"níio um ostabel&cilDcnto va.cillaute, pengo•o, aseatnstltUtÇ•O que enlvou "F moça~ ••• 
e qnc cumpro à todn" prc•P.a $Upprimir, porque eto mo teria c :rodos· os •y•temns que •e ,·o• nca\.-:t. de "Pl'C!eDmr, ulío 
de credito o que n~o ê perfeito é·vicio>o; o que·níio otreree11 ecnl!stotn senito em tmpos de papel; •~e ..-:..na ehimeras qúe 
plena confiança é u.m perigo. . n iio prodnziriio sClliio · <leeepçio e ê~ss•tre•. Nilo h" tn:lis" 

< Re.;:;o~ pois o terceiro motivo, um<leseontomais fd cil c 5eD•o nm bltllco de eircala<;-ito n o paiz. Alem d~•~•peocies 
bllrato. Alii po~ith11mente é qne eslil. o peri~;o. l..im \o.nco de ou~o e·i.e· p!"l\ta, niio ba •eniio um :meio de pennnt:aç:i"cr; 
ll.nico Diio tem interesse ero roeus!ll.' coott:>. bon• ,.-..Wre• o ! que é O ·pap~l do bsnco de França. A u nidnde·mmtetorin do 
peW:ço de papel qne ponco,elle cu~t:a. Çon.cquentemonte l papel_ .c,l~;e hoje c"mo :' n;tida._il_e m onetnri<> daJ c•pecieo, 
aizer que os no~·os b!.Dcos-farão emptest:lmca e descont<ls. : em \'trtua.e d!\ rnesmn le1 SClCl: tit•= e como o ultullo termo 
q1J.e 0 prizneiro reC11$8.VO., é dÜer ~Ue facnlt>lrlõ l U& gur:u>tÍO. I do prog:-es.o Oln mn!Rri8 d e emito. . 

a ho10ez.s qner>i!o; a menciiio' O me.9mo raciocínio c :tppli- I < Sec du,·iclA a r e>-olnçii<> àe F evereiro foi a ocCilSião deter
~vel n.os d=ontos. Se !L! firmas que se lhe olfe=e· oiic I mi=te deob graxtde tO"<"Oíuçiío fnane<:ira: mas lr.ltes ce 
"bcas. •e o eatado d.a. circnln.ção o pe.rUÜUe,.!!<>"'!.lle preferi.ria ! 1848 as idé:ls e O& factos -par-a abl tendiií.o' Sabi,...oe qne 
. elle ~ntar um mil.hio a. ;>%,quando poderia <iesc~nta.r : dO':Ide cpe ~ :cnt'O leg\tJati(o ~o ~e;x,....,. 110 <llieito COD:l
don:; tnilhüe& a·J· ou: a.4 ~ ! I rnum !letlll$5:10 do papel bnncano. ao lllOillenb> que eU.. 9e 

: < EDilnmerw::ndo·os~teseperigos da eon=- [ reteneyn_ o conceder. com certas co~iç;;e.. esa.a.ftcnldad& 
c:t.:t liSo de\'cntsqneeer o ~te impulso para o abuso que os , do dc>:tttntc magestatico, da .obenn:a, elle = <:edo ou 
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toràe " re<Xluhtter que a <iiver.iJ.ade do papel b~nC&l:io era 
a an~:rc\J.in. qut!OU.nico systero.a, qce ofrerecja g:arantias 
contra o abn110 erll a unidade. c · 

O prhile~o a.mpliado pela republica aeabaàe>ermantido 
1lela nova. lei vot~da e::tre anno na:s c:l!ll.O.~ fr-.tncezas. e que 
Ô prorogou por muis 30 annos. 

Vós e.sta.Ís \•endn. seuhorew, que bo m~ill das rev-oluções 
que t:J.:1t:u• .. :ezt:!)j- .nlt~rA-r!í.o :;LS in:stitn.i:~Õl!!S da Fra.nça ; no 
;meio da di~rer~i<lnde. de t.U.llt<:l$ l:yetemãlii, de tantos regim(::n:l!, 

. de t::: . ..ut.::~!'o dtrmt.oHçiioo:!s e rtform.u.~,. que ali se tem. ~uccedido 
Jle.ste. s~culo, hn um principio que progredio sempre que 
DU:J("::t clel:.tou de domin:1r :!.tê o ::.cu ccmp~eto tr!cmpbo, é 
o pr!:cc:p:o d:.L u:JlU:!üc b.unca.riu.. O da cn~currenclu. pçlo 
l!<llHr!1rio flCrdt~u gr:~d u!llme:ute o terte'tlo no primeiro irn
perio. n~trestmJnç;;.o, na. moru"'rchi:t d~ Julho~ nn rcpnhli· 
cs.,. :tpez:-:rde Eêus S(,!dmf.Jeuma.Hbt:rdl:1ti~~ sem limit~, efi
mlllmentt! no se:,!undo im~~rio. lJ na~ get:JCÕ~s d" h nt11ell ~ do 
en:ulo e ~e leg'lbl~dorcs ch!im!lao~ succe~toi\l'ân~~l.ltl:' ~"!. airi
~h· os ii·~!'.tino~ dc! se pniz com 'i.'Ístu.s t! Cr,utrinn~ bem di:ffc
rente:s ~ O t rn.O e r !i-o Q:S regfmc.:nf!. a que pt:ItCD.CÍilo, n~o tizerà'.) 
senr.o furtificar e ~_,teadel' o pl !ncipio do privilt!p.,jv do 
b"nco. 

Entret:lnto o Sr. ministro da fozenlia arguio-Ms àe pre
coni~::;.r doutri!U\$ rejeita.d~s nela civiUs=.~ç!io ! ... 

de 1844 q1te o govern<> tru.tasse de dor remeàio uo mal. Em: 
l8:J9, em 1840. 184.1, 1S42 e 18~ quebrArüo 72bo.ncos. 
Rolieeti na enol'lllidu.de das perda6. que devêriiol arrastr~tl" 
CSJ;aS quebras, das quacs 17 não derlio aivioendo algum. 

• Remonbmdo aos aunos de 1814, 1815 e 1816 verlfiC:I•te 
que IIÕ llestee 3 a.nna• 140 bancos suspend~râ\l seu$ pugu.
tnomtos, e qne 89 bancarot..<s forio declarad~s. ::>e ~ fizer e 
mesmo exame nos anuos de 1825, 1826. 1831 , 1836, isto é, 
em todas ns época• de edse, eu>har·•c-hn n uproducy;;.o do 
m•smo facto. 

c: O principio da l~vre co~currencla em materi:r. de emis
:!!Zi.o PXerceu sempre a. mais deplora,.el ini!~encla sobre as 
operações do \Junco de Inglaterra. Qustro ~pocu.~ houverlio 
em que este estabelecimento esteve em gr-~nde perigo; e 
eu •ou mostra.r·\OS que este peri~ foi provocado uni~a
mente peb "ec11sa ou impossibilidade dos banco~ provin
ci:1.e~ contmhiren\ fiS. Sllas opernçl.ies. Essa.~ ~,ttoons de edse 
par~ o b!':tlC? de lup;1a1.erra tórão s.s ele 1825, 1832't 18151 I _lH3n c H!:i!l-lH39. 

4. Em ~c.,('mbr-o Je182!l, começo.d:l\c:-!~e.del82,S:,a r~ser
va. nl~W.1lh:~ J.o b:mco f.!ra de 17 mi1bões sterlinos, e i~cou re
duzida a 3 milhõe• em 1825. E' clax-o a;o.e àel'l:t re~ havido 
uma forte .cOntrac~fio, v:s::o que um gr~~na.e 1m mero d~ bi
lhetes havia. :Jllnido ao troco. Po;s be"'" ! .Justutr.~nte 
nes~c intervallo "eire>llaçiio do& bilhetes dos b~n~os locnes o s •. ROt:>lUCCI:S DOS s .• ~TOS '- l\Jas a ,cienc!:t nüo c•t:l. tinh:>.-se elevado de 4"' 8 milhões. 

~i> em Frnnça. < Em Janeiro de 1834 a reserva do banco snbia a 9 mi-
. 0 Sn. ToaaEs-liOliF.>I: _Vamos Yer agorn se a s~iomcia lbões ; deseeu posteriorm~ute a 4 milhões: entretanto quo; 

d "d tal 1 l a eircula-;üo à.os b&llcoo provinciaes elevou-se de lO n ll 
qu~ o no ore deputo. 0 const era c~mo .;sta<:l. ~"' "J; "" milhves, e no apO""'Il da crise em 1836 subio 'ainda a 12 
urra. e s• o seu banco g:>!lhon ou perdeu em privilegio. milhões. o· 
Eo:e b~noo, qlle .; muito ~ntiso, poio que àot" deln9~ no c Em J:c.nho de 1838 tinha o banco umr. reserva <le 10 
ré:w.do <le Guilherme de Or~nge, foi furubdc.' "- priueipio milhões; e e·m Junho do 1839 essa resernl 11ã~ era setliio 
sem nrivilc .... io e~clu=;.ivo de eltliU~C). e lic3lldo e$.poF.to a 
~0a,; as co.7sequollCia< da concurrencia. Mo.s b•m dopre•sa de 4 milhões. Po[s a emissão dos bnncos provinciaes ang

. a h>i ole 1.708 estabeleceu 0 p<i•ile.,.io, oscatuindo que mentou-ee em •ez de diminuir. Era de 11 milhões qnan1lo o 
"' banco tinha uma reserm de lO; e quaniio esta de!e<ln "4, 

ne11hurn banco cl~ emi.~:>s!i.D, com mais de de 6 partnet·s se po- ell€& ele"-árão a sua eroiss.ão a 12 milhões. · 
deiiõl cr.z:1.r no Reioo-Unld.o. c Assim os baneo• :Wcaes malnobra.,·ao sempre em sentido 

\"ei~ d~poi~ "c>eto de JB33. qne circumscre\eu 0 •eu pri- in"ersodo banco de In~laterra. E porque~ Porque ha>lill e~ 
,-ile<!io ~m um r•io c],, 65 milhas de Londres. mas facultou ,... 
no b~noo o fw>dar tili:<~s n:" pro~incias. Era este em duas P•Culaçiio, havia alça nos PrE>O•, e que os b~nqueiros loCIIe• 
l'"-hvr•.s ~ e>tc.do a" l~gisb.çiio em 1844, ~uando &ir Rob<!rt não consultando, como elles dizem, se,:i.o as necessid:tdeA 
.Pool cmrrchcndeu" reforma' lul.vi~o com direito .de emi.,iio de se\ls clientes, tinbil.o satisfeito cegnme-::tte ~s suas c:xigen· 
os prir~r' bat~.kr, e fórn da eircumseriNiio do banco nas cins. E' pois impossivel que em preseaça de sem~lhantc 
ptO\lnd.<il) o.s joiuls-.s.tol:.s OO.nfcs, e.s'(lecies. de wciedades em exp~~en~ia ~ Pl\dlameuto ~o. se unaln.o !l"erno parab tomar 
C<>mmandita, com responsabilid~de illimitada., tauto dos ~~ •• : •. e:tma "" a pre•enn avo tlt e tanto& n usos c 
!:~ocntcs, como d·;•s oommanditarios. As desordens causa- De>te n>odo. senhores, o chefe ülustra <ia escola drt Hb~r
a.~~ pelll. coneurr•Mi!l. de~tu bancos, o numero espantoso 
de ouebnts occ~rridas ~lll poucos anno•. as CJ:ises IXll.meta- da de commereial em In glateira toma,·a "' tnis•ão, no qu~ oliL 
riai euo "ggra\•a,·iio. sem ter em linha de conta as leis da respeito !L bancos, de restrin~ir·lhes a !lcç:io, e fundado nll 
circu~a<;iio, •uo descri-p.tas com vivas ~ôtes nu ~xp.sio;-~o dos experieneia propria de seu palz reproduzia contrn n.lhTe 
mo:h·os nuc fez >ir Robcrt Peel na. ~ll!ara dos communs concnrrencia a• meomas queixa• e os mesmos pro to• tos que 

.., vimQ2 na tribuna. frnnccza. para j ustitie!!r :1 n,..,\'a, medida .cestrlctiva, Se eu n:1o abuso r- :3. · 
1
• d R 

1 
• 

1
. A 

1 
, ·b f 

~~l ~~tNlÇr\o <la c:tm~ra..(nLI.o, nüo).lerei um c...~tracto dessa \.,;li! 05 ar lgos 0 ~s rtc ~on.- c pro.!-.. c qllc parn o u• 
expo ... ~r;ric: , turo f:..C fandem b~ncos de emis~ão't e contém porme<lidn~ 

, < .-\ lin c eoueurrcneia é um:t gra.nae t'S\ntagern no que pte"·enth·ss os existentes, emq'ua.nto- n::o r~ca.barem seu 
l'i?!~pe.it."\ ~o pret:O de. mui::.os n:rt~gos do eommcrcio. !\.Yn~ cu tempo. 
di~·;J c:_t;C v6:o~ nn.n pGdci" :s.ppHcn.x- css~lci ao pJpd de" circu- O SJt. l\I;.Nast·no DA F.tozE~D.\: -Ma~ es$a jci .fOi '<liola.dn 
hvã0, porque e••e ~apcl é regido por principio• muito dif· em 18~7, !'<ludo o proprio governo qnem :~utorisou a eleva-
f~•er.:e;. Em mnt<·ria de papel d~ e\T~ula~o aquillo de que çao da emis&:io. · 
eu pr,c:d~o prhneiro que tud.o n:lo é umA. cansidcrR.velquan• 0 SR. Tomtr,:s-Bo~:t,•:- Xi'ío foi viols.C.a. porque em• U1l:l 

t i<l::d~ d" popol M ><mi s b:tixo preço P056Í\"e\, rnas •im um dos nrtir;os da propria lci se dispunha a_u.e o limite d11. eml~ • 
popt>~ cujo \'"lot •ci<> CX!l.Ctamcntc o do ouro; aquill~ de •iio podia ser Rmpliado com autori.al;"o do governo. E•oe 
qu' ;'"cci>o é que es>e popel aej:> emit:ido por um ""tabele- limite é de H milhões esterlinos, ccrrespondentes ao valor 

' c1mc~tu, em cnjn inte~:tidade, ho!lra. " •olvabilidade cu da dh1cia antigo. do Est.~do, e ao dos t\~ulos da divid"- flu~
.t~n bu n maior confi:m9a ·••• tuante. Além dis.c, póde ter o bunco um o ~missiio w:l.dieio-

-c D::t. !'espostn dos b~nquei:to:S ouvidos ncs iuqnirito& re- I nal igual no \lll.]or das espscie& metallicas em caixa. Po
::n.!~~. cl:tr:tmentc qut.. os directorc~ dos bancos. ilJdependen~ l"ém~ em ca605 e...~trn_()rdin!tdos~ 8 isso e~t{l_ -nns pye.~,·i~ões da. 
te~ dtt~ p•ovlncl.a:s nüo se impon:io com o cambio pnr-A re- lei, 0 governo p6de l'ecnar 0 limite. 
J\'Ul~" a e.:nisouo de •em bilhet<'s. Qnando a e•[>".<lUI&Çiío se 
a.ffe:-,·ox~, qu:u:do os pr~ços ~e ele·vrf.o, de\'eria. e e:: e .ser Q 1 O Sn. RoDnzctiES nos SA.."íTOs : - A::.e::-on, • man.dando 
mom-mto de restri~gir a circulaçiío local. Longe di8so elles emittir além do co::cedido. 
a !I.U:::r&Cõ'lt~o. pele CtU:!tmrie. h to é qu«:. quando hn. perigo O Sn. To~nt&·Ho~u:::~: _ Jit. I'ê-9-fi'OnÕ.~ :l isf;O, que :a!.il,s ~ 
roau!!esto em Í!l.2er emissões e:Jraj:.cr.néhts. qua.nd.o tudo oa aiheio uo pr·!ltoque pro,·e~~ e que \'e!Il a ser~ que em 1844·a 
ad,-er:.~ que d.evelll par~r, é entã.o que os: bancos obr-:io em I doutrina d~replta da lhre coD.currenci~ soffreu em lng!a.
Eéntido inverso . Porque rcstrin~z'irin eu a. circulação. qua.n- = terra um grande reve~, dado por um dos maiores homens 
do os meus collega> não o fazem! Assim. cada qual dcix~-se de e..tado deno .. os dia•, e com plena adhesiio das duas~a
gui3r por seu interesse. peuhum quer ter a inidativa do sss do parlamento. 
~cr:ncio. e então sobrevem as crises e a~ <;uebraE, e não é 
senão depois de catnstrophes e de m.lle~ de toda a espede 
<J.ne o equilibrio s.e r'!$tabek-ce. 
. < Quapolo recapitul_o a. hiswr'.a do5 bancos pro.U.eiRe•, 

tico realmente mara,ilhano t!e que 5Ó .fo.•se om :20 de Maio 

c;,.. Toz'- E•S<> lei tem sid.o muito censura.da. 

O Sa. Toaa~:s Bo,..,.. : -&i que tem Sl)!frido eenaurns, 
J<eÍ que se quiz mostrar a sua ineffieacin ns crise =mer
cial e monetarla de 18~7. Po~c'm o qne ha de posith~ a este 
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r•spci:.<Yé, que tendo s. cam~ra dos coromuc.s c"' dos lor<b · 
nonu,a·lt> eu1 1818 <iu,.,; comtni•s<ies de inq_uiriU> pura veri
ti~rem se conviria alterar a lei,. ~JittE rlccla.ráriio em sc~u 
r~latorios q\lt! R lei nio precis:r.,;a de refürmn. 

Se da I nglaterra r.as.•srmos á Bc,lgi""· pnlz <>"~el!tmto, 
m~nte :tdmiui&tuà··•, KCII•remoo que a plur.J.iri.ftà.e dos bon
cosd~pois tle ;~~. ti.4.o_{t~.i. _e~s!liada, e de pt~U?-ir o~ ,pe:ioreli 
I!"UCC~~s.o~. fai o.buudono.dtL .a.. lut:J. co h c a bOeicrt:..da n!\d~~ 
llal c o banco <la. Bdgicn. trouxe em 1838 4 quebra de um,. 
eaeri::e do()utro, c fói n~_ceo~sario queo~l'VC:-uo ~it:~sc ew 
~~~(~~)rro do ambo~. Etn 184~ O!!. D'l-P.:f-mes <les:t..:tr~~ :..e -r<mi
tiri'1o; o na se•s::i.() legh•lativa. de: HH'il ó minlMr~, (lll fazcm4il. 
depois de rccapit\llur os S>Lcriiiei<'• qu.~ •<> E•tudn havit1o 
cu~t:tdo os bauoos rivo~ci. ·aprewctou o p1!lno de um l1a.nco 
l~:t•!i,,oal Mlbre o modelo do banco de Fr:n:ça, evm privilc· 
gi& exclnsivod ... emis~o. . 

Na Au!"tri .:a "".xi.stê Í11ud.KUo desd~ 1815 o lY~neo d.;: Vi~r.ca, 
onu pti11Hegic') cxcltatsÍ'-"O de em;efltio ;: e a Pru,:r.iu, o o:; !m• 
t.ros Est:a.rlai de Zullvcrdin tr.:l.t.:"i.o n~stt:: mnmP-•'r"'' de l"C~tri o
,.:ir a n.cçao dos. S\"US bg,uw~ comrnorciaC6 no ~ntidtJ da t 
contra.li•ação do credit.o. . 

A lJe.<ptmlu• por deoreto ·l~s eõ<tcs de ~a de J8nciro do> 
nnno pa.sl\do convert"u o 1..-.nco d~ S Fernnndo crn b>tnro 
dl'i Hesp.a.nhn. cnm succursae8 em noo.:c departUTIH"Uttl~~ com 
privilt>~io exclo.&i'llo de emissn.a nos P(;Ilto~em .qua.cxitttircm. 
.Em cacla l<1co.lidllde~ diz o n.rt. 4o do ~h~creto. ~6 ~'tierá cr~n"'' ... 
t~-e.um estabeleeimQnto ri~ emi~~:Rn. D,,ix..ou-eo qttt'!•·R huncos 
de Bucelona e J.e Cadiz c-.~nti:J.ua.l:i03CI.O fn.u\!ch.-uuudo uté o 
t~tmo de &u.a. couce!t::.Uu. 

F inalmenW o& Ru~~i::t. e no:i outão~ Estnô.os da. Europa. 
d e alguma lmporranç!a :noo encozmo :;cruiu b~ncos d~ em i~· 
fiÜC! com privilegies .... 

.o Sa. Ro .. ..:ces DOS SA!'<TOS ,_E a. Eoeos.in. 

O Sn. Toues-HoxEll :-A Esco-.iP. é sobre est11 o1:>jrcto 
um paiz cxccpei.on>tl. cHjo• costume• c h:.hitn• curnmercu~~ 
muitll caractorisco• d~o a explie:t\-iw do tudu o ~u~ '" ~;,m 
dito. dss vantRgên~ do s~n >Y>tem~ •ecul11.r d~ h:tncos. ~iio 
bancO!: mnis de ttopl'lli>ito e ompr~~timo d~• que de etnisJõ::~o; 
os se1u 18 e;ta.bal..t;..-imeuto~ de cr~dito t~m utn cn!'i.tal reali· 
s!Ldo de cerca de 11 nlilhõe• >I:.E'rlino• ; e o termo m~cio d:t 
i!llportt~ncia de seus depo•itos e:<cede de 20 m ilbõos s t~rli
no:t; c todavia. t~. sntl e~i~sào ~uwrisada não pa~sa de 3 mi
lhões, 87 mil hbrao sterbM.s . . 

AotllÍ'lSiio do banco di! llrazil, >i> na C•!Jibl. é nMtc m•>
tneuto do 32 m il contos. ou tres mil coa tos m~ie que a do~ 
t.>do~ Oll M.ueos d~ E•eossi!\ r eunidos : e no entanto" E.cos· 
aia tem n m" pO[>Ui&çiio de 2 ,800.00() habitl\ntes. i•tO é, àet 
vaes pelo menos su perior ~ dn !>OsAA e.1pital, nlém de um 
znnvimento enmrnercinl' ineompttrov~1meute maior . Cu:n
prt:. uob\r tnmbem q .:e. ~~f!:undo a su:.. lei org'\oicA .. ustes 
llc•ncoi de • espons~l>t!idad• illimitadl< llÜO ~~ obri~.'..o u p~ · 
~a.r. n6 sua~ nota.s ~JeaãG com exchequ.~r bill:~ ou ~a.qnes so
bre Londres. ond.e se liq.uidüo quasi tod~t> us snne opet açüe>. 
.A.ccres~ te. ttldo isto qu•! a E scO:i:4ia t~rn-ru.: constantemente 
COUilervr.do b enta. da febre das especu1Dç~~-tuc a~it.:.l.o as 
pfllças tle ou~ru• pl\iZ<lO, e da.s p:r~Rd~• Nmpes:o<to• <>.>mn>er. 
c iRes que desarvorilo os banco•, qu~udo não s:io c~ut:un~ute 
J.irigidcs. 

Obsene agora o bonrndo deputado por S. P11ulo a difre. 
renÇ~t de effeitoa que o m~smo •ystem<l •!.:L mnltioliei<J,.lc 
d~• bnnCOII tem prodntido nos Ests<ios.Unidos ! ~o '"i"'\'0 
dl'COrrido do 18l2 a 1836 duns ~czes a maxim.a p>l't<' eM 
innumcrnvei& heneos loca.e~'> vio-~ obrig-.Lrlo. :1 to:U~p,.nder Oó 

pagumenw•, a quebrarem aos cellto:l, cnu•ando d:tmnoo in
calcul~ve:is a.o corilrocrcio e a todo o m Uodo. · 

No primeito perlodo e:::detW.o 2~G que cmittiüo not~ s . àas 
qn~e~ lima! , tliz o Sr . :!olicllel Cllcv~ lie~. ·per<iiii•) 20, outcis 
;10, oatTa.s SO % do va.1,)r que N!pr~cuta:~o•iio. Er.'l uma horri· 
>d confu•ão, ~ra um Ba.bel em que ns t ran,ae~X.e; .,rão im
prati~A\·~i8. porqu e n ing aem p,"ldiR enteo·J~r.~A. Scntlfl-~e 
cnt!io quo p:~ru. Test3.be1~~ra trr·d~m no meic\ de~oo eahos ora. 
preeioo um pcxle. re~dot" capa: d" impor" coufiam;o., e 
cujs. pT~nçu. ehllmli~se ~todo ins~Dte o~ OO.ncns lo<:a.t's a. 
•eu• dever.,.. Com -..w fi"' o congres•o autorisou em 18lG 
o b&nco fcderlll em Phils.delohia com ~ t\li .. e> e&p:llbaclas 
no ~itorio da União, e dotou-o de vs.rios favores 6 p,rivi
legtos. 

M"" i•eo niio foi b3~tante ps.ra conter C$ dP.ttl'srio& dos 
bB.Deos loMes, bei!l que o b!l.nco federal o.c comoortasse de 
u 111 modo ittl!prcheiuival ~ e a cri-e de 1S3S ve;o [>lltcntenr 
o• ~bu•os eno=i••imo> que n <;U<U~i U>to.li'dade desses e•tn
belccimcct?s cst!mu1ado• p<>la concnrrcneia c pela cspc· 

.\1'1', 

cuh•çin prtatien~ão enro o in!u.ito ~~u~montar l{j \, jdtmd"(\f> . 
R.eoli•n,·a·•o a prophecia c!e Jetf~n..•n em 181.3, q wnu! .. 

diúa t c n. rua,a,a ~ no~s!l cir~uhu:·U ... j!a. é di.!?. \'ê1~..s. n\ais 
('Un~idt.•ra'\'el do qu"! :l qce n~i::!:Om nr.~x~ l't O{'C~~iol:;de:at. S..m·, • 
dii-Gci) .. R.l~r o qu.: v.-l~rn !\ }:Jt opr!edade do '-"~Hiu um ·ie11i•~. 
qao:ndn e.fo~ IIJ.f\·nt~ 11:1~ pera1Ut:JÇ~ tiva- do :5cr reduádu 
a.\l ,.c•n j tu to v" h• r . • 

A. )OCUI\A~M ~n l,re~i\lf~nte \·an nun:n :10 COO$rtfCS~ em 
D01.embro c!e lK3H ennt<;\m o palnd lugübre dÓs eotro~<>< 
1JC•J~~n,.idcntpclt\ió.C.!<plo:õC"~~ 5ua~i !olimultnril'lfl.$ de m: . .d~ ~t.~ ,!!~{) 
b; ncn• :'ú HO E•t~~o d n N <!W-York em 5 de Abril de 11!37 
o a.lg:llismo d1LS qu~brn~ rlas cas~U!i commPTchws , prov~nien
te~ rl.tt P.tlApen,..iio i!o~ dt~sccnto~ in :1lém de lOOmUh0.e~ (],1 
d,)Hr~r~. Etn N!!w·OrlcR-ns na ptimeirn. i.plin7.ell:\ o.., mc . .::m•• 
me:": õl:S qu~brn" h 3\Íiio imp.ort..·v~o em 40 nl.ilhõcs flt: 
dvlhr~. No» OUtrOS EJt$tdos os efl\:itO:J tlo e:\::a.c:Jy~ir'lftl ~rãu 
O$ rn"!Smos ; -o juro do d inht:iro t inha ~ú.'hi.Jo n. ::·ô c n 30 ~: 
os. -:eucn·s .tio prhneir~ n~t'JeA,ifls.àe qo:tdruplic.::'u ãn de v:l)\.lr ; 
o P~Ul \l.!ll•~u·seew ~t;w-Yurk.a 800 rs. ali!,ril o n ("'.J.r.c.ea 
1~00. 

O .-l:t•ío tios opemrio;; pn:!"-m-se r.m P'tx,l tlt;•r«·d•co 
a 5S ~ 65 A r~p·.~rcu.~:;rLu da .Cri~ na~ pt'•l~~;.t h (1:\ E1uc•p!l,. 
e SC·:~ret.u~t) nu .rlt! T,()ndre~. tinlm fd:u cs·dl;r o p~P.Qn rl';s :-.l .. 
JtO!lues, e t~':'"TUln:'lr11\ U':'n ~vmde num1~ro •le e>t~'J'il c~im~ll 
tn!iHm~ricnno=o, o 5;r. v:m Bur~n r:erttlin:l\'!\ n ~U't men .. a
~~m ll~""'im: c.~ pr~ei~n .,.ue to:io 'J mun:1n ""o ncnut();lo ~ontrn. · 
CP:.ta VuMIO 1\(!Cr~!ll<:imn tlr: \"3lor~15 tict:ido ~ . o t'ohr~t•Hln 
contra n"]Otl,.,ltK fw'!11idRdce. dnd:t~ !J. r..'>".:oos Degoelu.ut~~-) 
"bun.ptoltnll pch,.. t•l~~och~ntcK e,.tmn,geiro~. ~ " . 
· Ei·-:upl t n •t tl•t •H.< t\ hh1toritt à os b~t:C:O!l :JOrtc·:ll'~"lrica-

noa, c <JUII ull(ltm:\0 pe .. oas nos propoem por modulo•! -
O Sn. R.lN«UI 1>011 SAN-ros'- Entret:lllto e!L:s cocti· 

nuii.r• u oxh.tir. · · ' 
O :>o. Tnnll:•·lf,,,..,,. : - A d"-"CClltrnliauçí.o do> er<'nitn <! 

umn ('()ll••• lUt-!Jciu. l•t:'-..,~ftj11.riQ. dü. d~~utra.list.ç-:1o fJoti.tic:t ; 
t~l) n"' ltt~ti,.l tt11ru,,. ti,N~ E!lt.ldl)flo com·~~~.e J t:~:~i .. ln.L· ~obre &l'"'l" 

pt'C'lprÍH5 b:uu .. "'"· Ewto &oyatutDa Cl:lll todu::J o~ seu~ t~rl-.. 
,::r..~ e itnrf!rfi:l~~t.!~ o~u\ ~liAs nos go·tos .. no-. h~bh.os, e 111~ 
paixüo impt:~tv.o~ Ue ~tt.llhó\r fortuua rllpià.H.mente (j atruvé3 
de t ·)r.los l•& riscos, quo ca1·~cteri::.:t o Aug1o-Ss..."onio it.o nnvo
tnundo. Q~nlquer · ou~ru povo n(io se lc•ant.ui' por mnito• 
anuo~ dn• de•~strcs b:mca.rios de 183~; mas o :Nurte·A me
ric:tno .upp.,rta 1cm estr•mecer ·os 3COntecimenws qce o 
arru in:io; ~no Jia ttegainte precipitn·~e com o me.l'lt!)n nrrlt-r 
n. recôuquist4r a fu~Wll:l pelo mc~mo e:ami.nbo e no rneio ·do;j 
mesnios perigos. O q ue lu• de prodip <tso> nos E"tndo•-U~ti
d ,., •. é ll h ornrm: é preciso ter 1! 5\~ ÍlltlC;'idat mor~ i tr.ua 
po,.._,:.o.ir institu.içõe~ du ct'eciioo como llS q_u,: ali. e~i~i~m. 

l~nt:rebuto o. Cilnutra. não i)':nO'C"aque '!:sSe~ ba o~.o"'C'S cnrn seus. 
fXCC~·~O:i fitorü.o s~more a. õ.e~t:::~pl!"raç~o d:is 1eJ:tislxtnJ·a.::. !'n:ki?. 
:;ensat:u~ liã União. Dep~is. c~~ f;UCC'CS50S de l836i (J ~altn:ló 
de Nttw .. Y ut k não nchou outro meio de prevenir •L volta dos 
mesmos o.bwoa acnil.o nma legislação do sev~rid~de iMu
ditn . 

E' o Ese<•<lo qucn~ ío~!leee aos bancos o• bilhetes d~ c:,.. 
e<~h•l'f"' jlo irnpre~sos 11nmerados, e •"=igo como cnu~fio do 
. \a!or do,. bilbete• ntn~ imp?rtnncia igua( em titn l<>s dll. di
vida p:.blica ou t itulos de hypothec <:aro. wandc uh:ttimen
to. D.!!'O'>h:.nd:1 na repnrtiçiLo espcci"l a cnu(':: o. ~ l•i <li-. ao 
b3nqueiro : < A!!'J:r:t terei~ euidado de trO<'<lr pontualment.) 
o • o••o bilhnte el<l espeeie met.•llic.•.lolt" quu vos fôrnpre
f.CI1tâdo pelo portndor~ ~ttwldo niiG "ouos deposittl, serii., 
dentrv de Je1o dins \'cudiaoa em kihi.o-p:\t,'\ o pa!;tam~nto. ,. 
Al~un. <H>troo E•t.1dos imi:A.õii.ÇJ ·a ld <ic 183!J e~tk 1851 õe 
N<:nv-Yor!< o e qu:~si todos tom:lrão medid:LI5 r('ptos~ivt.s· 
m•i• ou me no~ du~as contra a libclrd~de dçs b$neo• . 

Etn conol U8ÜO. ~cnhoros , DM mou~rchias c!?. Europa nclm
mo• a il.outr!na da livre coucurrenois atacn•ln c b~nidH JU!l"• 
~vel--ous ~ o no ;:aiz C e .tdf- flOtxr-nnunt. na.~ repuhlieas de
~,crMice doa Estad,,s.Uuidos. encom:rAmoa :\ mcttma rc.. .... e
ç-lio eontrn !L ind.epenà.-encia dos b:tneos. Sttt~lno> to inda a.c ... 
casaco.• de D.pregoar principies reje~os pd~ ehilisaçio ~ 
[.ApoiaJ.o..) . . 
Jul~o que ~so Bf!;OTA pr~ir 113 Jllioba tx:»-ic;io. P, 

j u.stilic:n • Cêntnllisaç:io dG crediçn, qu~ ~e pref"eriü ID! h·i 
deSde Julho do 18~2. H.Juião pa.-a isso razôe• ni~);I!Íti<:l<s ... 

(O Sr. m inistro dtJ. f.t:mdo. nlira-•• d4 •~1<>.) 

O ~r. miulstro •h flli<'nda, ol~ qMm des~javu ser ou-i<lo 
re~ira-oa . · • 

ALÇUll.\$ , .0%.f.1t : - r"~tir4·Sf: por miJtivo cie outr" ~~n~çn 
publico; }lO\"' ao Sr. l're~Hclltc pu·~ continnnr am • .,h,.,. _ 
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98 ' APPENDICB. 
O Sa. Toa,.~ BoXE• , - Sr. presi4ente, e:io 'tres horas, granu banco do e110inão no meio da concnrrencia de outros 

resta-memcir.o-a.d.izer; o Sr. miniatto da. fazenda ,-e-.... bancos tambera de emisslio! · 
obnpido a retil'lU'-se ; .., V. E>:. me permittiaae continuar A clrculaçiio nüo admitte sl'não uma <:erta q1141ltidade de 
amanhiilo. bilhe~ ; a emissiíll telll um limite utural e marC><do pelo 

OS S d 1 • • :niYel db t~oaeçõe,, e além do qual começlio o reflu::~:o e 
. •· Pusn>~:~<n:- in to não po ê· 0 perm:tttr, porquo o desapreei&~n..nt.o do papel banca.rio. Se o gronde ll.Doo j& 

6 cailtra o r~iment.o. · eneh~ eom s'llaanotaa 0 esp:tço da rlrcu!P.ti\0 comprehendido · 
A.:.c;wus TOU$ : -O Sr. presidente eonwlta n e•-.nJU'a. _ ~n.tr<> __ d~s& . .limite, de qWl modo JlOdezieis i11troduzh: ao 

·O :SA: Ptts1Dt.tn1f.: .:._ O· i-ê-gimenro e :tníeriores-dê~i.;i;.~ · láC!o <lclle os ontros b$noos ccncurrenteo ! 
m~ obstao a qu• consulte a caaut.ra. · · · Duu-su-pposições "' JlOdern l'aur a este r"":peit.o' ou o• 

O Sa. Toanlis-Hoar.;w: -Entiio prefiro -"ir novl\mente ft bftncoo a que :.Jludo, seriilo eota.belecimentns iwignilicantes 
1 l - • ~- pelo ~"" c~ pita!, bancos em miularors e à~ u11:a emi6siio in

)lu. avra. aman 1ua pt-trn. ron ! lDtl.lll't". {O ora.d.br r.tctbt (clicüo.ç~~ olTen$iVA, e lle!.tc. ea~to nio existiria. a Collcnrre.Dei:t qut.• 0 
d<vm grandt! """"' 0 d< rUJ>vtado.~.) Sr. ministro da fuend:. deseja para ha.-..r dinheiro barato 

e deM>onto facil. 011 os bancoo ri.,_~ do grande b:Lne.o te-

5&C,21U.DF.S F.!lot (;.O)L"A!CDITA. 

O Sa. Tqnal!S:Bo,.r.ll (~igna•• <k all~o) :- Sr. pre&i
d <•lltc.>. creio lt•v•r mootrado no di8Cl.lr•o qae hos:.te!Xl int•r
rornpi. que a exl"'riencia fioaii.,..in. dao outru !la~• mi
nistruva ar~meu- de uma grancle cousístencia em apoio 
da orll!lniluivil.o do credlt.o que se p:referio na lei de:; de Julllo 
de l85l. 
~o testo de<~sa lei niio ha, 6 -.erdade. di!posição al)!nma 

expre.,a qu.e confira ao be.n<!O do Bra.:W. outro privil~o 
e:r.éluivo que niio ·~ja O do Ncebtmento de SUM DOtal! nas 
eo~e• -pnblic~>t. Ma a o outro pri.;legio à.o. Grnissii.o oxcin
$Í"'l nos In~~~ em que fnaecionarem a caixa matriz ou""'" 
Jiliae~ • ..., não eetá na letr:>. ela. lei, ~·bl. at.6 eertc- ponto nos 
PeuJ deoignios, que dovern. .ser interpre~dos d.e aecot"do com 
as regra• geralmente. · a~opraus, com a convepiencia pu
bliea, e com a.s neee&.;it\ad~ inherentea aosestabeleeimentos 
or~aniaados pelo modo por qne aqnelle o foi. 

E11 di- q_u" eue era o penSIWlento da lei at.\1 cexto ponto, 
porque tJio era. absolutamente impoalli.vel dar-se o. hypo
these, betn qu~ àiflleil de ~nceber·tle, em. q~e o b&uoo de5-
conhecendo oeu• vardadairo• i11tere"'es penisti .. e em Dito 
dotar a& 6lioa do:~ recu= sullicie11tü para preencher os 
:li)lj a que se destinão. Neste caso &Xcepcional e n.ro, ~ria 
o ilireioo aaho ao E stado de ant.orioar o11tros estabelecimep
tos particulares de erui!ssiio, que sapprissem a instU!icieu~ 
cia da& tlliaeo, e accre&oeotlt.a!enl à entro de detero>inadoa li
mitesosa.uxi.l.iosruoe.velmecterecl~mados pelo com.mucio 
~rio. . 

F6ra aos termoaaeata•uppoeiçiio. aliás qlllllli inad.mifi&ÍYel . 
JlOl"!De o primeiro interene do blln<lo é estan~r " aeMI!l~olver 
1Uõ snas opernçõe$, nilo podia entrar no plano da lei o 
ams.lg:una repugn&llte d~ (lona ')'•tema' contrariOi em 
mateíia de bailoos. Em 18531'<'dill-$t adaptar a plu1'111idade 
d(lt bal>ct>f de cü-enlaç:it>. l""i'"'""" otear 4. S ou 6 banco3, 
cnjo eapital e J>ll]?êlreunidosatlsllzessem todasaa nocessida
daa elo comJIIel.elo. Maa """- lugar dír.ao -preferia-se por 
excelleates tu:.õea, utll 16 banco. 'lml grande ~co cozn os 
~uno~ de 4, 5 o o.&, e qll<l preat:IMe o• mesmos ler"riçoe 
que todos elle~. e uma nz adaptado este plano, eu ~1Uiteuto 
quo ~ós nii?. podeis enxer~r I!elle o ~~~ _plurall~e dos )lan~ 
COS !em miStut'll.l' COUSOI.S IDCOmpatiVe18 6 UID llltrodw:lr n:t 
cireula<-.üo.-e nss ttan5aoçiies alementoa de pertorbação e 
deaordem. (Apoial<>o• n4o apoíad01.} · 

T inh•·•e Gw>lb.i<lo" m<Uh.or sy&tel:ll!!. : havia ueeeuídade 
~ .. -um noYo -pepol qua pudessa *er aceito nas os~oos pu· 
blieai ~ :servir de mo.da.legal, e cuúo enr. preci•o ou aamit
tir coujuncta-cnen.-.e as no~ de vatio& banco~ ou aa :notu 
de Ul%1 só. A diversidade d.o pap<~l 6cluciario de taut.os e•ta
beledmentos .erU um obstecnlo a que lludesscm oe.r•ir IO
dos de moeda legal : fóra 1550 a M&rehii mo!llltaria; as per
mutneõe:o diarias c aobretnd.o M estipulações a prau> teriio 
s ~<D!fftr da falte de UJ>ida:le e n nlforiiiidade d o llleio cir
culante. {Apoiado.~.) -

Seria pois fot~OIIO escolher um bltlco entre muitos, cujo 
papel revestido de todos os requisitos da confumçe ptodette 
oervir tle intermediario legal -~ pttmnta~ no paga
>'llento dos irnpastos. e em tod~ as li'l.nid.a9')e6. Ora.. ..
banco eteolhido de<ia :tpresenter a eond.içiio eooencial d e ..,r 
um -.asto estnbeleeünent.o de cireulaÇio, porqoe racloD3.l
>'ll~nte :~~inguem suppor-4 'llle u m ba.uco com diminuto ca
pital tenh1 a e,.,;..,.;;o sufficlente pa"' pr~nchet no mv.ni
cipio aa d i <te e !W. principaes pro>~inc:ias do iri:t.perio 0 5 !ius 
a.; qne se tata. Mas como é potsh·el a ex!steneia de um 

ri.io todos ju"to• u forças preci~as ~r.a competirem com 
elte . 

Nesta segQ.naa b1p<1theoe, que é p<>sitivamente a que o 
Sr. mimo~ro da fazenda quer ver realisada. para que ~e o 
que elle chamo. os a: ales do monopolio, a circn~o trano- · 
hordn~ia pelo excesso da ewi.,;iio, 05 contendores não pode
riüo Yiver no mesmo espaço de terreno. e entiio ou o ~nde 
baPco procurnria suffocar os novos eompetidorM, ou ii.ciuzi
ria gradualmente eeus recnrsos e sua openções Até trags
formar-ae em pequeno banca com a. dimeu&õ"-! dos seus ri
•a..s. Cbegado 1L este ponto ~na circ1llaçio deixaria de aatis
luer o. coadiç~o indiapen&O.~el de que ha. pouco Caliei : e a 
q_n .. tio cL. 'ln:>idade no pa-pel que pudesse !Uer a.a tnn~ 
de moeds !ega!, reprodu~iNe·hi~> do UJD modo inooluvel. 
(ApoifMIIJs.) 

Outro .fim ((o.& se -pro(>éiz a. lei de 1853 em seu mecu.uismo 
era o preservar u notae do tbneouro das oontingeuciu de de
terioraÇim de volor, que as novaa emi•3Ues dos banoos fariii.o 
reoeill!". O fundo disponível que terillo t:te• hiiJlecs nonos•o 
preoente estado monotario n~o podia dei:tar de ecr composto 
em ;:raude P"r~de pa-pel-IDO"da; e os bilhetosquo emictls•~t.n 
trocao;:eis ne•se pspel :oeriiio tambem por co.a;equeDcia o 
mesmo que clle. Todo bilhete de b a.noo queuiio 6 con-.erti-.el 
em ellpeçíe metallica que t-epr..senta., mas sim em papel tam
b em inconverti•el, partieipa da nntureza deste, e cntn. na 
mesma cla5Se do papel-m~. 

A ssim, um but.co que tem aeu fundo dispouiwel oemposro 
t!lll parte de metal e om pAI'"..e de .ootaa c!.o thesouro, é e>bvio 
que faz emissões. de pa~-moeda na proporçilo do fu.ndo d., 
troco lliiD met.llUico. Eotsbelecido isto, podia.,.e deixar_ a. 
ban<os iD<i6pendentes, seza nexo entre si, oem WXJ regulador 
eommum, e ~to& a t.odoa os desvarios e f&l!olna~ da 
espeeulaçao, o du-&it.o ole ~scentar a circu\açio com no
vas addiçüea de p$t>el-moeda! O desepreciamento do meio 
cireula~>te doEsta<fo. que da.L.i podia resulw, e ooua terri
vais effeiros sobt<' t.od4S aa e.l"":ciCII de ,..uol:eli nüo wgiiio 
qne Só re coufia.sae semelhante direito 11 um estabelecimento 
qne. livre da infiueneia. dtu1 c:ausn que arrlllltiio os baueos 
o.a. ~o!!«sos, pro~ sempre sem temeridade, e regn
luse cortvenientament.e a ~nuasiio T Se os governos d:ts 
outras 11açüea procurio pelo pri,;}egia ~r a circq~ 
laçio, como vimO$, doe dat,.arios di conenrrencia, qnaPto 
maior uio era o no~~o d.~v•.~r de o í..-, tendo por meio eir
cu.ls.uta uma moeda· sujeite. no que h& da mab timido ., 
vari :~,-el n o ulemeoto da couffnaça.t (AI">f<ldo• • niU a!>Oiadoo.) 

A qWilídade esseucl.ll q11e o commercio e todas aa cl.&sseS 
da IIOeiedade tem jus de wgirno instrumeut.o da cirelllação 
~ a fh:idez do sen w.lor. para. que aa ttausaeções aejlio esti.
palfl.dao ae um modo invariue!. Os qae vendem a credito, 
os qut fuun eontr&ctoo, conUO na& prazos mareado• re
cebeHm nm valor sempre o tnestno. Ma.s eis q.V. re~nti!l"-
mento :pela emios~o u;c0$lliva de notao ten> lugar lima 
lluctua.çao, " ena: enorme mas&&. de lnta"ll•~, a que _o 
Estado deve seguranças, é cruelmenta les&<!Jt. recebendo 
ca4a qual umpapd que variou de \'alor. N~ cli•erusoon
venções assim &Iteradas, um doa oonttahmtes ganha. o 'iue 
o outro perdeu ; e· acontece então qlle o trabalhõ prodnct,vo 
do 11e,goei8.n te h011e!to oed.e o lugar A agio~m ; q't1e as 
tl"llll&ac\'ÕU •e reduzem a j ogos do azar sobre valores in
oertoe, e que o conunereio estorior eerc&·&O d6 perigos, 
quandt> u gnndaa oníllaçijes do cambio :poàrtll t.mw
illutOriOI ainda os melho~• calculas. Uma pane da. fortuna 

fla.iz repre&ellt.ada etn tiru de papel, que outraa tira& 
em desapreeiar de = momento para. o11tro , fica. 11e111 

a5e liu., e 1ançada. por ulriln dizer no meio doa ares 110bre 
dcbels au.s, que a~ criRs do iuUrior e & gu~ e~~lra • 
podem ftcilmente derreter em nma hora de desa1umo. 
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APPENDICE. 99 

::.e """ meomas loca1iilades em qne oper:io o banco do do em torno do ba.aco do Bruil e de $nU filiaes concw:ren~• 
B=il e sn.as tiU.e! w admitiss..m outro• bancos iodepe11- com ~tllissílo, o que dará em resultado a ruiila d""tes ou " 
dentes e riva.eo, niio haveria mais meio de regular a circn- do banco. (Ap<>Í<I~ • na<> (lp<>i/J.d<;> ; /la. díoe~ apart ... ) 
luçUo.Qwwdoa etlli:isilo se tornns3e snperioriLsnecessids.des os~. Go11ES b~ Sou .. dá um aparte. 
dns trausacçOO•. quando advertido !J<'la elevaçiõ.o dos yreços, -
e pelo e•goto de auo.s resenas 0 bonco tratas•ede encurtar O Sa. Tou..,.-lJo,...-:- Eu dest'ja1ia que os honrados 
o.!io.ás .8118s operações. <>&-h..ncoo ~ivae~~-Se-expaudiriiW pelo membros que meiuterrom!'<'m._e:tph_~_ssem-me como ten-_ 
contrario, e "Sc.ria. imp()s!)i.,.t'l evimr A fl'c-queneia. dns pertur- do .. por exemplo, u. aixa. mn.triz. na capital nms fmisaio à.e 
bações monetariu pela superabnndanci:o d<l. circulação, e ~2.000.000$ que encb~ completaro.eote a circulação, poic 
pelo desaprceiamcnto do :numerario. que tem e:tpellido della quasi rodos os met!les b :notas do 

thesouro. poder-se-hia comtudo ajuntar lhe ainda a emis
Ux Sa. DU'llT•bo : - Emquanro um banco troca as !uas •ilo de outros baneos. e bancos .,.p•zeo de uma eonenrr>oncia 

notas 11. ti& ta., o desapreci8.lllento 6 impossi v~l. efiic · • • • 1 b d . s~, seu:- os gru.vu;s1m0s. JuconveDl.SD ee que BCU. o " 
O Sn. ToaaEs-rfo,.,. :-En vejo ~ne o nobre der.utado ass1gnalar .... 

,_ne ine deu o aparte, reprodu• a tbeoria de Thomaz :rook e Contra. a experiene:,_ qu""i nnive~sal. quor·.e crer qae 
l' LlllDrtol'lt 'egondo os quaes o.s bilhetes converti\·eis nucQt. os novos bancos D& ]utn. ccnn o banco centr•l e C<Jm suaa 
podem desapreciar-oe, porque o refluxo restabelece o equi- c•has oU.es to:>riio uma cireumspocçiio e prudenciade que 
li brio entre a massa. do• Ql!Je<:too permntaveis e o a~ent... da niio hae:.:emplo. Pois bem! Admittirei :I_>Of um momento que 
circulaçílo ; ~ n~o podclii além di•so e>; orce r inflnencia al- os abuso e inn-ameraveis, que hontem mtei. da ooncnrrencia 
gnma sobre os pr'IÇOs. ou prodntir f!uetnaç{.es, •isto que bancaria, e que indu:á1ão os governos mais illu..trados dA 
filetes commércin.es em grande numero attes.tio que a )-Om Europ:.l a pr~ferir o tetómen da centmlisat;:r'LO e do privHe· 
ma.. das cmisaõe& á regulada pelo au.grn~nto dli\ pro<::url\

9 
e gio~ Dão ti'io :rea.es ; admittirei q ne as legL!.laturas mais 

pelu ne.:en.idl<d~e crescente• das trRnS~~es. Esta thcoria j udicioaa• do• Estado•-Unidos li•ârio de umo. se.rerid•de 
em oppnsiçíio • d& cbamoda eocol& metallica, repre•~ntada mj usta na. moderna legioluçüo contra seus bunoos ; e q.ue 
em Inglaterra pclo coronel Turren•, L<lyd e NonviUl, e<11la- oo que o Sr. minist~ da tazenda pretende =ar, serão mo
bo.-..dores de sir Rober~ Pcel, no aeto de 1814, contém i o- deloa de juizo e prudencia., e evita.ráõ . cnidado•=ente os 
dncções muitQ contestaveis pela sun exngernçiin. precipicioa em que o• outros se perdêrilo. 

Pzilneirarnen~. para evitar eq nivocoo, de•o d•elarar que Os ... 1-hNISTJI.O 1>1> F ,I%El'ID~: - O nobre deputado entende 
pordesapreeiameoto do bilhete bancaria eonverti•eln:io ~n- que ~6 O$ bn.neos privilegiarlo• estõo isentO!> de perigo•. 
t<indu a diminuição do seu valor de pe,mutaçiio em relnçiio ú 0 Sr.. Tonau-Ho:~~En : .,... Nilo 0 entendo; os ~~:randcs 
especic rnetnllicn.~ porque neste se-ntldo n. conver~ihilid.ade e bancos de Inglaterra e França, fcu-tificados com 0 privilegio, 
o deâ_preciameuto sH.o t~rmos que se e.:>ntrudizem~ ruu5 tem-s~ achaã:o em crises, 0 ktUSrv>ndêrii.Q m:üs de WDIII vez 
sim o desapreciamento ~~:eral e commum, tanto d.o bilhete r·-
como a.. mQG® metalbcn. com autorisayiio do governo o reembolso de &nas ·notas. Nem 

0 que wantetn 0 pa.pelii_dnciario de am banco na circula- •~mpre os Davios grandQs e fortemente OODstruidos esciopiio 
ao• tempM"~Les ;mas iuo não é razão para qne se lhes prdira. 

çilo é de um lado a contlança n~ sua conver~ilo, e de outro "" n9.\'ies pequeno~ 0 de fmgil constrnçüo. ··· 
lado o achar-oe a su.a qfumtidnd~ em certa proporçii.u com o 0 juizo e 11 pzudeneia, com~ ia dizendo, •ervem psr.L mui
movimentados eacaimbos. S., a emisoiio por seu e:~.cessoabala. tas t:oll8as, menoo para fozer 0 impoasivel. Não há pru<le.n
esSB. confiança, amel\çando e. conver.:i.o, ou se snbr~puja o cia. que possa forçar a cir<:nlaçilo a receber maio ~>otao do 
que exigem a.s tran&oeções: em regra p:e.ral os bilhetes !'1- """' - · • , 
cedentes torniG RO troco; e quanto Inllior és. ernis!!.íio tanto que Q.~ que 1'"""'"-e aupportar; e entü.o a coe.x.l.StenCla.(.l.os novos. 
maior é 0 refluxo. NllS eireumstancias nol'nla..., do com- eotabeleclmeotQs de emissilo- com os anti:;os não terá lugar 
roerei o o refl.uxo é oom effeito o correcti•o do exc<~Mo da sen!Lo por nma. tl's.nsformação violenta .... 
emissiio, e a tal h" 0 proi!•••.., do des,.precia.mento do meio Ux~ voz'- Isso está em contradi ação co::n as dispc)si
circnl&nte. Nos pe1 ioàoa poxém a,. especnlaçiio 0 mesmo do oen proj eetO, que <IUtori.a o governo a crear bancos nas 
não acontece, porque ha uma,serio de pbenomenos econo- províncias, me'IF"' Dllquellns em que existem eaixn.sfilinco. 
micos, qne a principio encobrem o e:.:cesso da emissão; e o s~. TonBZr--HO!!l&'\1: - Perdôe-me o nobre deputado 
q>~ando oillo se revela ,.]teriormentc, é por terriveis oscilli.- pelo Pará ~ nas províncias em que não e:-cistem filiaea. niio 
çõe~ que"" nRo podem então evitar. se dito os inconvenientes que apontei, e ainda as&im dcixj\-

A espec11~•çiio teCI_~ por e !feito_ immedio.to n snbiJ" do• • mos no p1Gjeeto_ o direito _de preferene:io. no banco do Hr•zil 
P"!ÇO<l; u.s uuporta.çoes t~u;m_e~tao; as en~mmendru; nos 

1
. iJ~ra o estabelec1mento ah1 de sn!s ca,<a&. Nas ontr:o.s pré

P"-'~es de fabncas se multlphC>io; o~ sahtrlos se elev:<o; vincias, em que e> tas jé. f<'.Ileeioniio. exigimos qne fusse 
valores ticticios v~m engros~ar e activar a ciroulaçiio. e no bem demonstrada a necessid,.de de novoo bucos, e tambem 
meio desta appa,-encm de prosperidade os bancos di• tendem :Je•ta hypothese teria o banoo ~do Brnzil preferencia, e seis 
as tn.olaa do credito. e. s.s sWLa emissões não pazecem exees:- m~zes pam re."olver-se. 
sivll.!l 11. vi•ta do incremento artilicial de todos o• negocios. Alteramos o que bo.via de systematioo em nos•os princi
l!ao logo depois aobrevem o oegundo período da especnln- pio• para tranaigir, eu o repito, com a opini~u cont.raria 
yii.o, o pcriod.o da crise ; R3 mercadorias nã.o se vendem; o~ dentro dos limitea raz-oaTeia. · ' 
preço~ deelinâo; a :neees•idade de credito augmenta. para o• Mas qWLe• siLo cs fun<huncntos em quo ae apoia o Sr. mí
pagamentos; o panico afugenta o capital ;_~s notas supera- nistro clã fu.enda para querer mudar o plano da lei de 1 8ilS! 
blllldante& e oem relsçiio eom a •itnação co=el'Cial, que A experiencia deste o q_untru a.nnos tem acaso deposto contra 
mnd~n. nftiuem ao troco ; e é nestes apuros que os bancoa, elle! O banco do BraZJlnão ter.á progredido e correspondido 
depo1s de terem alimentado a e,;pecu.!Jlção. contrahcm-se á e:xpeeteti•a publica! Se eu abro, senbote$, &s relatorios 
repentinamente. porém já tarde. porque o eqnilibrio nio se que acabão de ser apresentados é. asoembléa ge1al dnq_uelle 
restabelece então se.nílo depois de violentas tl11etuaçuesnos estabelecimeuto, n~o enceotro. •enão pmvas do des~nvohi
:valore•. Esta é em resumo a historu. dat crises commel'Ciae• mente rapido e brilb.~ote que elle tem tido, e dos importau
e monetarias inglezas e notte-americanas, Em quasi todas ~• sCI"'iços que ha prestado ao coliimercio. 
ellns tiguxiio os bancos independentes com"""" fio.cilidades A somma de seus descontoo e empresumos. que no 10 •e
de desconto e suas c:mi5SÕea excessivas~ De re~to posso oor- mestre de 1854 a 1855 :n~o passava. de 38,2LO:OOO$.- ele
roborar esta opioiiio com a autoridade de um 11ra.nde nu- vou-•e no 2<> oemestre de•te nltimo exerclcio & b9,69l:<l~. 
mero de economi•tas.e especialmente com a d~ Stwart Mill e incluindo &a tilis.es, a 92,111:0005! 
que se encarregou do ref11to.r neote ponto Thcmas Took e A emissão do banco t:eDtral. inclusive as cn.ixBs de O aro. 
FulLirttin. {L) . . Preto e S. Paulo. que em 31 de J'LI.lho de 1856 ers de 

TeCJ!-tlS portanto como consequencias do "ystema <lo no- 24.Si0:0005. subio em 30 de Julho de 1857 a 36,146:0001! 
bre mmistro da fazenda: 10, o. impossibilidade da e><i.stencía A emis.~o das Jiliaes elevou-se de 10.939:0005em No~embro 
de um grande est~>belecimcnto de emissilo, e a da uni ror- do anuo pas.ai!o s. J 6,892:0005 em Maio desta ano o. Eates 
mida.d~ monetari11 :no papel reeebido como" in•trumento al.,"'lrismos attêstii.o de éerto o :noi3 lisongoiro progresso do 
l<'g"L daa transaoções; 20, emissõe. de papel moeda de di ver· estabe-lecimento •. ,. 
so. bs.ucos :ocm uma instituic;io cential. que ll8 regularise 0 Sa. M1~1ST11o D • F A!n:l<IU :-Compare~ o f!stado da 
e limite; 3•, a de.wrgani-'SI'ií.o do plano da lei de 1853 crean- prcducçiio nestM pai%. e com a mas.:t dos tllln•acções. 

O Sa. Toa•ES-lJO!It:" ,_Se V. Ex. quh.er avaliar o aag
(1) Prlncipios de Economia Política. VoL 11 pag. 250. mentoda noosa producçtio tomando por bo.se do calculo o 
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., na Ai'IlENDI CE. 
""~,....,;,r.o •l•&·~n<!a~ p,;bli"'U< .- h:>. de ncluu qun n n12üo 
Jl ri;llm.,,;.,. ·d<> n.ngme11w da. ~roda'*'o é menor qu<>. s do 
·~ tog;r~o do, deWu11t<ls e emto$àe• <lo l>o.nct> do Br<Ull. 
~;W OÕ$tnn!d n not..""~l t:"pa1•!.:ló õo Ct&ttt~le~h:ncnto tt. 

que me '"""' , ::!adx· .Uonte!D o ho nrado <ieput.do pelo Rio 
Gr•ll~Q do ;:ul. o Sr. b3riio de nr~u:t, · o crgu;a d~ prh·:u o 
CCil)III~NÍO dos aux;)ir;s <l~ crodit.:> que lb~ podia pr~>t>r, 
C<'o~en;uHl<> >erll r..oce••id-.~e ur:oa ma~!)tin d~ 15,()00,000~ 
t!l~tre a ~IDii~o~lo U O fu11cl.e dcsponivd~ 

O Sa. "•~Ão DU M.a,;, : -E' do b:Wo.nço. 
O s~. T<>t:us·HmlF.>~, -O nobre d.cput.a-!o enpnou ~e 

coru;,le:.amcnto n~ leitura do bob.~çc. como vou rnostrJrcom 
wd~ :l ~\'ldc:mcln.. Tomou p-.Jr fan~o di ~?Cllli \'Cl e~ \'alo!'e~ f:'lll 
C"Jb~a. que é Cót!!?!! muito dh·e~n do C"tp!::::l e!Fect!vo. como 
~tl:l ç~t~ ... \t; 1ut;n.rt~ d1) hu1c.1'ço ~ TêlatttriC~s se nck:l. ~pl)cxdo. 

t;\.~to.\nl~ pol:' cxemp~o. o. babnço :~nnunci::s. em gtQ~~~ c;)
ra~ictcs qut) o CJ pít3le:ffectho da tili~ da. Bu.h:::. ~ a e l ,<lM 
eou;o:s~ c q,ue u c:tixo. <!OUtém 3,65"1 co~tos. O rc!.:.ct<Jri!J dus. 
1h·e:l'\~ rli:cumpoodo <..-"S~e algarü.mo a~ cai~~- :nostr:t que ~6 
J,6(t0 ~~~i é fu.n.tlo di~poui10el, e qU\!u re~tnntc rcpre~ntl 
n •nb>titniçiio das ll·•r:>;; do f!Werno, e o tro..-o <lc moed:t. 
AiJe"~r di>to, o ~r b:u-ã;~ ce 1\i<tuá eu::lobou tndo selU du
' :J:t !1)gotr.:J. pm-- eqni..-aco~ ~ pr~e11do .CO!lJ n rn~f'a:l i l1-
\·~c~lciü., uu. npY~cill~o do fnn.lo disponivt:-1 dnl\ (•utr:.tA ll
llõu.:&~ au!J.~u. ~SillllinlL tot~ d~ ~.000 coutos, qua.!l.do 6 de: 5 
:.ómente. 

Triplicou d~pois <!!Se toul.eoompaT:Urdo o ~ucto com 
:o. <nni~~ão da~ <lit:os c:>:::ms. oue é<ie 16,(){)():0005. "reuniu
do-o i m:u·ie:nf do bt!nco ~j:Ji:rul, declarou que hu\•i:l utn ~::tl
,Jo àu .15,000:00V,S! Or,-, como pelos e•U.tUtos do reneo a 
em i$~ :lo só pôde ser trip1icud& ~ rcnre o ,·.Jor do f'unào dis;~~>
llh-el, e~::i el:.ro que o primeiro erro quo c.)mmctteu o illus
t.~ dopu!:!rlo. CDliftnul:indo ~ e:1b:.:!l. com o c.1pit:1l t:: n~etivo. 
não p<!<li<1 d•iJ<o.r rlo vieia-r ndie.~lmento •> ~= calculo, cltl
v:<n<iv a marg-em 'l"'"si ao dobro do que é realmente. 

O SR. .lhn;;:o ""' ~l.-11-' : - Enc.rrei o banco como nm 
só toda. 

o Sa. Tonnu·Do""" ' -Encare o :~ob~ .. copulado COntO 
cl'.:.~~cr; o CDJ3:lno ó ~emprc o ll.lesrno; c:.n1 neii.b.nm. ~:UO a. 
<='Ú:W pC><h ser t oma$ por fundo disponhel, nem a etrli$•ilo 
:tddiclon:>.l do t.roc.. duplicada ~u tripli~:>.da, ~l:!l viclaçi'to dos 
~st::tutos. . 

O Sr.. B..,.Ão o.: :MJ.\lÁ' - E•ton ilc nccordo. 
O Sa. 'toal>cs-Bo:rum'- Log~. V. Ex.. reconl:.ece o en-

gnno. · 
O So. :s.,~o P" }!At:.{: -Não hot~.vc en:,raDo; peço a pa

l:m:a P"J"(l =poli der. 
O SK. To.aES-I!o:a"-'l: :_ O que acn.bo de mostrar é eví

dcntissiwo, cwblll".l niio w qneir" recon hecê-lo. 
O:n. 1t mug~m 3 % ÍUl redn.7ida Ge mct.t:dc não é grande, 

GC .e w n>ider;,r q uc ~stmnos no período do anno "em que 
"" a Froo:r<:t n procnrn d~ co.:pitd e de nume"~~io fl :>.r l\ o 
Xorte. A s fi!i::es pr«~.ij,) ter m.'lrgcm corno qn,,Jqner outro 
baueo !nd~!-'C"deut.a l!am o ~-e~tlhol.,.im~nto Tequlr.t Õ& auaa 
OfCf 0ÇoC6 C \)~1:':1. O lln_Pr6Vl~to ; e ~ beCC:s!.a;no G,U~ 0 ~!eU 
t'uudn dioponi•el n:!<.c '"'J"- calculado pel·> m inimuru das n~
cc .. idr.d'"' d., uw pcriOdodv_.armo, P'"'tue cs>a s itU3ÇilO pódc 
:!llu-l:lr repe:Jtinalllcnte. As Jiliaes gyr~c> cada um: em Sll~ 
orbita seyar.n.da, cum <;"Wtnto ~r:t.Yitmu todae para um centro 
oomwuru ; n;,o <•>t'olW•,s 11<1 ~~<rop'l, onde o~ C<!Winltoa do 
f~ro e :~td r.tz~phià clcctri~ fazendo dcsappa.!'ee:!ro tctn· 
)'O C1li Ci~tanl..~i~:.-~. permlniri~o que o b::-nco e suu$ c:Li.x;1:. 
r" .. e>.-> um w t~<lo, cou:o qui«.em o Sr. barüo de Mauá. 

O s ... ~.~lo m: :01At:Á :-Não npoiado. 
O s •. 'roo~r.s ·lio"'"'' , -E em que se fnndi!o :tquellcs 

quo pre teDtlem que o l>on"" ewittll ••rnprc tn~" o c;,ue lhd 
<!l!~it<> cruíttir. c tenha o triplo do •cu fllildo constantemen
te e-:n circuhçUo~ U m b~!!C<> qu~ toca o limite extremo d.a 
f:i~uld:.Je-da emi»:'i.o. eolloca-•e na impo,;sibilidad~ de con
"inuu as Sll!l> op-;roç:-oJC!S. Se o b!lllco te:n 10.000:0005 de 
fon.'lo dijpo:.i,·et e el.!litte ~O mil, o qu.e lhe rcst.'\ ~:o.tiio a 
f:tzer ~n~o tCeharas s'tt;~~ por::as .. e Enttpenà.o.!r (\S d~contos 
~:.:'i'"~ llt9 volt<> o seu etpi~l pcll>s pogamc:n.tt>s ! NestA P<>
~iç,üo o maia pequeno hilhote q_uc trõc&~se, o menor deseou
to q.ue tiz""M romperia o ..,u "'luilibrio legal. Qo~ndo se é!íz 
'l'l~> nm b3nco cs~ a-c~ori!:>do a emittlr ouiplo Ca$ua TeSCr· 
'<a, Hon"o qo;erd~er Feniio que pe.ie eb~ra:~ ~hi DO! 

~omen~ d""?l''""· e em circnwsbil!chrs ~x~ordinarias. 
L~~ m::rgem n::aio ou mcno~ krg:~lhc é !llchJ>e:lsevd , nr.o 

•ó p:>.ta podar fwx.:eion:tr c»m penn!lllCllcb. ccmo p~l'll C.ur 
fac.-e A qn~JJiqa.er df:ssa a.pol!'tecimentos que sobre,~JTJ. de 
itn l'rov i"bb. · 

A nlo~ de t Plll"- 3 tem sid" em ~no.! m~~e•-la hypo
thericame-nte entre a elD i~~:~iio ~ .:t rés-e. r":\; ma.~ Jla eicouo.n
~tanci~'J em que os bs.n<x~ <::om e!tia áeuld.a.de ni•o poderi!io 
emittir JJem..od-oplo d~ su~o.. . .rc~erva Bt!m.gr:'i."*e p-er igo. 

li1n ' l~J.tS o b:1neo de luglaterrn 4.!0l1Úva em circa.laçfto 
npeMs o duplo do scn bu/J.i011, c p:>za •alvar-•e.uiio oõotanttl 
a r.,•suitç..:'i.o dD~ rl~&.CODto~~ fvi pr~ci;;t) rcc\irrcr ~Prt!s~dzt .... 
mente 30 b:<teo de Ftallça l'""' nm ~mprC~;ti zz:o d" l Ol'J 
miill.Õ\1!:1. de fra.ucos.· .a~p\l~it:.tud.o .1 tnH~~:: ... ~ ~ !.terllno<:~ em eon .. 
S(·Hd.a.riosqua dt:\'iU!) j.(.'.t'\lir neg\i.Totntia ~\Oi- S"ru.i\lt.'i &obre Fatí~ 
tUrutlCido1i ~1"' Cll~:1 llaring. Em 1847 o bsnc:o à~ Ftun~ 
u.e~IOtl -!(~ClD umacrj~e ij~\l::.l~ tcnljO emcircul~çiio o:Íupl . •dttti 
rcser'f~\~. c couj ucou. a .;;rl~e u t ilit-and.O ·f~ dQ:! SO U'l ilhÕf':6 
qUe lhe c,ffcn·ceu o hnp~r;tdord~llu.s<loia.co:utr:12 Uli!bões de 
:reucl4A fnuJ~:r.a..:i. 
· .~~cc-:t:mihar-mo~ :1 propotçã.o ~tntre :i reserva e n cif.cD1a.-. 
çJo ele.. b-.wcos mai• importank~ da Europa c dos Est:tdos
t:niüvs~ vcr .. ::e·h!!. ~ue pouw mais ou l'Deuo& In!llltem·M: 110 
lirto ioo c;Jo duplo. Eu. me •Grvirei o. este respeito do& do.do~ 
c•t:>tisticos <!e·Cor.uccll úe Senewl e ÜQilbut. com datac ae 
bvhn\'OS tomadas :1o """"" ecne 1~ "1853. 

ll411CQO- .Bilktu. llu crca.a_ 

De Fronç::.... ............. 4.33,650,000 íi0-',215.821 fr. 
O a l3el~iot ................ _ 10,562,01JO ? ;2:.."6,687 
D e úe~orn . ............ .... 33,459,000 1S,001,Sil9 
Da Prus.ia ................ 21.01 0.000 t h . 23.114,227 
De [o l',lal.t'rr~............. 23,2.5S,Gi2 e. 25,24-l,315 

Co1llo se depzel:t<1nde·d,. tt<bella. 60tllcnte o banco de Gc-
1>.~~" Cli.CCdc d;: ut;;; willl~ o dup1o. mmll\l.rn dos ouu·o~ 
cb.cr,>l atol c.bi. p,losen.tO:> ao~ ballcu;s melhor admiuittr.l.dO& 
d.CJs E•w.du'\: Uuidos. 

.!lo'"''"· l;tilhilu. lleuna. 
Da P,;n~i!n~ia .......... - 14,624,000 doU. 7.8{0,000 doi!. 
Da J_orust•ma .......... ._ 1 ,66 t.409 2. s·to,9~0. 
D..: Kcut·uck.i ....... ..... _ 2.528,403 1,328,540 
Dn ciru.d~ d~ Ncm·-YQrk. !l,6n ,l'I>O 5,702,908 

Mqito mono> qnc o duplo da rcscr~a é a circnbçiio que 
mo>tr:io e;te.; :;,lg .. rhmo~. Os b•n~o,; de Ma, , achusltotts com 
"-tn cnpítnl re•fi,nd<> de 38 m ilhões de dollars e de{l<lsitt>• 
'"' vnlOT d~ 12 milhi"ie~, tem utou circulaçiio de l9milhões . 
E' peiot duque em F""n<;a. exclama oST. Courcell, <j\lG pcr
~u<-e a oeit.o. do l iberali.!>u>o banca.rio. 

<N 5t; jo~•t·-3tocl.·c ãa.n~• de Ioglat:errn. com ~mÜi•((o t<!m, 
F.eguudo Uuilban um ~11.pitál tL<llisado de 6 milltões e, ter
liuvs ; ~ ,. sua circulação aat<>ris:~d:a ó ele 3,409,!!67 ~. _o, 
b:ncos dn E.<e>Jo>in, que d'>pikl".l. P.m "spir~l tealiM.dc> c; dc
po%itO!', mais dd 30 wiUJ~ enc.rli.uu!J, . tc:m uwa c.DlÍti~io 
de ;;,Oll7 ,207 f. 

A vi•t:t, renhores, dcstes exemplos,' é admit:l~el a facili
dade com que se; tei:n pr(~do e fen o crer á população, qne 
no •ystemu moderno os b~neos nüo e&tiio mal" "ujeitAl~ li. 
restrir.<;üe• mLosquinbas; q_nc "U"" ~mittem emquanto luo 
bo:r.s litm•s a dcsc<>pt"r: é <i UI\ só o llnn oo do Br:~>.il ad.stric
to :.s n'!;fU.S da YelM rotiJm, deÍ":l.V3 do f».eÜi tar ao eom
lllCTCÍO os 'llencôci"" do credito, psra. com ll previdcnei>. ti
mida do :;varo ter o~ cofre> .empre repletos de capital ! 

No entnnto se ~ banco de nlg'nma cou!'ll pt>ile ••r ~ceusado 
õ po•itivamente do contrario; é de uma nfl'ontesa vlzinh ll 
da ~mcrid:tcle. f>ara pro'fa-lo. eu ch!ll:IIO e VO$S" at.tençiio 
oobre o c•ta<lo de situ:r.~ do ~ta'oelecimcnto ce!ltrnl em 31 
de Abril de~; te p,nn.o, corou \c ll.cha de>CTiptc> no' documento~ 
que ~<::11>:0 ele ser Fublica<JQs. 

O fund~ disponivol <lo h:méG, iuclnslvo o dns ca.ixa& do 
Ouro-PNro c S. Paul<>, eta ne.s" época d~ 9,9~5,332$311. 
A cmi~siio do triplo d11ria 29,99ij;96 ri~933, mss a emissiio 
elfecti"::i foide32,9Z4:.'íl05, bto é, hon~e um es~<>alélll 
do triplo d• 2,938:5535067! · .. 
Ccnt:mdo-~e ~> cmis«1o nddicional de 2..0il():00051)00 por 

cO'Ilt:l do po~l reógnt.~do, e out.r:os erni&sões f<itas pela:> d CJ.M 
c:ni><aS ouc h a pou(!() m encionei, po:r troco de moedi e ~ubsti
~u\çiia de U<>ta• da w= lJlatn>:, restaimo 1!-}'t'U11S dg<l-trul!> 
linhas de:a:r.rgem ~ resta•ão 666:120S2&S. E.s._ mugem 
dessppareceu ne>s primcircs dias de !lfa;o, e se é 'erda.de o 
qne -.:ru inf<>ruião, o li10it.o le.,...U foi u eedido ! Com muita 
autacipaçi?o de•·c'?n o banco ter elet"~do a taxa dos desco11t0:1 
para Diio-~e r tra.zido á e:tll !ituaçl!:o. durante a qual jt Pib 
s-d.a prudente rcccrrer il.C$s3 me<lid:1, qu~ iria talfllt pro· 
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APPENDICE. Hll 
i!u<ir um panicn •en> (!ti& o baueo esti-•o em eatado àe j o.tt...,.hem, oontralioüo os oopitaes, qnejiwetem; eoa trans·· 
dissip ... lu immediatamente pe~ franqn•""- <loa de"Conto•. O minem â. producyão: e""<]~ m:1i• &âo do que um mecanilii!lO 
q__ueo apparece em tudo i no~ f;~uhoc~~So, como e~t:t.i;j Y€3ldo, . d~_centralisaçio e diffu.~ão do cre.djto.O~ seus serviço$ con~ 
é a coragem do bsnco c ~ua hberahdado A custa de ~no. • .,.. >lotetu em dar a fórma c1rculante aos effeJ.to• do commercio, 
;ur~nç:<, e a. n:ia tiroid..-..., o e:;pir.ito de e>:~<j,;eradll. cau.t.ela.. 'lu e de:;cout:ln, •ubst.ituind~ pdo seu o credito \ndividuaL O 
(.Apoia<lot.) bilnete ba.ncario é a pl"'>me...a aceita por todos do paga· 

<>que, porém, éAind~ m~is-singnlaréctaeqnRndo o banco mento de DJD c•rto v~lor; e essaprom~&a é porvonttua o 
tendo recebido o refor<;o de meta•• que espernv~. decidia-se mesmo qne o valor? O capital exprime o& fruotos do tra· 
1inalmente a elevar :1 t>ll<:!. parA don>orar A oorrent.e quo es- bolho accumulados pela economia.. pna servirem a nova.s 
~tava os seu~ cofres~ c que acub_av.u da pô-lo em graves em- pruducçí>es; o cr~dita p:~ssa. de uma.J para outras. ll1i.os 
ba.raços~ a. med.id:'\ foi ât~e..1.d1t. cnrho ''s:t.ame uo comme:rcio, esses vl'llol"t.•s C I"'~ os unicamente pelo trab.Uho; e o papel 
e um acinte B.O Sr. minbt:-o da fuzeud.n! c. mo racim ... -ina-t-e banca-rio f.aoili'm circu1ttçilil. o nosoo destino ma.t.eritl no 
ne5ta.~ mata.ria.s ! A mA-is vital n~cessidad.e do eommercio é I mundo melhoraria e:xtraordinariamef\te, se _ foss.e possivel 
n permanenci.11 ci«J c·rcdito; ~ s~ um CO'I:lSi~eravelestabd-1~:- imp,·ovi~nr a riqueza com pedaços de papel. . 
cimento com_::- o de Br~.-_~il •'ie~e ~ su.:l'pendcr de _tepeDte_ ~s O Sn.~ ~1 r1nsrno 1u.. F ..azR~n ... :- Os baneoa reunem os ea-
~uas opera~•· a..~eno de co\a~Jd:>deo que daln pro•m•o pitac•s e>Jl"lh:ulos. e assim os utilioS:o. 
ao commercto~ serluo 1ucalculaveu. j 

Ora. quando o excesso da prucura de c~pital ameeça ab- O Sn. TonoEs-HOlnm :_-En~etanto o _precon.oeito pop~-
!Orver a. reserva do b!llleo, quando esto empresto; tudo o que br ds q~e banoos creao captues tem Sldo mu>t? preoom-
podia legitimamente empreórRt'. clle !tpprQXimA-&e àa Sns.. Sl:ldO ulttmaxn.en~ e~tre ~ÔS; ~ OOmO a ~U~l'F~de dos 
pen<~o dos ps~mentos, opp<oximn-•e do ponto fat&! em que maotres da sc1enct~ tmpona ~·ls pa!" .!; du101p•ç"o d:soe 
rorn~ a crise eommerciaL Nesta. conjunctura. a medid~ (!no do tine a ~lnhn hunn!de opi.nlHG. eu vou Clts.r 
~al~adora, o. m~<llda que o c"Jnmerdo devo dcsejnr e reel.a- alg<>JlS, poJ.endo ?tar todos.~ do.rei 1!. esta citação o. íónna 
mar com urgeocia no seu proptio i.nwrc::;se é a d.eYllçiTo da do UQta a.o m~u discurso. ('l) 
UU;!I dos de~contos. Fez-se. porém, o <:ontrario; taocon-se de 
i».iqtta e caprichos~; a providencia indispen•a •el que o sim
ples bom sen.so indica e eJ<ige ! [ lJa o~ri08 aparte•.) · 

O Sa. Mvu>Tno Da Jil,z&.,D~ : - l.so de.•culpa. o acto ; 
mas não descul p:\ o ter·11e po>to o banoo em cir~umstancias 
de reoorrer a esse acto. · 

O Sa .. Tonncs·HoB.E• ~- Nüo sei quaes sS.D as circums .. 
taneiss .. que allude o & • ministro da r~u:ndn, porque ain
da"" nii.o e•pocitieou em ,ouo precedenreo di>Cuxsos. Sei 
11(\metJto que a elevação ou a reduoçiio da toxa dos de'<:on
tos de um banco não são co usas, que dependiio do livre ar
bitrio dos seus directore• ; siio medidM, <pe lhes fliio in~·
riavelmente impouas pelo e~tado de esca~<e~ o11nbundaucia 
dos eapitaes. "pelo repou1o0 on pressão da prl!Ça. ,P"la relaç:"io 
entre a circulaçiio, a carteira, e o fundo di•pontvel. A tn;c;:t 
<! a expr~osão neeeosarío. desses elomentos, c Qcj a qual f<ir o 
'\"~e passageiro que n sus elcvaçiio po:õ-':JS. _ca.u::~a.r~ Et.•ria 
tio pouco razoa.vd. o accns:vla. como ~cria o nccu5:u· o ther .. 
lXJometrD e o borometto de serem os Cllnsadores da tempe• 
:raturs. encommoda ou do mêo tempo, q "" annuncii:o. 

. :Mtw estns objecçlíe& que aca.b<> de refutar, mostrando que 
nada lla a exprobrar ao banco do Brnzit no ponto de vi>ta 
dos seus desenvolvimeiJWS, obtidos ai gumao vezes com de-
mllSÍllde. éorngem ... 

o s~. M=STno ,,., Fu ... D~ '- Logo é vicio d!1. orgnni
M\'ÕÍO actual do banco. 

O lia. Tonns-RollE>~: ....:. Ni<Q hn organis .. çüo ni)!Umn 
quo po~sa lll~nietar de to1io n dirccçüo de um bsD eo; h a 
sempre um.a liberdade bem entendid<>, que se lhe deixa e 
que é iniüspensavel para poàer moqer-se no meio da. 9ario
dade das situações cm:nmerciac•. 

Ulla ~oz:- O conectivo está na. coneurrencia. 
O S.. ~l<:<!STllo 1>~ F .\ZEMn~:- Eosn grande lei I 

• O S•. TCWIE .. HO)IEll:- Grande lei em rcl::.r.ão ás outras 
lllduatri.as; mae que om mnterie. bnnearia teM coatrn si os 
factos, a e.xperienciJt das nnções e n antoridn.de do• homen• 
de estado, como mostrei com Jlumerosos exemplos que 
nii<> him do &er contes~doa." (.Ap<>iad .. • nao (lpoiodos.J 

A$ .objecçües, dizia. o11, de (!llc me occupei niio silo os UJii
coe motivoa ,porque se deseja a pluralidade c concurrencin 
dos bancos com invel'8iio do •ystema da lei de l8S3. O nobre 
miniotl'<l da fazcndn e•pera mmbem dCJtses novos bancos de, 
cm;,ar.o que augmentcm o> capltaes. bnixem o juro do di· 
nb.eiro, supprfu> a difiiciencia do meio ciroulante, auxiliem 
a !a•oura e promov-:lo on ajudem as muiw emprBsas e me· 
lhoramentt.ts, que p~m na.soernm ~6 f!llti!o os ditos b:lllcos. 

O Sa. lhRÃo DE MAUÁ : -Só esperoo j aro modico. 
O s ... Ton=-Hom:,., -Pe')O licença para submetterá 

analy!e oada. ~ destll.ll <:SJ?emilÇO-$ em verdade mnito li
oongeiras, qne se dep<>sihio U'lBllOVI111 creaç<;es. Em primeiro 
lugar será certo que ba.ncos creem co pitaes ? O cre<lito. c1ea 
cspitaes! · 

O Sa. RoonJCt:ES bOS SAI'frGS :-Por aerto (!UQ ~im. 

O Sa. S. T~au:s-Holll!ll : -0& bancos não creiio capitaes, 

(2) Stuarl J.!m. 
c O poder do credito nilo ~ !lll'gieo, eomo um g>:ind;e nu

mero de pessoas im8gintlo ; o credito nüo pôde fazer C:Ot18& 
al~umo. do nado.! Quo.nt..'\s vezes íafla·se da e:.~en5tio d0 cre
dito como se fos~e um au,!!;nientO do ca:pital ou como se o 
cr..,;ito fosse capit:Í.I l Parece estranho que tenhamos nilces
~idadc à c lembr:>·lo aqui: o credito niio é senão a petulissiio 
de usal' do capital olhei o; elle nüo angJ!lents. os meios de 
producçi(O,)IÜO r ... •enito tran>portn·lo.s de umas miiospara 
~UtnLS. > (V. 2• p. 91.) . 

Mac Culloch. 

~ Nada mais ordinn.rio do· que ouvir affirmsr que é por 
meio do c;ed.ito, que <.l~ vnlore.ó s:io prodtuidos •. e q~e se 
pMe levar " tim li!i operaçõe.o RS mais cmto~u. Ha nisw 
um erro e~iden'te. A 'riquez:t niio póde sor prodnzida, nem 
e•pecie alguma de opernçiio indu&trial. pó de ser emp:reb.en~ 
dida "en1i.o pdo trabnlho e com o au:rilio de um eapital 
pree."<iotente ' e tudo o q ne póda fazer o credito é faeilitar 
a txau•fereDciR do eo.pital de um individuo t\ outro. Mas o 
qua ~ êmpresa i~c~ :fi.em u c:~pital, cmqUCI.nto é u.tilisad.õ 
pelo outro. A me• ma po~o de capitAl nii.o pbd& ser empr.
~adn. }>'}f do1l~ indivíduos ao rnc~mg tempo •..• A v.s.ntagem, 
real, <jUC resuJt>l dos bilhete• dO> OOnco•; como lllliUerat'ÍO 
COn!list~ DI~ '!,!.11 h~tituiÇ:iO d~ Ulll m(liD lllU1tQ dis.pcnd.ie•o de 
!"'rmuw..,..u por outro (!ue o é mec<l'l. Mil<> a cmioslí<l niio f.u: 
nR,.,er o• cafitaes. Ellc• er-Jo <Ultigament& poosuid~ por 
Dignem. • (Eeollotnia politica. V. lo p. lS8.J 

Dt.oià Rtcarà4. 

• Eon 1819 uma eomm.i .. iio dê inqnirito 4• eamnra aoe 
lo~do pergnnta,.a. a David Rieardo , - Pon•u que 'l,U&ndo 
cncom meada o con•ideraveia •iio feitna lia fabric.u o crodito 
que ores. e>ta eircums;nuci" permitte ucr- f:1briCJUJte o fa:ter 
nm emprego mais extenso do seu aLpital Jlllra a fabricação 
dos productos ! llicarào re~ponde11 : - Eu lliil> sei que 
o credito po••a contribuir parti a orea~ d011 producto.. 
Ao merendarias nU() podem ser prod~Uidu ~ com ~jnda 
do trab•lbo, das mncbinns, e dns tnaterias primM. 0Cl'9-
dito ~ o meio que ag tranaporta alte=tivamQnte deote para 
oquell~. pnm ~Ô< om obra o éalpital que existe e!D tnn mo
mento dado. O crodito niio orea capitAl; determina s~monte 
por quem es•e capital •enl. puto em obra..> {Bclatoria ã 
camara dos lords. 

Mú:l-..1 CJuoalúr. 

~Coufundiromeioeirculantecemoeapital., com a riqueza 
da ~ociedadc, é o mesmo qnc oonfu:Ddir o carro com a mcr
rndoria. Esse erro que cauaou gr:tndes del!gmças, aenio 
mais de nma vez de pedra angulir a invenções fiUlestu. 
que torniio-se leis dos Estados. Es.e erro tem estado no 
fundo de todos os programmas que inondár"..o de l'f'pel & 
FranÇ<> e outros ps.izea dos dons hemiopherios. Era o fun. 
da.n:iento do systema de Law; elle :rt>p<>usatt sobl'e esta 
noção falsa, a.ue para. J::lultiplica.r o capital basta mliltipliCU' 
o meio circulante.~ (Le Mcnna.i, p. 382.) 
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. A onalli~~ @ poptl 00.--.cario dimin111 11 I=<> do juro 
i!# <apita .. ? O juro do capital estA subordinado â lei p;erol, 
que detennina o preço. corrente de todo& o• producto!, iam 
é, a rel•çio entn: a proellr.l e a offerta. Se oe b&pita"" 
~ atlpetiores em qWIDtia.de a no:oe .. idAde, '\"• e tem 
dellea. o juro baixa.., e ele•a-ae na hypothcse in-..ersa. Ora, 
O papel baucano, $Ímples Si~Q>a\ reyreSC<~talho dll mo>e<ia, 
nüo é e&pillll, e por oon""'iueneia. a .,. maior ou lllCJior 
qua.uticlide ullo pôde ter a minima iuftuencia no juro. 

Se oe quer dizer que a. eoneuneneia obrigam o banco do 
Brazila aer mais mOderado na taxa dos se11~ deseonto&, eu 
OJ>porei a isso as seguintes considerações. A verdadeira e 
zalutar coucurreacia neste ~o seria a dos apiraliow 
particulares, e ~obretudo a dos bancos de simples d8seoato, 
q~ O_periiO COm \ruogoo Jeposito.< alé1n dos OCUS t<:<:Ul'IOS 
proprio&. Se quando oca. pita.\ éabundaute, o bt111eo persiotia&e 
em c.orucrvar alta a taxo. dos de&e<~ntos, é ol>vio que o oeu 
co. pita! ficaria oe= e10prego, e que a •ua dl8ntcla. paa.atia 
t-m os eotabelecime.nwa partic:ule.res. Um doa erros em que 
•o tem laborado. é o suppôr quê ni!o b.a coucnttenci• aenüo 
por meio de ~coe de emi•ião. Desde 'l_Ue nllo existe pri•i· 
legio do deséonto. uma t.aD. artificial da juro~ é con!>ll in
coneebivel; os depoeiwae os recuraoa à.oa blmeoa de de;eonto 
impo&sibilitariio essa anomalia do mesmo mo ao que oa ban
eoa de emissiio. e ••m o• perigos que elles apre•eatão. 

A i•to aj unte .. o que o. tendencis cona!allte do• "bencos 
meo~o priVilegiado~ é p:on> a b~xa ': nio p_nra ':'alço. dos 
p~tDl.OS, porq_c.c nu&O encontrio mutto m'-lor 1nte.re$.6t:, 
como mootrio o• segnintes factos meDcionadO& por GnU-

. bart. e Thomaz Took . (3) 
Cnm~re &inda obsen-ar que o alto pr~ dos juros dadi

nbeiro. que nestes ultimos tempos tem c:retcido em quui 
todo o mundo, é bem natural em um paiz noYD,-e que desde 
lllgtlll! anno& acha--se aob a. influaueill dBS c:>.u•as que dimi
nuem o capital disponivGl. 1Jmu greude raingu:. na 'pro~ 
dUCf.lio doa utigo• d o •nbeistencia por e:lfeito da in>u11icH:n
eia de braQO& na lavow-a, e" ~ua carestia cunoeC<L"V"' niia 
pod.ião deixar de exercer poderoso iaf!uencia para a rare· 
!&ceio do capital. 

Eu supporei que Do• sete milltões iile habitantes que com
. poe~ a _"PõPulaçiio do noseo paü, o termo médio da deope
za diatii. "ae ea.U. · um era. ha 7 anno., de 21>0 ra., ou 
6ll,OOO:OI>Oll por anuo no ·totál. Mao eo&e termo m<!dio du· 
plicou; é preolso que a populoçio despende 611,000:0001) 
para. satisfuer .sUAS primeiras !.lecessid~adca com A Jneama 
quantidade e 1\ualidaae de productoa. Compreheude·&e q_ne 
z-,(lueç~o enonne na.s eeonomiu, e por coruoequencia. no 
crescimento ll.nDual do capital a.. sociedade, niio deve trazer 
este estado de consa;s l (Apoiodo.J.) 

Augmentámo& tambem a nossa ciroulaçiio Destes dez 
snuoa """' mais de 40,000:0~ de metees; e vos ôllbeia 
que amoeda metallii:a DK sua qualidade 4e in~trumento de 

(3)' G..illxz~t. 

c Se pa~os ~ ~vista todas as pres~!IH rnodernou a~ 
mm:ado mo~etano~ ach.aremo~ que sempre_ forilo precedi
das ~ ••gtuntes e~rcum•tanCIU : tal:& l!IWt& do premio 
dos deac<>ntoa, etnpregos oespeeuhtive>s, A• eriaee de 1825, 
1836, 1839 e 1847 o mostril.o. ,. (Tr..,tioe on .Banking Stc-
ti<ln 7.) ' 

T. T;;,k (Stetion XV111).-Mci& connq""'''IIU d4 t....U..cia. do 
~ <U lngltlkrru para o lxzi= t/Ua. doa d<.cdnlot. 

• Sir Robert Pccl. argoe o hlulco de Inglaterra de não t~r 
algumu _vezes tomado a tempo medidas paro a c~ntra<çiio. 
Sctn duv!ds em n:nütea occa.ai<ies oa directorcs adi~riio tSla 
pro .. ideucla. Porém o mais import:u!te eno commeWdó pela. 
àirettoria aiio fei esee; foisim oteretn antecedontemente feito 
rodueções ind .. vida3 na. taxa do desc»nto · foi o darem cssns 
~des facilidad~z que precedêrio o porlodo, em q ne a ne
ces!>idad~ de med•das de preeauçio to=on· se urgente. 

< E ' fa~ ~cont(>f;tavel que foi o baixo preÇo do desconto 
que contnblllo para a extenaiio do credito ao eommercio 
"-!"eric:wo, e par:o. " pree~ de 1836 e 1837 ; e da qual de
nvoa·~~e o máo estado de COUI'&& de 18l9. Se não fosse " 
babta_ta%& dos d~utos qne te•e illbU e:n 1844 e o ter sido 
-=-nu~ ueass. "&ltuaçio até o encerramento de 1846, não 
""dana o que acontecea em 184,7. Do mesmo tnodo oe niio 
i'osae a reducç;<o a 2% em 1852 nüo teria ai do necessarlo d e
V~·la ti:io alto em 18M, » (Tiu bank Ch4rkr, <te. uc., po:J 92.) 

pennutações é um <!apitat improdnetivo, á, para servir-me 
da expressão de Adam Smith, a eotrada por oule trojectão 
o o producwo, mas qu~ ·por •i me• ma niio plodll% um u uno de 
hena, ·ou um grii• de 'rigo. · . 

Alé1n . diste maia de 40 eompaub:ae illeorpori.riiO·se 
nu~ d~no}t) com um capital nominftl de 80,000:000S, 
e do qu .. L ae .. !'cha . realioa\io 65 ou 60,000:000~. Entre 
ell:u ligurão um grande numero de empreaas que li:tiio em 
ai o eapital circulonte, e o distrahem em prejuizo du 
operações commerciaes. A con•eraiio e.x~rida do cspi
toil de gyro em capital lixo conduz, como ob•erva o Sr. 
"Nil:10n, ,. esoe resulbldo inevita.,el, que os fuud.os II!!Sim 
immobilisados, uõ:o &o reprodu:z.iudo in~mente nem 
em objectos ;>roprios ao eonsumn interior, nem 6lll merea
dorias propt~as a.o coma>ercio exterior, os C!tpitaes torniin
•~ raros e ceros. A prova de que immobilis!l.mos c.pitata 
em mais largas proporç\ieo do que permitliiio 113 sobm .do 
paiz e a neces•idade de reconstituir ineeasantemellt.e o 
fundo de gyro, é a impoo..sibil idade em qu.e sa tfim. visto 
alguma• de .. as Pmpresa~ de continuarem. 

QoaJldo ~sta.s causu tti{) podorosa~ se reullem 'para der a· 
rulio ds Mc .. sez de capitae" e aeu ele•ad<l prec;o, nii.o é in
juetiça. IIUI.l\irestaquerer attribui-lo ao !xinGo do llr=il, CDIIlO 
se lhe foase possivel operar um milagre! E' .. erdade que os 
b:u>ooo creiio eapitaes, .egundo a moderna doutrina; e entiio 
elle fóde ou ugu.ido de niio querer utu desta âculd&de 
me$'""· (Apoiado• • 11<10 tJPOWdol .) 

lo arei sob re este ponto uma ultima observi\ÇiiO. Se meio)S 
artilicia.es pudessem fner. o que ni(l pooem, bai:l<n a taxa 
dos juros, quando a procura é ma.ior que a off'erta <lo capi
tal, aconteoeria que, em •ez de eoneentrai-oe ellellW!Ill
dustriaB jt. existente$, na.s induatriao mal& importantu e 
iutlispen ... veis, ae diueminaria por outru que ..UO e~ti•es
sem neste ca&o, e bea> deprena a delicíentls. dos capitaes 
augmcntaria "ae tornaria maia p:ra~osa. SneeederiA o mo.... 
mo qu.,, oe Da es=ex ti!mponria dos principaes _generoa 
de alim~utaçilo, se executa.- o co!Uelho doa empi~:~coe. de 
ba!xru- oa pte\)OS com &Lcrificios do tbesonro; oo gen~ 
existentes no mercado ~erião tiio largano...nta eonsumiaus 
eqmo nos diu da abundanci•, e aeguir-se-hlio depois_ O& 
h orroresda fome . . (~poiodol.) 

O. bGncoo de circulafll<> podtm au.~riar <>"lcooura ~- O me
cani~lllQ deareo baucoo,a:necessidt.de de deseonto.rem efl'eitos 
do um pn~zo eurro;a obri~~ da convertlbilidacle das suas 
notu ao portadot, e t. via tA. oe tornii.o exclu sivMnente .. aap
tados ao aervi\)0 do o,111mercio, e improprios para allmet~toor 
evm o crédito as opet11ÇÕ8& da lavoura. O b"n~ do emiu.io 
desronta o produet<> do trabalho feito, supplie tranaaeçõea 
jt. reo.l.ioadu ; porque de o un-a •o• te a oaa Dote nada repre
oentaria abeolutanleuto na circula~. O lavrador preoiw. 
que aelhedeaeonte os producto. do t.rab&lho fntnro, a ruda 
gradual do capital imroobili•ado; e portanto niio é debWtu 
da fôrma de no:ao 01rculrultes que um ~neu lhe póde etn
prestar o aea credito. Al~m di""• de 'lUO uoa teriiio ao benoo 
t itul"" de longo prazo, qWU>do tem J., occorter t. oonv~nilo 
de suas notaa! ( .opo;c.dot.1 

Senhorea, a &Cieacia moderna ettabeleoeu o credito territo
rial &obre ba•ea novu, e fé-lo participar aaa -..aútagens do 
credito commucilll ~em lll!r n-.rio ncorrer a popeii de 
eirculaçio.AAUemollha eatàchela d" bolnece bypothecarioo; 
a Prusi.a. quO! nu euaa aeio pl'09Ínciii.B niio coota nada mo
nos qna 25 bancos teaitoriua, f'>&Oue di•enMis caixas de 
toeeorro t.la•oura favoreci~ pelo Esta<lo. A Ru .. io, queoob 
oa auspícios dos dons ultimas imperadorea adoptou na• suas 
provinciae do &ltico e da Polonia o s::r~tema analo~ o.o qlle 
foi inaug;urs.do na Allemanba eu1 sua forma prlmitin. fan· 
dou tam'bem. o grande banco de emprestim'J do irnperio, o 
m11is vuto eftabelcdmcntl> de c~tt<t bypot hecario qne 
existe no mundo. A .França e a .llelgica adoptmo neat"" 
u)timos annos e em grande escala o me!mlO p'lltuo de erodito 
para a agricnltura. O a titulol da••u a•soaiaçõea, oa p{aud· 
àrúf da.Allemanlia, as letras de penhor da Franl"'• nade têm 
de colnmum com aa nota• circlib:otea. · 

E' para a la•oura, a. mais importante induatria nacional, 
e quo jauob opeso ·d.& mura, que cumpria ao Sr. minis
tro da fn>:end.& dirigir as suas vi&tai • auxilian~a com 
banco• de uma estruetura e~~~ial eomo euosque mencio:t~ei 
e '\Ue abnndiio em. ~ aliu eobenos da fabrioaa e enri
qnocldot< por um. runplo eoJDmercio. Applicar a tal objeo:to 
b&uiX!s de circulaçio, é desconhecer a natureza do seu me
cani&mo, e a. &na impropriedade para carreapouder á! ne
cn•idadet de todas aqueslaa empre~ que com u da agti-
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elllt1U'A l1iio reproduzem o capital que empregio ·sen~o por 
'lllDa l<>ng7. aocumu~ dao rendas. 

OSa. F.OCT•vuJ<o: -DeS<:jn-soo. mesma oou.oa que pedir. 
o Sr. viSConde de Itr.bono.hy. 

O Sa. To:aes-H<l'"""": -0 honrado miuis~o da. fuenda 
~. 1853 nnnea entendcll que o biUleodo nrazu. pndca$e, ser·
vir é. lavoun: llpreoentou.-<> semp•e com<> um estAbeleci
mento de c""dito Õ%cl.usivamente commereio.l. 

O S11. MJ.,ISTIIo "" FAz~<m> .. ~-Os banco.\ de citcalaçiin 
au:dliii.o indirectameXJ.te a agricultura. · 

O 811. To••Es-E:o,.EM: -Tem-.., feito crer até nqni que 
o an.xilio é directo , e a credulidade a e>te respeito foi ton
to mais fa.cll, quunto é do auxilio directo e poderoso 
que earoeem nossos lavradores ctivodoo de dividas e amea
çados de· ver aggtavar-&e extraordinarillment.e n sua ~i
t111!('..ilo na époea c:ritica que começou. :)6 a divida hypoth~>
caria·do R.io de Janeiro, a mais -prospera das provincw, 
póde ser calculada em maia de 30,000:0CQ5. 

O Sa. )funn-ao •• F .UE!'OD" :- Os bancos ac:tuaea nilo po-
dem pJestar awr.ilio. · 

O S.. Toaaw-Hon•: -Sem. dutida, porqut •• regru 
funtiamu-a á que êiruio. e uiio podem deixar .de estar 
>tdatrioto• todoa os banco.\ de ciréllla;io, os iuhabilltão Pllr& 
emprestarem á agricultura. S.. os bancos actuaes nio o po
dem, pelo mesmo 01oçiw niio podetaii os outros ele emisaiio 
'tne se crearem. 

O. Sa. Ml!'l&ST&O .o.o. F.ol'-""D-' ;-Logo, alguma couaa é 
prects~. 

· O Sa. Touos-Ho•Ellf :-Essa alguma. eou!la, ""IDtndo a 
logie:a; é a organiaaçlo ele bancus que niio aejiio cfe circa
laçiio, de banoca copeciaes, a m.e~oa que ee niio queira im
proviaar bancos de circulação de uma eapecíe cova, aern 
con-.ertibilidade das nol.lla é. primeira requi•ição, sem prazos 
cutl<ls, tem desconto de tituloe que represo11.tem valores jt 
prodP.Zidos, isto 6, entidades monstruosas e incapues de 
viverem. · · 
· Eu })!!.Baoaexaminaro outro fim· que se propõe o Sr. mi

nistro dA fa•endacom a lllnltiplicaçiio do papel doa ~coa, 
iato, é, o aupprir a falta de meio circukntt. Qo.aea do os 
~lemelltos ~tatiatiooa, quaes oa factos ec:-Jnomicoo que aer
'l'irio ao llobN miciotro pan auppôr -a falta de numeraria 
no palz' Ha 10 alllloa ·a citcnlaçiio ge•al do imperiu com
pmi.lu.-oe de 46,000;000$ de now do \ hl!DOuro , e mala 
3 on4,000:0005 da· papal de bancos, ô50,000,CXJ05 uo total. 
De 1847 em diute com~ rio à ~pa1·ecor oa metaei na 
o!rculação, e hoje niio pooem ae:r avaliados em menos ele 
40,000:000&. A4dioioncm.--u.ee 48,000;000$ de b ilhetes 
do buloo do Brazil e •IUI& tiliaea, 1-ereio um a~rescimo de 
aa,OOO;OOOJ.sobre 01 ~.000:000& que entlio c.t;ietiiio. 

U ... ,_' - AI ~ têm con•idaravolmente 
ngmell.tado. 

O S.. Teuu-Ro.n:. ,_ A.dmittill.do quo a indu•tria e 
o oom.aa.-cio tl>uhiio -te periodo dupliesdo COl10 pr<lducto• 
e tran .. cçllet. lleçl) que"" note que o ~io c:ireal&nw ele
'ft>u-..e da ~,000:~ a 131J,000,000i approximatiYamoo~. 
lato'· a mnito mal.. do dobro. Ora. como " m.oed11 ou o aea 
1ip rept'llleDtatiTO cireullío muito mais rapidalllente que 
u me:oadorias ; e qué emqll.aDIO estas fazem duas ou tres 
ovolaçõee, a. mesma mveds., que as ~gou, move-lle oom 1lll1& 
vel.ceidade deeupla, -para ir servu- de intermediaria em 
mnitu on.ttu traasaCÇÕM, :resulta. que o valor em ""mera
rio d oempn!l ineompAtllvelmeute inferior ao doa prodnotot 
q_'ll8 w circular, e q,ue nio é IJl"lci•o que s.ugme11to ue. mo,_ 
ma l'&2.i!o do accreacimo deste•; (JJX~i<ldo.!.) 

U10a daa leia da circulll.ç:ão é que qWU>do o numeraria 
diminue em quantidade <O!Ilparativamente á mass .. doa 
productoa ou ds.8 tranBilcyões, o t<eu -.alor augmenta, aaaim 
QOIDO diminue se a qiwltidade é ~cesaha. No primeiro 
caso a moeda dimbmiCia em qlWltidade, mu augmentada 
em w.lor, faz o mesmo serviço que an~; é.<X!mo am tubo 
hydranlieo eujA capo cidade ae ampliaaae na l'llziio do volu=• do liquidõ qll<! f?<. elle trajeetuae. Orafo oym.ptoma. 
que >eYela & ll11bida do valor aó JlumeraDO é & dimiJiuiçio 
dO& preços de todoa os productoa que com elk ae penuutilo; 
e eu pergtmto se t&ae .~j&&ppu9COU I Decertoqa~ 
nlo ; o que eppr.rece ~o faCto opposto. 

Olttza lei QO~ é que o allj1;ll)enW do -valot' cio meio 
circlllan.te, pota sua e!CUaez em um ~ a~e P1IJ.'a ahi 

a emi~ das moedal< es!raDgeiras, pela ~.:> que a 
mercadoria. proco.rn o mercado em <!ue ha falta deUs. • 
em que .-ale mais. Teriam<>& assim resta.beleci.du o eqnil;.; 
brio en tre 8.8 transa~• e ómeio circulante, ~ suppoai-
~ ele que este fosse •n&ufliciente. . · 

o nobre minutro da r ... cnda prefere, porem. $~frir •. 
pretCDdida-falta-com papel de bancos,-difliculflinao aOlilm a 

· · cmigraçilo cspontane& dos meta.eo, ·que terillõ n ·vantil.gein de 
tornar " PO••a çirçulaçiio mbtta, do fortilica-la co»tra a& 
1lnctuaçõeo, e preparar o ca~pinb.o para a total ce&saçiio do 
mào reglmen <1~ papd~moeda. · 

Se se quet, porém, continua-lo, ~ntlio !Dais razoavel e 
mais logrco seria o auspeoder o resgate do pafd-moeda ; nilo 
vejo motivo algum J?lalUÍvel. pQra que contmue o Eot:.do a 

1fazer o enorme 54criticio para êi9e reFgate. quando por ou
tro Indo o Sr. mini•tro ela fa:z.~ua.. decl•ra â fncc da.& eama• 
raa • do pat.: que o meio circalante níl8 eetà em ~o 
com aa no~a.~ neeefisid.s.des., e que., como remedio a esta. 
eitu4.çiio, torna-ae preciso multi pliear o papel do n•vos 
bacco•. Então para que o tesgate?-,. · 

-os s •• _ M r.!llnliO DÀ F..,.,.... E Ro ... u::vu DOS SAJ'<TOS clio 
·~- . 

O :)a. Tou..-Hon•; -Se eaoa necesai.Íade de snpprlr o 
meio circulante fosse real. porque o banco do Bruil o suaa 
filiaea não poderião preenehô-1&. augmectando o seu oapital 
e a& suas operaQije8, ea.so o movimento 'lllaior das transac
çiiet <'Ommcteiaêo usim o exigi&Sü! O papel cleateo eotabe
leeimeni.OS nio <>at!ji fortificado com s. confiança l'U'blica t 
Niio oll'ereoe a inap-reciavel vanl:aj(em da uniformidl!de mo
netaria.! ~"" e o papel quo sene éle moeda legal, o papel de 
um banco a quo o theeouro associou os seus destinos. ~ 
em cuja. solidez o :Est.a.do ·acha-se directsmente ilueressado! 
(.d.poit>dcl.) · . 

Senhores, por qualqner face que en ·con3idere os lll'gtl
ment.oa llllegados em fo\'Or do plano do Sr. ministro da 
fazencim, nenbnm delles ·resiste §. menor ana.IJ$e. 

UaA TOZ : - Ba de se lhe mostrar o COlltrario. 

O Sa. Toaa..s-E!o"EJ' : -Tenho minha• raüiea para du-
vidar diooo. · · 

· (O orndor {tu din<i<l oõr•rtilçou :o~e umo pauagem lo dil
cur:o dt> Sr. miniltro à<> {ll%mdo., pautJgom q"" eZIL julga.,.._ 
""' prwknt~; • t1rmina t!.arigindo_.. aa.- mgocl4fttu ~.u. 
• <101 U.oradcru, ]JIJra. q"' ...,. n aZ/IIIilu> •obr• & ccm.,qiÚ1lcl#l 
dt> triumpho .U.. no•a.r ~-) 

Ses1ão em l.O ele Ageato. 

O S.. llu.._. '"· Cnn.o. : -Peço a remeaea doa doeu. 
Dion toa. ( 1>' .•a.lil{<ito.) 

Utn devet imperiM<>, Sr. presidente, me clama a tomu 
parte neot& ditOQ$Jilo em defeaa do pareoer qna o,.. ,. acha 
au~mettido ' consideraçilo de.tta aaP,Jta. camara. Soa. .o 
pnmoire a. tomr.r r. palavra :Deate aentido, nilo porq_u• tenha 
a ousadia ele m6 julítar com me.iorea hr.bilitaçl)et do que oa 
meu• lllnatmdos cellega5 membres da oomm.isailo de OODI
t!tuiçio e 'POdere..; maa V. E~. perfeitameuw <X!mprelurnda 
qne acbanê!o-se a deJ.>ntaçKo de S. Paulo~ diverg.oncia ...,.. 
ore eeta questio, &SSlJII COmO sobre alguma& 811Uas, ·e qne 
existindO aobre a mea um -.oto em &epoll'ado, em. que por 
meio de apr~eiaçõe• inexactas e apaixonada &e prucUJ'II 
emmjll'8.nhar e eonfnudit u qneatõeo ocmo qne para dfi!i
eultar o conhecimento d.ellaa, cumpre que a refutação de1111e 
voto em separailo $eja feita por um depnl.lldo da U>esm~ pio
vicei;l, que, igna.lmente conhecedor dos facto• e du COll.IU 
do luf5U• ~·""'dar infortllJl~ aobre carta~ wcum&tellciall 
propnaa a orientar o j uito da es.mara. 

se eu não esti<esse tio· ingmarnenta convencido de 'l.ue a 
eleição do S• diatrieto de minha p~Tincia M ach& inçad& de 
nllllidades m•ana.m3 ; 18 08 factos que ali oocorr:!riio Jlio 
a~t:uHm tio direetam~te a morSlia.de publica. e llio 
tandauem. (~e íôrem .... ccionadot) a estabeleeer 1UD fUilelllo 
precedente nos anDJlCS eleítoraes da :mi:nha. provúlci& ; ao da 
8Dvoltn com csees factos llio se trataase da c:an.oã e dos 
l~tUn"" in~ d.e meU!.~ pollticoe ~uelle di&
ttleto, cuj06 direiiiO& forão conealcaciOe pela frande e -pela 
~olencla n''Cima época em qne ~es meios doveriiO, eer oo...
siden.dos 0111110 um anaçhioniamo, eu TeCU&tia por etno 
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d~uto de uma tarefa que nito posso desempenhar rem oecu- -conoidera·dos pel!l 7• secçio da grande commt...iio de pode-

.,P.I'ra atteuçiio daeam!"a co!" o dengraaavel qusdrod011 rl!s.... · 
~dalos que forão aJ! prat1ados. · . . . O Sa. Bun<>"-' DA C<::'nu , - Qunr.do cessar o dialogo 

S..nhores. nüo é a pa.ll<iio. ncw. o d:spelto qu~ dmgem continuarei .•.• 
minha condnet.'l. nesta emeq:enoa. NILO teu ho mtc•""""' 
l eitotaes naquelle disuic~n; Dâó sou inimigo de M<>nsen\lor. O Sll. C11cz M•CII•IOO :-Poç<f!l pobvra. 
:Marcondes, nonea d..Ue ..,.,bi offen•a .U~umn. 11êtn con- O Sa. P ... cu•co,- Pol"' tau•bexn a ·palavra . . 
testo qtte ello teuba ac qualidades. 11!cess,.ri36 para . ~e pré- O Sa~ .;uc:c li ACUADO :-Á commiesii.o nio se le,·a por 
sentar di~amtnte a :O<l'6S& prov•nc:Ja.. A um reapcttavel ~intriottas: ••. · 
4Jommercu~nte destn cUrte~ m<·U p:uti.cu.Usr amigo_ t ign.U-
mento amigo do1Jon,.,nhor llin,on1leo. e po•terionuente a u,. SR. DE~UT•oO '-&..mente Uln papel e.nonymo a de-
outrnspessoosque tambem solicitolriio roinbtLneutrMlidadc morou tres tr1e.cs! 
nesta questllo, eu fi>: umn doeL<roçiio igunl (L quQ ura fw;o b s .... EAUIMU .... Co•u• '.,....o nobre dopnt.'\dO tem r .. !
IICll~ t:ibun~. eéquenf'tene~ocio eu niio olho as con,·e· J.do por.,-cze• em papel nuonymo •.•• 
nienci..,. de pessoa ulgums: sentindo ptejudie:tr a terceiro. 
8011 por.!111. ct>mpellido a combat..r um e:<c:UI•llllo. contro. 11 O s~. B...a110s• :-Era uni ..:xtrac:o tire.•lo d•s aetll•. 
qunl enjll me havia declar:~.do D"- sosemblo!Ji pro,·inciul de O Sa. BA1IOOS.• o• Cul\n • : - O nobre dcput:\do snppõo 
S . Paulo; s6 quero oppó)r-me a UM10 ir>juuiça, contra o. qual l que awumorU..enviadft A <:Ommi»ilo enL um p><pel ano~ymo, 
""n.W podenadeix.a:r de reclama< IICBIA cu mor.. ><:m prc- I c >mico d<.cumeuto e:<i>ttntc; o ap:~ne dD nobre deputado 
juúo de ,r,inbft. cobereneia. como homem publioo. sem •a- por Minas deY& c.elarc00--1<> sobre e;se eog3nu • 
. c;ri6cio de mit>hu convicções como depul"-d.o, e ~m fllltar O g,,_ BA<.nOSA : - E r.-. \tm •xtr:toto t irado d:>.a .a.c.tlls. 
a lealdnde que devo !los meus amigo•. . 

Sr. preaidente, ~ e11 niil> th·es•e tanta t'O!lli:>.nçn. na ~cnc- O Sn. C•nz M ... cn ... oo:- E cs>e C><traeto !~disse que era 
rosidade, ou antes na. imparcialidade 6 juuiçrc d1\ cam•n•. auooymo, p~r niln •e•uber de que111 era. 
eu entrliri& nestadiscuSfãO poSSllido de gr•nde desanimo. OoT~O s.·. DEPc-rADO'- Bem, •gon quo est.-< c:tplicada 
Já. ninguem nesta easa ignora o~rnelo:\ e o~ ~r.forcr.s qne ~c Q cou:-oa., eat:l :acubactá." quct.tiio. 
t~m empregado para. '" orenr um:. opiniilo "cticia, e p!U'O. o Sn. n. ~nos A ... Cc~u ... ! -A niio cess.-u: o dialogo, nãr. 
.., obter a rejeiçiio do pnrecor e a appro•rçüo d., v~to em. poder•i coutiuu11.r. 
separndo; tem·•• ergnido o lo•antado nc>ste •eu tido uma 
'"madeira. crtt7.a.da. a qno se têm as!IOci•do j>ESSoa• compl.,_ O Sa. Paes'""''""': - Attençlio I 
ta mente estranhas {l provineia de S. Paulo, I) quo inculciio o Sa.. BAUOs• ,. cu ..... A: - Sr.-presidente, a opiniú, 
~n<1e in6uencis, •om.o se em questões d~ta ordem.... poliuca a que pertenço pasMn por Rcerbot soffrimantos ,.._. 

os •. PACOECO: - Por ahi llio vsi b•m . eleiçü~ que em Setembro eNoYernbrv do aono po.soadotive-
rüo lu,~t<ir ns minh" proviucia. .Por mai& duloro&a que fo'!IIO 

(U11 outr01 apa~t••·) "pro•an~ o. quo furn o• submeuidos ~ive=• .!'<>r~ bo.st!\n-
0 Sa. B.an~ DA C.:NnA,-0 nobre deputadohndc tcpArnrcprimir.para roír;:~,..,~ ''"somos deuroe.just>Lin· 

consentir qoa eu dirija o no do meu ui•cu•oo como eu en- dijl;n:>.çllo, • cerrAm'"' por long<> tempo oa no&•os lahios ás 
tender, e nio·eomo o nobre deputado entende. quoixas. Queixas para que! e com que !im! lh em cert:u. 

O di <!pocas pala nos mn!>icn• que t~m um cffo[to mar&vllhoso, 
O Ss. PACIIECO ' - que. ·go é que por ahi niio 'l':li bem. p:.lavr:u contm ne qno.Cl! nilo ha.resi•tencio pu$6\vel. Tinha-
O 811, B.aaos_. DA CDNIIA •..:. Vou muito b•m, e posso ap- mus certezn que. pnr.rnaisjustas que fone111 uqneixaoque 

pell.ar para n eonscienda da C&l<n. que salm qu~ <ligo R ver- epre$ent:ueemoa, Eeriiío eU..s consi<icsad~• como pro,-,. d• 
dade, embora ella parcçn inc?nanod~r o nobro dcput:.do. iutoleranci.a. eomo prova de queeramo& i11imigoe da p<>lhica 

O S-, P ACII.Eco , - Hei de mootrll.r quem dir: a vt.,-dade. da eonoordiK. da politiea da eénciliàção. · 
Pela mOU>eiru pola qu~l tem oido ~eeut:.na na provincib 

O Sa. B•IIIIOSA »A Cvnn_.: -!Rtn mootra qua ontre nós de S. Paulo, u conc'lioçiio é muito commodl\. poi& lea:>. nrr, 
o intensae indhidn•l tem ainda info•lizmcnto hn~mntc força ml\nto d\l i rreepon•11bilirlnde que 1\li tem servido paT'Il expli 
pars ae apresentar o.con.panh~>do de um .co<toje de pru:ec- car e j usti ticnr ~udo, o bem e o mol: e se é incompreben-· 
çües da q11e nc111 1-0mpro ftOzUO o.s · propril>ll in tOT•s.es pn- 4h·e! ulo~;iet\ quo dã a uma idéa ~nerosn a rne.ter'llidade d<o 
blicos, ou o; principio• d11. mais reconhecido. utilidude. actoe p~uco l'<lcommendaveis ;>ela sna irrejtlllaridRde. forçu 

OSa. PAciiECO dt\uraapo.rto. é por6m confes&<lrque esso. foç;ica11i\o de~ de serhabil, 
O S... B.•nooK•Iu Ct.:•no~o: _ Qucix~·Se cLJqnellcs 11 quem pois uttin:;;e no R1<o e Jim de~j<ldo, que é o faur pa~aar ~r 

o nobredoputadodeve nttribuiresiR d,mornna remeaoadoo inimigos aa idé4 aquelles que nilo &~o aenno cenacrcs ou 
documento•• nó! n>io ternos tido i=tÓ•-cu e ni••o, temo• ntó ~cto~. cnfr<lquecendo-M ou nrillificlllldo-•e por c1temado n 
oido .,.,indrend~a ""r cese moLivo. Tcm-ac 'llleemo procu- forca d:~. propri& eonouu. . 

d ... • · d ..-- • • 1 .. >• b Nilo teuho illteresoo em reproduzir ag.Jra 11a tribunn n 
Ta o por melo e &rtsgoa de JOrnae• ançar 0 OQIOIO 10 rc " hiot.orin do~ acooutoeimentoo e1citorac• da proviuc~ de S. 
meu proct>dhnento " aobra o proc-.dimcnto d!\ J>obrc com- Paulo; por ;1 , 0 m o limitaui é. .-..pooi~ daqu•ll~• factoa 
mia&;;o, c crear ecnbua(Os 1\ aprociaçiio \~rdadeira de• ta que ~o;m reblção> coma qu""tüo quo occupa nelte momento a 
el~içiio: ma• todo~ e&tal e•forç.>s 11ii0 demoriio a 11obre atteo,.;,., da aom:uu dos :irs. deputados. · 
eommi"io d" un.rar um pareeor 501t1111<io os dictames d~ ,.-
•ua eonaeicncia. ~i do que seha propa!ndo e. CM" respeito, O Sa. P.4CittCO:- Nesse ajusto da cont.M fieão mal. 
mas tembem sei que n caman tem dnuo n~petidaa pro- O Sn. B ... auos .. -. .. Cmon• ; ~ 5~. presidente, n eommiii-
'Vaa de """ independ•nci,. e de •= ju•tiça; ••i que s &ão do coll•Lituiçll<> e podcrt>s propõe no SHU plltecer 11 nnlli
camara doa Su. dépntados está muito >upcrior a ~uenas dade das eleiçõ•• primarias da~ fregnezia.s de Gaara.tin
intrigud~ corrtdores e deante-salu. E' em .-irtude <liMo gnetá ePiDdamonhaDgaba. NRqucllo. o cyni~mo da fraudo 
que me . animo • ergno~ a voz em favor de umn causa que n~o recuou Dcm. diunte Ja. iil éa de mandar ú camar& doH Sr9. 
reputo justo.. ... deputado• uma ouppo•ta nuthenti~. qoeniioé zeniío uma. 

(Ernqoonto o crGdor pronunciB t.UU palatrt.U um Sr. dtptl- cópin. r •. hi ficnd.<! de U!lla a ... llCtaB da clei~o. segundo 60 com-
lodo dli um aparte 9"" t.,owvimN.) pro•·:~ com os doeumentos que estiío aqui eutre estes p•p•is. 

0 SA.. CRt:z Moco•"' (com {orçm parll n lt!!ll<lr 1..., 42,. 0 '-Na freguezi:\ de Pil•damo11hang:>ba & oiolencl& o• tentou-•" 
) E' • v Ex • •em relia I"', -pleno dia. nas ruas,"-"" praças publica&. nas apar~ :- prec~so qne • . trate aos outros com xmi•• arenidas da cidade, e ostentou·&<! npoi:ld:l :aa força armada, 

moderaçiio; a commiuüo niio •• dirige por intrigas: peht 
minha f,arte -e por mec.s collegas repiUo o ins~lto. Nilo te· nçs pnx:es&Os e na:. bn6eas . ... 
mos cu pa que aa inrormações que exig;mos se d•mor.~.S- u,. S~t. · Dut~r•DO: -'-Baven>O$ de apreciAr isto. 
KIIl; algumas me&l!lO aind.., niio têm vindo. O !;a. BAIIJIOS.4 I>A Cvmu : - Nio sio decl:unaçiíes : hei 

O Sa. P•ctmcl>: -Entlio p<>rquc deriQ o p~reeer! de e:thibirn prova. dos faetcn aqui Cll.nnciados. 
O Sa. Cacz: :M .. CKADO : - H nvia. moth·o• upeciaea.... Sr. presidente. a p!!.rocbia de Pindan>anhangaba dA 

l~ elff.tore•. 0 a àe GuMatingnet!l 32 ; & nnUidR.de da elei-
0 Sa. P ACI!ECO : - Havia moti~o; especiae8, diz o Sr. de- çfu> da pa~oehia de GIUU'a"tmj::ttetâ prejudiea o resultado da 

putsao. . eleiçiío ... cund~rla, .. eleiç:ão ao deputado; TXI8:I ... ncllidade 
· O S.. Cat!X !lfACBu>o: - Moti<os .esptaius que foriic· ela el"içiio da parochia de Pindnmouluu>gab~ lll!O prejudica 
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-a eleição nem elo depnt:&clo ::1em do aupplente ;;e u eleições 
w ontru paroohias COzem approvad.as. · 

A commf~ niO 110 limitou a :pTOpô~ i cama.n a nulli· 
dada da eleição da -pal()cllia. de Gtiaratillguet! ; opina com 
razão qM deore = nulh t. eleiçilo prinwia da paroehia de 
Pinumonhan~ba., embora, como disse, a nullidade d~ta 
eleiÇio nii.o teilha iuliueneia lllgttma no resultado da elei
~o oecnndat'ia, eomt~o _eu o.e<.mpanho a illuotrc c:ommis
sio nesta oonaequeuc1a.. 

Tratuei opportunan>onte da nnl!idada da. eleiçio de Gua
ratiuguot!., que oem o topiw de umo. demonett&Çiio mais 
longa ; mu uAa ~ooo deixar de com~r minhas observa
çõe• pela parochia de Pindamonlwlgaba. Seguindo este 
methOdo, 'aproveitarei a oecasffio para responder ao discurso 
proferido em um~~o ~ sessões passaw pelo nobl'1! de.Pntado 
por Mill&S, que eatreon a suá. cureil'a parlamentar unpug· 
llanlio o pill'ecer da commissiO. · 

O nobrv depntaclo declarou DI> começo do seu àiocurso 
_que tinha tido por muito pouco tempo os documentos A oua 
ciispoei~ e de facto todo o ~ouroo do nobre deputado se 
:reseute desta eirclUlatancia; isto é, o nobre deputado ape
nas considerou alguns fo.ctos isoladamente sem compara-los 
oom outros factos maia importantes, e por is.., limitou
se a. auresenw um ou ourro argumento no modesto co.
racter iie sim~les duvida. Terei, poia, o prazer no segui
m~nto do meu discurso de respond&r ás du~idas que o nebre 
deputAdo propõe, e como acxedito qne o nobre doputndo est4 
de boa fé espero poder convenc(l-lu a. votnr pelae conclueões 
elo parecar. . 

Sr. presidentG, tem-se aqui decla.rado po~ mais de uma 
vez, em referenda a esta qne•tii.o, qne todos os documento$ 
qu~ exiatiio na pasta da commluii.o tinhúo relaçiw unic:a
mento com n eleiçiio mnnicipal; tem-se decla.rado qae nós 
queremos com docvmentos relativos á eleição manicipal 
concluir pela nullídade da eleiçiio de eleitores fbita Sl .2 de 
Novembro na eidt..de de Pindamonhangaba. Senhores, esaa 
llllegaçiio não & ... ue_ta- • 

E' verdade que a maio< p&rW doa d.ocumentos que ins
t ruem a representaçüo refere~sc â eleição municipal de 7 de 
Setembro, ~m que se praticou maior somms. de violeneias ; 
mas a mesma reprer.entaçii.o aeha-ae iguabnente instruída 
com 'YIIlioOO&docmmeJ~tosque se referem â. eleiçiiodcoleitorea 
e· que esclarecem aufficlentemente a· qucstii.o. Nem ae diga 
que os d.ocumento• sobre a elei9ilo municipal sii.o inutei& ou 
impertinente• neata. questiio_; -pelo ccntro.no esaca documen
to• forão de proposito prod!Uidos po.ra compro,·u a exiaten-' 
cia de um plano de compreNii<> que exercend<J-se com fo~ 
'em Setemliro a.ssc~rasso o resultado da de Novembro, po11 
que nQquclla pa.rochia easn dnu eleiçtiea silo filhas de uru 
só avstcma ; niio se póde separar uma da outro, porque o 
sys~ que impe:o11, quo foi empregado pa.ra daf o resul
tado que 110 dou em Setembro, propc1rou o terreno ~am c;_uea 
lllCsma. farça •• npetluc sem custo nn eloiç,;o do N O\'embro. 

A camara, lL proporÇilo que cu für demonatnndm <! exhi
bindo oa docUJnentos relativoa • esta que~Uo, ha. ele ver 
que, se n~o apparocencm ra.ctoa tilo extraordh•arioa na 
eleiçilo municipal, a ele No•ombr<> np~stnwia um ontro 
resultado; por eonsequeneia, pun quo •o ~511\ o.preciar a. 
elaiçio do eleiton!s, torça é marchar de aua. origem primi
ti\'&, a .... teiçiio do Setembro. quem nlío conoeguio ganhar 
uma sem emprego d~ força e àa eoacçlio nlo podia poucos 
dlae depois ganbãr olltra aunemente com • mcsl!la qualüi
caçii.o. 
· Sr. l'resldente, na. parochin de PindalXlonhangaba. duas 

po.reial1àades diaputniio r. 'ljctoria .no terreno . eleitora! ; 
uma deUM tinha COl!IO element<> de acçii.o u po~ições oíü
cia.es desde o ~uiz de direito nté os inspectores ile quar
teiriio; outra. tmha p~r si todas as · posiçlle• provenientes 
da el<oição popular, desde a · cama a municipnl o.té o j11U 
de pu. m&i• votado; tinha. igt;almente por si a qualiti~
ção dos votantes da parochia. Digo que tinha a qtllllifiea
~. porquanto tencl.o-1\e ella feito em 18.56, e tendo passado 
~los tramites legaes, o portiào que ch amarei oíEiclal parn 
nilo usar daa de.nominaçõu da. pto".'ÍnOÍa, recorreu pun a 
r elação do dietrieto, ILfim de que •e fizesse nalistl\ doa qu&
liScádos uma alter&ÇM que comprebendta: 200 e rontos vo· 
'tantos ; e desde que a ralaÇilo denegou-lhe pr<"'im ento, 
pasoou como oouaa liquida que o p:trtido eh8l!lo.do con
l!eTVado'l da localidade devi. \"encer 3 eleiçiio, e ve~:~-er 
muito na.turàl e snavemente sem emprego d~ meio .Ugnm 
repl'Ofaào. 

E, fenbores, os primeiros actos praticados pelas aut oricla-
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dea, quando, a despeito de sua fraqueza, resolvêrii.o gt.nh.u 
a eleição, pro\:'6rii.o a convicçia em que ellu estaviio de que 
oem. o emprego de meio• anormaea imposaivel e<n obter bõm 
:resultado @lXI MtJ. iotento : por ino quaes for!lo seus primEi
ros preparativos nsquellã loealldáde! Em principies Clo 
me:r. de Agoato creoa-se ttm comité, afim de tomar medi elas 
convenien_te• P!U"- a conquista da•. urDaS, parn o veacimento 
da·aloiçii.o. 

. Em conseqneneia de _oonselho ou propesta déste comité, 
tratou-se um mez antes da eleiçii.o de 7 de Setembto de fazer 
percorrer a s rn.., da cidade de Pindamon hangaba por pa
trulhas; preparárão-se denunci:Ls , e t aes fotiio a.a medidas 
que·a policiaahi tomou que o jui% àepaz mais votado viO-se 
obrigad<>. em meio do mez de Agosto a dirigir-se a S. Pau
lo, e p.Mir pessoalmente ao Sr. presidente da provinc:iaque 
expedisse as providen~iaa neoessad~s para fazer respeitar a 
liberdade do vóto. . - · · 

Eu sioto que o nobre minl•tto da j nstiça não esteja n& 
casa.. S. ~. estava na. administração da provincia na~tnella 
é~ca. e cu q,ueria appellar par& o testemunho de S. Ex. 
quan_do_ refemse factos :t'!-e se p:u~tão naquella eleição. 

O JUl• de paz, como diZia, em xnciadoo dé Agosto vio pelo 
que ~e p83Sav:~: por essas patrulhao, c .. u clennncias, eo•as 
medidas que •~ tomaviio u:m mez nntes, que ao.utorido.de nlio 
qu~ aõancl.onar o campo, queria ~nhar . a \'ic:toria por 
flle1os embora illagaes... • 

O S... P AC11SCO ' -Se tom!ric. essas medidas, aprendêr:io 
cota. os senhores. 

o Sa. B.uao~~ DA c~R.\ : - o nobre d eputai!o já fei 
chefe do partido conservador de S. Paulo : entendo que a 
doutrina conservadora em ma teria de eleiç!lo é" libãdaile 
do voto, não é a violeneia; mu se no passado desse partido 
jâ houve algum miJo exemplo, ae,·emo-nos que~ dos 
mestre• ... -

• Os Sas. P •c1u:co E otrraos Sas. Dtri!TADOS diio apartes • . , 

O s.i. BA•u•os• D" C'~N•u : - Os senhores o que querem 
é quo eu iaterrompa esta demonstraçiio que lhes estA in
commodaoào..... . 

O Sa. P.u:11rco : - Nü<> e!ltamos incommodados ; con• 
tb:ae. 

O Sa. B•.aos.. DA CONDA : -O Sr. Joiío Leita Barbosa 
lo juiz d e pu; da paro chia de P iad11monhnngnba, depois d; 
ha\'er expo•to o. S. Ex. o Sr. preaidente da. provineia todas 
81 medidu tomadu pola policia pe.ra. ~ coagir a. liberdade 
dos vota.ntoo, perguntou n S. E;,;. •o n o c:a~o de recorrer-se 
a ca:progo de força parn coagir o• votantes deveri~o estes 
re~llir a força com o. for~a . S. Ex. o Sr.J1resi<iente tran
qnJiliaou.<>, à i10116·lho quo ,·olusse para Pindamonlul.ugnba 
que li•"'"'" a ~lei~~o, 'lue queria conhecer a cond.ncbl des: 
s:\a autoridudos, o que no caso de haver víol~ncía, elle j niz 
de p!!Z adiMse a oleiyiio e viesse queiur-se ú capital, pois 
q ue ontiio S. Ex. tomaria l'rovidenew po.ra punir aquelles 
qllc 11busaas~m de oun pos1ção oflicial, 

Regressou o Sr. Joao Lc1te Barbosa para Pindnmanhau
gahll, onde cho~n poucos di&s ante• dn oteiçiie. No llt imeiro 
di:L CID q uC sah10 A rua para dirigir-se 1\ cnoa de nm amigo 
Ulllll peuoa do po\'0 o irumltou ; e!lc comprehcndeu que nii~ 
ora isto seniio um incentivo pnra lança-lo em con!licto, etn 
vias de facto, afim do que pudesse haver a prisilo em fla
grante dclic:to ; prudeucion, retiron·se para ~na casa. EnUo 
lhe appareceu um cludilo importante, o Sr. José Moreil'll. 
L~ite Cesar, e prop(l:-l be que fizesse a eleiçii.o no sentido do 
partido liberal, na. certeza de quol elle e!'~Tharin algum o. 
con sa da e leir.üo. O Sr. João Leite repeuio esta proposta 
decla..mndo '!.ne do tralúria. a •on• nmigos políticos . ... 

0 5.._ p .&CRKCO : - 'São historias. 

O Sa. B..uos~ •• Ctm>~ : - Mas historias que jâ uma 
"e% referi :sa assembléa provincial de S. P .o.ulo, em presença 
das po-rtes intueasaw por um o a ontro lado. que :ili tinhiio 
assento, c em p~esença do propriu Sr. Dr.Ma:rcondes, ~ue 
sómente conte>t<>ulllguu• toplcos insiguiJieantes que POS60 
até indicar, mw; qne niio contestou este, nem outros de 
maior importancia, comprovado• por doeamentos. 

Depois disto, Sr. pr86idente, uma outra pessoa resiàente 
no ltigar, o Sr. José Fort11JULto, clirigio.se ao lo jniz de paz 
e decl:unu-lhe que rinha de proposito para lhe fazer u:m 
aviso; sabia que ne>a denuncia. .esta\'8 prepar&U contra 
elle; mas que se elle qui%esae sb•t.el'-so de pusidir a eleiçilo 
nada lhe acouteceri.a, porém que se o contrario praticasse 

t4 
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.,eria pre.o e pronunciado. O i uiL de pu re•ponden-lhe 
~do o av\so, e declluou:'íhe que tin~a a eons,eienci:t 
tra.n<tllilla. e quo nada o demo\'13 de ctunpm' o seu dever de 
p::t$iéli% o proee~ro elei~onl. _ . . 

Approxiroou-se o dis. 7 de Setemb."', e como o JU•z ~e 
paz 11ão eeclin a empenhos r> em rune:.ças, deu-ae a dennncta 

--con:.ro. &.-e no clin. 4 o delegado·de polici:t--de- Pinânm~ 
nli:m~ba· fet· preparar co:= ostonb.ção n'tXla·· ••c<>lts. -t>arlt
verifi~r a sna pri$ão. O jui~ àe paz aeho.vn-ee entúo em 
~"-!lo Sr. ~Io.ro,.ues Vllleh~m ~mp:mhia i!e a!~ns :uni-. 
go•; sabendo da "<inda da escoltll :oiio qu5z fugir, re,oh-eu 
entTe..ar-se a. pri•iio; mas os ~us amigos rendo que a 
pris!l; do 1 o juiz de paz poderia dar lng:u- a sceuao luctuo
s:>:,, pGis qoe ja rei:l!lva agít2ç:io entre o po~o por ca~sa da 
cOl!lpressiio con~:. cllc empre~ada, lhe ac,onselh:lr:to qt:e 
ad.i~.e o. clet<;Aio e fo)sse a S. Paulo -po.r:t <tUOtXar-so á prts'
dencia. e pedir providcncio.s. ~te prudente =selh<> foi 
a ceito e posto em pratica. _ , .• 
Ad!ou-~ ~ ele!ç;io eJfectr•amente; mas como a 'P'IüClll 

j:l. tinha um 4 o; niz de p~ pam õ.ahi a. trt! dias fa:.e;; ". '""
~Jel.,-lo tratou ~e :oro~e<!'lltr na dentl!lCla contrn o 1• J l1 1~ de 
p~z," qU:c foi pro-:>.uuciado. E:s•a pronuncia foi t:io inj11st:l, 
que o Sr. Leite Bo.rhosa a.pre~nt:m_do. se em te•npo opportn
no :l.O jnxy seD1 clefens?r. e sendtl J ulg:~do pot; _um con~elflo 

·de jl!.--ad.os ~m qu~ hav•:t nove pessoas d o par.,aocontrnl"lO, 
fêi s.usohido unanimemente. noto.ndo-Ee que clle nrco recu-
sou n em um só dos 3ortc:ulos. . 

O Sr.. l>1Actt ''"' c Sovu :-O que pro,·n isto~ 
o ::;r.. B .•• co's .. 1>.\ c~:<liA ' - Prl)\'a que " den~:ncia, 

:m=C!tdo de prisilo e pronuncia tiverão ror unico ~ ~lu
ge:lt:::- o 1• j uiz de paz, a 6m <l.e que elle n O.o pre.,disse "
elelçio. 

O S:t. C.\1\~~., : - E por que n~o zeeorrcu n.o juiz de di 
)eito? 

O S •· B .• no~,, D.• Ccl'<n.• , -Esses processos em oc~si!io 
de ele;çõe& t~m-~e repetido ttmbg .,-e:res qu!l ~n pod.~r1n du~·
lhe! O'C.!.~o nnt:l~ ; ~:lo aetos da <persegutÇ;f\..0 que re\1~:'0 
fr3.cr.1ez:o. pot p:11·te de quem os emprega. é que C:!lm pnr1a 

-r-epr;:::::ir se~cr:~me:~te . .-orque elles te:.dcm ndeztcu1r :u pre
~!h"S.S a~ que ~ lcí "'re\·asüo o.s j uiz;es de pu para p..Jclc-
re~ presià.ir o yr~sso eleitorai. 

O '&r. Dr. )lnrco!ld~s. doputlldo pro .. ;nc\:11, qundo eu 
na assombléa ile S. P:~lllo referia es:e f ...elo, t:iio me c~n
t~~o..,_ "- elci$te!leL~ ã.:Ue; =tes decl:.rou q11e clle llaru 
rep~c..-~ao 11 aor.u=-eis., qn~ •k-<i!!. dnr &rn resu\t:J.do" pris:>o. 

C>U wz: -:.i :ts isso 1\:io importrt o.aullld!tdeda ~ldçiiQ_ 
O Sn. . .BAr-nus .\ ~.\ Ct."':'iU.\ ~ -- EntrGt.1.l)t O '3.$ nut-oritlP.?lcs 

eonti:lili!Lo o '!I!U ~\.""Ste1na. 
O Sa. C A.IIIIÃO : --li. u fcr)"- chego;>u 1 cs.s11. do Sr. Vi!leh ~ 
O s,. B .•ll>C>S.\ 1>.1 Cnn.(:- Numeros.u patrulilu pe~

eorriiio Rs run•; ar:nou-se t:ma força considera\'el de guar· 
das poliei"-tS, c~m que foi teforçndo o àett:tCal!lento, c nll
m~rosos ~J><"S collocátão-se na. ponte elo Parabybn pa.r:t 
i111~:r o lngr.!S•CI <!os "!Ot!lnte• coutrurios. 

O !:;•. P .. uLco : - P.epro'"o isto l moa oli. 1io tio turbu
lc:>.too .... 

o ~-. BA110CI ~ .. a A cc:-..... : -Todos". 08 .-ot:Uitcs 'l.'"e ti· 
nh~o de passar 11li erio imerr~ados, c s~ niio '"Ot:l\"no co~ 
as t'!"C.':oriâaàcs c:râ.:) reoellidos. Emfitu eommett~r~o·;,c mu;-
tns 1:icle!1clas. .. 

Eu ..-ou ler es documento~ que proviio 8Stes f.;c!os, dvcu
mento> e:<.iden~es na "--et'etftrio. da presidencia de S. Paulo, 
d~nde forito rem.at~ida$ estas cópiss (l requlsiçlo d& as;•cm
bloia nro\"inc!al. Sao docume»to!> authentioos. participações 
offid:es, intim:tç5ea feit:.s pelos inspectores ie quorteirões, e= paTteofficialinstlspeit!l- de pessoa.oJtranh:J. .a.o lugar. 

(0 o>-.;clor li a.s r.r.rtn offjciar' ih algUN i"'PP'tlortl qvt inli
m6rüo u rof(ZJltts t yU4rdM J'f'líritus d~ '""" qua.rttiriit.t per a 
~~ .. ;;restn!l>rtm <i• autoridaàu no dia <lael<i,ao.) 

\~, pois, a c:~mllll que os in~peetores, de ordem das an
toridai!.ea policiaes, fa:l.ião intima~ genu nos aeus qnu
te!rii<>s, co:runinando pena de pri!lio aos policiaes e guardas 
r.a.ciOI:acs qn• no di& 6 de Setembro Diio te ap:esenms<m 
~ ~orta dU autoridll<lee. 

O Sa. 1\L.n'L·.r.••u dA um aparta, que se crua com otltros 
que -par2m de djfi'=ntes ladQs d~ sala. 

O j;,_, ~-'11lrW4 D.• CW<U.• :-Eu nllo tenb~. a eorngexn de 

procurar cou•enc<:r a quem j6. esti•er prevellido e com opi
>ililo funnada; puece-me, eutret.lnto, qt>e é miste>;- deap~ . 
zar a logica ~ niio r econhecer, ou pata ~~~que ebses 
factos constttuiõ:onmsystema. de intimi~ ... 

O Sr.. ld .... vuuu. :-Obrig<~do;. ~to ._ teprehensiio. 
o~ •.. B .. a"S,\ ·l'A-Ce!<IL\-:-- Eu DÜC> m e dirijo ·alTnobre 

deputado. pel:t. B:.hin, fullo .,m. r eferencia . a.os apartes dos 
seDbores 'l ue recnsiio-se o. reeonhe~r a eviclencia e a pN
cedeDeia dos dooumentos. 

Em vi$ta de todos eoses excegeos pr:~.tteado' na. eleiçiio de 
Setembro, niio ~r& ele ctor que o mesmo ou peior su cccderia 
em Novembro ·! 

O S.ll. P .cn~:eo .: -lato é muito e:"<ngcr!ldo. 
o Sn. n~nOSA .... Cc:< . .. :-Pnsso " ler Ol>.trO docu

mento. e é " p:u-ticipa~.ão do colllmo.hd~~J:~te do de.stoo.camen-
to. (Oh! o/i') · 

O Sa. P.o.Cin!<IO:- Kio C!lh nessa l isso é ~té ridiculo. 

O Sa. l5.>noos., '"' Cw;n.,: - Ridicnlcs !ÚO os doeumell
tos do seu ,·oto em separado. O nobre deputado não tetn 
o direito de DIC dar apartes dessa ordem. 

O Sn. P .\ Clii>CD: - Eu chamo ridiculo " eo se .tocumcnto. 
os~. B•r.•os.\ DA CU!I"DA' -o eomm~ndante iiD destacz.

mento era alh~iu :~ est."\s questões. 

O Sn. CAn.•~ : - Alheio, nüo. 
O S>.. B.uu•os., " ·' C~::~u .. : -Se fez essa pnrtlcipnçilo, f:> 

elll cumprim~nw de um de•er que lhe ÍDI;:>ttnha o rc~-t 
mcnto do corpo policial. · -

o Sa. c .• r.~ÃO : - Foi u:n.:leDCOmmc::d2 .... 
O s •. Ih~:os.\ ''-' c.,;o_,: - O Sr. Canauéo., comman 

dante ckq_ucll~ corpo, tinha-lhe determinado que commu
nicas!e por todos os correios t odas a• t<:currencia• o,.ue ~c 
de~sel!l em r efercucia ao destacnmento, "o digno cowman
d:mte de~tac~do elll Pind:J.mo:ahangaba cuml'rio c~se dew.r 
qne lha iml'unbao regulamento do oorpo. Essa participaçiio 
diz o aegu!nte : 

< Illm. Sr.- Levo ao cor.hecú:nen~ de v. S. que do dia 
6 até 9 do corrente foi reforç:~do e~te destacamento, sob 
men comm:ondo, com 130 praças de gnnrds.$ policiae;; ruém 
d.,stas. o.ch!!vn~ prompl-t llma. COI!lt>anhia àe EtU"M:l.ll na
cionne&, commnndàda por um Sr _ tenent-e dn Dle!IZI:l, po.r1 
~Bl1liçi1o da po-pte do rio Pat'llhybn e ontrss entraclaã .I.. 
cidll<l.e, a6m do não consentirem entrar peesoa algu=. 
nem snh ir, sem que fosse rewn hecida e revistada; as mes
n:ns ordens pr-.vnlcdiio aos inspectorcs de <tUal'teL"iio c;.-:.;; 
eomm :u:>da,·Go n& J>"trulhas do eentN da cidade, as quae~ 
erão rondad'l:l por mim, c pelo delegado o •ubdelegado. Foi 
J!:ll:>rdada a urna. na igreja por 4 pnça• e um J.'llTticular 
furricl, todos do corpo da guainiçi!o fixA de•ta provincia. 
pela rcqnitiçiio fcit:l no Illm. Sr- tenente-coronel comman
<bnte do corpo. que por eata cidade pa1sou com sna f-:>rça 
ne&sa oçcasiiio. Sobre oelestacamento n:io tem·~rrido no
•idnde ~lgnma. Deos ~rde a Y. El<. Quartel do destaea
mento da eid:lclc do Piné!aln<\nhanp;aba, l2 de Setembro 
ele 1856.-IDm. Sr. tenont.e-cotonelJÕaquim de Souza Gui· 
marilca Co.nanéa, digno commandante do corpo municipal 
permanente.-Joní Jn?~G<"Cftr.io I\c'a=o.rtlh. > 

Este d<>cnl!lcnto, fornecido por pessoa insu•peita, com
pleta o !ystcma de preTas BObre o apparnto bellico do!en
Yoh-ida per... policirl. Procurou-se, Sr . pre&id.eute, tirar "' 
ior~ de•te documento insuspeito ; procurou-se nnllificar 
esta prova; e de qae mo6o? Cha1111nclo o cotntnanchnte 
da düt&cnmento 11. casa do do legado à.e policútafuu de sub
liCreVOT um" retractação deste officio ; proparou-se = 
minuta p<>rletra do Sr. Dr. :Mucoceles ... -

0 Sa. CuaÃo; - O Sr. Dr. Mareo:ocl.es explicou isto 
muito bem na assémbléa pro~inciai. 

O SL B.lllaoS• -,._, Clool• :-Fi coe. mal.oessa e::>:pl lcaçúo 
.-\ minuta original por sna le::ra foi remettid2 a. comman
cà.nte do corpo, em cujo poder existe; esta cópta foi tirads 
da s&retaria cl" eorpo munici~ pelo secretario :esPeetiTo; 
e ru)bre deputado sabe que t:l.tiD1amente na a•sembléa pro
vincial !linguem qujz tomar parto nestaques~ em defesa. 
c1u autoridad.!s ele PiDdanloi>hangaoo, Clljo• exQissos se 
pro,iío "mdtJ. CC>III outros «ocumentos 'l.lUl .vou ler. 

O Sa. P AC11tCO : -Lei:~. iss~ . ~i noi ài~ertindo Cflll esta · 
coma~ 
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OS,.. c ... a&Ao: -Ponha-o emcontr.a.posição. 
O So. Bn110s., DA Cc:<lu: - Assim como muita ~;ente 

di~er:;io-se com o voto em separado elo Sr. Pacheco. 
O S1<. CA~o : - O nobre deputa.d.o nã~ tem direit'J de 

dizer isto. 
- . o s~.- BAUOS-' Dl Cm<BA: - Não que ;o qu9 me di.rij::io 
ap2.rtes em que appa~ & lilais leve n.ggt-ess:<o ; respeito 
n.a dil'Clts~ os meus collegns ; dou-lhe• o.rurte& muito 
comedidos, reeebo-os; m.\15 desde qu.e to=m = l ado 
l'idkulo sei repclli-lcs.... . 

O Sa. P ... cm:co: - De hoje até amanbiia n:iO \"!Ü muito 
tempo ; veremos. 

O Sa. Bunos ... uA CL":'<>u : - P:m• o.breviar o tempo dei· 
x o de fazer, salvo se alguem o pedir, a 'Jeitara àe outrO!; 
documentos que ref~rem os meios que se emprcgárão plll'a 
ttpro~eitsr a força reunida. e assim repellir-s~ c1i urna um 
partido inteiro. Comll estes factos já forão publieados, 
aquelles que llesejaroin melhor escweeer-se pooertõ ler to
d os esses doeumentos que aqui se a chão. 

Ficn pois provado que n.'l. eleição do Setembro dou eSc uma 
denuncia eontrco 1• juiz de pu; que n o dia 4 e••c j uiz de 
p:u. evadio-se para não ser preso, tendo a~iado a eleição por 
ed.ital: que os inspectores de quarteir:lo, por meio de cir
culares, ;inh~o congreg.odo ~s votantes, policiaes e guardas 
nacionaes, para virem votar, para virem formar-se!\ frente 
das ca..<as de 5ec.s eommac.dantes e au:.oridMes ; que a força 
do destn.:amento foi reforçada por 130 guard!ls policiaes, 
além de uma compllllhia inteirn lle ~uardu nacionaes, c 
qu~ entüo fez-se =a cousa a que se chamou clciçüo: um 
partido inteiro foi coagido a aba.ndon:>r a urlla npe.ar de ter 
n seu favor " q ualificnçüo. 

O l• j ui% de paz, que tinha-se evadido em eonsequencia 
co =<Udo de prisão , dirigio-;;e com alguns :unigos a S. 
Paulo, gude, , tencfo prepando = repreoentaçãn doeumen-
1a.dn , aprescutou-se ao ~o1·cmo provincial para queixar-se 
de tantos escandnlos. para pedir-lhe que providencia..s se 
dessem !Lfun d.e qne ali"berdrul.e do voto fosse reepeitada DA 
eleição de Novemôro, potque ó bem patente que, CJ.n:llldo 
nm grupo protegido por :.utoridsdes dct.vairadas pratica 
2ctos como o.ctuelleo que acabo de mencionar, e que es~ 
p-ro,·ndos até " evidencia, cumpria reffear a ttcçful dessas 
autoridades , p<'rque do c~ntraxio na elelçiio de Novembfo 
fariílo duas ou tres '\'ezes mais se fosse preciso piU'Il. ,·ence
rem ; et:l necessr.rio pois que algumns providenci!ls se 
deosem. 

A eleiçríD de Setembro foi feita pclo 4• juú de paz; o l• 
fagio; o 20 e S• n~~ q uizerão prest:u-·se a os;n fnrl'~ : o 4• 
:assumio a ·vara, foi quem fez a eleiçiio. 

Ag.u l.esta.a cópin Cà. repres~ntnção àirigiila ao go"<erno da. 
provmcia pelo l o juiz de paz, represen.ta.Çiio que foi refor
çada por uma o a.tra que dirigirão ao go•crno difl'er onh• 
ci.Ud.ii.os grados u•idcntes e!Jl Pindamonhllngaba, eomo o~ 
Srs. Benj s.mim do. Cunha Bueno, Msrq ues ViU~. ajudante 
Ahnei~ ~m <los primeiros proprictarios do lugar e outras 
peasoas Dl&l&. 

O Sr. presidente da provinci&, segunlill cons~ las:i!llon 
que . aquelles factos ti~esse~ tido lugar, e prometteu que 
havl.a tomar suo.s prov1denClas afim de que taes actos niio 
se reproduzissem em Novembro : m as o que é verdade é que 
aquellas autorid:ules forio conservadas, que um s6 in&péCtor 
de quarteirio niio foi demittido : uio se maudou proceder a 
nm inqui.tito, não~ manaou inl>taurar um procesu, ficoa 
tudo impune... · 

0 5•. RoDmCtJES !lOS 5A>ITOS dà um aparte. 

O SL Bu11os.. o.o Cc:<BA: -O nobre deputado n3o ·raz 
mais qne re!arir &liugua~ de 3eus jornae& na pro,inciar 
:nas a falta de previdenC>as niio concorrerin para :~.terra; 
esse partido perseguido, obriga-l o a não concorrern11. eleiçiio 
de Novembro! não estava e~se parti.do ip1o f<~eto ~smn~o? 
podia apns....tsr-se pua fazer prevalecer uma enapa sua! ... 

O Sa. Ro..uçns r>OS s .. ..-.. : -Acaba de iizer que o 
& . Vase®cellos dea providenci&a. 

O Sa. B.u110s.. "'" CuJmA : - N'"11.0 disse lato ; diase qu9 
. em.Agoallo eUe declarAra ao 1• jwde paz que voltas•ep&r& 
Pinda>nonhangv.'ba. qu se se acuem or. factos de que -re
cei&•a 3di&sse aeleiçiO, .mprasentasse, e a~ dirigisse de no•o 
ao pmiclente ela FQvincia... ••• 

u ... ·TOZ ; ..;.. Mu ae niio se derio esse& factos •••• 

0 5•. Jl•aOO<SA I> A C<JNw. ~ - Como não !C àer:io! .Á <:115:1. 
ouYi.o a 1eitura de dwumento5 ; o nobre deputado :aio póde 
contestar e!ses documentos. como ainda dir.er que n:!.o ~e 
deriia eues factos! Eu niio fallo para o uob•e deputado que 
pa.reoe sceptico , dirijo ·me i cam~ra. ao publico .... 

O SL AL.ca.o..o >: 5on.•: - .Dirige-,;e. a m ÍI:!l t3mbem ; 
dc•e re~ponder á.s min~s ougum<!n~. . 

O SR. B.utbos_, n• é.:,.,..: - Res,..ondo ~uelles nrgu
ment~ que podem parecer proe~e~tes ; eesaa "':_llte::odo 
q ne devem ser ref11Udaa ou re•pondidas, maa n"'o devo 
pader t empo em re•pondor a outras .... 

O Sa. ?.l.<CllADO E Socu :-~lostTe que cca~:í.o se deu z:a 
eleiçilo de Pindam~nha.ngaba em Novembro. 

O SA. B.'~""'·' :t>A Cc"d..a. : - Estou pro\and~ que por 
estes factos occorridoi ll:t primeira eleiçilo e~n :mpoosi>el 
'lue o partido do juiz de pn.z, apezar de sua mruor1a, se_lem
brns~e ele pleitear a eleição em Novembro, potque fol per· 
seguido. foi o !Tendido o juiz lle pnz; o~ iDspect,ores d$quar· 
teir;io c~pnlhárão essas c!reu\ares,. a eul.ade f?l cercada, r~
forço.do o d cstncamento, e nada d1sto fm pun:dn: como ;?OIS 
podia haver liberd:tde de eleição em Novembro! .... 

Un Sn.. DEMTrADO : - Mas isto foi em ::Otembro. 
Os ... B"IUios.- D.> Ccsu.> :-Yot:. agore.mostr<rrque ~•s>l 

coaeção quo appateeeu em Setembro principiou " ter e~eJ 
cuçiio em Novembro por um:~. ' ·iotencia. eontta >Otsntes, e 
que bastou esse facto po.rs. convencer ao partiõ.? do jui.z d~ 
paz que, se elle viesse it urna, acontecer·lh e-h m pe>or que 
em Setembro. d . . 

V. Ex. e a camara s~bem. que n a s po,·oações o 1ntenor, 
nas vesreru da. eleíç:io, preparl!o-se. casns _para ~ceber 
aqueiles votllllte• que nio t~a>. residene1a. prop+"la na sede da 
fregnezia .••• 

UliA voz: -Alg uns at.é ficiío aspbT-dados. 
O ·Sa. B.&AioOS ... D"' Cc~w. , - .c\lj:(Un.S o.té quebrão M ca

beça•. oomo aconteceu na ultima õleiçüo de Soroa!-ba. Mas 
t inha-se r eunido ~Dl Ullla a •• .,. onsas uma porç;.o de ·~ 
tenteS, porque alguns cidadãos do partido conservadcr as· 
sentir-lo, apezar da fuga do juiz de paz e~.os .escandal.os de 
Setembro. de pleitear a eleiçio ; reuniriio, ~u, alguns vo
tnntcs em nm sitio i.mmedinto t. cidade no dt~ 31 ile Outu
bro . ma! o que aconteeen ~ Nesse dia á noit~ essa casa foi 
inv;ilida por dou• inspeetereo de quarteirão tl.Companhallos 
de forçs armada, e forii.o presos élous votantes, e se ni!.o 
prc.ndêriio todo• é por'}UC eonscguirlio fngir. Isto cons'".a de 
documentos ... 

O Sa. P .<ciiEcO •-Este facto é muito contestnclo, não ~stá 
3.\'~riguado. 

. O Sa. B•uos" 11~ CC!ID~ : - Está a;etiguado pelo jurS;• 
m!lnto das testemuuhas q_ue estiveri\o presentes, pelo depo•
m.ento do dono da casa e da• vict iJnaS .... 

O Sa. P ACDECO : - Sio j ustifica9i)es que nüo merecem 
peeo. . 

O Sft. B .. n...._. o .. ew.. .. : - Se estas jus?S.caç<ie! uilo 
fe•el:ll impressio no nobre deputado. fazem >mprcs ... o la 
c:m:ara c no publico. Aq~ e~tá a j ustifi<:U~ qne acompa
nha a rcpresentr.çõio que o J u1z de paz de Pinllãmouhallga· 
ba o Sr. Joiio Leite Bãrbo.a, dirlgio a est 11 camara • .A. com· 
txü".são, em seu pareoer, rd'er&-Se n ells., assim como o votll 
em separado refem a existe:~ei11 deste doomnentc .... 

O Sa. ilf•Cli.A.DO,; Sovu: - O nobre depu~ado está:met· 
tido em um labyrintho. do qual hll de ser dlllicil sahir. 

O Sr.. B•uos• t>> Cmnu : -Farei a leitura. iW documClll· 
to que pro\'& a justiça com qne a eommis.io Õ.!! poderes r~ 
cotiliecen a existencia. d. C<>ueçii.o dos TOtalltc• na propna 
eleição de Novembro. A doloros" impressão cauaila po= 
factos occorridoo ha pouco mai$1de urn m~z ~u de ~onto 
com o cerco e inndo dessa caaa onde ae I"elllll .. o pacl.flcoa 
vot&ntes no dia Sl de Ontnbro, vespera da eleiçiO de elei
t.=s. (U.} ci · 

Aqn1 epté. o depoimenllo da_ FOJirietari& ~a essa on_ e • 
achaviio esses vow.ntes ; n9.ru esta.o os depollllen tos DllO '9Ó 
do• votant.M que nessa no1te fugirií.o, oomo dOI! . que fori;o 
p reoos ~los ins~tol'tll, e notc-~queeutes depottneatos? 
verio luguemJuizo em presença aoi>t-. ptO!llOtor publico 
ds comare&, que para esse JlCto foi citado e IU!aialio • inqui-

rição. -·ft~ 1 . . " Ora, pergc.w, Sr. prt5idellte, 'i.-o o o JUl% ,.e pu 
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j:l. uta\oa pronunciado, oã din~ctoru do partido perseguido 
vtlllio eataa novas violenciu n~O ttcvião clecls~!l~ aO po<O 
que não t.inhio liberokde para cone<>rrer i=' A .. ún o 
fUer-lo e em re'ultado o~ votantes que ptrtellciio 110 par
tido d;s IZltUS amigbS abandonjriio a eleiÇiio. A <;amara 
dos 5rs. deputsdos àe\"e convomcer-ee de q?e a ele1çio de 
No,·embro foi feita ~oba in!l.nencia dos me•o• emprejiados 
na eleiÇiio de Setembro, em que_se deriio tantos cscsnd.al.os 

· .i§. eomprovados. · 

{llll '"" aparte.) 
Diz o nobre deputado pela pro~illcia de 'MiiUL$, c Qnetn 

nbe se esse• j,_spectores não foriio cumprh um ma"DJi:2.do 
e:cpedido pe1a autoridade competente~ • Mas que fa~l ooin
c:ideuc:is é essa. que ali •e nota? Quando -.nesmo os ;nspec
tores !o!sem executar um mandado legal (oqueali:í' ClUm
pri3 proYar-se) como é que aquellas autoridades níio des
cobrem crimes seniio nas vesperas de eleições? Em Setem
bro o erlmino;o ern o l• juiz de pu. em Novembrn siio oa 
-.-ot.~ntes, e sempre do l~tdo contrari<>, e sempre urgeneia. de 
p~:ld~lounte• a_.,_ el.&içio! 

O Sk. M..c•r.no E SoozA,-Demos de barato qae fosse 
eueto tv-do bto; não é rwu p nra que:. cam:ua c:nnaidere 
llulla s. eleiçio. 
. O s ... B"'"'ou .,_, Clll\-.u , - Qnererá o no],re deputado 
qu~ a ee.ma.rt. tenha esses facto' c:omo muito regul:u1!s' 

(!í« 0 19""' dplirlt~4 que o oram" re.poll~-) 
Em consequencia des.ses factoa que s·e deriío em Pinda

monh:nlgaba, aconteceu que a eleiyüc que teve lugar em 
Novembro totuou.se ainda ma.i• illegal, porque o ;ul:r; ele 
paz que a pusidioniio en o competente. Como ae \110: o lo 
Juiz i:!e paz nio compareceu ; logo, o a eu lugar de':a ser 
oecupado pelo 2• jui:: de paz, e niio foi o 20 que prestdio a 
eleiçao. 

t',._. voz : - Eu pediria no nobre depntado que lesae :r. 
aota cls ~leiçiio a que so refere n~ parte etn que consta q u8 
2. elruçiie~ nW:o foi presiili<la pelo 20 juiz ae pa~. 

O SI\. Cauz l>r:..cu .. .,o:- Essa. l!-Cta não C'tiste entre os 
papeis. porque =outros documen~oa foi entregue ao Sr. 
Pncheco. 

O B_..•os• ... CWNBA : - Sr. presidente. u o'bservações 
que ttnho feilo $Obre a eleição de Pinébmonhangaba me &ão 
dictrui:l& sómente pelo sentimento do me~ de~er: S..tisf~QO a. 
l!Ü;lh~ conscieneis demonstrando a It-;illidade d os•a eletção, 
bem que a sua appra.ação ou rejeiçiio nio illf!.ua. n o resu]
tado da e1eiçlio se~undaria nem f~ça com que alguem ~~~a. 
ou deL-.:e de ser depntado. Cnmpn.a-me ehamu a att<lnç.~~o 
da caman sobre os eKlllld21oJ que por essa QCCUião se pu
ticiriio ali. , 

Arro•·eito entretanto a opportunidade para reclamar do 
'genrno -~~ provid.ene)as a fav'!r daQ-uelle iu:portsl!te 
munieipto. Em eonoequene•11 das ultimas lutas oli h a odto& 
·seCUIIllilaàos; cumpuqueniio eontinue o estado de pros
cripçõ.<> em que :;e ac:h~o l>lgn= cicl&<Uo_! dis~inetos àaqnella 
localidade. O 1• t:<•JU>Z. de paz.. <>Sr. Joaol.e>to &rbv•a, r&
ti.rou·se dali paut Taubaté. declaran<io f!US niio ~oltllria 
par:t lA emquan;o o pessoal da policia niio fo2se modl6cadQ; 
o Sr. p:~dre Toledo :.nmbem aclla-se retirado na. ci~de. de 
S. P3ulo desde o encerramento da assembléa proVlDCial, 
dei.nndo suo. ea""- em aba.ndon~. pois, como a policia de 
SC\1 :c~nnieipio está integralmente nas mesmu mica em 
que ji c~tava na época <.leitoral, elle receia· H de lllgu:n. 
neto de peroei[Uição e viole11cia.. 

O gove':'o deve olhar p~ este es~<> de eo~sas ; D:iO 
peço uma ;nversii.o, quw ~eni-•jtlllllmente LneonTemeute; nilo 
dlgo que se v:í aT<nar a parciali<lade deC1Lhiila; n:Ja• leml!ro 
que estando eômp1eto o qnatriennio do 11ctualj~iz m1llli
cipd o gove1no póde •a.nar tudo enviando para. ah um novo 
juü, 'que nio oejo~ ds loealiokde e llÃO uteja en~obido nas 
qneswe;; !O<)aes e na• lutM de partido. Um juiz rnullicipal 
Üldependente, :~ecumulando aa luncç<:;es do delegado de polí
cia, reotituiráetn I''""'" tempoaquelle muuiclpio a seueotado 
l>Otmal. Convencido da •iDcerid.ade do sovemo, espero que 
~te reebmo •Ol'll. attendido : será o me1o de realisar~ u
qtlelle mun icipio o pr~a. de eonailiaçiio. 

Faço estas nbservações obri~do peloa factos que tenho 
rebbldo hoje. e apr.o•~ito eata occasiio para usim diri
gir-me :10 g>'Yeroo, porque niío tenl;o tido outra mais a pro· 
ptüà. Niao me r..m ~bido a ~vra nu di.sc:usoiíes em que 
lll& poderia. enaucia.r IDJÜ• long=e...te, e por is>o em um 

do.. dlu passados tenda de fazer uma re<elaçiio quui id~
tiea. sômeu~ por meio de 1Uil ~Uerlm<Dto Gt nrg<mtia 
consegui fundamentar o meu pedido. 

Sr. ~residente, pu•o "fa.l.W da eleiçõ.o da parochia d.e 
GIIJU'atut !!Uet;l.. 

ComeçÜei :eferindo á camara dos Sra. dep11tados uma 
circnmstllllcia que prova qne o proposit.o de a1~s indiri~ 
duos pertClneentcS llu partido que ali se chama liberal, era 
não recuar ante o empreg<> de meio ulgum. para veneel' 
tanto n'uma como n' outra. &leiçãc.. 

Senhores, nnquelle lugar o JWz de paz mais votdo ~a o 
Sr. Antonio LuU: do• Reis. Aeh&\'ll.-o& cllc, co111o é natural, 
adetrieto ll. influencia de sea íilho o Sr. pndre Antonio Luir. 
doa Rei o França, conhecido por OWL exageruçito e<n politica, 
e que, perten~ente agora ao partido lioeral, asoim eomo Jâ 
pe:ttenoeu ao conset\11\dor , leva a todos eUes 8!1 auaJ pail::ões 
vehementes. D igo isto despido do intento de ctmsmu. 

(R"a 1<m 4Jiarlt, ) 

Até e5Sa é~, é preciso notar ao nobre deputado, nós 
nilo att ribuiunos :l.o Sr. padre Reis Fran\"1> os faetoa qu~ 
hoje lh e aiio attribuidos, não por nós, IIIliS pur doc~eutos 
ofticiaes. Mas para provur :Ué qn~ -ponto queria.·se ali di5~ 
pntar a •loiçiio mesmo por meios illep;s.ea, basta &abeMe 
que, }.'Or oeeaaiii<l cà. eleição de Setelll'bro, h"uve quem. 
combt..,.do ou não com o juiz de !"'-"• e nü.o a$ COlU quem 
maie, lizeuc enoommendo. de tl.mll rorça ba!otsnte nume
rosa de eapong<J~, afim de lhe prestai:' braço fotte n a eleiçio, 
ae fosse 1:11iater ino para ia r ganho ~o lado liberal .... 

U• Sa. DuUT.u.o di um aparte. 
O Sh. B.uao...._ ,._. Cvr<.,..:- E' verdade que o juiz mu

nieip&l, •• autoridades, pertencem ao partià.õ conservador : 
mas cu desafio a Que se apresente um .s6 lilcto, u~ roó ~.r 
clamatüo que indJUa ~uepeita contra a boa oonducta ileJS&S 
autorida<!Ais, que se portkriio dignamente nu eleiçõea; e 
qne niio pratieãriio um &6 a~to que tenha semelbanya com 
esses que as nntorid11des de Pindamonbangaba prati<látio. 

Para que a camua nii.o snpponha ttne estou d<:lela=do, 
quanto ao facto da encoJlllllendo dn fol'l"' que ha pouco re
feri, vou moatr3r que este fa.eto dett·&e porque consta de 
um documento que tern c:u·acter oliicial; é o relatorio do 
Sr. ex-rnini&tro daju5tiçaapr"e:senta.do eate a.J)llO t caxnara; 
no artigo -eleição municipS.I-"'I'f.m o t.eguiuto trt'cho: 

< O presidente da pro•inci& da S. Paulo, dando eon~ 
ta do estado da provincis em zelaçio b eleiçõe• munici 
paes. communicon que em .Agosto, ClOnforme iufo=aç!les 
do delegado de polida de Mogymerim, por aqu.,Jle tenno 
t'•ssf.ra gente annada e desconhecida, c scudo pres• • tres 
indivíduos, decla\'1\riio que ~eguiiio põ>ta Guaratinguettt, · 
por con,ite do pruh-e ~eis FranÇ$_, para ;pert_!lrbar~m ou; !'~i
ções. Em eons~ueno1a desta oommuntCJIÇ'IO, e de notieUII 
que con~rl~ descre\'endo oom.o pouco lisougooiro o estAdo 
d.~qualla cidad~, o presidente fez seguir pam &li o tenente
ClOr<>uel eommandute do corpo ixo. cem 29 praças. ete. • 

P or este trecho de um documento omcial vê a caman. qu~ 
ali uma l'atcialidade ctneria. vence-r por t.odo• oa meios. Não 
digo que os capangas 1nter-Yierh na eleíçiio, mas qu~ a en~ 
commenda SP. fez, e iito acrve para tln.r duvida• quando eu 
mencionar a ex.iatencia doa meios empregadca na f.U.ta ch
qllelle que ficou mallo~do; nio chegon en11 gent• anna
ela, porque ncs delles felizmente fOTilo c:r.ptundoi ; dezi!o
,.. providellCias acertada& quo evi~o por c:or\0 oonfiicto& 
de natureza grave. . • _ 

N'io quero demorar-me sobre a lilelçtiO de Setembro; e & 
eS!e re~peito npenas direi o .aeguinte : - Qae depois de 
muitos factos irr-.~ulare;; que foriio documentadosEor ullln 
jn!tllicaçõ.~ que e:ostia na secretaria do gover:~o de S. :Panlo 
(e cuja cópia tenho entre me~ documentoA partienlares), 
e por ontras yrovas corroborada& pela~ j:lRrtes officia.es do 
iuiz de dire1to, e q-ue niio foriio romettidaa A camar'! d~& 
Srs. deputado~. ape""r de 8-l! ha~e:r a respectiva eom=•sao 
por •ozea pedido, ficou patente, ficou provad<> que, se nlo 
fGra o emprego desses meioa irregnlal'es, e da rejeiçiio de 
numerosas listas de votan.tel .•••• 

Os ... Cna:0.1> : -Letnbro-se que na asS<!lnblú prnvi:n
eial v. Ex .• apezar de usar a~ es~cnte de pedir por cer
tidão ou. cópia os originaes, os onginaea ião para a as~
bléa. 

O Sa. BAuos.- ... Comr .. ·, - ErtJ. en~Q, e aproveito 
a oeeuiiio para reetificar este engu.a. Fui 1m1 dos deyuta
dos provinetaes que peclirio.por -.eus dOC!UIIelltos e ilúor
maç<;es, = sempre por cóp~a .. , •. 
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O Sa. C4QÃO: - Vinhão o~ originaes. 
O Sa. B.uoiiOS< u Cmnu : - Estes documentos <tU Aqlli 

titio vietão por cópia: os Srs. ·Rosa e po.<ho Tole4o oo pedi
rio tsmbem. • todos •ieriío por oopia. E' posshel ~tue ...m 
o!"trll<Juestão,·i~ documeo!O& origíoae> qnefoosem pe
didos por algun• Sra. deputado•; ma• pela minha parte e 
de metu amigo• niio pedi nem .. l'OO$bt dõéumentos otâgi-
naes •.•• 

O Sa. C.at.Ão :- O pruidente ~and.ou algun~ em origi-
nal pela preua. . 

O _Sa: Bu•os. 1>.< CIINBA:- E!ltenao qu~ o !'!Ovcrno da 
provmo~a , desde que oe lhe ped.. cópia <le doeumonMS , 
nio ~~daris à assemblea documentos originaes aem àei
:xar cop~a . ... 

O Sa. C••••o : - Muitos pedidos forii~ com a decl,...,.
çii.o _di! <tne l<!<iilo devolvidos os doclllllentos lo;::o. e niio 
for!lo. ' 

O S11. BAI\&OS4 oA UtJNP• : - 1tbs apez:u d85tes factos 
:mor=es que se dcriío em Setembro, &pc:z:a.r de serem re
cus&das pela maioria da mesa mais da C\!nto e tantas listas 
de consenndores, os candidatos do partido liberal v•ncii
r"-o a eleiçiQ mUlliclpal pela diminuta maioria de 5 votos, 
tend.o->e npuro.éto Mil aete.,.,nto.> e tllnto.olistas. Ieto prova 
~ue, se o pnrti.d.o conservador niio em mllis for te que o 
ll ber:U : esta~ÚO eJl~s pt;:lo menO& equilibrados em força 
llUinCrlc:a, • ••• 

O S1<. C•uÃ• : -'- .Apezsr.da aut<>rià.de. 

O Sa. B•••os" oA C""•" : - .A.pez.nr da recusa acintoss. 
ia mes!l que níi.o re~beu as listas de muitos votantes: Re
firo este facto para unicam~nte fio:3J' gravado n:r. memoria. 
da: =ara que os p~d.os estavão pelo menos eqnilibraàos 
a Ju!P.r-!>8 da~ r~pettiva~ força! pelo r esultaÕ.e> d:o eleiçí<ó 
mu~mpal, po16 u uma eletçiio t;m. _que se elllpregir:io tlul.tos 
tna10& -.aormses , em que s. m:nona da tacsa se 6occorreu ao 
meio d~ rceu~n etclulaa de ·muitos coru.ervadores, a •icto-
ria foh,J!e':'as por 5 •·otos .. .. 

O Sa. Moctuoo E Souz ... : - Esse partid.o tinha todas 115 

autoridades de sell lado. 

O SP., ·B .... aos., ».• C~KA:- Isto nada vale. qual!do essa5 

autoridaa~ nilo abusãt> : :não entenao que por este •imp1e" 
f~cto deve de vencer: a ,·ietoria deve ser do particlo que 
tiv~r a maioria aa popnlaçiio qualificada. 

:M:Ill, Sr. presidente, segnio-ae a eleiçlõo de ~oveml>1o, e 
dec!.o.ro 4 camua si~>.oeramente· e»nvcllcido q11e, prestnnoio 
eUa a!tençiio " estes documentos que lhe torüo envüulos, 
conhe~á que elles sii.o bastante• para fornecer 11 prov•de 
que ~ eleiçiio <le Gnaratingnet!l ni!o póde ser ~necionada 
pelo voto é!a camara. · 

(Ht: di•11'JIJS aparlu tJ>/rt ~ Sr.l{tbi{J.I; (Jar,llo t "!Wàriguu 
d4• S4ntot.) 

Sr. r>•••iclcnto; aqni estio as actb aa eleição de eleitorea 
fei:n na cidacle de Gua ..... tiu~etó. ; note belll " ~m!Wl; 
pe,o-lhe que ouça. esta miuha propo!ição : - Estas II.Ctll$ 
que lhe forilo remettidns aqui ap~riio 11iio sei coMo, 
sem ~a credencial. aem um oíl!cnci de rem eU&,. setn esta
rem e<>nferidas. nem co:a~s. 

E q'ilereia saber a 'tUiio disto', senhores ~ E' porque u ma 
de&t~s actu ea!JI. ralsi6cads ; niio.; e6pia autbel>.l:ica das a e
tas q_ue.forlo lan~s no livro proprio! Daqui a pouco hei 
de ter. occuiiio dedern.onstmr esta. proposlçiio. ede!llon•tTa:· 
hl-hcl do modo"' convencer-se a camaxa d$ que niio é possl
'l'el a approvaçii.o de •elllelhll.llte aeta, porque &el ill nada me
nos que an.ilnar a fraude. 

O S.t. RooJUC'OES nos s.,.-ros :-Vnmoa 6. pu..,.: 
O Sa. BAnOSA o.~o C~:~~~~• :-À. prova h a de ser exhibidl. : = &n(e$ disto qn~to :tll05trar que. arrat~)a.du eomo farãO 

ess:1s actas, lavradao i vontade da maiona .ta meu.. ella• 
por •i forneeem l>~ovo. pua se dizer que esta elei~io foi 
completameDte defraudadA. 

Sr • pre•iõ.ente, <ata eleição de Guau.tln![Ueti clurou '5 a 
16 ~ias; a chamada. dos ''Ots.ntes durou 9 diu. E cumpre 
311111 fatet uma obsenaçiio. Como 0 nobre auto• do .,.oto em 
separa.d~ declarou e~nreferencig a Pindaraonhangab&. qnan
d~ fa.~u em riq~:" ltrritDria.! , que _es~ , para ali vencer, 
nao tinha necesstdade de lançar miio ue meios anormne.. eu 
~ a prcpt?sito d.e riqueza territonnl uma. boa l'e!J>05ta a 
dsr ao nobre deputado; mas <:Omo deixei pauar a occuiio 

.:>ppo~t~a, !' niloquero voltar a um topico de que j á tratei, 
me lim!t&r!l a perguntnr ao nob~ deputado : p<~tque não 
fez appli~çao desse J:eU. principio em rcfen-:lcla a Guanü.,_ 
gu~t4! - . 

Sr: presidente. o Sr. buiio ele GniU'atinguetá, ebete do 
po~rtido con~ador ':O município d• GuaratiDguetá, t= 
mn.a gnnde. ·~uenotnõtem u~a-clieiitola numero•:k; pri
'lll.euo propnetario do ter,no, al• exerce urna inll.ue!!cia tão 
legitima, ~o benelica, que en~ o seu• amigos ea~ 11a pos
>e, por ••$un e>lpressar-me, de gnnhar eon$tantemente a 
eleiçiio naquelle lugar. / 

O Sr. b:üiio deGuaratinguetá, qne ha~ia tido gr1>ndes d~s
gostoa por ver que a. fraude e o arhitrio d~ mesa li> e haviiio 
arraucado. a ~i~toria na. eleição de Setembro, empr•gou t~ 
d?s os meloSa seu nle.<r~Oé, e quo lhe d~vio a •ua infla.cn
C>a , as suas rebções, afins de obt.er a victcria na cleiçõo de 
Setem.hro. O numero d.e fOtant.es ~ue concorr~rão á casa. 
do Sr. bariio do G~~rntingue~ e ~e :;o!u~ ami;;os espan
tou. 3 aeu• adver>anos. e estes .,sra evitarem a derro
ta. nurlio o qut• consta de5tes documentos e a a pro
prla .ac:a i porque dell:t. eon.sta que de!de o t>rimeiro dis. 
"'m~>ona da mesa lancott mii.o ~e to<los os meios ll4ra. im
possibilitar a vicll>ri., de ••us .. dvers,.rios. No primeiro. diot 
C?meça o presid<~t~t.e da xneso. por n~o 1uerer o1>.e o ••ereta
fio. fizes~e nm rol dos e!dadüo• o. ue não OODCor'resoem á p•i
me\ra chamada. 

Está aqui na acta uns protestQ do secretario (que era con
"e:'~~r), teclamnndo seu direito, e neclarando que a at-
trib~tçuo de fazeT a relaÇiio dQ> que J•iio acndiio á primeir:>. 
chsmath )lllnencia.no u~retario, o que ~e deduz d11lei e da 

· pratica eon~tante de tt.xl:ts a.s mes:lS p!lr<>ehiu~. Houve a. 
este _respeito tllilll grande discussr.o, e a linal o jui~ de pu 
ptestdente da mesa cortou a qnlll!tão declarnudo que o rol 
fosse tomatlo por duas pesSO!U!. nm •ocretario e tnn escru
tador. Note-se bem, que, desde a primeira chaMada, a 'lll'lia 
que oe apt'Q!I~I>.ton p~l:':l senir na eleiçiio era nma urna 
d.eseugonçada, cheia de fe~>das, exqnbito., o propri::. par& o 
pl~no qnc =e en>pr.gou. 

O Sa. Tout.S:- Era melhor que a de Itnreti~>inza, cne 
foi a copa de om chapéo. • 

O Sa. :B•aeos• o• Cc:-.nA: - Nn eleição priDUlria ! 
O Sa. Tob••~:-Nilo, sen.hor; ll" secunduU., c foi a eleiçj;o 

que prevaleceu aqui; eontesto-n<e isto. 

O Sr.. B.taoos~ DA. Coxv..:-Devo e,;pliC!I.r um .equivoco 
em que hbora. o nobre deput.W.o, perdôe-:nc ~ tenho esta 
atúlacla. · 

OSo ._ Toaus :-Não é andaci11; recebo a l içiio, seja ue 
qu= ror. 

O Sa. B~aaos• " ·' CllND.\: - QuerQ e:..pliear o cqtli,·oco. 
.A. lei eleitoral manda qu~ nas eleições primarlns a 11m a seja 
:recolhida etn nro cofre de trcs ob..ves. pois como n ckiçáo 
J{rimari~ dura pelo m enos dons dias, cumpre que" urna 
(em <tne se guardio de nm din pata outro ao e~cinlas e 
maia papeis) fi<J,ue ao abrigo de qna!quer sorpreoa, e a e<ote 
respeito a diopoo•çilo elo art. 61 da lei re, pcctiva é multo clara. 
Mas o no!>;e deputado cit• o ezemplo de uma eleiçilo secun• 
daria tm que n.ic> tem app)icaçic> uate utigo. pnrqne na3 reu
nii»> d" coUegio eleitoraf :a cédulas dos eleitores recolhem-ee 
á urna no neto da ent~ e sio apuniAia• uo meaMo dia, uio 

· havendo por isso lltceS$1dade de guardar a urna etn um co
fre. ~omo acontece na. eleiçiio priu:is.ria. 

Mas. COI!lo di•i•, esta formalidade, tnnto msi• inbstlln
cial q=to o ~,~tado da urna lll'll deplornvel, f<.>l dàpe:>u4a 
no. eleiçiio do eleitores en:t Gu~ratingocttl. 

Conata da acta, Sr. presidente, que a tniD.Orlo. eis. mesa, 
ioto é. os do~s secretarias: r<:prcsent:l.rii:o 1\0 presidente da 
merma a es,, quQ cnmpr.,·que etila urna. fos~e guardada, 
11:1 fórma da lei, em uma arca de tres cba,-es. O 31't, 161 da 
lei di?.: 

• .A.s unas em que ae prd.arem de um dia para o outro 
as Ceclulu e m:LÍt papeis relati,-os 4 eleição. seria, àepoil> 
de fecha4aa e lacraclas, reeolhidu com o lhoro das actas em 
um corr. de trea ehavea, das quaoa tert urna o p~idente, · 
outra uc doe •leitotll'l 1 ootra um do& aupplentos, membros 
da l!lesa. O oofre llead. na parte mala Oltoo~h-a. e te. » 

A lllaÍGria da Dlet.a, porhl, •lolo11 e•t• artigo dQix.ando 
de Rterl'IL't a ui'IUI pot aquello t~~odo , a prt:tcJ~;tD de que a. 
cnman muoieip&l nAo lha t!nba ma11bdo um!l arca de tru 
cha•es. Goutlnnirllo u reolarna~. e IUII <lo• •&entario' 
olte..~eeu ll'ls.! ~.~o~to aDia ar~ llacjU•Uu ~ou<lil'l•• ; m.• •-
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lllalorin ::<.,o q"'" acc:~~-la, p:<·tex.:..:n<io wr ~uella ozl'erta. ] j uiz municipal perante a mesa para proced.er a con>O de 
'lll1l r>res<.:>te <lo Gr<!(v>. . delieto = urna' Dec!B:i-el qne s. Cópia da acta e>tav:. t:Usi-

Em ,. ... u~taõo fora·,.,. o~:lulas ~epositudos e ga.ardadaJ Jicada. e a p rova dessa :llserciio aqni ~ nosjtrrrunelltOS 
11._ mesr.1a <:r:o.t, sob;·o cuõ~ ;::::Jp>. existia uma únda I>U& dos dous sec:retarios m.embros'da m osa. ' 
s. i:.ltTQc!tt.:~i(J d!l.s l!..s:.~~:; . .. ~ ~n~nH!S$S. !e:1~ pregava.:-5e to- O Sa. Toaus;- .A. CODlDlissão niio \'io isto e DO e ta to 
das U ; :::rees :::n !'3)'<") L'ICt•,~O· r-t!l ;<>_r:tlnuou a':;mn por le\'OU tns meus par.l dar o seu par.:<:er. ' D D 
tr~s ou c;_q:l.tru r! ta>. ~o .,l•l ..-:ll.8. .su~cataf'~Uo-58 que.stLI~ gra-. - . 
\"e" po~•;"~ x ,-ar.i~rh <l:t 'ue!.:'. "'Pellio capricbosamenta O .Sa. B•aaos .. D4 ~?~,.. .... : -:-E;lla..não tl.~ha~.'!ade--

.. lXlUltG$·-\·· -ta!!!''! ~ ~'.le ~iw,vri.~ ~ L1n o.!l:·;cado~. e ,:, 11um&to dos ~e tt~pres.enttlr .. todss as 1rregul:u:.tdades . _A qu! ~tao os 14e~ 
-Zecl4sa.C.I...s já r:t:::~t!.\"R ~e ]:()O: e.~t.:l s ~ outrt..s quc5-tõc$ !izei:iO oa JUStiúca.ç:.;~..o. (U, ~ duranle ti!ta. leatura. e inttrrornpit!o 
\ir~ igrt""jao ;:: i.z de .-~ ~r~i:o . cuc ~.:.i t:e achava paro. ri1uter con; aparlu tJ qtlt t't:~l"(md.e.) 
:s. ~r<le~' • • ' No nrt. ll desta ju•tificaçi\o se declara que no. ac~ da 

E:n ,.: r::::d~ ,]., c~::,e!i.H>s •lo r.:~ c;•no jui~ d~ direito assen- aa c~a, lan~da no li~o proprio,. ':ilo se fez relaç!o 
tou a ,.,,~ cn., ,,. :'nos ,. ou:.< os papGis, d~poisde findos nom~l d?s votantes que nuocomparec..ruo; s.pen~s nessa 
o1:i :rsb:.l! :o~ c::;trio~. ;flS.Si! l:l ~U:'Irdndo~ em tuas. c.aixa. a s ctasemdtcon onu~ero.contc:stadodessesvotsmtes. O alleg2-
qucl :Oi o:~H~r .. l• sob:" a urn:1~ q 11., continl,lOU "estar coroo do deste ~rt. 11 ~a J USttfica-;ao Mha.-se plenamente pro~aC.o 
<!'n..,:es, , ;;o s-- ·:do """c~ er.cerr~Ja pe!:~ man.eira diaposta pel~ depouncnto J Ul'O.do do -sete te•temunh~s ocu.laros. du 
no ~r.. l; ' Ja lei. · m!l.ls gr:-.dss do lugar, eentreellas te ncho. opropr10 cid.~dão 

Te:-m;,~:J.dr. a e:~ tre~a da:, lis.:9.~ , des~c:brio-se nella uma. qnc ~re''.cu :t. neta. ~mo secretario. _ . 
Í~!!~~. :.:e en ~:::.o C~:o:.~·mhec-itl:\ c~ 1ni.noria. do. m&:sa~ e por . ~r. ~res1~cnte.,_ ns tc.stc:nunb!!.s que dep~xezao De.~ ta JUS• 
O!v1~ .:'b:c.ll!n~:~:-?- ~e n(:<\À~~ i!l:<oC.UZ.~t' ca. -:.1.:-na um!l volumosa b5eaçao nao tora.o Wmenteos Srs. Jooqnnn Gomes e o Sr .. 
C!!.rt=:-: ~y~':l f.o<:; ?J"::i3.t·~o!l! , o ~r. cap!!ão Antonio Martini:uJo c~piti!o ~Ir.rtinlar.e; forio ta~be~ o tenente·<_?oronel Anto
ào 0Lwe:,·,, :::obrmho, not :ono.o ., e....;istcncia de>sa f~ncia. :ué nlo,P~res ~arb~"· n m dos pnme1ros fazendetros do lugar, 
em::r~ e~.e<>be~~:: c.::~:;d.os"'C'lfnte uur uma J.:lsca. demsdeira, os Srs. m aJor BtttQncourt e teoent&-ooronel J oiio IIIar.<:on
e Y~ri:~:..·: ·:~dC'c:;.·.e exlstiâo 1;:t ur::i~, ma is 210 cedulo.s além des~ ~;obri!lho de Monsenhor :Marcondes~ c outros l:!ln.i5 de 
do nu::>•,<o d:i• r~~ec•iC.r.s :mblica!::>ente. C.eehrou então no reco~becida probidade. Faz oo núo prova plena a dcelara.
JIO''? Q-::e o. ei~õ ;·:.~ e'''"':t Íe!•õfi~àa, a lhe pedia one ,·ie&se ç_ü.o JUrada ~os dous ~ecreta:ios d~ que na nck ct"?• estli no 
ex~mhl~ li- 3.\fO.,·~:~:l !el!Llft .. pela q,t•r:tl á ,-lst~ de coao; mo~ã:.rou h\-ro nrio C!X l~te .relaçao D?DlUl&l ~ Entretanto aq_Ul 3;pparece 
qne se F' ..di!\ õ:~-,oe uz' r u:::>::. <::~ r to. ,-olumosn. mn_:< aet11 s.em ser confcnda nem eono:rtad:>. com esta re

O SA • .B.u~.nos" ""·' Cr!"iUA.. : - A:, prov:!S estio ~qui; o 
facto foi tes:cm]J;l~~r!o _p~r m~'lit.:.ts pe~so :t$ que estaviio pre
ser!.tes. ~ at:-:e:; c.~ nnr..c::o::\r :1. .nn::.r::t,.thJ. 

h>.rao, nom•nal ..... 
O Sa. Ton<"-< :- Reque!rn um~· no lhro. 

O Sr.. B4nnos., ,,. Ct;~·•u: -Hei determinar pedindo pr<3• 
videneias" tal respeito, E por qu e rn:tiío se huçoa mão de!l
t<l recurso de ti r:tr nmn có!'ia a<!olterada da acta? E' j)Orqne 
soube-se que se tr2.t:t\'a de f•zcr umo.justificaçüo para pro~ 
nr qnc o n'lll!lero .••• 

U '"' TOZ : - N;;o h;, concertes dess:u; actas. 
O Sn. B.nnos.< ., _. C&xn• : - E:;t{, c11ganndo, jó. citei e lei 

e o a\;SO, e a pratica p:er-1. 

N'o!.e V. Ex. c.:1~ o j-.. ... iZ oiz p~(!· :~n~o ~:1bia de~ se pL'!no de 
v!eiar n el~iç.:i.o~ c:1e ~Jr"~ occ.::.sH~,.) da 3• ~hn.n: ::tda não nd..!n)t ... 
t i~ cnc Q s ·:c:~~.J.;;I) <:'ll!!d~~~~ 2. Í-:!t.Cr o rol dos vot."\ntes 
que !1~0 co-:-:i r.·:::-ec; r ãa. ~oto m:-ds. c-u~ m.:ll'.là.ando a lei no 
:n·:. -H~ qu•.; ~s ~c., ·:.,:n:::~ :r:- s. u.use!ltês U !l. 3a c!.l.am::làa. .!<!.;:lo 
Jr:'!':l:: Jn. ..... ~os :: ::1. ::-. c:~ ::::.on:.i:!oili!.t!n~e~ 3 mnit)ria. C.:1 m~sa 
f~z e~cr-::·.·~= ::.~.._ ~c:a cspec: .1 d~ ~ 31i chn~a~:a sóm:u:::~ c 
uuT.eN •~o~ c_ co;;- r.:!o _c~o!llp~r~:.··~:-;o, l.s.to ó. f<l:._ !la::ct~;:tpe:tn.s 
uma :~e~\':aO :':'.!:::::h::~ca em. "t·e~ ae um::l. rel::lçuo nO~ln:ll (los 
cid::tàpr.~ ~~~e !:u.;:;;u~ ?~-.:-c.:ao o àirdto de ,.~t:o..r~ ::.e!1do es::e 
o :::::tCK:.C .::-e1o q:.:.:a :ae ;.:r• r ~u e~~!!. ::iC~::t., es~m.l, c~;:..Jnne ~e 
"ie:i da pro·.·a. que lo® t er ei de ler, re':llc;:cu-se entretanto 
ao l;(l\'ero~o ~ foi u:-~:;ente a e:;tn. eemara um:.t. 5Uppost& 
cópia a !~:.ha.!ltitt Cê! !'t\ncta, e n2. cUpi~ ve::n a. rehtçrionomb!ll 
qtt\!:!ldo no or;;:i:'lc! ~ e:ds~e me-nç:.o nnmeriea! 

~r. presidente-, ojc.t"n.mento dosdous sec:retarlo&d? • .mesa 
p:~rochí al. C<Jnfirmado peh cleebrn\ :io de mo.itos cidadiios 
que igu:U::nente depuzerão ilebaixo de junmeu:~ qne uão 
b .vla e rclaçiio nomiual, e o facto da apresentaç~o <la cópia 

, da :tc!:l cont.ndo «Ssa. relsç:to que não foi h~rada no livro, 
"descober ta da fenda ua urna, e n desproporçiio e11tre o nu
mero elas ccd.nl.as ach:ul:ts na u rna e o de ~otantes, ;,poem a 
c: ença i!e que ~uelli. eleiç-:io foi defraudada . · 

A f:J:a <.r:: ~ffic;o cl.e ~(.•mehn c a :tUSr:!llCia. de certas for .. 
.m:U:.Iioc!r:~ ";;.a; :;t•:ào !':.t"':l. Í!làuzir SU$~iUlS de f:thifiCaP.:iO; 
:u~sim e"!n pril!'l~iro !"..!!.:'3r t~::lho de oondernt ~ ~amar:t'que 
es!:t c,.,;'J]~ =~v !'oi t!On!·trida como lD.nnd.s. n l ei e o 3.YÍ!oàe 
9 C.e .-t.,<?Cs:o<ie 18~7 q~le >ou ler. (!.i.) 

O nr. . .5f! r:~ !ei !'C!-pec:!m cstntuc qne o I!vr:::. das aetP-s 
iiej~ re~e::it.!o :! 'J r"res!ci1!~t~cin C!lmar:a. municipal. e a eat:l. 
é qu~ Co:!lpc~ fazer e:;!rah:r e <"Ull(.'Crt.v ae authe:ltics~ e 
re~~:~l~~1~ :\ :10 :md~~t e:o:npcN;lte ; esto. ~ a. pratiC:l. ~crn1, 
cor.~oC\.;.'.ilii.:O }•el.~·, H.l ~?f·!-!~~ C.haquelle &vtso. e pelas c:rcu
hre~ C.c..~ pre~~~l·:.:J.:e!' tle prot.·htc!n qua!ld.O exigem das CC• 
:rn.~::~s ~ rem'3s~a cl~~sas !l.Uth.~ntic:L5. 

:Se ;:o:; an :o :1 lei c <l<!õle!le 3\'ÍSO ditpoem qne u a~ta• se
jlo en·,;n<!ns pd~ Ca!llarn municipal depois de conferidos c 
CO!Jcer~ad~ i, por que >uotivo as cúpiss das ncta.l da. 'IJ.oiçüo 
p=ar."' ne Gn~a:inf:Ue!á 'l!:io for-~o> C011ferida•, :>em eon- 1 
CPr'..adas, nem .,,met:i.ias pelo poder col:llpetecte ~ 

A ae:a da 3• ellamacla, recli~da como con~ta da propria 
c ôpi:t çue !oi pre~en~e á CODlltll.Ssão. é m estno as:rim insus
te:na"el, potõue llelh. c6tiio mencionados como niLo t.Bildo 
voado De>!" ~eiç3o 237 .:.idndiios, cujos nomes constio da 
ac:a; se_:tt:c· se a declaraçi'o do juiz de paz prc•idente ponde
nu:do qce :>"-o acudirão t. 3• cli:u:nada 29g ..-otante.s, c l~go 
:após :1 minoria da mesa consigna na. mesma o.cta que o 
n=ero dos que nüo \'otâ.rüo era o dc'397, constantes de c.m 
l'o] !o::o:~do "Pelo secretario: Colllo, pois, se póde •u stentarque 
a pr~pri2 aota niio fomcee pro'<"u da =i.ctencia de fraude~ 

O prop:-io autor do "~to em separado dec:lam ~m seu pa
reoer qne o jui: t:>::mi~ipal te\·e denuncia do arrombalnento 
<1a = para in::roduc:ção de eedula!, e que em viU> tentou 
f:u.er auto de corpo a~ delicto, pois a urna. desappareeeu; 
en~~tanto a :1~ que deve mencionar ~udo que occorre n!\ 
elelyao, nAo diz cousa alguma sobre ll reçlAlcaç:io que fez o 

1:" S~;. D EP'CJ'ADO CU um :~p:1rte. 
O Sa. B .. nos• "' ç.,-,.,;_" - Nüo tem nenh=a p3Ii

daclo um<t co usa com outra ; foi conferida essa ac~ por ou
t :·o ::tbellitio, p orque o do lug:tr negon-ie a isto, mas esta\·a 
eonftrlda. e concertada, c esta n~o. 

O Sn. Nuu.s: - E ninguem dia~ que es~a :teta foi falsi-
ficada. · . · 

O Sr.. B .. a•os.• o.• Ct4<Jh:-E esta eu em minha couscie!!
cia julgo estar falsificado. ; nqui eatà o doeume:Jtl', u ma 
justíficaçiio juoda d e cidrulãos grados, de toda a ;:r..por.,.n-
cin do lugar. · 

Ml\s querem os nobres deputAdos mais umo. p ro"" cio :trbi
triocb. mesa p:t.%t1Ch;.l sobieo modo de extmhit authenticas~ 
CitP.re! mais nm facto. !'::1be·se qu e o que serve de dieloma 
aos cidadiiM qu e são nomealkls eleitores <lc p r.rochla é a 
cópia authentica da. acta da npnraçiio assignada pela mesa., 
e n:\ qual se mcncio:não" todiu a:s circumst:aneias ~UE se 
der:io ll8. eleição; . 

Pois bem; o pro:esto da :rninoti.tt d~ meta •. indicnn<Io 
detd)lad:<ment.B OS oi1l'erentes vieios, e vicioa subs~CÍ3eA 
que se der:io na eleiçiio, foi inoericlo DA :<Cb.; entrebn~o a 
mesa, pam que nãa se pnz~ssc a men<;>r du~-ida " os c1e, tores 
de Guaratinguctá, e alt:Uem no e<:>llegio n!o •e lembr;.sse de 
prop\)r aue votassem elles em •eparado, entendeu que de-. 
via dar para diploma uma cOpia., niio autbentica • mas da 
par..e q_ue eut.Bildcu convenient e • e :~ssim t!ráriio u mlL 
cOpia em que não vcm o protesto da minoria. (\ue aliás 
=ta da _acta. Tenho aqui por oertid;õo o diploma de 
= ~leitor de GuaratinguGIÃ que o aptesanton DO col
legio de Taubat~, e ne.se diploma a minada do. mel'&· se 
usignou •encida, doo'lar=ucl.o que a cOpia n1o era cópia 
cucta da aeta., por-tu e Diio continha :as d«:larações qge liA 
aca Uistiilo. (U e= documento.) 
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APPENDJC'E. 11! 
Sr. presidente, cn inha clifrerentes COMideruções 9inda grnnàe rep'CS"l~nc!a : co:: t.;,g que em o:~rs1 sõnt.o ~on~tt::.n

a a.present:sr &obte est::a. eleiçio~ m:lS !\bom estA. t.\u ad.ian· gimeuto qu:mdo t•·nho .C:e rp,·~:~cr &.~tos àe e!ciç&!, mo.s 
taila <J.Ue eu preseinàifei agota delhs !Y.'I'!l apresenta-las uo. ~reseot<; oceo.sião es~e me.u •-on•tr;u>:;it:teu:.o ""o _yóde 
:1'outra. o~easião, se me oouber nO\'o~uncnte 11 honra de tomar sub1r a. .~::u_s. T1.vcs de fJ. u~ •. ~e:r.ati.r da opl.JlJ ~~o do'$ m~u!S l_;lus-
pa.rte 11ests discuui{].p .. tres coll.e?s d:1 <:omn::_lS~uo,cuJO! pn.rect'rcs ;l:l :-r.erijjcaçuo de 

• , . . P?<i~~~~l!<_!'.tn~Wld_~~_r~~ordee:>nwd:u.osdaan- . . 
____ O S•.· B.ooucvu_uos S""-.ros d!L_Ulll_apar,e •.. . - · -- · - -·· - t>:;:t op1n1uo con•ervauota ;<Ic mO<lo qut VCJO·llle sob a pre-

0 Sa. BAnou n .. CI!,IITA_, -To>11bo de mandnr á n~c•~ I veu1'n~ce perder o meu tempo, e isto como que medeSJIIIim3 
um& emenda ao pal'f!cer, p~ que &e !'nvie á autoridade llll defe•a do meu \"Oto seJl"rado, q ue aliá~ mA parece justo. 
competente a justifica<,:iioque eQmprova. ter-semo.nd!ldoA Acercscequconobre deputado àe um dos districtos de S. 
crunara umA ueta falsificada.... · P:>.ulo ane encetou este deb~te, fê-lo <le nma maneira a meu. 

t""" voz:_ N.iio se ss.be por quem? ve_r incô~veniPnte. porglle ~:illcm. com :uedume, revelou p:ü~ 

I xuo e od:o m""mo .... (.Apo•ado• dl ai!J"'" Srs. d<puladQ.s .U. 
O Sa. B.ull05& ,..._ c.,.,." .. ,-Ella ullo tem coll.ferencis, s. Pauto.) 

niio tem concerto, não é acompanhadA de officio de remcss:l. 1 0 ~ B • . . _ l\" ··· ' 
ni• sei quem a. rem~tten, e &11\ltoridad~ competente deve "'1• -'-005" "·' CL"'"·': ' ~o apolaao. 
inquirir sobre a f:llsidade. I O Sn. P .cuEoo, - .••. obngundo-me a es.,.belecer factos 

r;,.., -.oz, -EuUo porque núo tem caneerto ~r.-~ . !Dai$ •=to• oob_rc a. feições dos p:>.Itido& da província. E 
, • . I ••to cu não <le•&Ja>a f ll..Zer om uma época em qae dcfemos 

O Sa. :&unos~ n ... CtJNJU '-Quem é que b_a~a a ar_gm- , c1nidar todo. o• meio~ c empregar todosose•fo>rços para nos 
çllo s6me11te na falta do concerto? A argu'l'"" funaa-sc ! ab•tenno• c e recriminações (apoill<io•), sempre provocadorns 
n'u.m co,mpl~o ~e· ci~cum•Uneins, c ~rincipalmente ~os rn;. ( J poiad"'':) T c~ ta-se a penáS dn el~iç;Lo ~~ um d.ooitricto. 
artigos MSta JUStliicaçuo em que depuzet"'.to doe• •ecrcto.no• quer-.e eXIiJDlDar se f:lla é ou não vahda. N .. o bastar~ ~n
da ·mesa porochial d~b~;:<o de juramento, c o ju=ento é •iderar c> fa~>d!lmentos do parecer <b commi•s11.o e do voto 
co usa qu_c valo mUlto J;.lla que se despreze unaa provo. tal em s•pnrnoo ~ Para .que ttaze< a in~ ..li. pnrn "-'lU~ nrguições. 
em n~goe1o d~ t:~.nta graVIdade. qunsi •em pro cxnggeradas. QS quaes poâem nDp!ic:or-se com 

• Tenbo ~em_:mda: à m_e_ ... nwa l:!"enàa parn_ que essa có- vant..gem ~"<>!"tra o pnttiilo po}itieo que se·q;,er a.,r~nder? 
pm e e>ss:J. JUStilica~o S8JllO rc'!'-etb~ ~ autondade com pe- Todo• os p~rtidos hão conu::çett11lo abusos [apuiado•) , mas em 
ten~e afuri de proeeder como lur de JUStlca, con!rontau•lo_a S. Paulo Ul}uhum O$ tem prnt!eadu em ~o grande escala 
e6.11m com o livro. Este sys!em~ empreg~do em mat~~~a como o ptu·tido do St. deputado c qne me re~ro . (Trocao-se 
ele•toral é um systema terr1vcl; se p!~SMrdesaperoobi"o• alal4~~<npoiados • rwoapoiado• dadtp>úaçllndeS. Pouio.) 
nenhum <le nvs, qualq_ue~ que seja a sua popularidn.do, . Obrigado n ,dizer alguma cousa, qlUlndo vier n ~llo so
póde pleitear nlDll éleiçõ•o. p Me n.preGen.t:>.r-sc, porque u ma bre as co usas da província de S. Paulo, :lVili.o.:nclo "" for..,as 
minoria auàacioGa., '!.C& :~ão teRha me1os, que niio ten~a e os meios de que ~li dispoem os pnn:idos. eu prucurarei 
força, recorre ó. frnnde, na e>per:u~ç.:. de que a fraucle &eJa evitar personalid:l<ies, e niio direi seu::io a oordadc. 'te me 
sanccionada. - . exceder ne"a taref.~, suppiieo aos nobres deput:tdos que me 

E demais, senhore~. CllmG é q_ue na ~leição de Se tem oro, façio o favor de n:io n.ttribuir qnnlqucr e:<cesoo meu n ani.;. 
os liberlles de Guars.tillguc~. empregDdo graudesesfol'ÇOs, mo delibarll<lo de o:ffcnder. Os n obres .Jepu~:.dos qt•e se as.
conse!!1li.rã.o reunir quinhentos e t=tos vor.oa, e dous :meze• sentiiouc>ta cr.oa não sr., reol'on>avais por :o dos o' e:cces
depoi!f obtêm mais dnt.entos e tantos voto•' il'oncle lhe• so~ a e seus amigos : pellso mesmn que O$ ter:\o desspprovn
•·el\) este reforço de :nai• 200 ~E note-se nma prov" muito do. Desejo fazer-lhes e litajustiça. 
evidente ainda quo indicll a fraude nessa eleiçiio. e é a. com- Começou o nobr• deputado o seu discu~so cbsmaudo a. 
paraçi<o do numero ele celiuh• encontrada. na urna. com o llttençiio <la camn.rn dos Srs. cleputa.dos IJBra " cruz•da de 
numero dos cidB<iüos qne fo.ltá-rão á 3• chamada. O nobre algumas -pessoa& dispostas a fazer triumpbsr o voto em ~
deputado por ilfinas decl:u:ou q:ne a com:missiio se tinha parado. Em que consiste porém esta .cruzado.! Que meio•• 
equi•OC3do na contagem elos votos; o nobre deputado ó q_ue q_ne eliforços t em empregndo? O nobre deputado nã~ o diz. 
esU. equivocado; a commissiio declnrou que o ultimo elei- Se no. intinU>~~~o que quiz i'azeT teve por fim captar a be
tor teve 723 votos; foi tolvez engar.o na cópia do parecer, nevolencia doo memliros de• ta c amara, fallur ás suas pai
porque da :teta \"\i-se que o ultimo eleit.or teve 726 votos. ::rões, excitar o seu amor proprio, nilo preencherá o 3eU tim. 

llias niio siio 3 ou 4 votos de mais ou de menos que in- poxque os membro5 desta casa tem b~•tante indepêlldencia, 
f! ucm n este negocio. Na urna o.chaviio-se 1,313 cedulo.s em bastant o jnho e sango.e frio para nii<> se deix= impres-
vez de 1 ,103·que nellu deviii.o existir, Y-gtWdo as notaS dos sionar de so!Mlhantein•innação ..• 
accretarlos ; houve poi2 um excesso de 210 listas, que siio · • • • 
u que se .i~ introd~ida.s pela fenda oeculta ~ urna.. O ~a. Bu~os... _nA Ctll<IIA : -;- Fu1 o prnneu-o o. reconhe-

0 calculo da eomm1asiio ~ou-s~ em qlll! de~xtrilo de cera 1udependcncm e sabedona da ~arn. 
votar new.. eleição 468 Yotanta, cujos 110mes constiio da o Sa. p ~CIIECO,-Po.m que, pois, fl\llru: em cr11.2ada! 
rel.açio ·iruerta no prote~to doo clous ae~os ; o numero P:l.Ill. qua insinuar que tem havido l'Illprego de meios mc
totcl de ..-otantea qiinli!icados era àe l,6G2, e d,c]nzidos des· nos bons pnro. Sl\hirmos •ictoriosos nesta questiio? Onde 
u numero 468 que niio votáriio, restão 1,094, C{Ut é o numero está essa cruzada, ondo e•se3 esforços! •.. 
de ccdulas qua deriii.o ~istir na urna aegundo este calculo. 0 Sa. Bauou n., CUl'IDA: -Não fnllei em cruzadas. 
On, de 1,094 para 1,103 que se menciona no protesto ha 
apenas IIDUI.differença d~ 9 cedulas, ou porque as listai in- O Sa. PACUECO : -Talvez co111-melhor fundamento p>;t
tiodru:idns por fttude fOJiio 219 em -.ez de 210. ou porque clesscmos dizer que essa cruzado. existe do l:1do ·do nobre 
não tom,riio no rol os nomes de 9 votantes que nio votárão. deputado, sempre que se trata de do.~ ns•ento nesta Ca6a 

O Sa. llfACDAno E Socn :_A defesa do nobre depu- aos scue amigos. As eleições con~ta.;as têm •ido s~mp;:c 
tad.o é contn:ptoàucente. upprovad!!s no •entido que tem quericio o no1>rc ceputai!o 

e seu~ amigos. TraDquillise-se o nobre deputado. A c31llll.ra 
O Sa. BAnoos.• DA em.u .. :-A' vi•ta das cou•idern- llJl de cumprir Q Eeu dever: as in~iauaçõ .. n;io J..go de 

ções qu e tenho exposto, ~~-se, Sr •. presidente, que ha im- lnfiulr na dellbcraçio que ellA tem de l!rof'e!ir ; a ca
meuos motivos, it:alaensa proYa5 pu:& offerecerem sufii- mara ha de prestar oéría atten\"Õ? aos documento$ que 
ciente fundamento i camara dos Srs. depaw.do~ P= uma corroboriío os facto•, c· argumentos po• ruim de<iw.idos 
deciolio que concorra p~~r& a moralidade do pniz. no voto em ae~l'lldo ; cu niio de..eapcro de sun jc.tiÇ9; de-

AL~C:.S Sas. Dn-vu1001: -lfnito bem, muito bci:J. cla.m1lçVcl> de c-ruzadna c d" outras 11emelhantes COU>~s D:lo 
fariio lllÓ>ll:l no animo do• .tiro. deputados; nem jnlJ!O qno 
dc ... iio •er aqui lnvocadns; eeriiio tolaravob em um JU1Y da 
roça. •.• 

Sellsii.o elll 12 de Ar;odo. o Sa. s.llDDS• ""' Clll\DA' - v erOia gralia, na roça à o 
Bananal. 

I:LEtÇÃD DE S. P/oCU). 

O Sa. P•cnco , -Sr. presidente. eu vou clli~utir a. .lei· 
9iO do li• districto eleitonl da pr~'inc!a de S. Paulo com 

O Sa.. P.oan:co: -Con:inuando o nobTedeputQdono·&OU 
ii:Jmtll!IO e:.ordio, neelaron que a ol!.inilio que elle defenao 
tm1ta sido <ic-..iillll. n:. proviucill de ~- Paulo nesta ultima 
eleiç-lo de grsnaes- ..-iolencia& •.•. 
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O Sr.. BAk~os. "·' Cr::<1u: - P.w:Gn por ae~bos solfd
men::os; f o! o q~e eu di~s~. 

O s.. P ~<:on~co : -A prorincia se !!.Chave., e ainda se achA 
goremada po~ an:orida<fes do lado ,'Olltico do '.'obre depu
tado, com bem pouca• eJtcepçõ•s ; n gu&J;Ils naCIOnal é toda 
dos Clll:.~r\!s.d.otef' ra.dic:1es ~ quem e~crcerla e5sas \fÍQleJJ.-

I ra>iie< par& niio o querer mais à.lrigir; nio houve quem o 
fueue; começou " reinado das imposiçõe• de candidatos; e 
o guverno erigio-ae elle me= o em chefe desse partido; o 
tneu nome entrou na lista d.a sovemo, porque era cedo para 
"'~poderem e>tclnir: an:t~1iei, m~~c• n.iio dir;gi. e fui o d~ru
tado IJlais ..-otado. O n<>bre deputado er:L delegado de polrcia 
na villil de Ubatllba, diri. se eu lhe insinuei o que elle pt"ll.
t_í~u. Eu creio que elle e sena amigos-teriiio talvez necc&-· 
siàade de cc.nter tnrbulentoe; não sei, e nem quero saber 
dos pormenores; o q_ ne sei é que elle e seus amigos t;veriio 
neceosid..ile de prender, por oo.casião <hs eleiÇtie5, ~ento e 

- cin.s. "! '.3erl:l.o o;; qu.e ~ão tinhãõ em su.aS miiQ~ a. CLutoridade:! 
_+ _ _l~ito 1~ii'!.~ere~e respo$bl_. . .+- - --· -·~ - + 

t.m ~ugu.n :o;.. apm·t~s. ou c meuft c::olle~ de~. Prn:U.o, con
test!ll~~o r~ropo:-;iri;~.:, que proforiu. o nobre deputado baseado 
emln#orll18.Ç•___;es 1nenos boas .•.• 

O ~lt- 1~ u:no::. .. D\. Ç[·:'lin'-:- Eu1 (J!)cnment.og q,ue li :l I 
c ... ma:ra. 

O 5,, PAc.:. co:- .... em do~umentQS que não podiiio 
merecer .. ~;i.l u~:.••nç":·'~ b7.émO& ~e-utir que quandO H•rd:t• 
deiros, fo.ssem o~ fae:.n~ nUegados, ·~rü.o de pouca mon:.n. em 1 
re.1:1çii.o n.o.:: qu.e c~ "(ll"O'\'inci:.:. de S. Pau1o pT~ticav::in fre ... , 
quentemente • .... eor!'cliglonnrios d.s. politica eonset'\~-l~Ot"J.. 
pt:~ C.e c~rti) t>I::._r ' a estt pnrte. Estes npartes arl-bgirüo 
ao :.:obr(- acpu-:.ud.o., qucniio negou 03 Jactos, limitando--se r. 
f::.zor-me um~ injurio•<> allusilo; disse elle que ha.niio tido 
~l::; ;u~:l"-ttes. que ha .... ilo aprendido colnigo quando ch'!!f~ 
d1.1 par~:.:o ordelro de S. Pauta ...• 

O Srt._ B .. n~o--:;_.,_ 11."'- ClJ!I'n." 1 - Niio rne ~xpre.ssei por esse 
modo; ~ppello prua o m~u dioeuroo. 

o ~ ... p ACilf.CO ' - Nilo e C:<at'l.a esta proposição lançada 
pelo UQbre deputado; QannM oompartilhe; com outtoso 
trab3lho lnsaM de cr~ar e dirigir o partido ordeiro de S. Pau
la~ procurei ~eulpte insínuru- bons prineipiot.; nnnea àesmo- ~ 
rlllisei " pro,·fucia (apoiadc.<dcsSr~. J.pulcufJJs d< S. Pawo), J 
e fe l:O meu tempo !!.~usos th·er-:io lugar, forüo tolerav~is; ~ 
jãmai~ ~ e pe.ticã.r~o os esco.nànl.os que posteriormente se ; 
der!lo;. 1 

O pa>"tl<lo orddro de S. Paulo telll d~ épocas dhtinctas, 
a l> co!ll~u e!ll 183ô, e terminou em 11>48; as duas opi
niões p!oho~,·~,, >cus direitos normalmel'lte pondo de p~ 
a• exa!l"or.,ç~•• da imprensa: ne•Sit époea havia partido que 
fnnc~;""nta roqulntoente: deriio-se de plltte a parte abu
sos in~,·it.a,.el!!=. ~':D. que~t\les eleitot».et-. mQs nito se d.âvio 
Ct!rcos nas i_gr-i'j~s~ n!~ ~e fui~ pr~s ~em massa., nüo 6e 
cornmettião eõc:mdalos ; pelo. minha parte declaro solemnc-· 
m~te ~usnaCa pratiquei ou .tiz praticar que me: possa eD.
··~rgonb:u-. (.ipoiaárs.) Sustentei scmEre a di<!nid:tde do par- . 
tido: e ~i~ h": em vistss o ~m. dll. provmcia. :&a'iuelle tempo ·, 
o prl\lC\Pl5' ~:to~~ e!? quan!l Uller alguma couaa, e podia ter ; 
=a b•nae1ra. hoje a soc1ed.ode tem passado J.lOr moditioo- i 
(liies. C.:.s qnncs ~e t~m r~sentido o< partidos. , 

ConY!C.o o nobre depntado, pro\'<Oeo-G rnesxno 'Oara. que ; 
dlp se al~mn .-ez r•ce bcu direcçKo minha, Ín$Ínuando-l he : 
a pn:.í~a ;o. e m~ios •lolentos ou fraudulentos... ' 

O Sn._ B.u:n ~5-A o.\ Cç:m., :-Não ~ceito este convite, pOl"· 
qu~ ês:a C<•!!!nu:eJOào tom csH.:llo crendo pela sua propria 
imn:;: c.açZ:c. Qua:>do se publica~~ meu discurso, ha de ver 
ao qa+: ~u me. refl'"rL 

O s •. P •cu eco : - C'oweçou para o partido con!en·ad~r 
a~ S. P;n~io ~. ~agunda ép<;ocn em 18.:19; de etit~o por diante 
a.s cotJ_!'hs r.:u.dnt::o hl.!.c!'irame.nte, a ponto de se achaz hoje ' 
a O?i::::~o '<"-C o ;:~o':>r-. deputado defende lutei=cnt~ ames- I 
qui:::;;~da e. c;.uosõ C.l!lqui.:.aàa nn província de S. Paulo... ' 

O 5n.. E\r.-cos.-\. D.'- Cc~n"- ~ OUI~os S:as. O.Ertt.'-DOS;
Kão 3 p)iaC:o. 

o Se:.~ p_ ... cm~cG ~- 0..3 homens que a qu~rem dirigir nno 
!~m ::óld~r:')~ ; p~:a. ~~UDla <:ou~ f~e:rem é pr~ciso que :se-
JUQ effic::":ne;o.;e uzr1g1do;; J>Cla for<;:~- do go,·erno.... • 

O S.n. D-.u:.t.os .... la Ct;!ti:tu ! - Et o -ccmtra. tio; ~en~os 1 
a de!-pe~t~ lla 'on!!!d.e elo go"t"etno. · 

tg_ntos. hômenos ..•• 

O Sn. !hnaos .. DA CuNtH (com fm-ça)·:- Declaro que isto 
1\f•ho. 

0'8-r:. C~~~:u:\.o:-Não sen\. e:ocactG qu.afltO ao numero., 
In:lS que hou\·~ tnuita priSiiO é e:o:acto .... 

~R~ n . ..rUI-OS.\ D:\ Cc!(0.4. : - Me~s â~tos forão ptesentQS 

á ca:ma.-a~·· 

O :O:n. CAnoÃo:- ~ão ~ capaz <'.e negar que hon\•e e:~~:
cesso. 

O SB. B..e.nnosA DA Cr~D"A.;- Tanto não housc excesso 
que o orador que ago.ra •e dirige :l. ~Jr.ara snotenton aqui 
essa. eleiyiio-

0 s~. l'm:SIIIE:'<TE '-Attenção ! 
O s~. P .<Ctn:co'- Nilo 5e ineom~oi!e ..... deixe-me ex

plicar .... 
O So. B .. uos.• DA <.:u:<n•: - Quando fizer accusuçúcs 

que não t~m fund!Ullento na verdade hel de sempre recla
mar. 

O S•. P .. cuEco:-0 !~eto é exacto; o honrado deputsdo 
póde tu defesa, póde ntio ser culpado; mas o certo é que 
ptiGões em gtande n=ero fori'.c• feitao, a pl"Cte4to ele não 
ter~m os 'íua.rdas naciolllles comparecido na revista e pur 
ontros mot.vos b1agin&rios. Assim vio-se que a po.rcio.liâa
de d11 policiA em Ubo.t1l ba vençeu a elei~iio, lllJls ~om. o. glo
ria da prisiio de cent<:> e tantos boroen.s .••. 

O Sa. BuHOS.o. DA Cl!Nn• (com tnergia) :-E' Ülexacto, 
~epito. 

O :?a. P .o.cuEco: -Presos os homens em honn da liber
d..à.e ao voto, era preciso recolhê-los á prisão; esta en e.s
trdtll, c um on d.ous morr~rlio a.sphyxia.dos! Estn. clcit;ão eJ:Xt 
uma cam:u:a unanime ~lll.o a de 18~9 n~o passo\\ dcsaper
oebidà ; foi combatida. 

t:111 s •. DEPTlr.DO ,_ Q.ue o senhor sustentou e approvou 
eutiio. 

O Sn. PAçut:eo: -Co;:ntuà.o foi apptovada. E" preciso, 
meus S<!nhores. que se •eja mab ~xacto n:1s proposições 
ssanÇ:Jdas. Ouça que eu sustentei esu eleição. :Ern im
possível fuz.;...lo; 11em cu JlrllCÍSa\11. de t:>.es votos; eta eu o 
deputado mais votado; podia perde-r, ~m perigo, taes votos ; 
como ro;prescntante pela prn~incia C.e S. Paulo nunca pre
cisei empregar llleios -riolep,tos on deshODestGs. Quando o 
p>1rtiõ.o em que ·militava triumphavo. semp-re fui eleito, 
mc,;mo contr:L a vont&de do g.:>~erno, qne consta.ntctnente 
me guerre.t\"a, porque eu era oppostu ás impusiç~ de Cllll· 

didatos ~em serviços e sem merecimentos. 
U!u.• ,·oz :-Em lilS2 aq_11i nio \"eio. 

o 5.;:. p_,~,~~co : - s-:r: di!lki! !'ã~ ~cconhcce< que a . 
forç~ c:ü pa~::;QO progre9Sif~ na pronntta d~ S. Paulo e uma : 
qtt.!l~: ~):<t!1:m~d::í~e •.. ~ 

O Sn. PAcn~co:- Quid ind•~ O !!<JV~rno em 1852 usou, 
em gnu1d~ c~ pia, dos meios violentos derramando-se sall gue 
Da pro,~nci~. O p:midoem cujas lut.rul fui inseript~ nilo pôde 
conseguir triutt:J.pho, mas ainà:s. !lSSim tomei assento eomo 
uxn dos supplcntes mai.o ''otad.os. ToTDando á eleiçiío de 
ub~>tuba, foi cl1a ag.ui combatida por um nobre depnt:tdo 
pelo J:>a<ú que hoje >e usenta nos conselhos da <Xltija ; eu 
não a defendi; repro,·ei-a c:om o meu •ilencio, e disfoe ent~ 
a algumns pe8~0:tS que niio 11. defendia porque tinha havido 
abu;o. >•ja-se o Jornal do ~mmtrcio. Ao menos não me 
recordo de o. te~ defendido. o 5n. B . ., •• , .... IH c~:"<lJA :-E' fa.cit de dizer, tnUi n;;:c 

de pro,·ar. 

~ ~~. P.cnrco:- O pa:tido qu: "" ehanmva liberal, 
al.etn ae su fo;:ça e ~turilwfluencw, estivera cinco IUI1l05 
~o poà.-er, e CCI!!e~ira montar :a. província officialmente Da5 
~uas ~;.~ ; q=nilo as consas ~e mndá:do, e se proi:eden 
- 1~9 á eleição de a:putacl.os, o partido chamado orileiro, 
e ll OJe cons<.:rvs.dor, "'o-se = ~rios etDbarnços; eu tive 

Eis-aqui uma pro'o-.. da facilidade ~olil oue os nobres de-
putados apreclii.o os facto9 eleitoraes.... • 

O Sa. Nt:aus :-Houve quem defendesse, nessa occ:tsião, 
a eleiçao plenamente. , 

O Sa. B~•DO•~ n.- Cnu• : -Porque niio de cara se ..a
tou coJltno. essa eleiçlio! 

O Sa. PACHEco: -Não quero agem entrar na validade 
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APPENDICE. 1.l3 
deua eleiçãD. Não me lembro wnbem 1e {Otei pr6 ou eon- (, 
tra, ••• 

0 S... B~oSA ~ €~.o. : - Tenho cartas, que posso 
apresentar, ClO~~ieando q.ue fez todos os esfo~os para ; 
approval" eosa eleiçao.... ' 

O s ... P •caEco : -Faz· me o !'a•or de deinr ver o:seas i 
eart.as ! ... Supponha que "\'~i. Podia fazê-lo, e r~rovar 
as prisões, por ;aão lier prova 1nlliciente da iD.IlueDc;a quo 
ell&s terião ••.. 

· O S'a. B.&.•BDs& D,\. Cl.~_.. : - N:io a.s trouxe comigo, não 
est.ava prevenido. 

VozES :-Van1os 4 elei~o. 

o s~. Bol!.bO, ... 1>.0. c~ :-8iío proV:l.S da c:cneiliação. 

o s ... PACIII1.CO ' --' Quando os senhores estão a .. cima, 
<lizcm que a conoiliaçiioéa confu•ii.o do justo e do·mjusto, 
ma• quando não goúio plenamente do poder, querem e re
elamüo concllli<Çliio. Mas o que é que entendem por eoncl
liatão? Será prender, e fazer quAnt~ 8e queira. com a. eon. 
diçao deningueDJ.dizer cansa. a1~ma ~ Qne conciliaçii.8 quer 
parn a provincia de S. Paulo? Q~e os homens de 8Ua par
cialià~de occupem todas as posi\)iie& officines, que o governo , 
o; ';uxilie c<>m forÇ'l padl. que veo<;ão eleiç<i~• sem maio-
i'l::l ·~ ~·· ' 

0 Sa. Bo~.uos .. DA. Cmru._ '-Esta. enganado. i 

O Sa. N.:Jus ' -E' melho~ que o nobre deput=do n~o to- I 
que neste assumpto. J 

O Sn. P AC...,co : - E porque ll:;:O 1 A 'let-d .. de cabe em. I 
todo o lugar. a que eu quero é que a·.,. .. •m diante waa .. 1 
appar~yão. mal> usando i! e II1eios normaes; quero que sego
verlle :1. provine!a de S. Paulo por :r:IIeio de uma politica de 
eoneord.i._ e modaraçiio, que não pros~reva :oingnem. Com 

· u.rna politica neste sentido niio e impossível q ne todos os 
partidos seji<nepresentados, e é o que cm:rvem. A for~n do 
lado progres•isUl na ultima eleição de S. Paulo manife•
tou-se b~m daramente, npe~az de •etem as quali!ic~s 
favonvcisaooutropartido. e de se aebaremaspesiçõoe oa!
ciaes occup:>.da• por b.o:nena e~tados, useiros e viseiras na 
pratica de meio• viole>< tos. O part.ido da m&ioria da provin
cia mandou 7 .deputados á caJnara, e o outro 2. Cinco e~ta
:mos reconhecidos ; um f~i despedido porque a camara dos 
Srs. deputados eutandeu que a el.elç~o não era- ooa; n;a;ora 
deseja se t&mbem eliminar o candidato do distrieto que es
tamos. r.:'1.:nntinttnào. E' lioito a eada n!D. sustentai' a na opi
niio : ~ o quB eu esrou fa:rendo, nr«> •endo fóra de proposito ; 
~IUiifestar à.o qne l11do esti<o as affeições populares; proce- · 
dendc assim podemo~ e deyj!mos evitar rocriminaçües e per· 
sonalidaae •• 

O Sa. B.uo$• ·o .. Cc~ll .. : -Foi como considerei, apoia
do ~l:n dooumento•. 

O Sr.. P A.ctrECO : - O que convem principalnlente é con· 
siderar esta eleiç>W de accordo com os factos, com os docu
mentos c com a lei, e tambem com oa precedentes, respeitan
do os principio> que a cnmara tem adaptado para ~ 5Ua 
~rcb& et!l eaoos icle»ticos. [Apotado..) · 

Ntio :.oowpanharei portanto ao nobre dcput:.do em todas 
ns parte e do •en e.x.ordio, irei direito á. questíio ; é para ••te 
ponto 'l:u<> peço especiwlme!'te a attcnçiio da camam dos .. Sri. 
deputados, para quem o paiz tem <>• ol110s fitoa. 

S@te são as fregueziss que COlllpeern o 3o districto 
eleitoral da provincis. de S. Pe.nlo ' sobre cinco pijo &e mo•e 

. queatüo. nem per parte d" comm.is•ão, nem no voto em se
parado ; A duvida e:xcist.. em duao freg11ezias, a. de Pinda
monhat>gaba e Gu.aratU.p:11etn. Tr!!.te!llos d" oa.d11·tUna del
las, e eo!ll~amo• pol.a de Pind.o.monb.angab:t, contra a 
q_ual tanta pre.-enç;;o 88 es_Palhou, ma& que feU.Il1eaa 
hoje•:ü de~I'~Cecdo depol& do proprio du;cnrso do Sr. 
Barboaa da CI.Ul.ha. 

A illu•tre comtni3si!opretendeqne aeleiçãodosta. rr~gue
zia acja nu lU.., porque u derílo f...etoa de violenda que n(
fectári.o •liloerdade do voto, .. m \irtude dM qunesuma pu
da.lúl.a4e polit,ealO<:Il-1 Dio põJe leVl!.T $U1• o:oto~ 11.~ um .... J. 
Clllllara •ai "\'Cr que a. illnstrecommisMt>,nlémdeniioapreciar 
o• fo.ctoa,ll.~eitalld.O·O· apenu,camO fatÕ.OfiXJ><>~tGL)?e\0& in• 
tere .. adoo, c.Jnfundio data•, porquanto o;; factos argnidos 
dizem r«~ito á. eleição de Se~mbro decanmm e jnizes 
de Fa~, e ne•te caso o qne se de"l'o averiguar é se os facto• 
que se derilo, qwmcl.o verda<l.eiros f<>Ssem, ua •l~ição de Se-

.lPi>, 

tembro, aff'eetário a liberdade do voto ns elei~ de Novem~ 
bro? 

OJntra esta eleiçiio exiatetn duas repre5en~t. uma da 
ea~~~ara municipal, ~stltuida d& todo e q ual'iuer docnme21• 
to, outfa do i r:Uz de pu Joio Leita Barbo .... E, te juU; do pu 
juntou doc"llii1ento8, :m&e todo~ dium respeito á eleição de 
Setembro, e &óum, que é uma pequenajutifica~. refere-R 
a. um facto isolado praticado IL 31 de Outubro, que potlel:ia 
.atfectar a eleição de Novembro. · 

A'cerca desta eleição pondllrO o seguinte: Conceda-se po1' 
Ulll pouco q_ue todos os factos arguidos ae dsssem llll. eleiçio 
ele Ncr~:e~bro. Ouso di2.&r !ler ante osr..:s sugusto. csroara qlle 
nem por i.aso de•er:iamo:& s.nnulkr .s eleiç:tio~ , 

Lev.do·6e e relendo-se os documentot, lliio se v~ que fo•se 
adoptado e praticado wn systema geral de intervençõ.o elei
toral da parte das autoridãdes. 

O q_v.e •e colhe elos doCilmentos em que se basê&~ argu
mentação do nobre deputado a quem c~mbato! 

Existio. na cidad~ um pequeno destacamentO de perma
nente •• enio J>lirecendo sut!ieiente para incutir terror, as 
a. utoridadeo c ha.mlir-ão O<!nto e tantos guardas naeionaes. 
Não vejo prooa. desta. ostenta.çiio d~ força ; nella sf;J f.alla em 
uma po.rte dada pelo 20 sarg.ento qn<~ oommv.uda'!a. o de5t"'· 
c.amento de permanente:!. Mas ba::;t& le:r .essa parte pua. 
collbocer-se que é um P'·~•l dado por al~m dos cllefeslo
caes e essiglllldO por esse sargento, 'l. ue ousou me,ter-sc em 
cc;>usas que lb.e não competiiio: 5abe-se mesmo que assün 
succedeu. Se farão rennidas 130 praças da. gum-da nacio11al, 
que difli.culdad" flavia em ptova.r-se um fact.o qne devia ser 
publico e notorio? E q11ando fosse e;:acto, ainda eumpl'ia 
ver se houve necesotdade dessa fo~a pa<>a "' mlUlter a or
«em oontm n turbulcc.o1n. que se. prepsraYa p::1:rn. pel"turbar 
a paz do lugttr, e in.utilisar o proce~~o eleitoral, como sou 
informado. Em que se emprego~> semelhllnte forl"' ? Diz o, 
representaç;.o que se empregó.ra. em. pa.tru\han, ~ em não 
deixar passa1: na ponte do tio Parahyba. II.S pessoas que vi 
nhõ.o para:.. cidade ~!llserem -re'istadas. Suppouhll.:.e qu
assim seja. Onde as prisões qne Se fizerão! onde c~ lista• 
qne se tomárii.o ~ $e era notorio "" luga~ que os anügos as 
nobre depu.ta.do queriiio entrar reunid<>s, e c~m gente armaO 
da, dev&rla a autorii!aà.e Cl=ar os b:raçe>& e não to= al
guma prOTidencia? I 

E porque fsctoa de muito lllaior monta Iliio de:~pEll'tllrio 
a altens:ão dos nobres deputados para não approvarem elei
ções sem du•iEla cheias. de maiores defeito• do qne eata.s 
que eu sustento~ Era da obrigação dos que contestiio ~ 
eleiçiio prollal' que o destacamento da guarda nacional niio 
•o limitilr:t o. mantcl.' a ordom e a fazer a policia do lugar; 
qne tratara de incutir terror, de violentar. E isto eu nito 
ve~ dos decantados documantosa 

Eu deploro, Sr. pre•idente, e deplorarei lelllpte," que ns 
autoridades intenenh>W nas eleiçUe~ e ae coaqnistem , e 
prompto estou n C()noorrer para que se t0111em medidas 
ePergicas que extirpem de uma vez os abusos. Sustentando 
o governo jámais renegal'éi os bons principioa que emitto e 
propalo qutmdo e•tou em oppesiçii.o. Mas acho intoleranl 
que se feche os olh~~ a tudo q nanto nm partido pr.tica nu 
eleições, e tudo se approve, !!" se gri~e sempre contra ~ que 
em menor esc..Ja outro partido putiaou. 

Aseim rep~ovo (a espero que o gov~rno «Xatnine este fa.cto 
o faça punir qnem o mereeer) 9-ue por oeeaaiiio das eleiçQes 
àe Setembro fosae pro~essaio OJIÜZ de pa::: ma.is votsdo.Ni!o 
posso porém ,a_ffi rmar qne eU~ o fos•e de prompto. Porquanto 
vejo q,ue h.uuve ull1a denuncia. b~m !\lria por crime pa.rticu
},.r, em que cabia uCCUJ!ação publica; eu li o SlUil!llarÍo, ~~ 
o que d.ísser.iio as teatem=has, e havia prova sufiiciente 
p.arn tt pronuncia. 

Vejo tambemqne n~o sendo o juit de dmito suapeito :i 
parc; .. :;;..ae do Juiz de paz, este uãointerpôz recur-'0, pre
feria de1ender-se no j ury, onde fvi absolvido. 

O ter sido o juiz de paz processado niio buts para se 
concluir a coac~io dos ~otautes. ~ 11. eleição correu liu~ 
o reg111i!.rmente. se o pt"OCesso foi intentado dev~ndo ser, 
nada temos 11. f~UeT ; qu.ndo muito cumptt ttspcllloabilioar 
• autotid~~c que pi'Oe<ls•ou, se lhe niio competi'~, 011 se o nõ<O 
de•ia r .... u. 

O que oe llllogcrDai• t Qlle avi110a. ~e fizeriio • guarclas 
naeion11.e~ ~ a ..Ugu.Dh •otante.. pua a '>lll\P~ra ou à.ia das 
eleiÇijes de Setembro. Se houve o des;acamento de guardas 
naciolll!.ta. é cla~o que avüoe &e farião' Unia co usa prende-te 
n. O!ltl"a. Qa'lnto a terem algan~ inspectores ~visado a. TO
tllntcs pua com.pareeerem, :nii.o T•jo pron deste f.aeto •• 

15 
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H4 -APPENDICE. 
A prov:I., t:J.D!:O :1. e3te rils.peito., eotno h guard.n nncional, ~ 
ngn e uã.o releva p~r:l o ca~o. S:io d.ous D'J. tres n.tt~!-tad-o!
em qu':! ~e cliz 1sto vagt\n:tente~ E qu~nc!.o um eon:mHfd.ante 
de eotnp=ài:< a>sim sbns,;se, n5o_ se segue nulhda~e p:>ra 
:1. eleiçi>C>: ""~e~in. prov:a-s~ que ío1 um ~ystemo. ai!.Gptado, 
como em .n11tro tfnlfJO pratiea"ão o~ amigos do nobtc. de-
putado, isto é, que a ~utorídnde policial _:nanuasse e os ms .. 
pe:ctorers cbnrn!l:;.se-m os ~Qtnntes. ê o:; ~:z.e~~em vO.t."lr, ~o 
mesmo q~~n!o á .f!U::l.rda nacio.na;~ !tl!l:~ 't:'ll ~us!t n~() 'VCJO~ 
e nem é cr;\.-e1, sendo o cc.Hnmanc.anrc st:pcr1or o S1·. com
menil.!ldor Fr.:mcisco !~iarconàe5. I! o::n~l:l àc hl~llo, pes.::;oa 
c~nnz e <:;ue pertence :i P"rcõ:llidad~ do uobre <lcpa:ado. 
Co-mo é po~ü..,·el crer que este homem c=? to.l consentu;~c? 
Se um COffi!!l:l:lU:lute de comp~bia pr~t1C,YU m~, convem 
pun;·1o .. m!ls n:lo o.nnnllar :l. eleiç~o. Lt;t..-~c. bcr:: ~s ~ocu · 
m.entgp~ C!' ver-3-e-b:: que :::~lém C.o.'·s:;o e do mconc.u~~,:nte, 
ha.\'eiln. ape:!.'l~.s. p:-o"3. de tentnt1,':l. àe f..let.O$ que uao se 
reali~:irão. . ~ _ ,.. 

Com taes T)rovas en ni:o :~nnnllartn :1 ele:çuo de SG- .. embro, 
ClU!'nto m~i~ a Ue Novembro~ Ee·nhcrc~, pcr~úe-&e·m~ lle 
Pro~ompo em indign:"tç!lo, qW\.llào ,-ejo qlle :::.qnelletJ ... ~es~os 
que ~:anccionârflo por t~u1to:, annos abusos extr:!o~uln:>.rl~s, 
onclrlio ::!~Or~~ 'Proftibn.-los de um:a. ,·cz, ~em n.t!ml\'ao fi.s cu-
iums~ancÍ::ts:. - . ,• :r.-,

4 
_ ·~ .. 

Por e~p~ço .1e 9 n.nnos o f,::""~= \1? ea_m c.~ .. ILn. •. c:J.aâ ô 
sYstern~ o !!!al~; ·dolento q-a.c ó po~s;.vel !!De PYI.l, r em t~Inlh1 
õC eleicüe~; ~o :nunFc~!Jio de Pi:nchmonh:1ng~oa :ts urnas 
fic:::t\'Üo inacce!~ivei:s n u:nà opÍniilc; n:ri't:-2.'":':.-se tvdn. a .f;11â:
iia uncion~1 "J~r!1. um~~ l'C\'Í5tn, c osinfeH'?.e;; ~::::rà~r.,dep01s 
de reun;.> ·)B; ~r:io port::d~rc• de listas qu~ lhes criio ®das 
por- sens. :: .... per! ores. ~~•. 

O SR. B,uu:osA. DA Ct::'\"JB:- Kão :tp·~~adG. 

O SR. p_,..cn~co, -Na eleiçí;.o que tc1·c lusnr q_uanil<;> pn
~;dia a prol"il'-Cia o nosso honrado coll•? o Sr. Neb1as lo 
qual X!lUltO l~stimou os .succeóSoS _que &e d<ruo )! "- coac_çuo 
sobre~ guaril~ n.aciono.l ~o proà.?10 gr~ndc cf!'cttG, m~1~s 
''Ot!tnt~ rc~:!lcit..~rüo contra osinspcctC~res de qunrtelr".J.O, 
c o lmlo 'l"-'' hoje :1li ,·e:::ceu ka~ia :om2do n io:J.bab.vel re
~;oluçlo de pl::!ite~r :t~ e1eiç.üe~s. a tt::in de ,.~nccr1. porque 

~O':!tra n. fo1·~:-. offi.ct:d d:IS uuto:otdndes lcx!lnt..~'\"~-s~n Influen-
cia Ge q u~~.i tod!l. a Tiquczn. tel-riro~ inL ~no h2. nir:gnem 
qt:.c ignort- ~c:..l S. PaulQ~ e mes~o .tleE-~n. cCrte, q_ac o. r~que::zn 
territori:lll!.es!:e ponto da. pro\'lllCl:l e9t;.'i. toda na!; :nuos dos 
U~~CllS qt:~ querem WT O p~iz ltl~rohr.r :::a •cJJ<k do pro
gte1~0 !lladcra.<io~ 

Entret:mt~. ~uercis lõ>lbcr, !cnhorcs, o que ~ueeedeu! 
r\ o dio. ela elei(to o jui• c.,, pnz rnais Vút:I.do, nquellc quo de. 
·vin. prcsid_i-1a .. um nnciü.o de 70 aunos, um ho.nem de tne· 
rccimcnto. que jJ. havio. sor1·iO.o nu "unrda. de honrado•d~ o 
tempo do Sr. P. Pedro I, homem condcc~r,ào, prop.-ictorio 
e b~qulllt~. ~oi ~t:J.c.~dc e csbordoali.~. !! c.b'!-1':1.-~ ':lle :c
v~tido d.no ;usigniàs populares, e dc\'m t.mgJr-se ~ lj;teJ:l, 
qcundo foi s!Ul casa ccreedll pelo d~l•~odo de I?C!i-Ctaeom 
m:~i& de 100 hamen•, o algun~ dcll~• ebr>os, e ""-'J!lo-ee-lh• 
dar uma h usou a prctéxto d• que Clll """ c:>sa c:cistiiio dous 
crimino•Qo. O juiz oppüo-•c que aquelln gente penetre ern 
~ua easll, decl:mmdo que o dde~do poder\n cntr~r. 'I'anto 
~stou parn que o dcle!md.o Iha dé•&c o. vo~ de p~eso. e um doe 
guardaslh~ quehra~•e"n c.~bcçacotn um~ espingardA. A~sim 
ensangucnt:uio f<>i condru.ido no meio dnouclla gente, e 
pouco depois so1to. Este facto escandal~oo prÔduzio todos '•S 
seus effeito<. Aquelles que querião pleitear c eleiçii& retirA
rão-~ c iill.:1 se fez. u~:mi.me. sem a. i:c.t,et\Tenif~O d.o paa:tido 
=i~ rlco e ""'-i• numeroso. Esta cle1çuo foi nqui.ápprovuds! 

A' ris ta a~e.te facto e de xnultos outros, o gO\"et:no impt."
rial, qne nl'io de'e ser suspeito ao nobre dep1!ta.do (hon:ra lhe 
:seja feita), ind.ígnad.o.~:n }lr cnça_de t~~& n~us~s c csc:.n
d!llos, niío &ó &as eleiÇt>CS C<:Jmo naJU$!l<;a, ln~tlt\llo ,, .. _ exa
me •erio :'icere<\ · des>e municipio. e enti\o c!>nheceu-se que 
a i:Ifluencia. !erritmial cstnva no partido que ~e achava fóra 
das posições oi!ic1aes; que ""l<lelles que pa.ssav~o por oeus 
advenarios crão os ~e-rdadeiros amigos da ordem (o que nii& 
quer dizer qlle no partido do nobre dcpntado uiío h:ij iio al
~~ holi!e::;~ .!i~no5 d" con•idernçuo). Ccnheeido o es~o 
d:.cp::.elle mnnicipio, resolveu o go•·erno impcrialadoptar ali 
nm no..-o snrema. de administração; tirou os cargos de con
fiauça da.s mãos dos conservadores e:utltados, e oa fez snb
l>titu\r por hom~ à.e um e de outro lado que lhe psrecílrão 
mais mOder:::d.os e mais propriol ps.ra executar o seu pen~a
:rn.,to. 

O go~o, ma.r-:ht~n<lo as•im, nõ.o r~. rc~cçao, dei:s:ouque 

permom&eeSSelD. rugnns l'Oru!en'adOteS nos S_OU6 lngtl'<l~, 
como succed.cu com o com.mandante supcnor àa guuaa. 
nacional, que aiDd.a é o mcs:mo 1 e que à e certo não con
sc.otiria que se oxecnta.~!e:rn à5 violencio.s que se allegão 
pratic.-tdas uo. guardl\ no.clanal. Nilo é elle ~. uem a com
manda, q cem a àirig~ '! 

1 l::tu voz :-Não ,·io o d.ocumanto '? 

l O Sr.. P .. cmr-.o:- QU!>.l documento? A parte do t:l! 

1

2'0 sn.rgcnto de permnnent~s ! 
~Ja. .... senhores, ,para que demo=::.r-:::I.e rna!s nes:ta que5tilo, 

se todós con\·~m" se o& nobres deput~Cos qu·.! S~lstent~o o 
p::.recer d:t com.mi~s:flo s:[o hoje concordes em e.Jn(e~:.s~r que 

j os f~ctos :!llegn.dos ti ve rii.o lug~r eta ~C~(ill:lbra, c n:!o per 

l occ~~ião da:5 clei?Vcs que cumpre o~~t:l npp:-;JV~l.· cu re
pro,·!lr. 

Na cieÍC!úO de elcito!c.S en!and~!'~o-se cs lni!.1le:!tes d.e um 
n de outrà le.do, ~fim de entr:rrem n1

tl:xl aecor!!o que tin;sse 
por fim fa7.erem·se 2s eleiçJes ""m lut~. O~Srs. )l"dre Fr"-!1-
cisco de Pnu1a Tv~~do\ M!\!~tJcl Eufh:~io à e 'foledo, c o com ... 
mm1dnnte st:perior Fra.nci~co tr~rcm:d.e~ Homem de l\!ello, 
os tres princ-ipnes chefesco:rr::;~::tva.dore5, er:tTilriio em êombi
n:lções eõn os chefllsd:.t o1:.t!'~ (lpiui:::i.o. O ~r~ padre ~r()lcu3o, 
que tinha. exercido por longo tempo os ~:arp;o~ de policia~ c 
c:r:::t o director do s.e'a psrtiUo, tinbh. m~iorcs cd!o~ e de::::~rre;
ç,ões uo l~o q-af.! ~li tdu:mphau.nc~t:!'!-t31cit;Ue~) c.: nr~o sendo 
possh·~l u:n :1ccordo em ordem a. entt ar e'Je com outros 11~ 
li5tnde eleitorc•,n;io f<>i pordiau~c >i cornbb~ç~o. t~ndocom
tudo o Sr. M~.nocl EufrnsiQ de Tohlo, n 1• in~cl!igenól. 
d~quelle pnrtido. rcsoh~do d!lr o ~eu :tr.oio nos que tt:um .. 
phftt!!o, c. de r~~cto os condju\'óU~ ~ .. ~ U!!l d.os c1"-'itfn::cs. R~
.sultan qa~ pa<.:" ca.:!SO. c1es':.n dcfec-çüo o~:::. p!><irt?: To!edo SC! 
xetirasse pal"n. sua cas:t, c o seu p:rr!ido na o~ i~tcrw~io :u1 
deiy~c. 

J:.\ ~I! ,c pds que del~and.o o:; corr~li;::;ton:J.:rlcs ooliticc~ c! o 

I
. nobre de;mtado àe tomar pnrte D!l. cleiçiio, :ncohümaneces

sid.ade tinh::io CF- 5C'3S aó."·er2::uios àe u::ar de meios \ioien
tOi ~ ccntr~ qu~m e p11ra que? Qun.ntv !L l::l11.uenci:l. que os 

I
. factos de Setembroti>eriio na e!eiç~. o de Nove::. oro, é pre

ciso não oonLecer os amigos do no btc depàta.dQ c a s11n. re
soluçüo, p~rn julgar que nesse luga~ ~Jlo& hcilme~te <1e
sistiriilo cin lutu., :le por ventura. quiz;esscm entrar nells.. 

f Decorreu tempo snfficiente para n.Cab:ir quall!"!lCr impres~i:.~ 
I proveuiQntc dos f!lctos de Setembro, c não de•emos fa:u;r a 

I 
injuria ao ~o\'erno de acreditar que ellc cruzaria de todo o& 
braços se viSse qnc es$es fectos infiuiriiio, como ftgora se 

. quer diz~!. E poYque fedo appro,adas as ele\çv~s do 
I C:enr!. 1 Na cidade do Crato houve luta. na eleição de Seten:.-

1
. bro. e entretanto ~sta nngusta camara apprO\'OU as segui::

t.,. ~lciçües. 
O diotricto da proviocin do Ceará que é repre•entado pelo 

) 

no~so digno coll~gu o Sr. Francisco Dominl!'~•s da Si:\'3. 
compõe-se de quatro fregueúns; em uma delles loÓmente" 
clcic;-tio se fez p:u:i.fic.amente ~ nas trlls out'r'!l& houve coi:lba.
t~, bon\·o horriYel carnificina ; em uma del!%ls forno ~ss:ts
~inncln& 4 pessoas c íctidns 4.0 e tantas. 

O S.c. Cncz l\I.u:1u.oo :-A tleiçüo fui !e i ta mui!o <iepnis. 

O Sn. P ~tnEco : -A cltição ~Usp<?ndc:;·&c, c 20 d:ns de
pois ~e fez., •• 

O Sn. Cn~z !lúca,,.o :-Foi luta do po,·c, c não fraudes. 

o s •. p ACWECO r-Scrli o quo o Benho~ quizer. Este r .. cto 
cleu-se na proprin eleiçã~, qcc foi snspcosa, ..-erifieo.ndo-se 
20 dias depois; entrcmnto a Cll.liiDr!1 entendeu que podia ser 

I appro~au esta eleiçüo feita 20 dias dep<Jis, sob a impressilo . 

I profunda que dcl1iio deixar t!les iaetG~. 
Ora, como é q'lle os nobres deputados que ap0iál"ln esa 

eleição, que j ul~rárüo que 20 dias er~o La~ :antes Jl!ll':! fazer 
desapJ'31"eeer todo o terror .... 

O Sn. Cn.vz )bcaU>o :-Foi luta entre o pov~, ~ ::~;io 
fraudes, 

O s .... P~CtiFCO'- .... agorn apresentãoum parecer jul-
gando que" imprc~sõio de a~tos que elles dí•em violentos, 

I 
p3.ll~ados em Setembro, devia durar até Kovembro, ieto e, 
dous mezés depois ! 

Na falleneia de factos de coacçiio on :err~r na eleição de 
Novembro, os mens nobres eollegas da commisslio soccor-

1 rêrão-se s f&cto> paa.ados. e vitii.o con~as qne nós cio p&de
r :mos encontrar por mais que compnlsemos os àoeui!lentoa:. 
l 0& meus no bros eollegas deiúr&o-se le..-s.r J?ela pl!ior prova 
; de tod:\s- a preveni"W. (Apoia<lor.) 
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O s~. c~uz · 1ri•cnuo : - Os clons membro• ca co:nmis
sio n~o t~m uad:t em S. Paulo; V. R.:. não pôde dizer outro 
tanto. 

O s •. P ~c<mco :-A pto\"~nç'iío p6dc m:dto "o eoplrito 
dos homeus ; á~ ,•czc:; !ê:.t.s d.e ~a.nh!l. tom[c-s~ por c~.vellos 
..le b:~.;olh,., • . , _ • • . _ 

FQJ.. ~11m au·nan n ::-re:,.·o:-::·•:ô q_u'! I:~dl!zla :.1. carc~: ... s:~o a 
cond.emv.ar c>t"- eleiç:Co. 

;;;;:~~i:0.~~;~:~~:.;~~i~!·ii:~ ·n·;;~;:;;;;·~~· ;~~~~ 
O S:t. P :<::!;r:ca:-- Os ~o~-:.Imcntos f:"r:io c-:~~1-:.:;=:::::~dos C.. 

g~~~~~~{ :~~!~~ ~~~ ~P~.~~~-~a~~, r~~~;:~ú~ o l~~:;!~ ·. ;~jl~r~ ~~~c:;.r~~;?~~~[~~~ 
em No·::c::. ~ .. :J:.·o, <-fa:J. ::2o ~st:l h.:-·j ~ rn=.l~ qne p.·-.: ,·:.·1v e c~:uJf;.!s ... 
s~do c:_ue ~~~s r~--._c:u~ !lG.o Si.:; cl-;:.1·;-Lo .bc;..Z,o ::.:~ ·;1t·i~;::o de 
Se:tr:I:::1l1r~. 

Exhte ::;): ~ ;!~:-; -:.1:01.1 (:l~C::!m:nto .. ::;oz;. o q~;Ü ~~c c;~;..:::..· p-ro,·;·,r 
qu~ no C: i!~ 31 de Uc.t;.:~.1J•rv tivera ln;:::-tr !"~ p;·L:;fio G.~: <l,>us in .. 

~~~so~~ig~~~~Ic~;~r~~~l~;;a~~c~;.~i~e;~t'~~~~~ 1~l~~~~1 ~~~~~~~~~t~~ 
lr>. e umn. juõtifi.c~y~o de:: puuC~lt:;. ~~::;~ei!ll.\;.d.l~1.S P':u;no\-jlb. 
p~Iojuiz de pnz prDe~s~evJot e se!'!! n."'..ld.ient.:::t c c~t1y~o C.os 
1nte:-c~saJ.os; 20,. os J,_~poür:.entcs ~f!:o \·!lgo.; e }ncont·b:dcn
tc~, pvrqn'! nüo e:-::?l~c:":.o fr c~~ .... :;n. a:pr:i<~v. o ;..-..~-n ,m~~rC':':;) 
O fe.cto CO"T.. .l'>UUS Cll'\:Ulli::t;~nn~lS ; vl.l, ü.:.~ f;~c:..o lHJ.:':.G.O €1n 

nm b~irro, n~.o se tlnr..clo ot;.tro5. n:-!8 poi.Ea influir~~;~ quc~!ii.o 
eleitoral; 4o, nã.o hoxi:J. ncc.c.ssidade: de fu:!~~· à.u~ls pti:s.ões: 
ps.r~ 1!-.ltimid.n.r, q,ua~<lu erJ. certo qul~ os ~l.Õ.\'l3~·~;n•iu~ n;':o 
pleite:uiiio a eleiç;<o. 

Se o facto é '\'Crdr.de!ro, clc"i'e-sc p;e~umi':." n_uc hr)u,·e 
um_ n.bue:!) cle dons inspcctore!:. q~e cumpre pt:l~ir ~ 11s.d:~ 
m.s.1s. 

Quem coute~t:t um=. elc!çãe, c allc~ q ne h~u \·Q "C.ma 
prieão,. estú. :10 dever de mostrar quo~ pds~o f\}i lcgnl, que 
os _ind~slC.uofio pr!!:.:os niio erno c:iruino!:.o~ i ap:-esen~~!' ~im
plesmcn~ o fucto, ~ CGusR que não pócle s~r utteud.!da. A 
nn'!Hdnde de ~:mu ele>çõio é cousa _grase. 

Que ~1cccsbidn.ac hr\ \'ia de~::n. prts~o. q_ uando a opl!llii.o à(ls 
l!Obt'es cl~pntndos nto pretendi~\ ~lf:ltenr !1 e!ejção? ... 

O S~t. C•lt.":r.: :h!.4>cu ... oo:- Sej.,'l.!C-s.e que fvi urulu..'o;;:o de 
abu~o. , 

O So. P.•c:.~co' -Segue-se q:1c e•te f'-eto n;;o f~c bem 
avcrignndo; quo elle lltio lwlxistio, ou ~e c..~!'tio. f,..~ c,.,n .. 
venJ;ntementc pruticndo. Nüo 2e pt'oYa de modo a poder :'!ler 
~CCl~0-

0 S11. Cncz ~.! .. cu.<no :- Ha pro··~; u~~ jnsti:lcaç~o 
pemutc o juiz de dircitv, com assi•t~llci:J. do prom0to~ 
pvblic~. 

O Su. P .• cur.co:- Admittida mesmo a j.usti1ica~<to. ell<1 
nüo relev!l pnrn o fim de considero.r-so pria~o eleitorál. o no· 
bre dcput~dQ tem-me tGrturado nn. commissiio n qu~ perten
cemos cmll no uc! justificações. 'C' mas ~ezes ndmit!e e•te 
geneto da prova, outras vezes o rejeita. 

Muitos p~receres deu o meu honrado colle"n •pprovnndo 
eleições contro.o.s qnaes ~nspiraviio jnstifica;'iés volumos~• 
"~em de~,~~das, co~ cit2çlí~ do promot_or P,:>blico do lugnt. 
Mllihn opm1u0 tem a1do reJe•tar sempre Jllstífic.,çõe; sem an
diencia das partes, assim como aimples depoimentos de 
te•temnnhas, quando ellas niio siío efficazmente corrobora
da.<; com outrus provas, e Diio CODCordiio com as circnm
staDcias dos factos. 

O s... CBtrz MA.c~~,~.no : -Mas este facto é e~tranho ao 
proce•iso oleitoral, sô teminiluenela. sobre elle externamente. 

O SR. P .. cm:co, -Entretanto agora o nobre deputudo 
9.uer :tnnullar esta el~içiio, baseando-se apenas = um <L jus
tíficaçio swpeita. 

O Sa. Cam: M•or.o.J>O dá ainda um aparte. 
O Sa. P -'CIIECO : - Oa interessados de, em-se preparar 

e proi'IU' sufficieDtemen~ perante J16e o que allega; se o Dão 
.fazem, nós niio podemos ser ISeUJI procuradons. Yigiltmti
bw r f non dormimuillua ~t jw. ~ que ,igião e niio 
dormem so~rre o ~ito; a Jlll!ÍOr parte dãa vezes oonte&
'ta-se a ?181ÇIIO; fotmula-ee um )roteato, e depois vem-><! 
lll1f! aqw fazer b.ralh!'; qn:mdo muito trazem uma juâíi

. eaÇI<O ci8 homem SUllpottoS: at.f 1n1ococie tanto com. Ullll cem o 
«nn ontros. Nestas circwztatlml:iu pocicremcm nóa a.nnullar 
• eleipõo, quellll45 ap~ com Wc1u aa feiyões delm? 

Se os que contest:io a olei<yilo de P>l!da,on.hangaba nií~ 
·tem outros. documento:i ~outras rs.7..Ões para proflip;a·la~ ella 
•ejulgaci valida; pensar o contrario seria. fozer injuria ao 
bom s~nso da cam!ll1l.. Qu!Uldo a caro:>r:~. dos Srs. deputa
dós esteja coDvencida de que em Setembr~ grandes 'io1en
eias se praticirão. n~o e po•sh·el que log.camc:>te conclua. 
que as eleic;-.ti~s dP. N'r~ve-mbro àevão ~er ~nnull::tC.::ts. Se se 
~:·~w!~~~ es!.:l. 'r':CJ.~:.: ~ c g:::~, 'I:CJ.::.!iU!'";1!'~ cl~!.ç:i.-o p.:xiê:tá !"BÚStir 

C:..·;.;.!o !cr õ.:ro .;;..;:;: m~..::~~ r, :.::t:-.tn :1 ~: .. ~~ f.·,··~l-e:o.~.:l: nenso m-3·s
mo que os ::.ohr~:s det;·~:.i.:.l<lo-:;:. li;io f~em Jdl?.. (!r~\u~le oues
t:io ; o que o~ !!olm.!s \lepatOJ.Lios de~ejilo J n. l~uti<ildê d.:ts 
el+::'içôes; ju1r-:~n -::n.ln~:z q_~r~ po-d.cl'flli tC't" um c~·.~1.-lirl:it·:> seü.; 

l;j~r:;-:o~~~~~~ê~b~~~~~~~ci~~i~~~~}~\l~~)r~1\::·.·=~~:~~~G~~f~ti;: 
g11etâ.; 4.! conti:l, esta prf.:telp~l:nentG r:ue- di~<;; :-~;..5'-!<J';;~O S:lt.. 
;·-r;.iiha!'la. ~ con~e'!'n~~·2m !.J.G\~~:. elQi\·;:;.o~ D 'f~o lh::~ .vejo~ 
~.-:-,o·d:l_ .... 
· · N~o t:le :tJ.mirn. que ~1. cmnmj:;:;::-;..;, q· ...... •i;~t i.1·u ·_-+ :~0'':'\ c1eiç~o 
em Gu~:..·~~il)guet::Z.. O .:•u·; :-ne :l<.1m~r~tl.! c._ u.! dn:.:.s 1;.o1Jrcs G.e
pl!.!.:.rlu ~ . i:lh~,-; d::.~ucL~ p:·o."':nda. e :::·:l~ .~f·S (~;:'~ r:::.: i c!:!, sus
t C'nt~rr'~ s~I:J.;.•ltJ.:-Ln~c p::::.,;\:;;~, r.:"~·J ~,~ ] :.;!l'l.b l'"". ;nfi•:J C;,i.!C li~O su. .. 
jc.ital."' um ~unicipio a ·u:!1~:. t~;:liJ~:.lti"!lÇ :O.!l. c :;::\·az ~::'.!l~~n~ 
cle~r..:'!o. 

O s~ . ?:.cm~co:- E :~~o ci:n ~n~o li~ c!c~:E:;, ~'c. f:!lta de 
\) rC",.!'!.s, ~o r i;~ for·, nçiie.s ~i·· nm.:(~ (: .:! o: cu':' G:.:•·l~o':Oo-:. ~!'!li§rJ~. 
.:.::u. pPn(".0 qnc n:6s n:i.~) (1e\>..!mr;.s ~~ ... ~· f~H~~~is ~em fl1ntulln.r e.e.i
çõe~~ p"!"':"a ~e proCt:>rler ;t n nvn s, pr;nci~:Jl:-nente em lugares 
onrle us lJ.nrtt~o~ sü.o exaltados, e. onde: é qua~i <'E:rto que se 
dt..rrto F.C'ena~ luctuosns., que rleve:mos não P'IJVOCâr. Os no
bre~ denut:-;dos conhecf:m tn.nto C!~nnto c11 c c·,rn o se achão 
cxaeerb:tdos os o~rtidos na que Ui localidade ; uma eleição 
ali é cousa medc)nhn. 0; partidos são ali c&trenuos; sem 
grande tino <! prud~ncla os anlroos nüo so congrassariõ; 
cu me apro1•eito àn. occa•ião p"-ta pedir ao governo que olhe 
p~r& aqnelle muulc!pio, cse,.Jlhendo homens que a.celtero e 
P~"tiquem "su:>. poHticn de concordia c moderação. 

O go>·erno dove olhar para esu comatca. c em geral para. 
a prol incb. de S. Paulo, que uo decurso de 9 a lO an:.o~ tem 
siclo assaz e~st.igads, tem solfrido muito. (Apoiado>.) A pro
v!ocia e.::tá em geru.l montada QÍricialmcntc com 0.5 horne~s 
cxogerudo:; que ti verão parte nas pnl.ticas abu&ivas aos an
Do,:, que passàrão. 

O miuisterio pa.ssaG.o conl!er'fou as consn.s co~J.o sa acba
v:lo ~ P~i~.;,o com tudo que nr~o se opprimisse.; inaugtuan !:1. 

c~nciiinçü:o. 
Só porque r~z es~~ modificaçiio, •ó porque quiz que :tac~ão 

gov~rnati va fo.s.6c m:.;.b muàerada e brn.ndu. ·~ 

O Sn. _SILYt:m .. Louo :-Só porque eutl"ndeu que opa!
~~do dena ser renegado. 

O Sa. P -'CDECO :-: ... os seus nntigo$ correligionnnos CQ· 
mcçári:io a ccl:sura-lo. A provinci:1. deve oer gr.tta ao gover
no paesaà.o, priDcipnlmellte porque mandou presidir a seus 
destiuos um pro>idente como o Sr. Va>cou<.-ellos, que soube 
bem comprehender a politica inaugurada, c uao a procurou 
!Ophiemnr. O Sr. Vasconcellos não tetirou de !>eu! luga
res os ar.tigos oonser,•adox-e~; prohibio porém que elles 
usassem de inte~\'ençiio directa nM eleições ; nii.o o com
segnio completamente, mas oonseguio que a opiniiio J>ubü. 
ea. •e pndease enunciar, eis o. que ê devido o triumpho das 
eleiçõeo na cidade de Gn!U'atinguetó.. 

Se o Exm. ex-presidente d&quella provincia ettou foi em 
ser pnldcute de mais. em Dil.o ter feito snbstitnii as ~ge
das autoridades de Gnaratinguetá. per homens moderados, 
em hora energicos. S. Ex. conservon todas as autoridade& · 
:mtigas; ma:. vi o o que poderiio ella& fazer chejaa da verti-. 
giu.,..oespirito àe partiào. e mandou da e .. pital ~.força 
ll. disposição do j niz de olireito, tambem conservador; seu 
fim foi aem duvida quo as autor:iàades, pretextando .~ 
sidade de força, :reuniesex:o. o• :oeue escolhido&. e oa ab~ 
antigos se repetiBSem ali. Tal é a forç& da opinião publica 
naquelle lngar que baaton isto pam que ella se pud.esee 
mahlfestar, niio obstante o fnror oom que as autoridades 
trabalhl\rio nas eleições. 

Falla-se em introducção fra.udulenta de eedalu na. urna.. 
Contra ..sta aaeusaçi<> «ln&<;;ira ~oqnel'temellte o trium~ 
da elei~ do 7 de Setembl'o, de eamara e j tlize$ de pu . 

.A.011 dous·Dobres deputado• que dizem ter havido W;ro
ducção C.., oedulu llll urna., pergunto eu: niio caaa 
meama UrDa que ea nob:aa cl.ep1ituroe dizem f« '!mia raaa._ 
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,. que sen)o na elei~o a.. eauam muni~ipal ~ CoJno é qu.e ~=entos dd hoc, ia to é, os 8&18 companU, os ..a.. 
veneeu-se..., fraude! e<zp<Jng...,, o• seiU assahuiadol, como ~ra costume. S. ~ 

Eln No-vembro a qlllllifieaçii<' foi a mesma, os ell!'o.-ços, •e enviou ])lllH Guaratinguett uma força. d.t. ca.pital, áa o~dewi' 
du.plielrio de ,.,11 àdo,tambemdobrid.o de outro. Porqu_e, d_o~u!zâe direito, o q".U foi quem fon>eceu a guarda~ 
qu.em -venceu nn primeira. sem U.trodueçio de eed.Uu, nao VlgJar sobre a urna. · 
~eria do me.,.o modo obter ttimnpbono. Rgundo.! O ~·· Rotoa"!m:s POS S~: -Apoiado. Não póle·•er 

Veacido ,. parcialidade politica do nobre d eputado em Se- suspe1to de parca!. . 
tembr" tieou desmoralhada, e é . D&tll~l -que_ o •egundo... . . . .. . 
triuillpho p·uae&Se· ser conseguido c<'m. maior uumero de · · : <! S:a: !'~coi-.:co ' - Como #. que uma el.ei~ r.tta sob a 
votos. v<giliuJcta de cem o>lhoa, tendo na frente o eommaiul.IUlte-

Pois o nobre deputado por S. Paulo, ou aquellea homens 0':'P'Iri~r da guarda nacio-pal, deu~ me~arios, seu~ correli
clea.sa loealídad~ que pensiio COI:lO elle, .~m Ul>:_tG orgul~o gJOnanos, um d~~ q?aes _ir.milo do j niz municipal e ou.tro 
ouejulguem que não podenM S<'r Yl'.t>Cldos senao por me<o ~eu ar~ente P"!'~Uano , !J~ruls. •. ums. pelA força publica 
d..ss:. introducç9o de eeàn1as! . . tn6~pelta, podl:l !er facilmente VJciad.t. com a iutrOducçiio 

Eu 1100 du~ido da bon fé com que •e •em nrgu'r esta ele>· de eedula,, sem que se pnde:oae prcvar o vicio! 
ção de fraudulenta, oem duvida por ca-..,. de infonl!açõc• O Sa. ç .. ~z M .. t>UDO:-Haúa de ae fazer á viste de 
ca.pri~as. mas e~;pero que " can>arn me f•;; ll a J uatJça_ <le todos. 
acreditar que en es:ou intimam~ote convenctdo que tal>U· O Sll· P>.CDJ<OO' -Logo, Ollnf.o a e re~, ou cumpreloro'l'ar 
troducç;i.o de cedulas ui<> se deu. • q - t .. d "' b Se os aut:agon!stas desta eleiçlo prMassem directa?ente .:o. ue a .um:~ 0"" es ove ,,G"I a, ou flUe a .orça pt. lica oi cor-
frauie, eu prot~>sto perante esta caman. que sena o pr1- :rompula. • 
meiro :1 seeu11d:tr as vistas cl.os honrados membros da eom· Quem não·~ oeuaillerepaçiio ama artimanha para frus-
lllissio. • _ . trar uma eleiçil.o que Bio se pôde veneet ! 

Na. minha. opini~o. porém, ni.o eon~e~o el.e'~"o que .mu• O Sa. N:ut•• •- Porq ue nio qah:erlio aceitar o cofre que 
me enthuoiasmo do que e•ta· O partido ao -<ualapo•o se ..,tava perfeito' . 
b.oave com tautojui<o, c ao IDe&lllO tempo tetulcid~de, contra O Sa. RoDr.~cm:s J>e!i SAnas,_ Podia ur nma cai::r=a 
o trabalho dne autoridades, que ell niio posso de1xar de d~-r tugica. 
nest:~occasião aos meus ami~s um voto delo~vor. 

Seahorea 0 partido que triumphou nll5 ele1çou de Gua.- O Sa. Cacz M•cw:•no' - E como se explica a à.i!Fer$Çt 
ntlnguetA ;.:! i_nteiramente ~em influencia o!f!cial ; acha- doa numeras constoutea elas actaa. 
,·o.-se sob a pressão de nutond.ades que quert~o vencer a Os ... ~are nu 1>01 SAmoa , - A i& to jà se re&poudeu. 
todo o custo, eutret,.nto disputou .., terreno palmo n p8lmo, (Ha outro. Gp41"l<•.) 
por 14 dias se IIIC nilo <>ngll.l>.o. ~ 

Tri11111phou com muito esfe""', com mw.to trabalho. Uma O Sa. PaUtJ>El<YC :-A.ttençio ! 
eleiç:to assim ga~>ha deve •er rcdw:ih a n ada sómeute pua O Sa. P .. CJD:CO:- Buta a refl•etida Iettura da aota para 
•e fazer u vontade c:J.prichosa de w~~:uus homens da _loeali- qualquer con~encer-oe qu.e e• ta ~içio 'uma daa que mo
dad_e1 ~to seria sophi5IIlar a liberdade da6 url!l!s~ l&to 1~ r~ a appro-vaçiib da Cllmara. 
urJa o de5Animo a todo& aqucllea que com sacnncJos plet• ( 
tíião a cauaa sagrada do 'I'Oto livre. A csmora dQo Sr. depu- 0 o~r prOCldt <I leitura 44 cclei, du"'"'~ a qU<Sl é mrtr-
taàoa niío o f o. ti <le ~rto. rompido por numtro•o•opo.rttl, 11111 9""'• rt<porz&.) 

Senhores, o partido dos nebteõ deJ?utndoa na cid.ade de A. uniea objecçio, que 4 primei.,. vista poderia parecei! 
Gu!lro.tingueU. , ,. achavn (e ainda h<>Jo se acha.! ) .._.sim dia- p~entc, e lançar alguma auspeita de fraude, ta discor
posto e repreoentado. O commanda.D.te •uperior da guarda dane ta que apparece 1111 conferencia final da~ Cedula&; mal 
nacional,·o Sr. bariio de Guaratln~etil, é o chef~ supremo quem ler atto<otamente ()meu voto em separado conheceni 
do partido do• nobres depuwloa nesse 1uf!:1!r; é homem ~~eti- logo a v_erdade. 
YO, q11e sabe os meios par& vencer uma e ·eiçiío que para elle Da le1tura da acla, e de todos os documenros, , ;:~•e que o 
era que&tii.o do honro, poi~ que tinha promettido venc"·la procee!IO eleitoral nio pôde a~r atacado; que tudo correu: 
aos sons ailligos e proteetore& destacôrte. )>em, ~ aob " vigilu>ela de dou.omesuioa contrario&, e de 

O Sa. Nn••• , - Niío p6da a.pnsenter um e6 e:r;ees50 do I mi)r!~'-~~os ene..rre~ cif>apo~u- oo mesarios. 
commAll.dante superior nem du autoridades. el " ao de eompareC<'f ' · 3 ch~ada 327 -rotant~s, 

• como consta de relaçíio nomu1al, e ex>~te apenai uma dií-
q 5!'. p • t lliCO: ~ ~~.amigos do nobre deputado _3ii0 fer!ID_Çil de }2 eedoJ.., que Uiio a(fectn O resultado !:"lal cl.a 

lllu110 lnnoceutce, pnnc<plandopelonobredeputado. (RJJo.) 1 ele>çao. Em grande 11umoro de aetas notão·ae •omelh:nte" 
o Sa. CalJZ :MACJUDO : -Ma.& não ba r~cto alp:Utll "ue I faltao , e dellae núo ... tem feito UU!.& gra~ que•Uí.u. E o quo 

oc poaoa al1egar contra o commandante superior de Gara· I fizeriio o o doao mesarioe da Dlint'lrla? Ao auip;narem a act:l, 
tinguotá. . I sacio da algibeira um papel jll. de nnttrlliil> preparado, ti 

O Sa. P .. CDteo:- Orn, deixe-s& di, to. Nilo trato de escre~em um pro-to, allepJ)do nnllidade, e dedmmdo 
apresentar fo.ctoo do Sr. barãu: ll'áto de tlloatrar o ~omo se uma scrie dd artigo•. que DO meu. parecer combati. Ne1te 

t 

protesto declarão que (KltArio 400 e tanto~ -votontes. 
<teha oi!ici.almtute o partido deste •enhnr. Era elle, e 4 o .Primeiro qnáeriio •pegar-se aestu eaeripto"" ACte tl>r 
<>hefc Jaquelle partido. O juiz mnniciP"l edele~do, o Sr. o _juiz de pu annunc!o.do q~e faltário 391> e tantos. Ma& 
Dr. Ma.rtiui>Wo d.e Oli•eíra., filho do meamo Sr. bariVl de j a1nda assim a Q;fiereoça n;;o sufftagaris auu in~nçúe$; & 

Gtiarst!nguetâ, que muito se empenbou para que 0 seu eleiçiio niio eeria nu lia. Apreae:~tarão então uma. lista de 
partido triumpha!se 113 lide eleitoral. O jmz de direito da \ 4.00 e tanto• . E ' um nlllUero exagerado e arbitraria, toma· · 
comarca, que ae achen naq,.elle lugar • perten~ tambo!m ao . do de proposito p~ra barul.har a eleição. ltfas ~~essa. rneslXIA 
partido con~ervador. A ga.aTda naci()nÃJ. tod!>, desd.e 0 oar- i li•ta e•tá o. prova de sw. in~ctidiio, â vist:l. dos docnmen· 
gento até ao commandance, é conservadora ~~rmtlha, como ,

1 

toa qu~ pa&ilaNÍ a.lor. 
por lã ch1<mão. 

A força que e:r;istia nn cidade de Guaratinp:uetá não foi , { O ora®r leu 11<1ri<>14ocut~WUOI p<lrtJ pr~r qw ,.. rcl<lflJO 
chamada dd hoc. E lliato esteve a grande providencia toma- I achilJJJ·•• <on.ltmplcld<u pt#o...,n.lo qll<>lijicadlu, e ou!r~tr {altM. 
il3 p<'lo presidente do. provincia.; foi um obstsculo 3 terríveis / • •.:co lama :) 
e:.:ceaso• que pratiear:iiio a$ autoridades , como anterior· Deste mocl.o os amigos do nobre cleputado poderiio fazer 
mente ba'fiii.o feito. lUila li&ta. de 'I'Otantea. 

O Sa. Ca-o:t M.o.c....,o : - Nad.t. consta contra aquelle O Sa. Cat~z M .. cK4.., : -Qualquer desses attes~s tem 
~uiz ele diruto. · 1110110& torça do qne uma jn.atificaçio. 

O Sa. P ACBECO : - E o senhor a and.ar fóra da qn .. tiio l O Sa P •CJRtlO : - Por ~e logiea ! Poi.;; uma certidão 
Ni!a faço inerepaçio 80 juiz de direito . . s~ o s,.; Diogo Pe- extr-ehida da lista dll qualiacaçõo dos VOta."ltes teiD manos 
r.,:ra de V"Mconcellos eommetteu Il& m1nba opmliío o erro 1 lDrÇaque 1Lm&ju'ti"caçioonde uU.guem foiou•ido! 
do nlio afastar dali aqu.ellaa autoridade•, jll. tão compromet.- 1 Na verd,.d~ é ~i ao dar fo~ b ju&tiücações, porque 
tich~. •ubstit<únao-aa por outras, podendo ter resultado i contra esta eleição tuda a celeuma que se let&llton t'unch-ae 
~ae choque, soube ao menos preoeni-lo, 118o consentin- ! em uma jw;tificaçio lllODRtruO!!&, onde o juá 4 om do• 

' do que D.a .. utoridadn loaea chame.ar.em por ~i mesmas j prineipaes caoali!tao, O escrit'io chsmai!o lld hoeolÍ.~, :\S 
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te&temnnhu of!iciaes da gnuda naei<>lllll. candidates aelci- 1 (BtJ GlllW"' ~partu.) 
tores e todo• e~~boli$ta.s. · :!?ara dar Col'f" ijnstilicação, dis&e-l!&: c .o\Js te6tamunhal 

' • . be - h sio peeíoas lllUito eapue1. > 
O Sa. Ca11:z M•(•.mO :-T~m~ m sao te.stem'IIJl as mem- Não quero examillar ae sio ou não ea~es : eonfes..,..., 

bros <h me&&. que tio eapazet~. m• s que não sabe até onde nos leva o es-
Q Sa. P.t.Qif;<:o :-Melhor. Qual é o 6m da Justifie&'(Ü", : pirito de partido. 

meu :~enhor! O fim da juotifieaçiio é proVftr o pr:otes:o aes- : Qu&ndo te tra~ ~~ nl)_gocioa eleitou•~•· _eu . •. Tejo ctua.ai 
t~ dous membros da. me~. ~o os-d<ou!< mc>&rlOS s:oo Jl"'t'- · oem pre de um lado oa humens chamo.do• culm1no.ute5 das 
tes e testet~~unha•! E' esta a juri~pr_ud~11ci~ do nobre depu- • localidade o depondo pro~tos coõtr.i ~ma eleip.o; •P•~••n
tndo auíor do pareeer d:>. comm1-.ao. Pois dou a membro• ti1>-oe tambeni do outro.lado ho!llen.o 1gualmeute cuiDIIUlll1· 
da mesa parockial. que tizeriio o pr<•testo. qne declarárb . toa aflirmando o contr.l.rlo. O qne fazer-se? Revestirmo-nos 
nulla. a el.oiçil.o, que s~o p~rtes no negocio, poderiiio presta~ : de im!"'rcíalidade ; apreciar o• factos e &:l provas, e decidir. 
o seu testemunho a es•a ju•tiiic•ção 1 · Eu •ejo todo o processo eleitor:ll miudamente historiado 

P orque nio chamar-::io a j urumentO o cnmmandaow da : Da a.cta, sem qu" os factos •ejiio couteStJLdos . Foi eleita a 
força ~ Porque niio iuveotigáriio 115 •oldados? Porque niio vi· i mesa segundo as regro.slego.es ; tieou compo•tn de me8arios 
;iáriio a urna! Porque uÍIQ diz~Jn ao menos o dia e a hon : d;~ ambos OJ po.rtidos. dons pertG!lceJ>t<l• i parei·, !idade que 
elll que pentlo ter sido feita n int.roduçiio ? Quem nÃO .. ê .; triumphou, e '\ue tiulla a m:>.ioria da mesa, eom o juiz de 
C!UC tudo isto é nereO? • • . : paz, e dous d .. mmoria. 0 jtlizrotwicipal, Írmio de 11llHlOI 

O nohrodeputadoptla provinei~ de S. Puni o, CDJOd!SCUtso , meaarios da m inoria, pte>er.ciaY:l e e><.amilla,·aoa trabalhos, 
eombato,&Uou com ex:~ geração. e dis.a qu~ um f.!:~nde : e seus amigua niio desamparaviio ,a eleição. A urn•. foi eou• 
eacanda!o ia haver .•e foa>e app~,,.~rla ~•ta eleição. N[o me . nantem•nw vigiada e guardada. e 1~~ uo co'!"•ç<! ào_s tra• 
causou >sto mól3s.: Já estou affouo à1J """b"'ra9ões dos corpos ! balhos foi examinada: ~s dous rne•"r10• da minoru a ecla
deliberativos. . ràrio qne havia neUn. uma pequeM fenda. llcla qual tahez 

E ' uma. tactica grite.r-grande cscandalo, con•a inaudi·. : fosse possível introduár !h-uma cedula. F!:~ta 1~clarna~io 
ta, ctc.-Convêm da-r o de$Conto a estu cou:.ao, e lr fazea- I foi attendids. p~la mesa ; ex~minou-se a fenda, e verificou
dojustÍÇI a quem merecer. . soque era um pequeno 8riticio, pelo qaal apenas p:><icria 

Mas nio cessarei de _per;~uta_: : < C'?mo ~rov.:uo vó~ 5> i pasia~ um pequeno.papcl enrolado. e .rouito ~no.·.A t~os 
eacancl.alo!> Com UII!ll.JUStJ!iCIIÇ.:W qu• J>l. &Clma &precael. • pareCia que niio vtilia a pena tomar qW~lqner providencll\; 
E porque n~o atten deis tamb<lm ~ j lljtiticação de v~ ~ comtndo ro110lveu a mesn. qne se l:>.cr-4•se a fenda, e sobre 
contrarioa! Não juriio elles da mesma maneir~ quo vós! : ella se lacrasse um papel com as o.s:;ignnturns de todo~ os • 
As testemunhas ser~o m~no• h~nrsd!lll que as •~soao ? j' memllros da mesa . Assim se praticou, :SO:"! que hou~esso 

.P erguntll'-.. os-hel tambom: . :sevósconheccsteJ>que aacta reclau.aç-;>o, e todO$ os dias em que a ele1çao durou, repe
Mtava fulsilicada, se sa.bieis que na. deiçlo se commettêrão I tia-se esta. operaçiio, e examinam-se a. urna. 
fraudes, perque Bómente hoje apre~ent:lis esses defeito& de- A introducçio de codulas .O inadmio•ivel em vi•ta. do ~
pois de um intervallo de 4 meus? Pnrque u iic procede~tes posto. A urna foifeehad:l. com 3 chave:>, a fenda f~i soll&da., 
a umn:ame Do livro àaactadnnntet:lnto tem~! >A vos&a I e o sellonuncn foi violado: foi penn&neo.tcmeute gu11rdada. 
emenda, em que pedia um exame é umR prova v1va que vós i' Além di• to csta.v11 1wb a vigõlancin da forçn publ,cn , c~ntra 
~esm~ niio ·achau que vou os documento> pro<em eua fal- a qual n~da se nllcgou. Séri11. prcci;;o que • e p~o'"_a$~C que a 
e.1ficaçao. A ~ossa emendll portento prova. qua vossos doeu- ! urna <lei,;ou de ser gu~tr•i:tà!L p~l"s du:>s Fllrcl~hiadea pc
mentos niío podem coD.vencer dn nuUidade da eleiçiio. : liticas, e que a forç~ publica se p:eotou :1 <·E6:l fr~ude. 
(~J>OradOf.) E' esta conelu~ que >e póde tirar de ••me- i Consta-me que o co:nro(illdante da forçn, qul!IIdo' o;e fallott. 
thinte procecti~n<>nto. ' de &emelb:onte cou,., fd te~ com o juiz municirnl . e estv 

Os po.peis destaoleiçiio e6tiver!o na pasta dn 1• commis~ão ' llie deu um ~ttestado mui:o ho11roto. 
de poderes. que pedio informaçües. Os nobri!S deputados Comu poi~ agon on!õ:l·~ oueror anoulhr cst:l. cleiçiio tob 
dizem que temos feito uma· cruzada, quo· tomos empenhado pretexto de fraude? • 
esforr,os imlllensos a ro.wr dest~ eleiçüo ; entretnnto íorão Porque nõo se d i• 'i"a:;.ê.o. CCtJl''• o Cnl que dia se r ...... essa 
elleso• que desde o principio têm propabdo com uma tNm· . inaoduc:y;iode cednlus ·? . 
bota mil cousa.s ne5ta eleição. E u àe..c~olpo !L 1• commissuo : Tudo ijQ rllduz a um pr&tc~~ <lc dou~ mc•arioF, (\UB Wda
de poderes por ter demorado o soa trabalho. N•turolmente, i vig, não aoseguri\o ier IU>.~tdo n fraude; ~l<potm certos fllo
on,·indo dizer mal da. elelçiio por inform~ções. de<ori;. pedir 1 tos, se bem que Üle'!t!lCtOS, n:1ro. couduir que dovia tor ha
eaclareeimentoa e procra•tinar o negucio. Pas,sdo tanto 1 'vido introducçolo de cednl:l~." 
tempo, a commin~o apresentou um P'"'ecer .üvoravel. a•· i Ma&, trutal!do-ae de ~:.ma el~içiio rPgulo.r. niio have:ado 
aigrt~do por mim o pelo nobro deputado o Sr. Teixeira I falta de ~to que:>. vitie, 9er:l. ju~'o que por um ~iiDplea 
JunlO<. protesto se ann'lille, .:tucd<:> il" um con,nl·prote~to que 

$oi ne&Bn occasiiio que os nobre• depnt..do• pediriio q11o tado rebate? Quem me<ecer3 Dl11i• fé? A. mni<>ria ou a mi• 
a commis&i.o recooaideraa~e a m•teria. toudo·se passado 2 norin! E' possh·el que :is veze> a Jtainori .. tenh~ r,..iio: mas 
me.es de re&siio. Entio apresentl\riio elles docuCK>nlos, se- , uaste Cll.SO incul!lbe lho a rigoro•a nbriguçio de ml\u ÍÍe$t&r 
gundo fuióo, valiosislimoa; e.•e! dec.ntados documento~ ~· e provar tudo sntisfnc:toriamc:l.te. So o contrnrio lldmittir
eati ~eriio sempre occultos, fez-se dellea uma eapecie de mos, terem~ uma luto. pere=c da minoria das me• as CODl 
monopulio. · , o 6m de lnutilisar as eleições ; quando a minoria dl!cor.U.. 

O nobre deputado que encetou o ~e bate exhibio, d igo, i e diz que, pgr exempl~. bou,·c violaç~o da urn&, eaté. abri
leu alguna pDpeis, m ... Diio oo dei:zou nA e&;sa, e eu niio 01 l gada a provar o !eu dite. 
poasa c:axainar; o& d~en~ qae ~I! e leu Já não &io seus, ! 0 ~"· Canz l\14cu~"" , _E sobre 0 numero das cedulas 
pertencem 1\ caoa, <le•XIlO de pertencer ao d~putado 'lu e c& I ilo appareeo:m treo diifere:1te~ e,;posi1o\ies ~ 
ofl'erecc. O nobre deputado que faltou na ultlma st66I<O ps- ! u . . _ . . 
rece·me nilo penur asmn· leu aqui algun~ dooumentos, I o Sa. PACHECO: -E:o:t~te na llCÚl. .. rel!IÇilO nomJDal "au-
e depois oa levou pua a n.~ cata. I thentica da mesa. 

O Sa. B•uo ....... Clll'l ... :-Está enganado. O S_a. Cacz ht.ou.o_:-: O juiz de paz declArou que 
0 s ... P.laEOO: _E' .. erdaie queoe esses documeJ>toa faltil'llo294,eo aecretauo d1z ~u~ falt&rão398. _ 

-rieii!CDl b minhaamãoo, eu poderia. conhecer certaa letru : O Sa.. PaC1DiCO:- ~" acta e:~.<ste '!ma relaç"o de 23'7 
porque eu eonheço quui todo~ oo individuo~ dU~~&locali- : •otantes qn~ niio co~~recêriio: é verda~e que no decurw 
dade, e o seu earactet de letra. e elles perdenio um ponco \ da acta oe tiz que o J u~ de p~ _anuunCl:!.ra .terem faltado 
de sua força. Auim. veria que o juiz municipal qnejulgou '294. E' uma pequeD3.tri&a o;.nenao d~vemer.ecer o. assento 
a juatüicaçio foi quem deu e~a UICormaçio que o nobre 1 ele quem_ler. e ~tuda! ~ acta. ;~rcla.Çl'o nom!nal C:Zl&te; n .e 
deputodo trouxe enaa a nm docnmento. inform~ção cheia secretario, mnao do Jn~< mu:ucpsl ~tne _quer•~ vencer a elei· 
d~ a~...Iame do homnn de. partido. En~e-me e11e ps.pe1, çio. não fu M•a declAração c'! e propos•to. nao pauou .Ua 
que eu mostrarei a letra do proprio j tll% municipaL Devo ' de um eqm~. dl! m;n en~o. ~11udo meamo Cal~ 
deel:uv qne eu niõb trato das qu.oHdadeo do jniz mn.,icipal. 2M, a eleição nio e.na n~ ; & dif!'ereuça "''n te! ..,..o ao. 
qu.e tenho em conta. de boa ~ooa.; por<!m infelizmente en- ""toa nada altera Logo q'ti.e l!to oe eonh~eeo, oa taes pro
oiou~oa :r>a& 4poca~ eleitora os (a,., ;..a.., e rúod<u}; e o te.tutes decladrio terem faltado 400 e tau~ vo;&ntel, e 
jni% mn.:aicipal d• Guarr.tingueti parece qu~ perdeu a ca- fizerio uma lista & aeu geito. . 
beça Da eleição: ' Eutrelaltto -,Me~ boje que esta làta foi improtilada., por-
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quÓ:>. to os documentos que apresentei e li provãoque na 
lista (lf.tEo conte1~1pl~td?s inàividtws n:1o qt:!lliti?a~o-s, achã~
sc non.~.es r ~p:.· t1uus, cte sor te qne el'\1. poss1vel \leste moào .fi
gutar aln(t:.:~ 111aior uumero de votan tes. O iirn está. n1a-_ 
llifesto. -- . 

0 ·1wi•re doputac1o _r,or S. P~ulo ~isse t~~bem qn~ a acta 
em sn~peit"' de f,;JsF•ade. por nao ter RI ao C0nfe1·1da pelo 
secret:irío d.n t~:~mnra. Se:nLores , lltrl graúd0 1nnnero de ~:c~:1.s 
p aroc;-i1ine-; npnrovadas ca1ecen1 da conferencia do tahelliD.o. 
Este f:.1~ ~ü .<: Ó ~li.i_o n.nnn11a n e1ei<·8,o,. n n1a. vez qne !1 :·:etaDilo 

ff:1~:~i,~f.Y~'r;~~~~l:;i:;~0~ii~~,~;i~~~~~~:;ffL~~i~:~~~~:;{~.:~ 

~~iin~:;;~:~~E:~i<~i~~:J-;:~I~i~;~.:~;:;~~fEi 
('!'HL-:4. Ç'_, ;, -\~ n·'o L~ )' . l;·il :·\·l;cwr:. :· ~·~ :l .i.:~·spe.i~.d cl :ts ~ :;_·.t~~ S dG 

qt:·3 ~ ;x~·:\.~:.~~:~:·.t: ~:l~,~~~~~'t~ ~~~~~l ~l~ .~~all~~·;~~~ . :~··;~~~~~l~~;; ~~~ 
·:)0l l ~~lc. ~·~ ~ .f.:·:T:::.~:. , id:-~ (~,' e:'s· ... 'L C'i ~lL E:l~ ::.-.::'rauto o 
)lCl~ ::c o (:_1 :.r~ ric>; c1t-:.r~ ,;. eL·g•.::a ! E yc:n 

:~~: L f;:c i, s q}~:: ~~;·~ ·:~;;~~~~}::l~':::tl~t::,:.:,~',:':~:c i~~2l~~: :::~ 
~~à;~~~:~:.~:,:~-~~·;,~~~~= ~~~~,~~~~~l(:~,R~1~:t~~e~~lt~~~-~~~~1:; ;;~i~~:1i:~ ~i 
in-t.e:.:vi~·.:- i:.J .ás éscHnca.r2s col:u sua a utÕri!l ade cn'ltra rr s 

_instruc~õe:; t~adas pelo gov:eruo1 cuj o pensfU!len~o quizeriio 
COll tr:cnar. . 

Da propria act~~ constfto amcr~ças J~ forçn. armnú.a., feitas 
pelo juiz mnnieipal; e existem documentos de p>·i sões arbi 
n ·arias; .u.m hon1em que f o ~ :1 ~· , P fi tÜo _lev~r um c,ffici0,.yor
g~e se ae1nerou, po1· ter adoecauo o a1~1mr;.i.. em que ancmva, 
:ol p:-eso pa.n1 i_nv_est.!gaç:ües policir.es , e pt';~.:; o c~ teve cmquan
.. o ap:·anv0 i:.2' J1Tit;. · 

(O Gr:Jd-Jr ld ~nn doc'1.::m ento, do qual consta ir<ier;··ogr.Ltorio e 
p1·isf:.o . e · de~jJac/ws do jui-:. ·munici.:'Jal .) 

· . Os qt:r:: triun1phárão ~1:1 cleiçi:o, se:n! ~orcs , 11~0 thll1~o !lnto
nc1q.de dgur.GL ; des::te o corn!1W.n c1 an te Btl ~)e:·io l' C a ttnr~rd :"t. 
na?i?:ml. ató o uhhno a1f~res todo3 ~j,o adbererJ tes á ... ânti~a 
o.p~nla~ COl~ser:· r!dont ; o j1~izo n1nnicipal, e os carg·os dB po
hcut sz.o por t:.lias occtnJ~~os e ainda. s~ a t1 4~ .. -;:;o r s:.o i n.::.n -ciaveis! ... ~ ' v .............. _. • ........ ... ... 

. Rão .se pouenilo allegar contra os progressistas actos de 
Vl01enc;a ·e coacção, port.lUe el1es não eXercem nli o poàer.

1 

xecorreu-~ c a. outro expediente ; achou.-se a dccant.ar1a ft:nàa, 
.e l?go veio ao espírito dnquellcs h0mens nue podião apro-
·vei,tar o boato de introducção de cedulas. '1 -

, ::ienhore_;;, a npprovaçiio da eleição, quer da cidade de 
Pmchm?nnang:l;bR, ql:er da de Gnnrating uetá, é uma con
scqueac~a de rl~!Jl' de dü·eitn, vai de acordo com a lei, e 
com os precedentes desta casa. Reco:-rci, conuntlsai os docu
mentos era que se br<seão todas as nossas eléi6ies e vós vos 
con:';mc;reis i! a justiça que assiste ao candiàâto ~leito pelo 
3° du~tnc.to de S. Paulo . 

Accre?ce ::t':'e n~o se trata agora da competencia do direito 
de dons m~IVJduos que pleiteão a mesma eleição ; não, aqui 
tr R~a- ~e somente ile um d~putado e seu supplente, filhos da 
m_:twr ia das nrua~ de um ihstx-icto. Que necessidade pois ha, 
nao h~vendo motivos fortes, prova~os como devião ser, que 
ne~e.s sJdade ha de se annullar a ele1ção, proceder-se a nova, 
SUJeltall:d~-se es~a localiilade aos perigos , á3 ilesgraças de 
uma ele1çuo que na de ser muito pleiteada? 

O parecer i!~ _commissão, se fôr approvado, ha de acar
fetar ~ma elerçaD tempestuosa, porque ella approva cinco 
reguez~as em que predomina uma maioria do lado vencido 
man~ando annullar daas freguezias que vão deciilir d~ 
candidato.. ' 

O. ~~~. C11uz _MAC!fADO :-Não é exacto ; nessas cinco fre
~ezias o partido hberal tem ·grande maioria. 

O Sll.PAcHEco:- A camara dos Srs. deputados se apro
v~r o parecer da c~mmissão dirá áquelles povos que entrem 
numa l!'lta enca~~çada, des~sperada; decidindo estas duas 
frp:;nte:z:Ias dahelerçao, os partidosempenharáõ todos os mei4ls 

. a rmmp ar. 
os c 

se a m li. · lluz ~A~ADO :-Então quand& o mal estende-
enor terntono perde a natureza do mal? 

O :3•. PACDI'CO : - O Sr. deputado mostra-se contraclic
torio 0om o que j í• tem dito e sustentado nesta casa .. .• 

O !:'n, CJ\t:z l\I.,cn,IDO:- V. Ex. é que se mostra . 

O Sn. PAcm~co: -l'resumpção e ugna benta cada um 
toma quanta quer ... 

O Sn Cr.t:z l\'f,,cn,,no: ··- Quanclo a el<•i<,•~o de uma fre
p:nezia é nulla, deve se unnullar a final a <10 todas ? Boa lo
gica 1 

O Sn . P1cs rco:- Enseiqne o nobrcd.<:>.putdoll6c1e dar 
rições de logic:1. 

O Sn. Cnrz 1\-I.'.r:U.\DO : - Nii1"> 1·c::;ponc.: o con1 nne:dns ; 
ncs~~ 1nateri:1 couf0~so que ~:uu n1nito í'!· :~ eG . 

O~.~. P .. ;.r.!n:t:o : ·--- I\J:t~ é gl':i.n/ ·~ mn l ~~~~~c~: . 

. o s~~. Cr.v7. l\:· ·.o~.\!)0: -E' nl'!!;ll:l!Cllh· .~ d l:r.nuinc: m, e cu 
nho li1c tL!djt) tlos:;e~ al'glnllcntos ~ . .. 

O~ ~~ . P.;cn::co: -· Dei~-;. í~- '1! :..! · . :~~:J f;:P~n·; ~.::·~0 ~~.~~:d 1n nrt(l 
é '~·-?· b~l.e . .. . 

ü Sn . C•::.~:;: l\J: ~ . ::: :j•.):- .. \.1·;::~: .: :·. : '.t~\~.: \: ,: i! Mn fr1c m é (lli.l~ 
ll~ll t<-l O r~n· ::~. 0 t.l V 1J:: ú~, 

O Sro. l'::.C! i::cu :-0.; :t.p~:x;:c:; s~,) p e!:~:: ·i ·~~hh)s, n:as n'Cto 
ecu~a ~P,lJ ~c p:; 1\.' ~: a. co1n t:1gaz~nrrr. 

O ~n. C;:t: ': i\ f·, cn:.vo :- N~o ih nl (!"~mna (apoiadns), 
:· !:1~1 ~{;_ l':~ r:~;. cc;.n1!lr~!. c,_ue u~e O!lYi o . ,E:::sc:; apo!allps lhe 

r-;;z._tJO!li.Wl!L 

0 Sr.. P•tr-:C ! ~ ~y~·~r: :·--Atte!:ç·~0! 
O Sr: . P .,cli::co :-Acabotc! 

O Sn . Cr!UZ :r:L':.CO.\UO :- E~tou eÍ1mpr:nd.o um dever ; 
l:em a1npreste i ntençõe~ ú. cmnmls:: :Ia . 

O~- ~~- P ACZ! ZCO 1:-0 pa~ecet· ch com:uiss:Io ::ppi·ova cinco 
ft·egncz~ ~~ s, e m~1n ~la proceda:: :t novas eleições en1 cluas. 
Sendo j á conlwdiuns as eleições chs cinco, c devendo as 
dnns fr ~~g nczias dontestadas decidir da. sot te dos candidatos

1 

é evidcn ta qu ·~ o ~- partidos se ~pres~'ntaráõ co!n sanha e fu
r ('l' , e talvez o smH?;ne pJ.nlistn, se den·;tn1e era ~ranclc cúpia .. 
Kastr.s ch:cumst~,lncias grande rcq_Jlnusabili üa<le pG!:! rl. .~obra 
nós , se tivermos a fncilidade de amntlbr ns ckiç·lics por me
r rrs •nspeit:ts , e sem pro~ as clar,us e coud rtcl~'"te; , Não aerá 
isto logico? 

(O S r . ]. o sec1·e{ario occ·upa a cadeira. da jJ I'PS!'dcnc ia .) 

Scr..!1ore~ , 1Jr.~ ta de dhcutir eleições ; !"L cn.ruarn. mostra-se 
impr.cicu te, p;.r ece desejar Yotsr; um debate sobre eleições 
subleva r.s paix(jas. accn:reta desgostos , c difficilmente se 
e.vitüo p~l·W11ali ilúles . O deputado eleito pelo 3o districto 
da província de S. Paulo se achn nesta côrtc : é conveniente 
que nós o mais 4epressa que pudermos demos uma clecisão 
a esta questão. 

Prescindo poi~ de tocar em outros pontos . 
O essencial está elucidado, e na minha opini~o. a camara 

dos Srs.· deputados, approvando esta elciçiTn, ~m lugar de 
escandalo, prati~·ará um acto de justiça para com a maiori:t 
do 3o districto d!.L provincia de S. Paulo. · 

(Muito bem, mr.tito bem.) 

Ses são em 14 de _.\.golito. 

OIIÇAlliENTO DA FAZENDA. 

O SR. SILVEIRA, Lono:- Sr. presid.ente , como a camara 
se está mo~trando mui desejosa de que se encerre a presente 
discussão, serei p mais abreviado possivel nas poucas con
siderações que s,into necessidade, e mesmo me não posso 
dispensar de faz,er, á cerca de alguns aSsUJnptos .• que res
peitão e pertenc~m á mataria em discussão . .A;ssi~ me re" 
levarãõ meus illustres collegas. se eu não cedo mte1ramente 
da p!tla;vra, se lhes vou roubar alguns momentos de at
tenção. 

Sr. presidente
1 
~m uma .communhão· política, como a 

nossa, em uma ~ociedade regularmente organi11ada, que. se 
dirige por leis es.criptas, quando se trata de uma mediila 
tomada, ou a torpar por parte do governo, quande se trata 
de um acto praticado, ou a praticar por parte de qualquet 
cida~iio .ou asso

1
ciade, a primeira idé~ que assalta· o esp_irito, 

a · pr1me1ra cous11 que cumpre exammar, é a sua legalidade 
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"lcgitim\ilndc. Abraçando em to<b a sua f,mplit<úie esta 
<1outrina, eu sou inesistivelmcnte lev,,i!o a dar oemp:·do pri
lneiro lugar ús questões de le!Z:itirnid.:,~du , corno ~s que são 
Ilu.ra 1niln do nudor tnomento. E' àepuü, ~ie averiguada e :re
conhecida a legalidade de qualf!uer ne;;oeio , que ~u me pro
ponho a indagar de smt necessidaile, ue sua conveniencia e 
de seus nteis. 

Recordando estes principias ao tratar, como passo a fazer, 
da organisaí'ão do nosHo thesouro nncional, não tenho em 
VÍôtas occupar-me ela lcgalidade,dacor.stitucion"lidade, com 
que a lei de 4 de ,Julh·J de 185(! delegou ~o poder executivo, 
sem prazo determinado, [t faculdnclc de rol'ormar o thesouro 
publico, e as thesourarias das provinci::s. podendo pôr logo 
em execução a :; reformas, qne ape11~S ücaviio e estüo de
pem1entes da npprovaçilo dft nssemblé:.t gcmllegislativa; eu 
p'retenclo s6mentc fa~er sentir que ~ de urgente ncccs
siclade par:t o paiz, que quer o.tem <lircito a exigir a es
crnpulooa obscrvancia ela constituiçã(> ilo estado, e ,para 
nós, ·quo devemos cumprir nossos deverciJ a respeito, fa:wr 
ces ~,ar este estado provisorio, e de interínida(l;,, que vai 
tomnu(iü n1·cs de incletinido, em ctue se :wha a organi~açüo 
do thcsouro nacional. 

Me par»,cc que o praxo dos sete annos, que j á vão ilecor
ridos, era um espr:çu l1:wtnnte pam u f>wtum e eiJsnio de 
quaesqner reforrna~. O c:erto é, e a Cãm~t·a provavelmeme 
con vir:í comig0, que a ce;;saç:ão ilessc estado proYisorio se 
torna trwto ma i> palpihmte, quanto a autori~ação de que 
venhú de fall:;tl.' envolve a entr<eg·l ao poder executÍ>Io das 
importantíssimas attribuições lcgi'-lativas de crearempregoa 
e fixar ordenados. 

O poder legislatiro, no meu ver, não deve comentir no 
prolongamento inào!inido da privação em que está dessas 
attribuições, que a constituiçiio do Eotaào a elle, sórnente a 
elle, conferia e confiou. Esw provioorio não offerece vaHta
gem nen: no Est!ldo nem a ningucm; ~iG contrario, 12r~vn da 
neeessar1a segurança aos cmpregadoE Ci.O tllesouro, v1s .. o r1ue 
seus;empregos e ordenados, em um tul estado de.cousas, estão 
inteiramente dependentes, e continn3mente sujeitos ao ar
bítrio (i<J poder e~~ecutivo. Esta con~ingeucia, estu flll~a de 
snfficiente garanti.-1, em que permanecem esses funccwna
rios, sem duvida não é vantajosa. 

Note a camara que por diversas ontr:ls :mtori sações já se 
acha o poder executivo revestido dr. faculdade de entender 
na mélindrosa matôria de impostos, cuja iniciativa a nossa 
lei fundamental positiva e especialmente confia á cumara 
dos Srs. deputados ; me reHro á tarifa das alfand~gf~~, ~m 
cuja reforma o po rler executivo, assim como_póde d1mm~u, 
pódé tambem aucrmentar, e mesmo crear 1mpostoe àe Jm
portação. Entret~nto da mesma sorte não lhe está marcado 
o pra~o em que deve dar por findo o seu trabalho, e as expe
riencias sobre o mesmo ; em que por conseguinte deve fazer 
reverter para o legislativo essa privativa attribnição deste 
poder. 

O meu fim principal neste momento não é fazer censuras: 
faço estas reflexões, porque as julgo reclamadas pelo res
peito que me merece a constituição do imperio ; e p~ra que 
o nobre ministro da fazenda, em quem tenho a mms plena 
confiança, dedique sua muito illustr~il~ attenção a es!as 
materias e apresente á camara na prox1ma futura sessao, 
pará por' olla serem approvadas, medid~s definitivas, que 
encerrem melhoramentos reaes, e que 1mportem o acaba
mento do inconveniente supra referido estado proví~ori~, e 
ao mesmo tempo a reivindicação para o poder legislativo 
dessas suas tão importantes attribuições. 

Qu:mto'a mim, essas delegações ao ex.ecutivo não só .são 
menos canstitueionaes, como dispensave1.s e desneces~a;m:;. 
O regular era. toda a vez que se manifestasse a ,PJ~eClsa<:_ de 
quaesquer reformas nos varios ramos da adm~mstraçao, 
formular o executivo suas propostas. com a premsa antece
dencia, e submettê-lns então á adopção das cn:m.aras; mas , 
já que isto se não tem_ feito, faya o nobre mm1stro da fa
zenda o relevante serviço ao pa1z ·de acabar com esses pro-
visorios eütterinidades. . 

Sr. presidente, visto que en fali o des~a delegação ou .au
tol'Ísação conferid:t ao governo pela le1 de 4 de J ul~o de 
1850, força é que eu diga ·alguma ,causa, emborn mm suc
cintamcnte, ácerca do uso que da mesma fez o governo pel.o 
decreto de 20 de Novembro do mesmo auno, Entre os defei
tos e lacunas que descuhro nesse trabalbQ do gove,rr~o, o 
que julgo merecer mais attenção do nobre aetual mm1stro 
da. fazenda é o que vou notar. . . _ · 

Não sou daqnelles que pensão. que a antJga orgamsaçao, 

dadr.>. ao t!Jeoo:<ron:wionnlpclalei de 4 r.le Outubro de 1831 
era a.t·Jd;;s o~ respetw;; preterivel 'úq;Jella que ells actual: 
mcr:te tem. ~en1 escurecer os · defeitos da primitivR lei, :não 
d~ndo .uvançar que, qu:mtr: ao plitno gerai , ou quanto aos 
t~aços ?enws da or,grnnsaçno do the::;ou r o, er::t ella sem du
vrda superior á de 20 ii~ Novembro de] 850. 
. :.elai_ei da 4 de Ont~b;:o o thesour<J Sll compunha de uma 
se.crc1~na; uma conrauona, e nma tllesouraria geral. Pela 
le1 de ~O ue Novembro, que rcor1~anisou o me>rno thesouro 
e:~e s_e to_r_nou co.mpcsto CiB quatro granrh~s divJsõ.es, deno~ 
n~mr.das lllrectorms, cada um;~ das qudes é diri<Yide. por um · 
c~tr~ctor geral; e h a, .Rlém~ de.~~a.s directoriB..~ , 0 

a thesouria 
gcrd, e _d u.as pa;1;adorra,;. Daqu• Já tr:mepira o apparatoso e 
o eom pl!c~Hl6 da OJ..'ganisação vigente. · - ··. 

_Pela :.ei de 4 dz Ontttbro, a con.tubilidadc publi{la de todo 
~ ~J:i1i-Cl10 ~ra, (~o rr:o ngora, or~~-rnsad e, nr:t s l-':rovincias; e se 
l :ern que VJesse a !mal a refunm~·-Ee no the.~curo, todavia isto 
se faz1a sem a latit:cde 9-uc i_lOJe SP-lbe tem dado. ri uniea
n:~r:te pcl_o gro•s!'• ~';!-o c, mms s;7ntheticamente. Hoje a es
cr~r••trHçao é torta re1ta em cluphc~ta, e muims vezes em tri
plJC_at_a, oern vau t:agem para o serVI):O publico, e com grande 
J~reJ.mz.o. pa!a us, pa1:te~ em toél~s os negocias que dependem 
o e hqu;o~çao, pe,•.\ mrnl<t morosidade resultante dessa·super
ílua tnphcata. Gabar-se-ha por captelow este systema' ; 
rnaB eu Hcno nelle luxo, e demasia de cautela : tudo tem 
sua medida ; medida (pelo que respeita á organisação do 
thesouro) que, pela combinayão das vantagens differentes 
a que a mesma organísação devia attender, nuo era liéít~ 
ultrapassar. 

O espirito de cautela não deve ir até s. superfluidade e 
menos atéyrej udica~ a conveniente celeridade na expedição 
dos negecws. DemaJs, dê o governo de miio como lhe eum
pr~ na _escolha. e n~. not~eação dos. empregados, ao patro
na:o; nao presmndaJam!Ll~ ~a r~conüeCJda probidade, ncom
Jlfulltada das domars habthtaçoes; e terá achado 0 meio 
n~tural e, fa?~l c).e simplificar a organisaç~~ dessas reparti
çoes; tera Jeito uma grande e l'áZOavel dtspemação nesse 
~ystema de cautelas, e consequemes complicações e deinoras 

· Pela lei de 4 de Outubro de J.S:n as. propostas dos em:>re~ 
gados das thesonrias erão fditas pelos impeotores das ~es
mas, ou vidas os respectivos contadoreo. Entretauto nai!a 
eueontro disposto n!l lei ele 20 à e Novembro de 1850 ares
peito dessas ~ropostas ; e me parece que por hso rnE~mo 
que nii.o houve disposição nova a respeito, deviãa continuar 
corao dantes, iõto é, remetticlas pelo,; inspeetores das theson-·· 
rarias ao iuspector gera'!, para este apresenta-las ao minis
tro em . tribunal. Porém . me consta que se não tem assim 
pro~e~ido, e que muitas dessas nomeações têm sido feitas a 
arbJtno de alguem. ·· 

Sr. presideute, além da morosidade na expedição dos ne
gocias, da qual já fallei, filha por sem duvida dessa com
plica~.l'io extraordinaria, immensa e superflua, ·que a nova 
re~orma. estabeleceu em .mater!a ~e _escripturação, com a 
ex1genma de desnecessan";s .e msrgmficantes repetições, 'o 
que tudo redunda em preJmzo das partes, ha ainda um 
·grande inconveniente nesm compli.caçiio, o qnal afl'ecfa aos 
respectivos funccionarioil. O seu numero é tal que, embora 
sejão mui justas, como de facto · Rã o, as reclamações que fa
zem, para que se lhes augmente seus ordenados, niio é possi
vel attendê-lcis, porque as forças do thesouro o não com
portão. 

Nasta rnateria, Sr. presidente, a doutrina que· sigo é que 
os empregados pub'licos 9,evem s~r em numero apenfls 'suffi
ciente, o mais resumido que o serviço perrnittir; porém 
muito bem pagos. O empregado bem pngó se deôka com 
melh<ilr .. vontade ao trabalho, e effectivanuinte trab?.lha mui
to; habilita-se portanto m_uito llJai_s <lo q_ue o .empregado 
que serve desgostoso; e cnJa attençao ·é d1strah1d.a .por um 
sem numero de privações qae o cir,mmdão. · 

Não pretendo com isto, nem é mcü desejo; que o nobre 
ministro da fazenda; reduzindo de um s6 janto o muneró 
dos ·empregados, córte e nnnulle completa meu te uma crrande 
somma de direitos adquiridos. ,Não desejo isto, e nem :riesmo 
que se restrinja a quota marcada para a retribuição do 
funccíonalismo; desejo que S. Ex. restrinja e fixe o num~ro 
dos empregados de que definitivamente se deve com pôr o 
thesouro; admitto mesmo que S: Ex. conserve, a titulo dl 
supranumerarios, todos os empregados de l1abilitações e de 
merecimento qu~ ·excederem ao número por S. Ex. fi:x:ljdó 
até que ,yagas appareçiio eJP. outras repartições em · qu~ 
possão e dev.ão ser empregad<Ds de preferencia n quaes~)ler 
outros individuas, afim.de que não sejão p~·ejudicados em 
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seus direit..os adquirido&. Desejo que a toblli~ad~ d~ qnot11. 
se censer~c. para ser ·proporcionhdamente d1stn?mda ?m 
tlrdenudos pelo limitado num~ro dos bon.s, .escolhidos e m
telligentes empregad_os que hc:arem servmdo ao thesouro. 

Se S. Ex . se possu1r de~tas 1dé~t~, póde, em me~ ent;n
der, pr·.·stnr immenso serVIÇO no pa1z .: e basta para 1sto sm~
plit;ctlr tí~se ramo d? serviço. publico, t0ruando-o ma1s 
prompto c m:tis exped1to, e m:us nos termos de poder ser 
f 1cilmeute examinado .e iusl?eccionado. por quem quer que 
emprehentht tun" a•cngus~!aO a. respmto. . 

S1•. pre, idente, elo cstnd? prov1sono em qu~ se acha_ a ot
"llllÍsnçüo tlu thesouro dunaua um outro mconvem~nt~. 
5 gu1·emo, imtndo pelos pret_?nde:ltes a empregos publwos, 
e peh's seus protector~s, :5~ \e mu1tas v~ze:; l:omo q~.e for
çado a d:ll' in!!;resso, a. r. bnr ~"paço, _a t1tul_? d_e a~d1nos , a 
muitcs individuo~ CUJ OS ser\'u;os en10 e $HO nltelrhlnente 
disponsaveis; e a i>to é tauto mais facilmente levado, 
quamo se ~,clw e~ nb~rto. a !JX>t\:ào J.o nun,ero dos m~pre
gndvs. ~e 0 prov1sono tivesse. cc~sndo, se o nu;:nt~Iu ~e 
achns>e iumrinvelmentc detcrmu.ado, o go\'eruo, mnda qnc 
quiz~sse, não poderi~ dar lnrg•n u ta~~ prete:nvões. 

E Rrhnira , Sr. prC'!dcnte, que cs~eJnO add1dos no. th_esou
ro Junccionarios de outras repartições c de provmcw, ao 
passo qne empregados do theso_nr~ ~iío _distrah~dos para ou
tras eommiso.õcs, para connmssoes. d1plomat1Cas. O chefe 
de sec1~rto ou oflicial da secretaria do tribunal do thesouro, 
José p ,;dro de Azevedo l:'eçanha, foi nomeado, por decreto 
de 4 dc ll!úo de l!l55, consul·geral do Bruzil narepublica 
do Uru cruay, o qual consta-me que se acha hoje licenciado, 
llão seipar.a que ~m. Um dos .c~.efes Gle secçiio da 3• ~onta
doria da d1rectonu de contabthaade do thesouro nacwnal, 
Jo~é Betamio, acha-se hoje no reino de Portugal como vice
con sullJ a cidade do Porto; c os lugares no thesonro, tanto 
de un1 como de outro empregado se conserviio vugos. 

O :3n. S,mP.uo Vu:..:o;,, :-Em todo& os ministerios ha em 
pregaJ.osem commissões diversa>. 

O Sn. ::l1LYEIH Lo no : - 2\ão se segue dahi ~enii.o que é· 
maior do que eu pe.u~nva a somma de~ses abusos; o que é 
tanto mais censura,el quando no nosso paiz ha sobegiàão c 
não falta ue pessoal para os emprtp;Os publicas. Me parece 
que nüo se púde explicar senão J..>Ol" descomedido pnt:ona~o , 
conservarem-se como va)l;J S os luga1'es qu~ esses ctdadaos 
exercião uo thesouro; o que é ainda mais estranhavel por 
deverem-se considerar esses lugares de commis•ão, em
quanto a reforma do thesouro não fôr competentemente 
appru,ada pelo poder legislativo. O que é que nutorisa a 
non:ieaçõ.o de um addido? Sem duvida a maior ou rueuor 
necessidade de seus serviços. Como é pois que se distrahem 
empre"'ados do thesouro para outras commissões, conser
vando-~e vagos os lugares que elles deixão, e se admittem 
addinos? 

Accresce, Sr. presidente, que eu poclia c~murar a nomea
ção do empregado José Betamio, pam o refeddo lugar de 
vice-consul, porque, segundo me in formão, não tem elle 
todas RS pree.isas habilitações intfillectuaes para satisfacto
riamente exe1cer este segundo lugar. {Nilo apoiados.) 

O S1:. BAPTISTA IIIollinmo : -As inforrn a~ões que lhe de
riTo süQ inexactas. 

O Sa. SAlH',\10 VaJS;;A: - E' um empregado muito C:.is
tincto. 

O Sn. S11.vEmA Lono :-Eu não me r e6ro ás suas ha
bilitações moraes, fallo meramente em relação ás habilita
s;ões intellectuaes legalmente requeridas para os empregos 
consulares. e isto mesmo por informaçüo, embora de pessoa 
que julgo de muito criterio. 

O Sn. PutSmE:>TE: -0 honrado membro queira tratar 
da ma teria em discussão. 

O Sn. SrLVEIR., Lona : :-Estou tratando dos empregados 
d9 thesouro, os quaes são enc~rregados tanto ila escriptura
çao '!_a despeza, como da receita, que é a materia em dis
cussaq. 

O SR. PnEsmE~TE:- O honrado membro deve tratar só
mente do qne diz respeito á receita. 

O Sa. SJLVEIBA LÓno :-Pois a escripturação do thesouro 
não comprehende a receita? 

. o s~. P11ESIDEI~TE :-0 que o honrado membro está dizen
ilo sena bem ca_b1do se se tra~asse da despeza da repartição 
da fazenda, e nao quando se dtscute a receita. 

6 Sn. SJLVEIBA Looó ,_:_E porque niio a receita? Se esta. 
c! escripturada no thesouro, assim como o é a despezn, se
~ue-se que eu posso fullar dos empregados que em tal e>
cripturnçiio se occupiio. 

O S11. PRESJDt·:NTE :- Desta ma11eir~t não sei dirigir a 
cliscussüo. 

O Sn. StLVEtRA Lono:- Estou prompto a obdecer a V. 
Ex. em tudo qnuuto fôr pre6cripto e imposto pelo regimento 
da casa, por mais rigoroso que seja; mas jul~o que não 
estou fúra dl\ m'llerin em discussão ; pois que é indubitavel 
que os empregados do tliesouro estão encarregados tambem 
a e •·scriptur:>.r a arrecadação, e 11 ·receita, que está. posta em 
disCUS8ÜU . 

O Sn. At:c.usro oE Ouv.:m.•: -Isto pertence ao or~a
m•'llto dn de~pe:·: : 1. 

Voi:t·:s: - Cauc tnmbcm falbr uisso agorn. 
O :'n . Su.n :u:., Louo : - O •tue on niio podiu agora ern, 11 

titulo d ~ i'a\Jnr <':n ud,ihlos, e c•u distrncçiw de emprcgaclos , 
occnpnr-mc, F\' exemplo, <lo facto de nchnr-~c o secretario 
da provincia cio l'crnumbuco fóru de sua >CCrCtll ria, c ven
cendo seu ordonndo nesta corte, oud~ CBtú ad j uncto, creio 
que a uma das secretarias de estado; o em que· en não podia 
fallar agora era no fucto de nchar-se o tiecretnrio da policia 
do Rio Grande de. Sul addido :\ secretaria de estado dos 
negocias do imperio, se bem me recordo : mM creio qne 
ácerca de empregados de thesouro posso fnllar. 

O Sa. 1;'11ESJDE~n : -Não póde. 

O Sa. SILvEtnA Looo :,-Pois bem, Sr. presidente, como 
V. Ex. assim o entende, e eu desejo ser docil, niio citarei 
alguns ex em pios antigos, de que eu queria fnllar, e que 
mostrno que a 

1
alguns respeitos nós temos retrog1adado 

muito . Nii.o citarei portanto antigas ordens do nosso gover
no, pelas quae> 'i e mandava que empregados nus repartiçõas 
do paiz optassem entre os seus empregos e os empregos 
consulares ou d,e diplomacia, para que erão distrnhidos. 

\"ou relatar um facto que merece toda a attençüo do nobre · 
ministro da fa"endn, não só porque &enota a falta ele ordem 
que reina no mo~o de processar e escripturnr do thesouro .... 

O Sa. SAllPAI\l VuNXA:- Níío ap_~iado. 
O Sn. S•LVE JJ\ ,, Lono :- .... como porque em·olve defrau

dação do dinheiro ou da renda publica . 
.!;,;' um facto q11e autorisa justa censura ao ministerio 

passndo, pela fn jta de diligencia co~ _qu~ procurou punir a 
fraude t·espectivr, e reparar o preJUlZO que com elle sof
freu n fazenda publica. 

Quero, Sr. pr~sidente, fallar da defrnudaçiío que, nos di~ 
rP.itos a que está suj•,ita a importação ou antes o consumo 
dc.s guardente~. soffreu u thesouro nacional com os contra
b:mdos feitos pelo negociante desta cOrte Antonio l:'into 
Vieira Peixoto, ostnbelecido com armnzem de molhados na 
rua do Rosnrio 'I· 78. O mui probo e honrado administrador 
da receb<;cl8rin do município, o Sr. Hertnene~ildo Duarte 
:Monteiro (11 qut>m folgo de nesta occasião 1·ender elogios), 
tendo conhecimento dessa defraudação, e zeloso pelos inte
resses da fuzenda, denunciou-a ao thesouro. 

Em consequencia dessa denuncia o thewuro mandou ap .. 
prebende~ os papeis que se achassem em poder do referi~o 
negaciante. e po,r esta _npprehemão. e tJ ã~ sei porq_ue m~IS.. 
aonheceu-se a existenc1a da fraude. E~n nrtude d1sto fot o 
n~gocio remetti~o e affecto á directoriu das rendas. Esta di
rectoria, depois ae demorar-se demasiado tempo no exame 
dos respectivos p)lpeis,declarou em resultado que niío era com
petente para processar .aquelle negocio, e passou-os pnr:t a 
de contahilidadFl. Esta. por seu turno, commetteu-os ~ 30. 
contadoria, ond1~ muito se demorárão, informan~o a .fin~l 
a mesma 3" contadoria não ser de sua competencJa a hqm
dação daquclle negocio, e sim da lll. contad~ria. O resultado, 
e o facto é que 9 defrnudador não foi pumdo, e .teve te~po 
de evadir-se, e qjle adefraudaçiío da fazenda nacwnal amda 
níio foi reparada. . • 

Eu chamo out;ra vez a attenção do :nobre mm1stro para este 
negocio;? peço·\he, e a c~mara que note, que é tal o estado 
de ·complicação ç~ que se,acha o thesouro, que os se~s p;o
prios empregado não se entendem, e desconhecem oprimetro 
de seus deveres, que é saber o qu~ toca, ou cabe ~cada nm 
fazer. O facto que acabo .. d~menetonar revela nao só con
fusão na distrib!fição do serVIço, oomo, .até certo ponto, falta 
de zelo pelos int~resses da fazenila nac1ona.l. 
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O Sn, S.ul.l'AJO VuNNA:- Em que anno Re deu esse 

facto? 
O :.:i11. Sn.VEJRA Lono: -Não sei precisamente a época ; 

mas creio que foi ha 4 ou 6 annos. 
O Sn. S.tMP.tiO VuNNA:- Não tenho a menor idéa delle. 
O Sn. SILVEJI\4 Lono: - Decorreu tanto tempc., que o 

defraudador, como disse, pôde arranjar seus negocias e re
tirar-se p,ara fóra do imperio. 

O Sa. S,uiP4JO VIANNA : - Sobre que versou a denuncia? . 
O Sn. StLVEIRA I.:ooo:- Sobre o prejuízo que soffreu a 

fazenda publica com os de~pachos da aguardente importa
·tada, feitos no trapiche da Ordem pelo supranomeado nego
ciante. 

O Sn. PtNTO nE CAJIPOS: -Não esqueça a morosidade com 
quo se processüo as informnçiíes precisas para o paga
mento de quantias cahidas em exercício findo; ha docu
mentos com data de nove e de dez annos . 

O Sn. SJLVEIII• Looo :-Sobre isto versa um do~ meus 
apontamentos ; ba em verdade nessa materia anomalias 
espantosas. 

O Sa. HENRJQUES: -Off'ereça um projecto a eBse respeito, 
que eu prometto votar a favor. 

O Sn. SILV>:tRALono :-Nenhuma duvida tenho, de que;\ 
indispensavel uma medida qualquer a respeito de exercícios 
findos, mediila que torne de mais facil realisação o direito 
dos credores dn fazenda publica. • 

A posição destes credores é ~igna ?e,Ias~ima; o pr.9cedi
mento da fazenda a seu respeito é IDJUetrficavel. Nao ob
stante a superabundancia de empregados de que fallei, a 
morosidade no respectivo processar é sem fim ; ó verdade 
que para a eecção de divida apenas o thesour~ ~estina tres 
unicos empregados. Convem que o nobre m1matro da fa
zenda attenda tambem para isto, afim de que o publico se 
não convença de que tudo isto se faz muito de proposito para 
matar a paciencia das partee, para retardar ao infinito seu 
pagamento, ou parn que desacoroçoem e deixem a final de 
~~~- . 

Semelhante demora, damnosa para todos, aggrava prm-
cipalmente a sorte dos credores, que não têm muito valiosa 
protecção, e daquelles que o são de quantias tão pequeninas 
que nil.o vale a penna gnstar e perder tempo em acompanhar 
o retardamento suprareferido do seu embolso. E' calamitoso 
e revoltante o que a esse respeito soffrem os officiaes do 
exercito, c as praças de pret que servem em certas pro
vincias como por exemplo Mato-Grosso, e Santa Catha
rina, o~de a falta de dinheiro para serem pagos a tempo faz 
com que :,eus soldos caiüo, não por culpa delles, em exer
cício lindo. 

Além da iudebita e clamorosa privação desses pequenoe 
recursos pecuniarios, de que lhes nãa é possível presc~ndir, 
com os taes exercícios findos ficão reduzidos taes oflic1aes e 
soldados às mais de!esperadas difliculdades para obterem o 
pagamento de seus soldos. E' mister or~em_ do t~esouro 
para serem satisfeitos! para g,ue a obtenh.ao yao ped1r attes
tados ás tbesourarias respectivas dasproVInc1as, pelos quaes 
se prove a verdade da divida. . 

Mas o thesouro de ordimirio ainda. põe duvida, e ex1ge 
auealiunde se prove am~sma divida. E' incri~elmente.deshl;l
mano o q.a soffrem ess~s :míseros sol~ados ! :uma providenCia 
qualquer, que de tão IDJusta vex_açno ?s hber~e, e a todos 
os que deixiío de receber se~s e:;tipe!ldws, por .culpa ~a fa
:zenda publica e não por dele1xo p~opr1o, é da ma1s paJp!tante 
e urgente necessidade; e eu contio. que o n?bre mm1stro da 
fazenda m<:lhorará alegislaçie respectiva IUnda nesse ponto. 

Sr. presidente, uma vez qaa trato.da repartição do th2-
souro, uma vez que trato das repart1ç~es da ~aze~da, nao 
devo deixar de notar que é um estabelee1men~ mt;1ramente 
desnecessario e super!l.ao a caixa de amort1_zaçao. Todos 
sabem qual é o fim, e qual é o mister dessa ca1xa •. 

O Sn: PnÉsJDENTE: -Á caixa de amortizaçã? es~à inclui
da na despeza do ministerio da fazenda, que Já f01 votada. 

U, !:ia. btLVEJRA LoDe : -Não arrecada ella os juros, 9.ue 
vencem as apolices amortizadas? Sob esse ponto de v1sta 
pertence á receita. Direi porém simplesmente duas palav_ras. 

Gallta-se com essa repartição sem utilic!_ade alguma trm ta 
e tantos contos. Eu não entendo, em relaçao ao Estado, para 
que . serve amortizar por um lado, qaando por outro se está 
oontrahinde novas e maiores dividas. . . 

O encanto da fasciiladora idén de prodigiosa multiphca-
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ção do Dr.l'rice, já de ha li).Uito está quebrado. Com o di
llheiro que se tinlia de applicar á amortiza9ão, satisfação
se as necessidades que o~rigão a novas div1das, e quando 
o Estado se cÇ>llOq]le em posioção e ci~tmmstancins de amor
tisar a sua divida, essa. operação é tão simples que póde ser 
feita pelo thesouro nacional, independente de'intermediario 
algum e sem augmento de de~peza, ou póde ae;r feita tam
bem.pelo banco âo Brâzil, encarregado da substituição dli · 
moeda, mediante qualquer diminuta recampensa pecunia~ 
ria; e poupar-se aseim essas dezenas de contos, que inutil
mente se estão desj,Jendendo com a tal caixa de amortização. 
Não vejo razão alguma para que o Estad,o não proceda a 
este respeito como procede qua\quer particular; quem deve, 
e tem dinheiro para pagar sua divida, chama seu credor e 
por si mesmo faz o seu pagamento; não ha costume nem 
precisão de buscar para isso terceira pessila. 

E o que quer dizer amortizar apolices e archiva-las para 
continuarem a vencer juros, que são pagos pelo proprio Es
tado ? O natural, o razoavel proceder de quem resgata o ti
tulo de sua divida passiva é inutilisa-lo, é lacera..lo. Parece 
que a caixa de amortização, sem trabalho para matar o tem" 
po de seus empregados, soecorreu-se sem du~ida de uma 
tão super flua e inutil complica~ão no seu mister amoctiza
dor para ter mais alguma causa a escripturar. Como disse; . 
o thesouro ou o banco, aquelle sem . mais um real de aug
mento de despeza, e este com qualquer diminuta gratifica
ção, habilita o governo para poupar ao Estado todaesea des
peza que se faz com a supradita caduca instituição. 

Sr. presidente. O credito, attendido no seu razoavel desen
volvimento, é sem du~ida um prodigioso, manancial de ri
quezas; e, pois, me permittirá V. Ex:. que eu I~mbre ao 
nobre ministro da fazenda, na presente occasião, em que se 
trata da receita publica, a grande necessidade de uma me
dida geral qualquer, que dê expanseo, e ,generalise o uso d,o 
mesmo credito. 

Muito tempo empregou esta camara na discussão das 
sociedades em commandita, e a medida que passou nada 
mais é do que uma medida parcial, e muito insufliciente', 
para oue obtenha o credito todo o elasterio de que carece, 
afim de conveniente e eflicazmente servir á ind ustria e 
á agricultura do paia. O progresso e o desenvolvimento qne 
vai tendo o nosso paiz e seu commercio r~uerem; a res
peito do credito, uma medida geral, .que habilite a . todos 
quantos capitalistas se acharetl! no caso de fazer · uso d0 
mesnio, a ~ocoorrerem-se, sem outro algum obstaculo que 
não seja a observanoia das condições le_gaes. do _qi~e~to que 
a todos dev~ cabet de funda~e!D reE]lect!Vas mabtmçoes. · . 

Julgo po1sque o nobre mtmstro da fazenda dey.e aprovei: 
tar o intervallo da ;,essão para elaborar .um prOJecto de le1 
em que se exijão todas as cautelas coavenientes parao ~sta
belecimento de qualquer banco.; em que se determmem 
quaes as bàses obrigatorias para ~s capitalistas .9-ue quizer~m 
envolver seus capitaes e eeu credito em operaçoes bancarm.s 
.e de emissão ; e que, feito isto •. is~o é, decretada ~ma: ta~ ~e1, 
se deixe a todo o cidadão o duelto de fundar mstltmçoes 
taes cam a unica restricçíio administrativa a cargo do go
·ver;o de verificar se se observão as disposições da lei. 

O nb bre ministro da fazenda, dedicando-se a este assumpto, 
grangeará para si grande aureola de gloria, presta_rá ao paiz 
eminente serviço, e conjurará ~bem do governo mcai:uia
veis difliculdades futuras . Em mea entender a expansao do 
credito tem de augmentar extraordinariamente a riqueza· da 
Estado. . . . . . .• 

Sr. presidente, tocarei no ppme•r? dos artigos add1tivos, 
que acompanha o erçamento da receita. 

O Sn. PRESIDENTE: -Não está em discussão, e nem ainda 
foi apoiado. 

O Sa. SJLVEIII~ LoDo:-Tinha ainda al~~:umas reflexões a 
fazer mas a camara se mostra tão de~ej esa de v~tar e ver 
pass;r este oryamento, e V. Ex. ~stá tão rigorista n~ obser~ 
vancia do reg1mento n. meu respe1to, que vou conclUJr .. 

O Sn. PnEslDENTE:- Tenho deixado o nobr~ 'deputado 
discorrer n. sua vontade, uma vez que não quiz attender.ás 
observaçõea quelhe fiz. 

• O l:\n. SILVEIRA tono;- Mas. acr.edito qu~ não ~ahi fó~a· 
da ordem, e fui o mats resamtdo. que me fm pos_sivel, .. d~l
xando mesmo de parte alguns top1cos em que mn,1to deseaa• 
va fallar, e isso mesmo relevará V. E:x. 

Tenho concluído. 
VozES:- Votos!, •• . votoe l ... ~otosl ... 
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Sessão e1n 20 de ,lgosto. 

DE~t;l'ii:IA COl\"TRA O EX-Mli'HSTRO D.\ JUSTIÇ,\. 

O Sa. N,,nuco (m9vimento de atlençlloe p1·ofunda •il~ncio) :
Sr residente ainda inoommodado, eu peço a V. Ex. que 
C • 5~' tando a ~asa me conceda licen\!a para falia r sentado, on w . • 
se me convier no correr do discurso. 

o Sn. PRESIDENTE: -A camara ouvia o requerimen~o ~o 
Sr. deputado; consulto-a pois s? lhe co_?cede perr~nssno 
para que possa fallar sentado, se Isto lhe for Recessano. 

A camara annue a este pedido. 
.0 Sa. NABuco :-Sr. preside?te, .os meus in;ommodos 

de saude, e ao depois a supervem~nc;a d!l~ :natenas ur~~ · 
tes que occupári\o a ordem do d!a,Justlficno, como V. x. 
sabe o adiamento desta discussão, adiamento que ~or longo 
tempo metem trazido sob a grave pressão da den':ncm contra 
mim dada. O meu estado de saude nrio perm~ttc que. eu 
seja longo; e pois ainda querendo, não abusarei da paC!en-
cia da casa. . . . _ 

Sou denunciado, senhores, pelo cnme de tr~lÇ>tO! c_om? 
e.'t·ministro <la corôa; tenho por conscquencm <l~relto .u. 
attenç5o de vós todos, e mesmo daquelles que me tem aD;l
mRilver&ão. A defesa é sagrada , cumpre que ella seJa 
livre, respeitada e. não interro~pida. Pois, se~hores, se .a 
conveniencia vos dlCtar, se a~sim vos par_ecer Jn.sto e poh
tico, accusai-me, condemmn-me, ma~ n>~O poders faltar ás 
regras de benevolencia a que tenho d1reJto como collega e 
como denunciado. (Apoiados.) . 

Protesto que nenhum resentime?lo te~ho con~m o I~?bre 
deputado denunciante, ao contrano mu1to me hsonge10 de 
que um acto tão grave e important~, como este d? que tr~
tamos, a aposentadoria de dous mngrstrados supenores, nao 
1mssasse desapercebido aos olhos do.parl~mento, mas ant~s 
fosse objecto de consideração espemal, muda que por me10 
de denuncia. . 

A camara me permittirá uma breve relle::;ão. Alludmdo 
á generosa intençáo que manifestou o n?brc dcputad.o pe!o 
Maranhão, eu posso aventurar que o mew da denuncra ~ao 
é adequado, senão contradict•;rio ~o fim a. que se elle propo~. 
Quereis concede;·-me um bm de mdemmdade, e promoveis 
contra mim um processo criminal? .... 

O Sa. FEnN.\NDES DA CUl'irH :-Quem qu.er conceder bill 
de indemuida<le? 

O Sa. NAnuco :-Refir·o-me ao nobre depu.tado pelo Ma
ranhão, .e não ao nobre deputado, a quem sómente peço 
benevolencia; di"o que o meio por elle adaptado n~o é 
adequado, é c~nt.?ario ao fim a que se elle propôz ...• 

O Sn.. FERNA1\""DES D,A. CuNHA: - Nego. 
O Sa. N ~auco :-Quereis concP.der-me um bil/ de indem

nidade, cont.inúo eu, e promoveis contra mim um processo 
criminal? O bill de ind<!mnidade é um meio politico preci
samente usado para excluir a acção criminal. 

Desde que ha accu;;açüo não ha mais bill de indemnidade 
(apoiados), senão absolvição que sefundanajnstiça enãona 
politica, não ha senão o perdão, que aliás compete á corôa ; 
o bill de iudemnidade assemelha-se ao mise en jugement dos 
Francezes, e seria um anachronismo questão à.o mise en 
j•Jfjement depois de instaurado o processo. O bill de indem
nidade não é a approvação do acto, maa apenas a negação 
do processo criminal. 

senhores, não por mim, cujo nome póde ser desmoralisa
_do .•.. (não apoiados) e eotragado sem prejuízo da causa pu
blica.~ .•. 

VozEs ; -E' um nome muito respeitavel. 

O Sa. N.<auco : - .... mas em relação aos ministros que 
estão ou estiverem no poder, sentia, e não podeis' deL'tRr de 
s'entir os inconvenientes e o perigo de substituir-se a cen
sura pela denuncia, as discussões políticas pelos processos 
criminaes. (Apoiados.) Ainda mesmo que a àenuncia não 
proceda, màa até que haja o pronunciamento da camara 
o ministro fica, e nã0 póde deixar de ficar sob a pre5são llo 
pejo e da desmoralisação. 

O Sa. FERNANDES DA CUNllA :-Não infrinja a lei. 

O. Sn .. N~auco : -Mas é o denunciante quem decide que 
elle mfrmg10 a le1? (Apoiadj3s.) 

O Sa, Flla:·u;;nEs DA CUNoA dá um aparte, 

O Sa. NAnco : -Os inconvenientes são tanto maiores, 
quanto nas mãos de um individuo está muito, está tudo, 
está o poder de abrir uma discussão grave e solemne como 
esta, e que seria de grande alcance na hypotheso a que me 
refiro de um ministerio existente, porquanto, conforme o 
nosso regimunto, a denuncia não carece de ser apoiadl!, 
formula que aliás compete a outras moções menos impor
tantes. 

Senhor·es, ha cerca de 30 annos, talvez, que não tem sido 
exercido pelos representantes da naçiio o direito de denun
cia contra ministros actuaes ou decahidos, mas nesse de
curso houve revoluções, ministros qu6 com ellas decahirão, 
e erão por ellns o~i~dos ; n:s~e decuroo domin~rão de s~u 
turno todas as oprmües pohttcas que tem hnvrdo no pmz, 
succedêrão-se legielaturns que não podem ser acoimadas, na 
phrase do nobre deputado pelo 1\Inrnnhiio, como uuanimes, 
e exclusivas; nesse decurso houve os dons notaveis periodos 
da acçiio e rcncção da liberdade e autoridnde ; os pnrtidos se 
excluiiío com um cncnrniç.amcnto qnc ainda hoje deplora
mos, convertendo em maehinas de guerra todos os meios 
de acçüo, todas as faculdades do governo ; no prindpio 
desse decurso, ou em boa parte dellc, nüo se concebia a 
alliança da liberdade c do poder; o poder era sempre sus
peit0 t'l liberdade, e lutava a súa contra n opinião ; porque 
não obstante esse ardimento patriotico, essa intolerancia, 
não obstante tantas causas que conspiravüo pnra que se 
désse o abuso das denuncias e nccmações, se não usou 
deste meio pe~litico ~ Ser in porque falt&ssem pntrioti~mo 
c coragem nessa época? Não podemos fazer esta injuria :1 
época mais \Íçosa do systema representativo en tre u6s. 

Nesse decurso houve perigos serios e reaes; appnrecêrão 
coragens cívicas e heroica3 (muitos aJroiados); brilhú.rão as. 
nossas melhores glorias parlamentues, e brilbáriio por
que as circumstancias, como costuma acontecer, deriío oc
casião aos tRlento~ e bravuras, one ali ás seriüo esquecido:;. 

Selia porque a iJonstituicão nunca foi violaila nesse longo 
decurso? Senhor~s, se assim fos~e, eu sentiria por mim, 
mas felicitaria a.o meu paiz por ver que a sua consti
tuição tem sido a:té hoje zelosamente guarda<la, e só in
fringida por mim ; porém não ; todos os dias ou vis nesta 
tribuna censuras contra o ministeiÍo, coútra o governo poi· 
infracções da con~tituição; estas censuras súo de todos con
tra todos, são reciprocas, e de todas ns épocas. (Muitos 
apoiados.) 

Certo são as considerações políticas que têm reeommen
dado a prudench no cx.ercicio desse meio extraordinario, 
tão extraor<linariq, que costuma acompanhar as épocas revo
lucionarias; então havião partidos com disciplina que obe
decião a essas con,.siderações, os indivíduos não procediiio 
por sua conta e ri~ co. (.'!fui tos apoia<ios.) 

Eu, senhores, poderia illidir esta denuncia, soccorrendo· 
me a um só ponto; quem é o meu juiz? E' o corpo legisla
tivo, sois vós, senhores? Mas vós sois suapeitos. niio tendes 
a força moral nec~'ssaria para elevar á categoria de delicto 
um facto que ou_trps praticárão, e que j:l. approvastes. (Mui
tos apoiados.) 

O Sn. SaLV&lRA Loao : - Niio apoiado. 

O Sn. NAmrco ·, ·.-Quando assim fallo, senhores, suppo
nha que o corpo legislativo, como todos os corpos mornes, 
não morre, mas )~penas se wccede no · seu l?essoal (muitos 
apoiado8) ; supponho que as tradições das leg>slaturas pas
sadas são vossas, como se fossem vo:;sos os actos por cllas 
praticados. (Muito? apoiados.) 

Se desconheces~ei~, como vos insinuou o nobre deputado 
pelo Maranhão, a legitimidade das legislaturas pa,913adas, 
teríeis implantado no paiz um principio sub\ersivo que ':~s 
levaria ao abysmo (apoiados); amanhãa se duvidaria da legiti
midade ilos vossoe actos, como duvidai~ de legitimidade das 
legislaturas passa•

1

:las. (Muitos apoiados.) 
O Sa. SaLVETnA LoDo :-Não apoiado. 

O Sn. NAauco :-A legislação ficaria tambem d.esi:nora
lieada se ella dependesse <la revisão <le ca.da leg>slatur~, 
como quer o meSfDO nobre deputado; as ]eis q~e até hoJe 
estão sob a condiç\io resolutiva da derogaçao, !enão -qm ca
xacter provisorio, sujeitas á condicão :mspensrva emquanto 
não hou~er a revi~ão da nova legisÍatura. (Muitos apoiados.) 

Os Sns, F.EnNAl'iiiES DA CurmA .E Sti.VEIRA LoDo : - Não 
apoiado. ' 

O Sa. NAauco :·-O contrario se tem praticado, e se pra~ 
tica no nosso e nos. outros paizes. A leg~slaçãQ de uma épo-
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cn .ainda qt~e anormal é sempre respeitada na época se
gumte. A~s1m ~em os gue em França a legislação do tempo 
da rc.vohtçt.lO fo1 respeitada sob o imperil'l ; a da revolução 
e do 1m peno so~ a restauração ;. a da revolução, do imperio 
e da restnuraçao sob a. dynast1a de .J.ulho i a legislação 
dessas qt~atro ópocas ammadas de espmto d1verso resistia 
ao .catac~1s~a de 1848, e ainda hoje em maxima parte rege 
o 1mperw francez. 

Na Inglaterra ainda encentrareis estatutos saxonios, leia 
d~ prot~:otorado e da revolução. Em nossa legislayão civil 
n::o es_tao coml_ll~t~;mente obliterados os vestígios da do
mmaçao ~os "Y1:1gudos; nessa mesma legislação ainda se 
contém <hsp.oeJçoes q.u~ :;ão re~ugnan.tes e antinomicas com 
o nosso rcg11nen: po}ltwo; ass1m que a nosea constituição 
C?~sagrn. a pe;m1ssao dos cultos; mas, segundo a legislRção 
ciyll, os :111l1V1duo~ que não pertencem á religião catholica 
llllO gozao dos d1reJtos de familia, da successão legiti
ma, etc., p1o1rque esses e outros direitos civis se fundão no 
cas!lmen~o, confor?le o Concilio Tridentino, que é o costume 
do 1m peno. O leg~slador não póde fa~er taboa rasa dopas
sa~o.' porque .no pas2ndo se compreheudem os direitos ad· 
qumdos, os mteresses estabelecidos, e tradições qne são 
caras a uns ou a outros. 

Assim,. senhores, o principio altamente politico -multa 
{ter• prolubcntur, quw si fac ta fuc rint, obtinent firrnitatem
~stá consagrado em muitas leis nossas, e notavelmente na 
mterpretaçãe do ucto addicionul, aonde se mandão guardar 
e manter as leis provinciaes anteriores, contrarias á mesma 
interpretação. 

.Non est delictum nisi dependat e.v scriptura legis; é esta a 
le1 romana. M. àe Seze,jurisconsulto fraucez, refdrindo-se a 
ella, assim se exprimia::< Notai estas expressoos preciosas, 
exscriptura legis, isto quer dizer que o delicto não depende 
da disposiçiío da lei, porque a disposição da lei póde ser 
mal entendida, mal interpretada, mas da sua palavra. :> O 
profundo Carnot, referindo-se tambem a essas expressões, 
dizia: c Assim o delicto não póde fundar-se na combinação 
de disposições, porque a combinação depende do raciocínio, 
mas desde que é preciso raciocinar para demonstrar um 
delicto, tem-se confessado que não ha delicto, porque não 
ha a clareza precisa para caracterisa. lo. > 

Sou denunciado pelo crime de traição ! Em que consiste 
ella? Em haver eu attentado contra o livre exercício dopo
der judiciario. Como? Aposentando a dous desembarga
dores da relação de Pernambuco contra os arts. 151, 155 e 
outros da constituição. Vêde, senhores, e- outros;
certo esta expressão vaga não é admissivel em materia cri
min.al, onde tudo deve ser expresso e determinado. Importa 
o mesmo que dizer : réo, colligi os artigos de vossa culpa, 
preparai 1t vossa accusação. 

O qu~ diz porém o art. 151 da constituição? Diz : • o 
podt:r j udiciario é independente. :> Mas em que consiste 
essa indepcndencia? A .denuncia citando, a par do art. 151, 
o art. 155, deixa claramente ver que a indepen~encia do 
poder judiciario da qual trata o art. 151 é a independenc 
pessoal do magistrado. 

Este presupp:>sto, !L vista da constituição, não tem fun
damente algum. (Muitos apoiados.) 

O Sn. FERNANDES DA CuNHA: -Não apoiado. 
O Sn. NAnuco :- A independencia de qne falla o art. 151 

é a independencia em relação aos outros poderes politicos; 
é a independencia dos netos, das attribuiçães da j urisdicçiío; 
é a mesma que tem o pod8r executivo, enjoa membtos aliás 
são amoviveis e dependentes. c Incivile est nis• tota lege per-
3pecta una aliqua partícula ejus proposita, iudicare vel respon
dere; :. ha na constituição um artigo connexo que explica 
o eentido deste. 

• Art. 179 ~ 12 .. Será mantida a independencia do poder 
judiciario. Nenhuma autoridade poderá avocar as causas 
pendentes, suata-las ou fazer revi ver os processos findos. :> 

Sã~ o~ .~ctos de que trata este aytigo que.p?r directos 
constitmrmo um attentado contra o hvre exermcw do poder 

· j adiciario, e o crime de traição previsto pela loi de responsa
bilidade. (Muitos apoiados.) A independencia pessoal do~ ma
.gistrados, que consiste nio só na condição de perpetuidade, 
:senão tambem em outras garantias, para que elle possa li· 
vrementejulgar, livremente não só em relação aos poderes 
políticos, senão tambem em relação aos poderosos da terra 
que petrificão aos juizes, essa independ.ent:ia é um& conve
niencia, é nma necessidade (apoiado•),. mas não é a-mesma 
cousa qne a independencia ao ,poder jndiciario; a violação 
della 6 um orime1 mas niío·cr cnme de traição. 

Se a indepeudencia do magistrado de que trata o art. 155 
é a mesma independencia. de que trata o art. 151, para que 
esse art. 155? Elle fôra ocioso, porque no art. 151 estava 
tudo dito ou subentendido. · · · · 

A. independencia do poder não é o mesmo que a indepen
?enCla dos seus membros ; todos os poderes políticos são 
u;depend~nt~s, m.as -ha pod~res politi~os cujos !lJembros 
sao .amovlveJe, assim o executivo, como Já ponderei. (Muitos 
apo•ados.) 

Ha paizes onde o pod~r jadiciario é independente, e en
tretanto os magistrados são amoviveis, como na Suissa i ha 
o~tr.os onde. ta~bem elle é in~eeendente, mas· os magistrados 
sao mamOV!VeJs, com a cond1çao- quandiu se bene geaserint. 
Assim na Inglaterra e Estados-Unidos; entretanto ·nos 
Estado~Unidos o poder judiciario exerce a fuucção supre
ma. de JUlgar se as leis são contrarias á comtituição, excep
ção do direito commum que consagra a maxima-'- non sunt 
legis judicanda:, sed secundum lege judicandurn . 

A' vista do que tenho dito, para qne sej ão equiparados os 
actos de sustar a acçiio da justiça, e avocar os processos qne 
estão sob suajurisdicção, com o neto de aposentar juizes, 
seria preciso, infringindo a jurisprudencia luminosa funda
da na lei romana que citei, o auxilio .de bellos raciocínios, 
seria preciso admittir em materia criminal as figuras de 
rhetorica tomando-se o poder pelo magistrado, as pessoas 
pelos factos ; seria preeiso pôr na mesma plana a intenção 
directa e indirecta, retrogradar até a . jurisprudencia orien
tal, segundo a qual um pai é condemnado á morte porque 
nega sua filha a um pretendente, ·e este se suiCida. · 

Esea .recusa intluio mais do que influiria sobre o animo 
dos juizes. a aposentadoria de companhêiros em diversaS cir

. cumstanC!as das suas. 
Fôra irrisurio e repugnante com os princípios da .im

putação reduzir á mesma categoria a aposentaderia dos 
desembargadores, eosattentados contra afórma de governo, 
contra a religião do Estado, etc., etc. 

c O art. 95 do codigo criminal pune o crime de opp6r-se 
alguem ao livre exercício do poder judiciario e execntiv.o 
directamente e J.ilOr factos ; :. dizei-me se um individuo fe
risse ao magistrado que contra elle désse uma sentenya, vós 
o condemnariei~ pelo crime de oppôr-se ao livre exercicio do 
poder j udiciario ? Não consideraríeis esse facto indirecto, 
e repugnante tal culpabilidade?. como quereis que a apo
sentadoria seja eg.uiparada ao attentado contra o livre exer
cício do poder JUdiciario? A aposentadoria, ainda, mesmo 
quando fosse uma coacyão maior do que o ferimento no caso 
supposto, seria, como o ferimento, um facto indirecto. 

Senhorea, estas reflexões sobre a classificayão sómente 
servem par~t demonstrar que a denuncia por traiyão não foi 
senão para fazer bulha, para acareiar celebridade; e para 
expôr-me á curiosidade e ao od.io publico. (Apoiados.) 

A vossa commissão declinou a aposentadoria da esphera 
constitucional para a esphera legal~ Certt> av.ossa co~~issiio 
teve razão; assim como a sancçao ~a soCiedade c1 vil tem 
duas espheras,distiactas, a moral e a legislação, no syste~a 
representativo a legislayão tem duas espheras, a das le!s 
fundamentaes e das leis ordinaria&. Em verdade não podeiS 
compreheuder na primeira esphera um obj ecto sobre o qual 
o poder legislativo póde pro;idenciar, mas só mente os casos 
em que é defeso aos poder~s ordinarios o deliberar; assim se 
ao poder legislativo compete determinar e regular a a.posen
tadoria forçada, mas elle anão tem .determinado ou reg~do, 
o neto do governo que a decretar é illegal por ~alta de l~r, mas 
não incou.stitucional. Para que a aposentadona fosse rncons-
titucional, seria preciso que ella fosse equiparad\L á destitui
ção ; mas a aposentadoria não é ~estituição, .porq_uanto man
tem o nome, as honras, os venmmentos, os serv1ços prestlll-, 
dos. A aposentadoria é, como dizia ~m_França o relator aa 
lei de 1824, citada pela vossa comiDJssa.o, antes o reçon~e
cimento da perpetuidade do que o seu menoscapo. {Muitos 
apoiados.) · 

Em verdade seria odiosa a aposentadoria se fosse conce
dida a indivíduos que não tivessem o direito de perpetui
dade. (Apoiado•.) Se não fôra a pe_rpetuidade, comoco~
servar o nome,. as honras e os venCimentos a .quer11: ll~ 
serve ? A aposentadoria é esbulho da pe_rp~tuidade ! · I.h
reis que a. constitniyão fe~ u~ e<>bulho ao ~hreito ~e P!oprre
dade no caso de desaprop1açao; apezar da Indemn~saçao,,.~e 
é um reconhecimento desse ,direito? a perpetUidade·' será 
máis sagrada qu.e. a. .pro.priedade? :(.ltuito•~~poi<ld&s•} 

O 811. Su.n1u Low àáum aparte. 
Os., Novcca :-Senkores, nunca. pelo nosso direito admi-
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1listrativo o exercicio se consider()JI essencial á perpetuida· 
de . . Os magi&trado! siio perpetuas ; mas, segundo. a. nossa. 
Iegislaçã•J, podem elles ficar avulsos, s~m exerclCIO, por 
causa das remoções, por causa. das dem1ssõe~- do :ar~o d.e 
chefes de policia, etc. Os escri~üea, os · tabelli~e.s sao Vitah· 
cios, mas elles podem fi~ar l'rivados do exerClclO, gozando 
apenas do terço deseus vencimentos. 

Os militares têni pela conetituiytio uma patente pe!petua, 
a qual só podem perder por virtude de s~ntençn ; pois b~, 
conforme a legislação do paiz elles são privados. d_o exe!CICIO 
pór má conducta mediante um proceBI!o admnnstratlyo ; o 
exercício não é nm interesse privado, mas sempre fo1 su
bordinado ás razões de utilidade e serviço publico. (Muitos 
apoiados.) • • • 

:Mantenhão-se conservem-se , respe1tem-se os d1reJtos 
adquiridos, as v~ntagens, os meios de subs!stencin; . m~s 
não se sacrifique o exercício ao proveito particular do mdi· 
viduo. Seria levar muito longe o privilegio. 

Senhores, se o termo da perpetuidade dos magistrados é 
só a morte ou a aposentadoria voluntaria ..• 

O Sn. SILVEIRA Looo: - Póde ser a incapacidade physica 
ou moral. 

O Sn. N .• nuco: - ... a aposentadoria forçada por essa 
causa é como pela outra t1ma restricção ; se uma é incons· 
titucional a outra tambem o é. 

Como ia dizendo, se o termo da perpetuidade é só a mor~e 
ou a aposentadoria voluntaria, temos que a apos~ntadoriB 
forçada não póde ser decretada pelo poder executivo a :~~em 
c.uterisada ou appro<ada pelo poder legislativo; mas a vossa 
cummissão vos citou diversas leis appro~ando aposentado
rias for1:4das. Sobrele1•a que das discussões havidas em 
1833, 1843 e 1845 resumbta o desideratur de uma lei regu· 
!ando essas aposentadorias, e esse desideratw· ni10 haveria 
se a aposentadoria fosse considerada como inconstitucional. 

O Sn. StLVEil!A Looo : - O desideratum é a lei, e não os 
factos. 

O Sn. NAauco : - Senhores, na França se acha eótabele
cido pela constituição o principio tia inamovibilidade dos 
magistrados ; mas avessa com missão já citou a lei de 1824, 
qu~ estabelece a aposentadoria forçada por causas graves e 
pennanentes ; certo naquelle paiz se não procederia assim se 
a aposentadoria forçada fasse inconstitucional ou repug
nant~ com o principio constitucional da perpetuidadg. 

O Sn. V . T.w.n~:s:- Em França o poder j udiciatio 
não é independente; a justiça se administra em nome do rei. 

O Sn. FEnru;•m~:s DA CuNnA : -Eu. desejava que V. Ex. 
se defendesse com a constituição do paiz. 

(Ha.outros apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE : -Attenção ! 

O SR. NAnuco : ~O nobre deputado por Pernambuco 
não tem razão ; vou responder ao seu aparte. 

O poder judiciario é em França tão independente corr.o 
entre n<::~; a maxims;:-a. jus.t!ça emana do rei-não sigíií
fica senuo uma allusao h1stonca que se refere á suppressão 
das justiças senhoriaes.que provinhi(o do feudalismo e foriio 
abolidas em 1789 ; aquella mnxima desde então não expri
J?'le ~enüo a unidade da justiça do paiz em substituição das 
J ustlçns dos tempos feudaes. (ltJuitos apoiado•.) 

. ~fó~a a ~uestüo de palavras, a verdade é que o poder j u
i}ietano é mdepende?le ~á :om0 aqui; quanto á instituição, 
e a mesma cousa; mstltmdo ou nomeado o maaistrndo 
tl~a elle perp~tuo ; se nos referimos á suprema determina: 
çao elos <:>onfhctos que compete no poder real, aqui é a mes
ma couA!I• porque sabeis que á corôa, mediante a jurisdicção 
cont~nc10sa do conselho de esta:Io, pertence decidir os 
confhctos entre o pod.er judiciHio e administrativo. (Apoia .. 
dos. ) 
· Se a aposentadoria forçada foose inconstitucioual Por

tugal, cuja constituição é como a nossa, não teria d~creta
clo essa ~posentadoria pela lei de 21 de Julho a~ 185ii. 
. Opinanco que o acto n~o é inconstitucional, eu reconheço 

que e~e é illegal, por9ue uenh~ma lei o autorisa. Até aqui a 
quest>:o se tem reduz1do a declma-lo da esphera constitucio
nal par~ a esphera lega~. (llfuitos apoiados. ) 

0 
Eu n:lD gosto. de soph1smar; poTque ha muito <1eploro qnG 

· ?OP,hls~a seJa um dos typos da nossa época, e que elle 
hRJn ues ~ · gurado tanto a nossa legislação. (Apoiado!.) Con
fnsso, po1~ , qu~ o acto 'Uâo é legal, não porque seja contra as 

leis estabelecidas, mas porque não se funda em lei alguma. 
( ... poiado!.) 

Antes porém de desenyolver esta questão, permitti, se
nhores, que eu leia a camara o que disse no senado o 
illustre finado Sr. marquez de Paraná em defesa de um acto 
semelhante por elle praticado. 

O Sn. FERiUNDEs DA CvNu.,: - Colloca-se debaixo .:!.e boa 
sombra. 

O Sn. PAII.\N.,Gv.~:- Realmente é uma sombra respei
tavel. 

O Sn. PA~:s B.,nnETO : -O Sr. Nabuco niio precisa da 
sombra de ninguem. (Nuiio! apoiados.) 

(H a outros aparte!.) 

O Sn. 1'nESIDENTE : - Attençüo ! 

O Sa. NAnvco:- Dizia o nobre marquez de Paraná: 
• Sr. presidente, 11iio tenho noticia de lei alguma (e espero 

ver apresentada pelos nobres m~m bros da commissiio) poste-
rior á constituição, constitutiva da magistratura, e que 
regulando o que a este respeito fosse de dire1t0 na conformi
dade da constituição, tivesse decidido que o poder executivo 
niío podia aposentar a magistrados. Não tendo noticia de 
lei nlg\lma sobre este objecto, regulando-se neeta parte pela 
antiga legislaçiio, é evidente que o monurcha tinha o di· 
reito de aposentar os magistrados. Este direito era reco
nhecido na ordenação do livro 10 tit. 5o § 16; este direito 
era reconhecido na ordena)ÜO do livro 2o tit. 54; este direito 
era reconhecido taml:!em em assentos da casa ·· da snppli
caçiio. Ora, parece-me qne os nobres membros das duas com· 
missõ~s reunidas, para provarem a inconstitucionalidade 
destes decretos, não bastava dizer que a constituição tem 
declarado o poder j udiciario independente, e garantido a 
perpetuidade dos juizes, porque as ap.osentadonas niío siío 
derogatorias destr clausula, tanto liue ellas existem e fa

. zem-~e em paizes em que aliás é leg1slação tnmbem consti-
tucional a perpetuidade dos i uizes e a independencia do poder 
judiciario. Na falta de le~slnçiiopositivaque tivessedetarmi· 
nado ou instituidq amag1straturn da 2a instancia, formando 
regras taes pelas quaes o poder executil o não pudesse apo
senta-los, é forçoso admittii que a legislação antiga não se 
póde considerar r~vogadn, que nlio se póde considerar re
vogada tnmbem Prlo exemplo de todos os governos que se 
têm succedido unT nos outros, c pelo .assentimento de ambas 
as camnras. .................. ' ........... . 
. . .. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Mas este mi1~istro não diz isso, não recorre a prescrip· 
çõcs, nem a causa all>uma, sustenta que o neto é conforme ã 
constituição, á ppt!Ca nnterior.lllente seguida e approvada 
constantemente pela assembléa geral. • 

Senhores, sem~ influencia, sem o prestigio, sem o nome 
ào illustre finado; eu assum9 uma responsabilidade mais 
grave, defendendo-me, não como elle, mas confessando a il· 
leGalidnde. 

O acto é illegal; não basta que não haja uma lei que o 
prohiba, é precisa que haja uma lei que o autorise; as attri
buições são de difcito estricto, e devem ser expressas ; ae 
fossem ampliaveis ou subentendidas, ellas estariiío sempre 
em conflicto com ~ principal garantia Jo cidadão, que con
siste em não ser elle o brigado a fazet ou deixar de fazer 
alguma cousa senü.o em virtude da lei. (Mui toa apoiados.) A 
attribuição da autpridade seria incompatível com a garan
tia dos cidadãos. ~Muitos OJlDiados.) 

Assim, scnhore~, os netos de 1836 e 1813 eu os considero 
como approvações especiaes das apos~ntadorias de _qu~ ~e 
tratava, c não como assento de autonclade ou attnbUiçno 
para aposentar. .1 

Já vêdes, senhores, qu~ sendo acto illegal, cu tel'!ho 
necessidade de um bill de indemnidade, c pretendia pedi-lo 
?m occasiiío asada

1 
quando, se h ou v esse de discutir ? pro

Jecto de lei approvl\ndo ou reprovando as aposelltadorl8s. 
Vou dar com ullja palavra as razões pelas quaes o governo 

decretou as aposen,tadoria.s de que trat~mos . 
Senhores, o goyerno tmha a conv1cçüo de que os dous 

magistrados apose\].tados erão escandalosos, e formou essa. 
convicção á vista'da notoriedade publica e informações fide
dignas. 

O Sn. V. l:AVAI.IES:- E' perigoso ease principio. 

(Ha out!"O$ OJJartes.) 
O Sn. NAnuco: --Cumpre gue não se considere sójiiente. 
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o abuso .de que é su&ceptivel o correctivo, mas tambem o pe
rigo do privilep;Í(•, se á sombra delle siio barateadas a liber
dade, a propriedade, a honra, c a vida dos cidadãos. (Muitos 
apoiados. A vos do orador é coberta pelos aparte., e o Sr. presi
@rllt reclama a ordem.) 

V. Ex. proteja-me para que me deixem fallar, e defen
der-me. Aquelles que usim me interrompem já vejo que 
não podem ser meus juizes, 

O Sa. PnESIDENTE (com (orça) : - Attcnção , senhores l 
a discussão versa sobre um ponto muito imnortante; 
deixem o orador fallar. • 

O Sa. N.•nuco : -Mas, querois as provas, quereis os do
cumentos? Pcrmitti, senhores, que nesta occasião eu me 
seccorra dn autoridade do illustre finado, patriarcha d>l 
politica dominante, o Sr. marquez de Paraná, quando cen
surado em caso sem~lhnnte. 

Disse elle: 
c Mua disse o nobre senador que um dos aposentados apre

soutou aqui na casa um folheto Justificativo; que Rão está 
habilitado paro. decidir se eriio l undados ou não os boatos 
que corrião, que niio bnvia qu.JL'tas contrn elle, etc. Ora; ás 
vezes os juizes prevaricadores tílm muita fineza; poem 
o negocio em leilão, recebem de uma e outrn parte, mas 
a final dão justiça a quem a tem. 

" O Sa. Cosn FERREIRA : -Aponte os factos, dê provns. 
c OSa. CARNEIRO LEXO: -0 nobre senndur bem õab~ que 

eu nüo posso apontar factos nem tenho provas; se as tivesse 
outro devêra ser o meu comportamento ; aevia nüo apo
sentar esse~ magistrados, porÓHl ma~ da-los responsabi!isa-z:. 
Além de que o nobre senador não 1gnora. quanto é d1ffiCJl 
colh~r provas em casos destes. As partes que peitão os ma
gistrados, muitas vezes se gabiío do dinheiro que gaatárão 
para comprar a justiça, e com isto muito concorrem para o 
descredito da magistratura; mas, quando se manda respon
eabilisar algum jüiz, e as partes são chamadns á prova, ne
gão as tentativas tle peita e difficilmente se póde mostrar 
a prevaricação. 

c Diz a commissiío que não encontrando nos decretos, etc. 
(Lê.) E ', Sr. presidente. exactamcnte o que aconteceu com os 
decretos de 1831 e de 1833; nenhum delles estava instmido 
com documentoa ; não se segue que os ministro> niio pu
dessem ter al"um officio reservado que os esclareces5e a 
respeito das ~posentadorias de que se trata; porém a ~er
dade é que ess•s decretog não têm documen tos que os ms
truão, mas tambem·niio tinhiio do~umento :!}~um; nem os 
decretos de 1851, assicroados pelo Sr. Vergue1ro, como re
gente, nem os de 183\ po,r elle llC?nse.Jbndos, tinhiio a 
mesnia base que teve o mm1stro da ;ust1ça que concedeu 
estas aposentadorias.~ 

Senhore~. sabeis que a responsabilida.de legal é nu lia on 
quasi nu!la entre nós (apoiados) ; ass1m o attesta ~nossa 
eatatistica. (Apoiados.) Sabeis que no caso de venaltdade a 
responsabilidade legal é impraticavel pelas .razõ~s expostas. 
Sabeis além disto que a sancçiio moral esta obbterado. pelo 
espírito de facção que tem remado entre nós, e pelo patro
nato que domina a nossa terra; assim o.quell? que é no3so é 
sempre um anjo de pureza, aquelle que nos e adverso nós o 
reputamos um demonio . . 

Nessas eircumstancia~ como quere1s que o governo res
ponda e satisfaç:1 aos clamores da populnçüo que echoiio até 
os dearáos do throno '? Não ha remedw. 
Te~des considerado a significação e o al~ance destas pa

lavras-não hn remodio·?-Não ha remedw, ellas querem 
dizer: a vingança particular es~{, legitima_da; aonde não ~o. 
justiça wcial cada um que 3e vn~gue. (Mutlos apow~os.) N•o 
é possivel conceber que .s•.m per1go da arde~ pt:b!tc~ e d?s 
dir·eitos in di viduaes dos cidadãos o poder J u~wJarJO seJa 
absoluto, sem responsabilidade, sem correct1 vo algum. 
(Muitos apoiados.) 

Senhores, eu sou magistrad?, mas digo. que e&se_poder 
sem responsabilidade e correctlvo provoc.u·ta. a reacçao ~os 
outros poderes · poli~icos, a ~e~cçã.o ~a so~1edade. (JJlu•!~·' 
a.z,oiados.) A pet·petmdade fo1 lilstltmda lh:O em pro.ve~co 
da maaistrado, mas a bem da sociedade e pa~n garantia da 
vida honra e liberdade dos cidadãos, (J}fwtos apowdos .) 
Qua~~o, ao contrario, essa perpet~tidad: co~pr01;;ette es·
ses ob;ectos sagrados, como é poss1vel respe. ,a-la ' (Mw.tos 
apoiados.) 

(Ha alguns apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE : - Attenção ! 

O Sa. NAnuco:- Senhores, estou doente, faço um es
forço auperior ás minhas forças. 

O Sa. PnsmENTE:- Peço aos honrados membros que 
não interrompão ao orador. 

O ha. N•nuco:- Dizia, senhores, o illustrado ~anta· · 
lembert : c Niio ha·· coilsa mais propria p11ra to·mar umo. 
constituiçiio odiosa e ridícula ~o que colloca-la entre o 
paiz e o. sua honra, entre o paiz e a sua liberdade, entre o 
paiz e a sua salvação; >parodiando. este pensamento eu d~rei 
que nada ha mais proprio para tornar odioso o poder j udi
ciario do que collocar o prhilegio entre a ma~istratura e a 
sociedade. Nenhum privilegio póde ser respe1tado quando 
falU âs razões da suo. instituição. (Muitos opoiados. ) 

(lia muitos apartes qua interrsmpem o9 orador.) 

O Sn. PRESIDENTE : - Attençiio, senhores I 

O Sa. N•ouco:- Senhores, não acompanho o desideratum. 
daquelles que querem uma lei reaulamentar da aposenta
doria forçada dos magistrados. Ênteudo que essa lei seria 
problema difficilimo, porque, ou a autoridade conferida ao 
governo Beria cercada de tantas garantia3 e formulas, que 
tornariiio a metlida imptaticavel, ou seria discricionaria, e 
então ;;e tornaria uma espada de Damocles suspensa sobre a 
cabeça de todos o& magistrados, ainda os mais honrados e 
da mais acrisolada probidade. 

Uma lei como essa de Poxtug2l, eu não o. queria por 
perigosa. O estado actual das causas é !fl~lhor; porquanto, 
senhores, estes netos são sómente admltttdos em casos ex· 
traordinarios, e dependentes da approvação do parlamento, 
que é a coneciencia do paiz (muitos apoiados) ; dependendo 
o neto plenamente de vós, o ~inisterio ~erá caut:loso ; 
o magistrado honrado e o magrstrado duVJdo~o seruo res · 
peitados, o golpe será sómente contra o mngt8trado .es· 
canduloso. . 

Nestes casos especiaes e extraordinarios c(u.e dependem 
de vossa approvnção pam seu complemento teme.1 s o abus? ~ 
a representação nacional não será UJ;na garnnt1a ~o ma~IS
trnclo? o magistrado ing~ez e o magtstrudo a~~rwa~o os 
Unidos-Estados, os ma~1strados ~essas duns n~çoes livres e 
adianto das , são destituidvs pelo governo com o parlam~nto, 
quando a sua co~ducta ~má; pois )>em •. eilsa garantia do. 
representação nac10nal que nesses patzés basta para a des
tituição será entre nós iusufficiente para o caso de aposenta
doria que tanto differe da destituiç1i?? (Muitos_a)loiados.) 

O nobre deputado pelo Maranhão at~da nos dt~s" CiUe o 
mal procedia ~a má escolh~ de ~agtstrados. ~en hores, 
no meu relatorJO vos confes~e1 na d1fficuldades d•s .nome~
ções, e ainda mesmo havendo noviciado não é pos~tvel de1- · 
xar de errar; as nomeações se fa.zem por presump!oes, mll;s 
as presumpções são falliveis c os homens degenerao .. 9 mr~ 
nistro além disto não conhece a todos, depende de mfor
mações, e ns informaçõ:s se resent~m do patro~ato; nem 
todos os que recommendao seguem nquclla mnx1ma de Ho-. 
x-acio : 

Qual em comnumdas etwm alque etiam adspice. 
Na moa: incutiant aliena tibi peccata 1•udo1·em. 

Poucos são os que se col_l~cüo no lugar <le ministro, e 
consiàerão a sua 1esponsab1~1d~d~ ; em geral ns recommen
dações sempre dizem que o. mdiVIdno é um, assombro de 
ta:lento um portento de vtrtude; entretanto uma recom
mendaÇão é ás vézes questão de vida e morte. Portanto. a. 
culpa é de todos nós. (A poiados.) .. . . 

Senhores, não posso continuar mais : ~oncl~o c~m um 
pensamento do sabio D'AgiAP.sseau: c A tpfa~ra. nao vem 
do cad11 falso, mns do crime. • Tenho ~onscteneta, se~hG!_cs, 
de que o acto que pratiquei é um serv1ço que p~este1 á JUS
tiça, e ao meu pai~; qu~ em vez de ser u~ cnme, . é par~ 
ruim gloria; e po1s res~guD tlo sup!lortare1 tod~s . 11.s. couse 
quencia~ do meu procedtmento. (~1wto bem, mwto born.) 

(o orador comJwimentado po1; muitos ·s~nho·res que a eÜil 

se dirigem.) 
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§:essão em 20 de .l.gosto. 

DENU:'\CI .\ CO;Ull.\ O E:\·llll'IISTRO D.\ Jt:STIÇA (') . 

O Sn. Go~iis DE Sovz" sente a posição delicada e emba
raçada em que se acha; Por mais grave que seja uma falta, 
por maior que seja um crime, o accueado sempre inspira 
lDais intetesse, desperta mais sympnthin do que o uccusador. 
Cabendo-lhe pois a palavra depois do Sr. ex-ministro da 
justiça, a· orador vê a difficuldade, senão a impossibilidade, 
em que elle se acha de c&ptivar a attenção da e<tmara. Se 
um accusndo ordinario póde despertar sympnthias, o que 
nüo deve acontecer quando se trata de um ministro da corôa 
que ha pouco sustentava as redeas do governo, a denuncia 
sendo apresentada perante uma asscinbléa composta em 
grande parte de seuscorreligionarios, seus amigos, e de ho
mens que h a poucos dias seguiiio a sua política, faziüo párte 
da sua administraçüo. 

Porém se o orador não p6de invocar as sympnthias da
quelles que o ouvem, invocando os princípios de justiça, 
elle espera que o oução com uma parte dnquclla attençiio 
que ·com tanta abundancia foi dada no orador antecedente. 
:Se ao Sr. ex-ministro da justiça cabia o defender-se por ter 
violado o pacto fundamental do imperio, a elle orador com
pete, senãl> tão ardua, ao menos a delicada tarefa de defeu
der .. se cpntra a imputação de irrrefiectido e leviano que lhe 
lançou o Sr ex ministro da justiça de haver accusado sem 
piofundas convicções a tão alto funccionario publico. 

Não houve contradicção alguma quando, apresentando 
uma denuncia contra o Sr. ex-ministro da justiça, o orador, 
falh:mdo na alta inconstitucionalidade do a c to, fez ver a 
possibiliàade de se lhe dar um bi/l de indemnidade. Toda 
a denuncia não.suppõe desejo de accusar, mas sim o de 
conhecer da e:Gsteucia de um crime. No caso nctual, o crime 
era evidente; a constituição tinhr. ~ido manifestamente 
violada, e calcrrdas aos pés as leis do paiz. Razões cxt~aor
dln :;nias sómeote poderião e!3cu!iar es :::e acto, e o orador, 
n>:o .sendo lev~do por motivo algum peswnl contra o Sr. ex .. 
Dllmstro da J us~içn, n ~o querut deiinitivamente jul<Ta-lo 
:mte? d~ o ter,onvido. Não havia pois, ao mesmo te~po, 
deseJO ne con(l~mur.r e absoh·et· .. porém de fazer uma cousa 
ou. ?Utra, ~cgu~tdo as ra;~;ões apresentadas pelo Sr. cx-
I!nmstro da J ust1ça. ~ 

Além disso , se o orador, quando apresentou a sua 
d:_nuncia, e~tava persuadido que a camaru a nüoadmittiriu, 
nao se seg)le 9-ue e~ e anão devesse apresentar, nem que seu 
fim fosse umcamente fazer barulho, como diz o Sr. Nabu
co. Ministros são mui raramente accusados e ainda mais 
rarame~~e punido>, e nem o_ o_rador pensa q,;_e castigos se
veros seJ>lO adequados aos mm1stros da corôa, partilhando 
~es~ ponto a opinião de muitos escriptores illustres, Ben
J~mm Coustant, por exemplo, que pensão que a discus
sao pa.tlamentar, a censura severa exercida sobre ~ acto 
a solemnidacl? _delle e a pctda de confiança da nação, sejã~ 
pumçoea s'!lftiClentes. O orador não queria outra causa e 
IS&O elle conseguia de uma maneira muito mais ~ompl~ta 
do que elle mesmo espe_rava a principio. 

O orador passa dep01s a· refutar o principio emittido pelo 
Sr. Nabuco de que a mdepcndencia do poder judiciario não 
se ach~ atacada quando um ou mais de seus membros o é. 
Elle nao pl)d~_conceber semelhantes theorias, que, a serem 
exacta_s, le_varmo a completa destruição o systema repre
~en~.ttvo. Todo o poder político é confiado a um ou mais 
:U:dl'liduos,. e se fosse possível, atacando esses individuas, 
nao ~:_strm_r :sses poderes, a consequencia seria que elles 
poden_ao existir sem ter exercício algnm. 

Ass!m,. se uma questão na camaraem q.ue o governo esti
vesse m:eres.sado, algum. deputado emittmdo uma opinião 
contrar1a ao governo , fora por neto arbitraria e violento 
preso, e dess~ modo imtimidados todos os outros-quo tives
~em _de segwr o mesmo caminho, o nobre ex-ministro da 
J~•tlça pr~tende que haveria ainda na camara liberdade de 
ilis~ussao, e que as camaras gozarião de todas as suas prero
~ativa~ e daquella independencia que se requer na confecção 
das lets. Da mesml!- maneira se nm senador fosse expulso 
... ~.~:nado ; ~e um JOrnalista, J!Or. emit.tir sua opinião com 
~ueza, VIsse aua typographia. mvadida.,. seu. j<Omal con-

(') .A .rapidez com que fallou o Sr. Gomes de Souza 
jl(lrmlttto ~os tachygro.pàos tomar todo o seu discuno 
JSso·o publicamos em resumo, • 

não 
Por 

fiscado .e n. sua pessoa mais ou menos ultrajada; se um cida
dão requisitando habeas-cot·pus, nos termos que alei~arantee 
permitte, visse recusado esse primeiropaladium dahberdade 
individual, por intervençüe immediata. do governo. segundo 
a theoria do Sr. ex-ministro da justiça, o senado conti
nuariaa gozar de todas as.suas prerogativas, todos os cidadãos 
terião direito de emitt1r livremente as suas opiniões, e não 
ser preso indefinidamente senão em virtude de sentença. 

O principio do Sr. ex · ministro da justiça traduzido em 
outras palavras, 1·eduz-:;e a dizer, que um principio qual
quer existe quando elle está traduzido em lei escripta, bem 
que possão ser maltratados de uma maneira qualquer aquel
les qut! tiverem de o exercitnr onde se aproveitar delle de 
uma maneira qualquer. Assim a instituição dos jurados fi. 
cnrú intacta desde o momento que se escrever que todo o 
cidadão serí1 julgado sómente por seus pares, bem que o 
governo possa punir du uma mnneirn qualquer este ou aquelle 
jurado que der um voto contrario áquellc que clle lhe 
ti\'er insinuado. Havcni ind;,pentlencin do poder judiciario 
desde o momento quo n lei disser: o pod~r j udiciario é inde
pendente, bem que no go~er~o reote o direito (lc suspender, 
remover, aposentar, dem1ttar a um qualquer de seus mem· 
bras. 

O Sr. Gomes de·Sour.a, continuando ainda o seu discurso, 
e>tranha que o nobre ex-ministro da justiça, tüo cheio de 
illustrs1'ão e de talento cemo é, recorra para sua defesa ás 
pnl:wras que o finado Sr. marquez de Pnran(l, nccusado pelo 
mesmo crime de que é accusado o Sr. Nabuco, foi obrigado 
a apresentar em sua defesa. As palavras do Sr. marquez 
de Paraná, muito validas em outras materias, niio têm no 
caso actual importnncia nenhuma. O or.ador con~ebe a ar
gumentação fraca, destituída de fundamentoE, sophistica, 
a~r~sentnda pelo Sr. ex-ministro da justiça; a posi~ão falsa 
c msuat~nt>tvel em que elle se collocou, nüo permittia outra 
cousa. Tambem o1orallor, deixando de responder a cada um 
Je seus argument.os que serão refutados indirectamente no 
correr de seu disc:urso, vai refutar o parecer da com missão, 
e depois tratar i,la questi'io de )lma maneira o-oral, pelos 
principies de dire,ito constitucional. "' 

Recon!•eecndo ~ue a co':sti~u.içii_o garante a _independenciit 
cperpet.utdado dos cargosJ udtcwnos, a comm.1ssão per"' unta 
se a aposeutadorill de magistrados por acto do goverifo im
porta ou ~iio :Ut;n~-.violação da independencia e perpetuidade 
do poder JUdiCmno. Para resolver essa questão, elln. entra 
em ma teria citan4o o parecer de uma com missão da camara 
dos deput•dos em França, que em 1824 foi encarregada de 
dar sua opinião sobre a questão importante da aposentadoria 
de magistrados. 

O orador estranha que em uma mataria tão grave como 
a qu~ está em. ~is~ussão, a commissíio encarregada de 
exammar a denn,n01a apresentada contra um ministro da 
corôa, em •·ez de r~correr ao que dispõe a nossa legislação e 
a constituição do imperio, ou a principias geraes de direito 
politico, tenha t01,nado por ponto de partida aquillo que se 
passa em um paiz estrangeiro. Niio se cita mesmo uma lei, 
mas um simples narecer de uma commissão da camara dos 
deputados, parece,r de que nem mesmo se dá o nome dos seus 
assignatarios. A jllBneira mais ou menos tumultuaria por 
que em toda a parte as eleições são feitas não dá por certo 
a melhor garantillr da vir-tude e illustração de todos ·os se'llS 
membros ; o pareçer portanto de uma simples commissão de 
qualquer camara temperaria quando niio se dá o nome dos 
seus assignatario~ não póde ser de menor peeo ou conside
ração em questão tão gra.ve. 

Mas o que tornil sobremodo frn.co e impotente esse mei_o 
d~_J que a ~omt?-iss~o lançou mão para defender ao Sr. ex-nn
mstro da JUStiça ,e o estado partiCular da camara franceza 
de 1824. 

Composta com elfeito pela maior parte de homens que 
tinhão feito parte da camara de 18l5, dessa camara que 
pelo seu procedimento mereceu o nome -ie incomparavel (in
trouvable); comP9sta em quasi sua totalidade de emigrados, 
jornalistas e ::>am~hletarios do antigo regimen (!'an_cien ré
gime), de nobres ~ realistas vermelhos das provmCJas, ho
mens totalmente :rlheios aos negucios publicas, de· educação 
em grande parte ~ncompleta, animados todos de odio pelos 
principias da revo!wl!o, e respfrando sómente vingança, ella 
faz reviver as leisld11 convenção regicida. Entra·em discus
_sil.o um projeeto de lei punindo com prisão de 3 mezes a 5 
annos aquelles que déssem gritos .sediciosos; e apezar de 
que essa pena fosf.e já feita pelos ministroa tão severa afim 
de adapta-la ás djsposiçõeíl da camara, entretanto ella ahi 



foi recebida cc.m indignação, todos apresentando emendas 
que a tornassem de mais em mais severa ; uns propunhão 
prisão por 10 annos, outros dcstorro e confiscação ; mo1·te! 
morte I exclamavüo de um lado da camnra& a pena dos par
ricidas 1 echoau. do lado opposto. 

A esta suocedeu a lei de suspensão das garantias indivi
duaese da creação de tribunaes marciues para julgar crimes 
politicos. Composto de um prebrute e de quntro membros, 
tirados dos tl'ibunaes de primeira instancia, esaes novos tri
bunaes jul~aviío sempre sem jurados. O pl'eboste era n mes
mo accusador publico; o precesso tão breve quanto era 
possível, o accusado dentro de vinte e quatro horas. a c~mtar 
do instante em que tinha sido preso, devia ser levado ao 
tribunal JlTebostal, o qual devia julga-lo na mesma sessão, 
sendo a sentença immediatamente executada sem possibili
dnde nlflUID!L de reYisüo do tribunal de cassação ou de qual
quer outro tribunal superior. 

Nüo contente com isso Hyde do Neuville se levanta para 
propôr que os juizes fossem destituídos á vontade do rei, 
ni\oconsorvnudo seus cargos senão durante um anno 1 Essa 
camara deu o espectacuro raro e até enti\o sem exemplo na 
historin das nnções de um monarchn liaado com o partido 
liberal pa~a manterem uma carta que clla se esforçava em 
dilacerar. A's palavras magnanimas e cheias de clemencb 
do rei clla respondia formando listas ge!'Rea de proscripção, 
nas quncs, sob o nome tornado celebre de categorias. deviiio-se 
distribuir, como culpados por crimes políticos, todos aquel
les que directa ou indircctamentc tinhiío tomado parte ou 
adherido ao rtovorno de Napoleão, o que comprehendiQ, póde
aedizer, a F~nça inteira . Tal foi em summa o procedimento 
desta camara ; mais realista, como. se dizia então, quo o rei,. 
aos olhos da qual elle passava por jacobino, e eeus ministros 
por bonapartistas, que Luiz XVIII, aconselhado por seus 
ministros, pelo imperador Al~xaudre, por todo o mundo, 
foi obrigado a dissolvê-la. . . _ 

O orador, entrando então em algumas cons1deruçoes 
sobre o período da histeria de França desde 1815 até 1824, 
nota como por golpes de estado successivos e por continua
das alterações no systema eleitoral, >l camara, pela renova
ção annual c e um quinto de seus t;tem~ros, euc~endo-~e de 
mais a mais de membros do partido liberal, fo1 depo1s de 
1819 se transformando de novo em ultra-realista. Cheia em 
1824 em sua maioria rlos mesmos homens que tinhiio 
formado a wcomparaeel. ella começo~, debaixo. da per
niciosa influencia de Villele, essa ser1e de roed1das que 
devião conduzir o ramo mais velho dos Bourbons a perder o 
throno rla França. Luiz XVIII mesmo o pre~ell:tia, mas o 
estado deploravel de sua saude não ~he ECr~1t:1a defender 
por maio tempo uma charta que seu 1rmao tao Imprudente
mente se esforçava em destruir. 

c A final, disse elle, depois da retirada do segundo minis
terioRichelieu, 1\1. Villele triumphou ; eu pouco conheço os 
homens que com elle fazem parte do meu conselho, :u 
creio entretanto que elles teráõ boll?- ~enso assaz par~ nao 
annuirem a todas as loucuras da dtre•ta. Eu me consHiero 
desde este momento como aniquilado, .sub.mettendo-me a~ 
destino commum aos monarchas constJtuclOnaes. Até aqm 
eu tenho defendido a minha corôa ; se meu irmão a lança 
pelos ares a culpa não é minha. ~ . 

Não admira, pois, que a camara, composta dessa ~anmra 
e dirigida por um tal homem, começa~se ~go pc:r fazer re
viver algumas daquellas mdidas que tmhu? e~mtado tanto 
a animosidade pnblica. Declarando-se pnme•ro que tudo 
permanente ( elle decretou que duraria 7 annos, em vez de 
se renovar todos os nnnos de um quinto ile ~eus mem~ros), 
ella nüo tardou )ogo a atacar a indep~ndencm da ma~•stra
tura, creando uma lei de aposentadonas, que basta Citar as 
palavras da ~commissão encarregada de forma-la para mos-
trar o que se tinha em vista : . . 

c E' para distribuir justiça que a cart~ CO?st;tuCIOllal 
instituía juizes. E' para que elles possão d1str.•bm-la sem
pre com coragem, imparcialidade, indep~ndenma e s~gUJl:dO 
as suas luz~s e consciencia, que a mesma carta constJtuc~o
nal determinou que fosse;n. inam?viveis. Esta_garantla, 
porém, está ligada ao exercww poss1vel da~ funcçoes ~elega
das · desde que houver impedimento que 1mporte a lmpQs
sibiÚdade de bem preenchê -las, cessa-se po: esse facto de 
ser juiz. E ' uma força maior ~ gual é preCiso ced~r. E;s~e 
direito est(L pois ligado ao exerC!ClO, .~u antes está. •mJ>hCI
tamente dependente do exercício. poss1vel de taes ~uncçoes. ~ 

O orador nota que ha aqui, assim .c?m? na lm. prop~sta 
pelo Sr. Nabueo so.bre relqrma jud1c1ana, deseJO umça-
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n;e~tc. de cl~r ao governooarhitrio de influenciar o poder j~ 
dJ~mrw, po•.s qu e hem entendido cs~á, sem que para isso 
haJ~ ncces~1~ade da faze~-se uma le1, que o mHgístrndo que · 
por 1mpossJb1l1dade physiCa ou moral não puder exercer ó 
seu empr_ego deixar~ n_ecessariam~ntede o exercer. Ninguem 
censurarm a um numstro que tivesse apo~entado nm des
embargador ou juiz de direito doudo, e se enfermidades 
graves o acommetterem elle mais que voluntariamente recebe
rá_anpoeentndoria que o governo lhe quizer dar. Uma lei 
po1s nesse sentido não é mais d? que um pretexto para 
o gove~no poder aposentar os Il:lag:s:ra~os que elle julgue 
convemente afastar dos cargos JUdwmnos: 

A com missão r:assa depois a examinar .os precedentes e 
ahi commette tres e:ros grave~ _; em primeiro lugar dizendo 
que as aposentadonas por acto do poder executivo desde 
longa data estabelecidos no paiz, parecem justifitar ou 
mesmo escusar o decreto de 29 de Novembro. A commissão 
~qui conft~u~e _f•~ctos c1ue. existem desde muito tempo com 
fac:to~ que ex1stlrao ha mmto tempo . Se .desde os primeiros 
tempos de nossa iudepenclcncia a té hoje tivesse havido uma 
serie de actos do governo aposentando desembargadores e 
esses netos tivessem sido confirmados pelo corpo legislativo 
enttío poder-ee-hia dizer que havia uma serie de precedent~ 
favoraveis ; porém os unicos factos citados pela eommiesão 
siio dous, que ti verão lugar em 1836 e 1843 ; o nltim0 tendo 
lugar hn 14 r.nnos, ia to é, pouco mais ou menos a metad.e do 
tempo que tem decorrido desde nossa independedcia até 
~L . 

Se 15 annos é alguma causa na historia de qualquer 
povo, o que ha de acontecer com aquelle que só tem 30 
annos de existencia política, passando do 5ystema colonial 
ao systema da liberdade! Pm; ventura o paiz não tem nesse 
espaço de tempo feito progressos rapidos e agigan tados? Como 
é que se quer tornar por norma de conducta de hoje aquillo 
que se fez ha tanto tempo? Tanto .é verdade que .o paizamolda. 
a sua marcha aos tempos e tende a repellir medidas dessa 
ordem, que a ultima aposentadoria iozçada que houve .• 
feita por acto do ·poder executivo, não foi coníirmad~; .pelo 
poder legislativo. 

<O orador nessa occasião protesta contra asupposição que· 
lhe attribue o Sr. Nabuco de querer passar taboa·rasa sobre
a legblação de todas as camaras passadas, querendo con-· 
siderar a ultima 8ómente como soberana. O orador. não 
disse nem podia dizer tal cousa·. Respeitador como é da lei 
escripta, elle quer que ella seja executada aipda mesmo que 
não seja boa ; não é pois contra a legislação que elle se le
vanta, o que elle disse e o que elle sustenta é que cada camara 
tem o direito e mesmo obrigação de exercer uma censura 
com responsabilidade sobre os membros da administração, e 
uma censura mor:!.l sem responsabilidade sobre todas as ca
maras transactas ; não sómente isto resulta de um artigo 
expresso do nosso pacto fundamental, que quer que a assem• 
bléa no principio de suas. 8essões ex.amiue se a constituição 
tem sido ou não violada, porém dos principias mais funda
mentaes de direi to político. 

Por que razão uma das camarns é temporaria, e é curto o 
tempo de cnda leuislatura '? Não é para .que o deputado, de
pendente do povo "'para sua reeleição, repzesente.as idéas do . 
mesmo povo, porém demais as s.uas ultimas idéas? Não é · 
cousa evidente, admit.tida por todo mundo, que um« camara 
tem pararia variando constantemente de physionomia repre
senta sempre a actualidade? Como é pois que se quer que 
um neto legislativo que passou lia muito teml?o possa 3:inda 
servir hoje de norma 7 Porque uma coll:"' " .convemente 
hoje não se segue que ella o serf1. daqm a 10, 20, 30., 100 
a:anos. 

Mas os _precedentes, diz acommis.são, são numerosos. Nu
merosos? Srto só mente dons ; ora, h a outros tantos a f;t_vor, 
ha outras tantas aposentadorias que p.ã': forão .tnmbem 
confirmadas,. e a ultima em que a comm1ssao w apara é ~on
traproduoente e sua argt:men;:ação é falsa e crronea. 

A ultima aposentadona fo; confirmada pela camara, P<?.· 
rém rejeitada pelo senado, e 1sso, bem l~n~ de ;era f~vor, 
parece ao orador que é contra a commlSSllO. Um proJeCt0 
qualquer de lei, emqua.nto pão p~ssa pelos tres ramos de "que 
se compõe o·poder leg•s~at1vo, n<Lo. tem força alguma de l.el., 
não vale nada, niío tem 1mportanc1a alguma. O .orador am
aa·vai mais longe .affirmando que q~ap.do uma resolução-. 
qnalquer passa em uma camara e é reJeltada pela outra, lia 
pelo meuos tanta 1 aziío para se dizer que ella é má, incon
veniente, quanto b.on. 

Não é sem razão, diz. o oradot·, que o poder legislativo en· 
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trenós é composto de tres partes, camara dos deputados, 
senado e o soberano. d od 

é o numero de sentidos differentes que temos, Fnda um des
ses sentidos nos levando ao conheoimento de uma ordem 
differente de factos, assim cada uma das tres partes dopo
der legislativo percebe, desoobre no projeeto de lei que 
lhe é submettido uma ord11m de factos que poderiilo ter 
passado totalmente desapercebidos ás duas nutras. 

Toda a constituiçüo boa como é a possa, c~ean o P e
res pvliticos, investidos de prerogat1vas mf!1s ou menos 
extensas, deve immediatamente tratar de p~r obstaculos, 
levantar barreiras nos _abusos que elles poder1ao commetter. 
Os abusos do poder judiciario, do peder executivo, podem 
ser muito consid..,ra vei~, masuiio se podem .de modo nenh~m 
compurnr com nq nelles que poderiiio prov1r do poder leg•~
lativo. Os abusos do poiler judiciario e poder executivo eno 
ordinariamente lento~ e grad.uaes ; durante que. o po~er le
gisltitivo poderia; em um só d1a, revolver a comtltmç:•o ~oda 
do imperio. Tarnbem o uo~so pacto fundamental fo1 amda 
mn.is C'auteloso em pôr termo nos. abusos provenitmtec deste 
poder do que de todos os outros. Elle o dividia primeiro e.m 
tres partes, e féz cad:o uron d e~sn s t-res partes totnlmente dlf
ferentes umas dns outrns, afim de que n meHua lt'i f,os~e em 
c!lda umn dellas encarada debnixp de differentes pontos de 
~ista . 

Niio parece pois ao orador q1;1.e a oommis&~o usaase de 
argumentnçi\o de modo algum vahda, quando c1tavn o facto 
de ter ~ido confirmada pela camnra dos deputados a ultima 

· aposentadoria de desembnr~adorea que hou~e. feita pelo 
poder executivo, porém rejeitada pelo senado. ::le o poder le
gislativo fosse composto de tres partes analogo.s, o facto de 
ter uma medida qualquer pnssado em uma dtill11s daria um 
terço de probnbilidad~ · 11 fnv0r da conv~niencia, importan
cia, utilidttde ou justeza da mesma meàid11; m11s sendo elle 
co'mP9sto de elementos muito difforentcs, o fncto de haver 
pnssa'no n:t camnm dos dc·putndos s6mente provn mnis con
tra do que n l'tt~or. 

O orndor li' o pnrccer que entiio so deu no senado, e 
que termina por cstn3 palavras: Assim a camara dos deputnclos, composta de homens que 

sahiriio da massa ~eral da . nação, dependente sempre ~o 
povo pllra n sua ele1çiio futura, niio querendo perder a posi
ção honrosa que occ.upão, siio obrigados a cada momento em 
suas determinações, em suas deliberações, a consultar as 
idéas c as opiniões do povo; e~sa camara representa (ao me
nos quando ella está re.,.ularmente formadn) meL10r do que 
qualquer outro corpo o~ interessee geraes da nnçüo. Mas se 
o deputado conhece e consult{\ bem os interesses d~ povo, 
não 8e pócle deixar de negar qu~ elle algumas_vezes na.o .con
sulte a esses interesses demasiadamente, nao se SUJeite a 
todos os caprichos da multidão, e não adopte e ab1 ace idéas 
apenas emittidas e ainda não examinadas, idéas que pelo 
mesmo publico são approvadas hoje e reprovadas amanhüa 
por nqnelles mesmos que eriio seus defensores os mais ar · 
dentes, Os deputados podt•, além disso, ser grandemente 
influenciados pelo poder executivo. 

O soberano, como legislador, está em po•ição diRmetral
mente opposta áquella ~m que se acha. a camara d~s de
putados. Nascido no mc1o da abundanc1a, da prosperidade 
e da riqueza, vendo todos os seus deseJOS facil e prompta
mente aatisfeitos, o soberano, em uma esphera muito elevada, 
nunca poderá flizer idéa exacta e completa dos soffrimentos 
e necessidades sociaes. 

De outro lado a elevaçlio mesmo de sua posição, perpetua
mente delle e de ma família, dá-lhe uma calma e imparci:r
lidade na apreciação das leis que a camara dos deputados 
nnncP. poderá ter, Permanentemente no poder, elle possue 
uma fonte abundante de informações que nenhuma outra 
pessoa póde t~r; de ou~ro lado, muito elevado e fóra de toda 
a lei , o soberano não póde, pela experiencia, reconhecer, 
como qualquer cidadão, todas as vantagens ou inconvenien
tes que provêm desta ou daquella medida. O deputado, não 
contente com a actualidade, lança-se em continuadas re
fórmas para melhorar a sociedade de que elle faz parte e 
cujos solfrimentos partilha; o soberano, que sempre se acha 
b~m . consulta os inconvenientes de reformas futuras; um 
quer procurar o bem, outro evitar o mal; a camara é movei e 
varinvel como o tempo, ü soberano fixo -e calmo como a eter
nidade. 

O senado ;~cha-se em uma posiçfio intermediaria, appro
ximando-sé mais ora do caracter do soberano, ora da cama
ra .dos deputados, segnudo_ a natureza de sua organisação. 
Entre n6s, conhecendo as necessidades do povo de que elles · 
já fizerão parte, porém não <lependendo mais delle para 
uma reeleição por serem vitalicios, os senadores teriiio a 
independen~ia e parcialidade do soberano se ellee não tives· 
ssem de prover aos interesses de suas famílias, e não aspi
rassem constantemente occupar os altos cargoa administrac 
ti vos. 

Ora, como as nossas opiniões e a maneira porqae nós en
caramos as causas, contimín ainda e orador, dependem do . 
nosso caracter, .da nossa posição, dos nossos interesses e do 
papel que representamos no mundo, resulta gue as tres 
partes de que se compõe a legislatura, sendo mmto differen
tes umas das outras, um mesmo projecto de lei será encarado 
erll cada uma dellas debaixo de pontos · de ~ista e faces dif
ferentes. Da mesma maneira. que nós quando tomamos co
nhecimento de um c<irpo, percebemos a sua fórma e o seu 
colorido pelo sentido da vista, o movimento vibratorio de 
suas molleculas pelo sentido do ouvido, a aspereza, polidez, 
rugosidade de sua superficie pe~o sentido do tacto, e temos 
uma idéa tanto mais completa do meémo corpoquante maior 

< Neste termo;, sendo incontcstnvd que n npos~ntadoria 
é um dos meios de privar o empregado do cxercicio do seu 
emprego, niio póde ella ser applicada R empregados que a 
constituiçüo quer que sejiio perpetuas. Se ao poder de re
mover os magistrados de um para outro lugar, que a cons
tituição admitto, se accrescentar o poder de aposenta-los 
até contra vontade, o que a con~tituiçüo niio permitte, des
truída fica completamente a independencia do poàer jndi
ciario, já muito abalada por outros motivos, e alluido o 
_systema representativo na sua base essencial. 

< Süo portanto as commissões de parecer que o senado 
niio dê o seu assentimento á resolução vinda da outra ca
mara. - Vergueiro. - Paula Souza. - Costa Ferreira. -
Conde de Valença. - Barllo do Pontal, ~ 

O -orador, depo'is de algumas reflexões sobre ess~ parecer 
que foi appro,·ado pelo senado, e depois, nas suas conclusões 
pela camarn dos deputados, que votou fundos para que cs 
desembargadores '11ue tinhão sido aposentados fossem exer
cer novamente seus cargos, termina essa parte de seu dis
curso dizendo que se se tratasse de decidir a questão por 
pareceres, ag da <;amara mtrouvable, citado l?eln nobre com
mi·ssão, elle oppm,tha o que acaba de ler, ass1gnndo por al
guns dos nossos mais distinctos estadistas. 

A commissã.o ef' carrega~da de dar o seu parecer sobre a 
denundaaj?resen ada contra o ex·ministro da justiça, no 
seu propos1to de . ustentar o que é evidentement~ insus
tentavel, invocanll.o sempre a seu favor argumenhls fra
quissimos, diz que a reforma judiciaria do Sr. Nabuco, 
reforma que já foi npprovada pela camara, e em que se dá 
no governo auto~isaçiio para aposentar dcsembnrgndorea 
debaixo de certa~ e determinadas condições, vem ainda 
escusar o decreto 1 de 29 de Novembro do Rnno passado. 

O erador já mostrou que tudo que passn em uma só ca
mara e é rejeitadq pela outra, não sómente não tem força 
alguma de lei, como todo o mundo sabe, porém de mais ha 
grande probabilidltde de ser medida prej udicinl. H a tres 
annos que essa reforma foi approvada pela cam_ara, ~ en~re~ 
tanto ella ainda não passou no senado; ella nao fo1 ah1, é 
verdade, deHnitivámente rejeitada, porém parece ter sido 
indefinidame>:te a~iada, tendo grande p:n!e dos membros 
do senado se declarado decididamente contra. ella . 
• Com elfeito, eE~~ndo o Sr. Nab.uco tres\annos no ministe

rw, não era poss1vel que elle dmxasse d~ fazer p~ssar um.a 
lei de tanto alcance, se por ventura elle Julgasse 1aso possl
vel. De duas cousils uma: ou o Sr. Nabuco apresentou um_a 
lei sobre reformaJ~diciar.ia e ~pois a:rependeu.se, e!et--1-
rou·n, o que suppõymcons1deraçao e mmto pouca reflexao ~a 
parte delle, cousa 11ue orador nii.o admitte, ou ent~o elle !lao 
apresentou· a á discussão no senado porque era mtposstvel 
que clla ali pas3aSfe· . .'. . 

A commissão recorre ninda á vrganisaçiio JUdJctarJa em 
outros paizes, mas o orador, analysando o que se 12assa n~ 
Belgica França Estados-Unidos e Inglaterra, .tira dah1 
novos a;p:umen~s contra o parecer da commissiio. Elle ~b·· 
serva nesses paizeu o. tendencia que ha em tornar a magtE
tratura de mais a 1 mais independente, e . demora-se nesse 
sentido mais espeqialmente sobre a Inglaterra. . . . 

Depois de haver citado· exemplos memorave1s de 'J usttça 
feita durante os reina4os_ de He~r!que IV, Jacques I,, e a 
rainha Anna a qomm1ssao dos J u1zea, sendo tlurante !wRe 
placitu, e co~prov,a4a com a. opinião de esoriptores antigos 
-(Felippede Commi?es), a alta reputação de que gozava desde. 
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longo tem,PO a justiça em Inglaterra, o parlamento, para 
torna-la amda mais efficaz, decretou, durante o reinado de 
Guilherme III, que o~ juizes não pudessem perder os seu a 
lugaree quandiu •e bme gesserint, o durante o reinado de 
Jorge III, este soberano quiz que elles continuassem as suas 
commissões algum tempo mesmo depois da morte do rei, 
contrario ao que at6 então estava em vigor, a justiya eend.o 
distribuída em nome ào rei, e os juizes sendo considerados 
como seus commiasarios. 

A com missão ainda diz que, não havendo lei alguma que 
positivamente autorise a aposentadoria dos magistra<ios, 
embora ella entenda que o decreto de 29 de.Novembro não 
infringe a constituição politica do imperio, todavia reco
nhece que, emquanto não estiver legalmente determinados 
oa casos e o modo por que deve verificar-se a aposentadoria 
dos magistrados por acto do governo, devem taes actos ser 
confirmados pelo poder legislativo. 

Na opinião do orndor a commissão commette aqui um erro 
grnvissimc>. Partindo de um principio geral de direito poli
tico, ndmittido ~ela nossa constituição, de que todo o cidadão 
póde fazer aqmllo que as leis não prohibem, a commissão 
entende que a mesma causa tem lugar com o governo. Mas 
isso é um erro. No principio, antes da organisação regular 
das sociedades politicas, os homens goza vão todos de iguaes 
<lireitos ; nenhum delles tinha a menor ~antagem sobre ou
tros que fosse fundada em justiça. Porém, como pelas des
igualdades f[Ue a natureza põe sempre entre os homens de 
talentos, virtudes, etc., elles não tardárão, dando expansão 
ás suas faculdade~ naturaes, a invadirem reciprocamente os 
direitos uns dos outros. Os inc<lnvenientes dahi resultantes 
sendo muito graves, elles concordárüo, em virtude de factos 
sociaes tacitos eu explícitos, a fazerem o sacrificio <le uma 
parte de suas liberdades, de seus direitos, a favor de certos 
homens que elles encarregárão, com a denominação de go
~erno, de distribuir justiça entre todos. 

Os particulares. obrão pois em virtude de direitos.n~tu
raes, de direitos mherentes á natureza humana, direitos 
eternos e imprescriptiveis; os membros do governo, pelo 
contrario, emquanto membros do go~erno não obtüo senão 
em virtude de direitos que lhes são dados, conferidos pela 
massa geràl da nação, á casta dB;_ mesma ;nayão; e por co~
sequencia não tendo lugar senao nos hmi~es que forao 
positivamente marcados. Todas as vezes, pms, que o go
verno obra sem ser em virtude da lei, elle exorbita, exeede 
seus poderes, e invade as prerogativas da nação. 

O orador julga, tomando todas as razões apresentadas 
pela commissão, uma a uma, t~r demons~rado que ellas 
todas são falsas, e se ha por aqm ou por ah uma ou entra 
phrase exacta, é porque ella se acha em contradicção com 
todas as outras. 

O Sr. Gomes de Souza, deixando de parte depois o parecer 
da com missão, toma a constituição para mostrar que a apo· 
sentadoria dos desembargadores ou de outros memb;os quaes
c:tuer do poder judic.iario por acto do gove~no. ~ Imcomp~
tivel com artigos expr~ssos da mesma copstit~uçao. Elle nao 
encontra nisso outra difficuldade que nao seJa aquell~ q_ue 
todo mundo encontra quando tem de comba~r proposiç~es 
evidentes. Da mesma maneira que ;nas scienmas é I!lu!to 
difficil tratar de noções simples, assim tamber;n em direito 
politico é difficil esclarecer, tornar palpavel aqmllo que pelo 
simples enunciado reconhece-se logo.como eVIdente. Ha al
guem com effeito que á vista dos artigos: 

< Art. 151. O poder jadicial é independente, e serã. com
posto de juizes e jurados, os quaes teráõ lugar a~sim no 
cível como no crime, nos casos e pelo modo que os codigosde
terminarem. 

c Art. 153. Os juizes de direito serão perpetnQs, o que 
todavia se niio eu tende que não possão ~er mudados.de uns 
para outros lugare~ pelo tempo e manemt que a lm deter
minar. 

<Art. 155. Só por sentença poderáõ ~sses juizes perder o 
lugar, ,. possa dizer que a aposentadoria forçada seJa c~m
pativel com o que prescreve o nosso pacto fu!ldamental. A 
aposentadoria não é por ventura uma maneira de fazer um 
magistrado perder o seu lugar? E equivale ella entretanto a 
uma sentença? 

O orador nessa occasiiio lamenta que uma qu~stão de 
tão grande magnitude e de tanto alcance tenha sido da~a 
para a segunda parte da order;n do dia,, d~ modo que, depms 
de haver fallado o Sr .. ex-mimstro da JUtlça, coubesse-l~e a 
palavra já muito tarde, quando, a camara jâ se acha fatiga-
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da, e por conaequencia quando não lhP é ~ermittido dizer 
sobre a ma teria tudo quanto elle desejava diZer. 

Pondo por essa.. razão de parte a constituição, el:e não 
póde entr~ta~to deixar de observar. que, apezar das nume
rosas at~r1buições. qll:e. a~i se achão consignadas, tendentes 
a. reve~tir o.poder JUdiCiario de perpetuidade c independen
Cia, l~Ia ultima!Jlente feitas vierão ainda ampliar essas pre
rogativas. Assim a lei das entrancias marcando os casos 
em que os juizes de direito podem se; removidos de umas 
comarcas par!l outras, "em ainda restringir a acção que o 
gover~o poderm ter sobre o poder j udiciario, .e por conse
quencia augmentar as prerogativas e independencia desse 
poder. 

Bem que o orador julgue ter dito assaz para mostrar quan
to é in~on~ti.tu~ional a apesentadoria forçaàa de membros do 
po.d;r JUdiciano, e, por cousequencia, quão severamente 
critiC!!do deve ser o acto que agora se acha em discussão, 
to~!lvm, ~econhecendo a differença que ha entre violar uma 
lei mdevidamente promuldada e outra que se apoia em sãos 
princípios de direito, elle procura mostrar que o acto do 
Sr. Nabuco pelos princípios geraes de direito político é in
su~tentavel. O poder ju~iciario deve ser organisndo de ma
neira que os seus propr10s membros em caso de abuso jul~ 
guem uns aos ~utros 1 mas quando se queira admittir que 
Isao conduza á Impumdade,,e que por consequencia seja na
cessaria em casos extraordinarios a intervençao de outro po
der, o orador nota que é o poder legislativo e não o poder 
executivo que deve ser chamado, porque é o poder executivo 
e não o legislativo aquelle que está em sua acção em con 
tacto mais immediato com o povo, aquelle que faz executar 
a lei, que governa, e po~ consequencia que encontra da par
te dos cidadãos aquella resistencia que elle póde querer 
vencer apoderando-se do poder judiciario. 

O poder legislativo, pelo contrario, não fazendo mais do 
que leis geraes, e abstractas, que não se applicão a este ou 
áquelle individuo em particular, suas medidas sendo só
mente approvadas ou rejeitadas em massa, nio póde ter o 
menor interesse em influenciar um poder que por sua natu
reza não faz mais do que applicar leis geraes a casos parti
culares. Tambem nos paizes em que a aposentadoria forçada 
tem sido admittida, é o corpo legislativo que se tem inves
tido desse poder. 

O Sr. Gomes de Souza entra na ultima parte do seu dis
curHo, em que elle examina se o Sr. Nabuco merece ou não 
bill de indemnidade. No seu primeiro discurso proferido 
na casa, em que elle a}lresentou a dennncia contra o ex-mi
nistro da jUbtiça, o orado!, censurando severamente o acto, 
já estranhava que o Sr. Nabuco não tivesse dadlil alguns 
passos que o tornassem escusavel. Elle devia começar por 
mandar responsabilisar os magistrados, e· no caso e~ que 
essa reeponsabilidade fosse inefl:icaz (e o orador não sabe 
com que direito o Sr. Nabuco diz isso, sendo o supremo 
tribunal de justiça composto de caracteres muito respeita
veia), suspendê-los e vir ao corpo legislativo solicitar uma 
medida extraordinaria. O Sr. Nabuco nada disso fez; não 
achando justo o accordão da relação de Pernambuco, S. ET. 
mandou interpôr recurso de revista, e sem esperar de modo 
algum pela decisão do supremo tribunal de justiça, apo
sentou aos desembarga.doreB que havião votado em sentido 
epposto :íquillo que lhe parecia dever ser. 

O orador assenta que os membros do supremo tribunal 
de justiça, composto de hemens que exercem. desde longo 
tempo os mais altos cargos judiciarios, devem ser tratados 
com mais alguma consideração do que aquella com que forão 
pelo Sr. N abuco. Esse tribnnal acaba ,agora de confirmar 
com unanimidade a accordão da relação âe Pernambuco, e 
por consequencia, pergunta o orador, deveráõ todos elles 
ser aposentados ? O orado: nã~ póde .conciliar essas causas 
senão com o caracter arbitra riO do Sr. Nabuco, que ca).ca 
aos pés as leis do paiz sem dar satisfações a ninguem. 

Depois de haver commettido um acto tão arbitraria, era 
de espera.r que o Sr; Nabuco" viesse escusar-se perante a as
sembléa geral ; porém , bem longe disso , não sónten·te elle 
não disse cousa alguma antes de ser !'ccusado, porém ~e"' 
niais agora que o é, agora que elle deyera em sessao publica 
ou secreta dar as razões do seu procedimento, elle se conten
ta com dizer que seu acto fo1 muito bem feito, e que elle 
deve ser approvado, por censequencia, por estacamara; a 
quem elle tem tratado por mais de uma vez com tanta· sem 
ceremonia. 

O orador termina o seu discurso dizendo que o bill de in
tiemnidade, tendo sómente sido dado aqui ou na Iglaterra, 
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O Sa. P:o ... ~-' :-Nilo .. oleatriÜo 11.enli1Uil ·dos prin- · 

eipios 4a oommlllliio. 
(Bo dn.er-llpO .. ru.) . 
O Sa. TaaxuL. JCilDO& : - O bnrado depntado coni!lÇOu 

o .eu <Ütc!UIO oouloellando Íl commiaaio o direito dein3e
··rir DO aeu pazem: Ulll pc!D.alllento da comini!Sio ·centisl da. 
camara friUuleza encaTI'eJZIIda de examinar o projeoto·de · 
lei de l6de Junho de 11124., quenaqueUepaiz regwon sapo- · 
sentado~ doa memllrct elo pode judiciaiio;... . 

U• Sa. De.PETrao : - E que não tem -applicação; (Nilo 
dpoiailc.t.) · 

O .Sa. T.antu Jmaea' - ••• e qnc o honrado deputado 
O Sa. Tnuru Jn"10" (tnlltli....,.IP <k <>t!ençil<>):- t que mo honra-oom o MU a~ aceres-centa que não tenx 

inutll, Sr. prDOiid.ente, in~ooar .. di.llienldnde dR minha posi- applico<;lo Benhuma {I mataria. Principiarei Jl()rtanto, Sr. 
çlto pam ançariar a benevol.en<:ia destl>. augusta c.'lll:lara, presidente, jostüie:lndo o pÍ'OOe<Ümento da oommiaoio.ácer
porqv.o]1&ro ttto seria necesssrlo dC6conhecer R honosa in- - ca de&sepeJlSll.aleDto que aerve de cpigraphe ao parecer ora 
du!pe1a oom que ~ m~ illust.r;,s coll~ ;ne t~m sem- e:n disen~iio. 
pre conaider:~do; terlll preClSO obliterar .R JUStil"l com que a Se :r. oommi6siío ·prebendesse Jlllrante a. e&Billr~ dos Srs. 
cn.mo.ru ube ll.pt•eiar os fructos produz~<lo& pela anore do deputados, t iio i\\ustreda ooirK~ é, erigi-1 em prülcieios ou . 
dever. Nem o contrn;rio, ..enhores, podia acontecer, porque a· eJ.,var -â -~tegorla de· argumez:ws legal• as opimões de 
iuàulgeneio. é o npanagio cb illu&traçiio e do verdadeiro me- mn l"'iz estrtmgeiro, meomo de uma naç;lo tão illustrada. 
reeimetlio. · como a Ftan~. ciltiio, aenhoNt, uziio teria o honrado de-

li"' Sa. DEI'trr:,oo :-v. Ex. não necessita de illdulgen- putadó ·pala dizer que n ,-osaa eommiss~o ha.• ia procedido 
cia. (ApotadOt.) mconvenle»temcntc, nprOiiCD-t.nao eomo buo do seu pa:reoor 

a opiniito de umn commi~aiio d& ~amara fmnceza ; mas pa-
0 Sa. Tmxwu~., J L.,.Joa : -Chamado pel~> 2lta conl<llllça rec..-me qn" toda u ea:rnflrn compre~ndo perfeitamente que 

ds ClUila.m do$ Sr•. depuad.oa r.o b.,nro•o carp;o de relntot professando nós os prineifioa omittidoa nease P"recer. da 
da commi••iio upccinla qu~m foi e.J!ec~ a.denuncia. .ap~ C<l:umissi<o ·da camnn francoza tobrc aposenl:ldoria dQs 
sentalb contm o Sr. •~·mmJ.StJ:o da Jn•t•ça, eu, Sr. pres•- magistrados. oiio vo.cillámo& um ..V momento em <>p>:esonta
dente. bem como os meus illustres oollegas IDembro" d~ los-taM qnaes os hn~inmo• lido, tlleA qune<. o.o haviamos en-
eommiui\c, comprebendêmos a impottancia ·da tarefa que ttad - · 1 , • , · · 
n~ foi ·-lla~-. e d--~e lGgo reeonheeêmo•:!. diffic:o.ldade con o; nuo JU gamos quo >t•o ><>Uo !Dconvomente ou. 

u o w~ "" """' desairoao, :nem .... commiaa.'lo, nel%1 11. ••ta o:nnan. • c a milliiO '!Ue tinhamcr.s a desempenhar. P~l' minha pam. Vê·se, portant-o, qua IUldll m llÍI lhomoa do quenpresen tar-
pott!ll\. potto 'ttlC eativesse convencido de que llãO pOderia lhe 0 ·no!~ p1:9prio ~u,o.m~u~, xodigido por uma f<>= 
corresponder ti. boA:OM expectativa da camara (ni!o apoiJJ.. que era P<\rlamwtar pelo meno•··· 
do:), todavin acompanhava-me & convicção do QUO O pensa-
mento dn Cl\mum sobN n apreci&ç;io da denuncla apresen- O Sn. GO)IE$ 1>1\ So~-&.o. d6. un:. t~.pnrte. 
tadn ao hannonis~t·n com a minha opU.iiio. Parn ioso rec:o- O Sa. TEtl<CJh J 11J'(ion , - Q.unndo esse pen~amento é 
nhe<:cr-oo bnóUl nttender ao simples facto. da <l<>içiio dos ndoptado e proclamado peJ11 oommiasi!o de uma e:unara tão 
:aembro• d• commissilo. illustraU. c~o foi a cama.r11. b:~ci)Zll;.. • 

Certllmento. ~r. preaidente. o .,ensarnento d:t calllAr.l Diio U-... vo:t : -lntr..,.oal>l<. 
podÜl torll.llNC rnai• patente desi~do p&ra f:uer pa.rte da 
commioolio ••peei:~t ,.quelle memoro que (lrimcit o l~v:mtára O Sa . T .. n:tta A. JC!IIOII :-Li: chegarei a CiSa oufu>. ques-· 
c •= -.oz 110 par!ameato para :repellir qualquer idéa ele cen- tiio. . 
&um contm os ac!Os ao m.inisterio J?"SS<tdo, de que fez p11rte QuiUldo esse pnreeer tmhs sido :!tpprovado por esso. c:amll
o .,:c-mlnlltN da. justiça ora =•:>elo. Se :1 maioria desta rn, e o proj ec:to n queelle se rciere convertido em lei, qOJm
augu•ta cnmatU entendesse em Slltl. sabedoria que e•t:l. de- do as SllM idéiiS D<io t inhão s id., posteri<>nnent.e modificadas. 
nUIIcill dev~m ~er aceita, por certo nã.:r teria esculhido par.: quando-~m 5:::t o p:u·ecer foi cercado do prestigio de wna de
membro do. commi~siio especial aquello depul:ldo que na liberaç:io legislath·n. " ~essa eommissilo especial, apresen
di.seu•Ji\o do vo:• de graça• havia prot.eotado contro toda a tando a re<Ui~üo desse pensamento tal q'04llõra enunci.o.do, 
idê2 de eeoeum A administração pas~~do. (muitos apoiado•); julgou que revestia o •cu pueoer de uma autorid:>cle, mas 
porc.uanto o mou prooedimento oeria tilo !nconsequeate não o erigio em argumento 'legal como pretendeu o honrado 
ctuli<> iaaxplicnvel !e nnim julgiUldO do merit~ daquelle ga- deputado (apota40$); 111io foi eaaa a base do nono parecer. 
lllnete onteude!~O et~tret:u.to que-sobre um dos seus xnem- Não se diga, .P,_<>rtanto, q~ o fnudameuto do parecer apre
bl."o& podi~ pe~nr DTO.' impntaçio ti!o gra•e. qual o. de réo sentado á corundemçii.o desta angnst:t.c:unaraconsist.emera-
4<1 ,,;..., d1 rroifo)o I mente na opiniio da eornmil!siio ce~~tral. da camara d>tqnella. 

A certe%4 porta.nto dn opiniiio da eam!U" 1.0brc a dennn- naçii:o ; não, aenborea ; foi npenu por assim dizer o exordio 
c~ apresentAda ADimOU·wc no de3e1Dpenho <lest:>. honroo& I dn nossa nrgumentaçiio, a epi~pbo do nosso tr:1b:.lho. E. 
poré::::>. dlf!lcll tarefa, pontue a5!in> reconheci que não &6 n poi•. foi evidentemente infrllctiíera a wefado honrado de_pu
earencia d:t -mlnbr. in$u!liclencia ~etia snpprida pela -vo•~ tado qWIIldo p retendeu derrecar e. ta granü ~ d o puec:er 
illw;tr.tçijo, ePmo tal:llbem que tudo aquillo que em mim dn vossa commia~ão ; e n~o menoa ioutil foi o.i.odaa brilhan· 
í:ll.wse pal"<l 'i>em Sllti&faz~·la sobraria. na f.>rtalez:>. d3 con- te diva:;açiio hlatorica &Obre o rcinado de Luiz XVIII, e todo 
vicç!io fonnado p~la <::>mara dos Srs. deputado•. esse arsenal de lmprecnções contn ca actos do :ministcrio 

À e:aman. senhores. ouvio o brilhante <liscurso pronun- Villhle parn explicar o caracter da c:a.ma:a. co::~hecida em. 
eilldo ptlo St. ~x-minist~o do. 3 ustiça.. S. Ex. lucidamente França eom. 'I denomin,çH.o de introu•able. 
desenvolveu os nrgu.mentos que servir-:i.o de bo.se A. \·osoa Foi por isso, Sr. preoidaate, que ~anàoo honrado i!epu
commissão e~peci:íl. Es!OS argnment.,s, porém. cuja for- blà.o apr~>:~'a cn• longo c brillunte desenvolvimento 
taleza c solidez garantindo uma e:;;ide inconc:ussa :r.o pa- historico, e11 disse em apan.e: < Na4a clioto 4 precíoo, porque 
:e-cer da comt:lis!:lo, met"eCião por 1sso uma sérL~ e rcllec- «brimot mao ela autoridade ~ arga:rnent.o, e .sã ituilt imOI ru, 
'ti.6.. aprecia~o, foriio entt~tanto generic:amente considera- principio q~te ~~ •• ac/>4 conligno4o. > E ' es:,o argu:aento 
dos pelo honrado deputado pel~ pro'fincia do Maranhio qne invocamos; e quer elle fosse ·entLllelado pela eamara 
que preceden·me na tribum, o qual esforçs:aclo>...e debalde inlrollDtlblt, ou por qualqv.er outrtt. ó facto incontesta.vel, 
para derroca-l ot. nio nos apresentou a. ar~entaçiio que s.mh<>res, é que esse ptineipio tem sido contta.ntemellte se-
tinhaml>t direito de esper:tr do seu talento e illnst:raçiio. gnido no B1uil, e eté hoje nito contestado. 

Os brilhan~ epi~a do seu di.cnrr;o, quer $Oh~ c. Nõs qtlarillmos re-~e stir e- p~mdpio ecm llo opinião dos 
historia do ro:i.nado de Lvi: XV Ill, quer sobre a1!.<hnini3tr:..- legisladoTOS f=~zes, que ain&. hoje subsiat&, e qne tem. 
çi~. ~o ministerio fillelt, qner finalm~te eobre Q3 ~ atnv~saiio todo• os catacli&mu revol ueionario5 das_~ 
polltleoe, do "E!tado, em nãda podem inlirms.r o parecer <h nação ; :mas desde q no o homado dep-atado fez C:OI>IIItu' a 
OOlDllÚ!Wl, pois que pelo contrario só poderiilo :;enirpata eua argumeDtaçiio contra c principio, na falta de coiÚÍ!Illça. 
demotl'trat a eecuse: de argtllll.entos contn a. con.elusio que lhe mexeeem u à.oc:ilõe& da legialatun. EraDoeta de 
que S. Ex. pnx:OJ:ou romba!er. · 1824, deede que p=rou C?lllll.ter a. iolldez d o a~to 
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APPBNDICB. i$1 

~ a incap~tcidade do ·o~ que· o ·enunoiá.r!l,. s. camars. 
presenciou en~ que, para. eortar. uma.di~çãc>intúil.in
frnetifers., decla.rei desde logo que a força·de·:tlO- ugu• 
•e11taçli? uta'!1 no proprio lll'gumento, e não uniCIIliU!llte 
na autonda& Jnvo<:Qda.... · 

O Sa. V. T .. naES;- E esMt autoriàde é o<>ntmprQQU~ · 
eente ; se fallar, nlostrarei ;· mas cteio que- nii.o nle cl.tegari 
!1'1'8Z. . 

O Sa. ~ . .JtJ~Io&:- Vii pois a. camará. que a ugu.
llien~ da co~issão, q_'(le se deriva da conclllJiii.:. deste 
~amento redig:do elll grifo Do paNcel', não estâ Da auto
ildade de ter l!.lào pomunciado na caroara frs.n=, está 
sim. na. força. intrlnsecla ds.s idéaa qllB contéJD. São estas 
idéas que dese.j< .. r,nar derrotadAs pelo honra.do depvt>W.o, 
m"" que em mmba opiniio niü> o fez •.•. 

O Sa •. GOIIEII u-Souz..:- Nio ·COnlbati ~largamente! 
o·sa. 'l'EixET ... Jmuo•: -Pelll maneira que releri.· 
u .. S~t...DEMrr .. ou.:- Combate'R a a.utoridade, mM niio 

a& idéas.. ' . 
o,s.,-FE_,. .. Cm<nK;-.Evtão a ... qtte SllWII esae 

. pem;a.mento •e llll.o tem Rpplicação? 
o·s.... TErttn..i. JmmD~, -Quem disse. que niio tem 

nppli~o·? ·E'.melh$r •~eentar quo niio tem appliea-
ção na opiniiio do h.>nr&do deputado. · 

O Sll.. S.tt.vo:rltA. LoBo:- Não. valem p~entes. quando 
~~~- . 

(~o-1~ dif!<rll06 aparlu'l.ue tmiln'Ompem o orador.) 

O Sa. PJ~EDDENTEc,-Ordeln, senhore~ 1 .A.ttençiio! 

OS.. Tzmma.o..JVN~C~a·:-Vê-sepois,,Sr.,prê&idente,qu.e o 
JlQbre deputadoqn~hmsoeenslmido á commisslíO o seu 
proeed.inient.o invoes.Ddo.s. s.utorids.de depaizes esns.ngeir<ls, 
:na.d.a.maia fez,d<> qrunaguil!· essa. mesma: cavdllCt& qw.~· ha
via reprovado~-

U•·Sa •. DI:Nn:.o.oo:-Referio-l!ll,à historis.mmeeza..pars. 
eombate~ o paxecer. · · 

OIJTilO..Sa. DE~.mo,,-A.ssim eome a oommissão refe
rio-ae,Uegisl.açiio desse pa.iz para ~ustentar a.s snas idéa!. 

O Sa. ~ JtJlool\:- O ho~~radodeplltado,_d~is 
de'tra!:ln" l.al"gounente-da•histori&do·reiDado Q.eLniz XVID, e 
ao-~spooial. do. ca.mara "in!O"()U ... ~u. proenxou roopon
aer. ao nobre ex-ministro da jus ti'(& sobre a!guns pontos da 
sua argwnentaçio' O J>rimeiro ponto foi aquelle em que o 
uo~ ex-ministro da JUStiça. ~via perguntado cemo se lhe 
quena ds.r UDl· llil! de-ind.eDinidllde •••• 

O Sa. Gomzs Do: Sttwa: - Nilo disse que quer'.a dar, 
disae que. talvez dé~se. . 

O Sa.-. T.:t:uaB.O. J llMIG1l : -Eu refiro-me ao que. diaee o 
nobre eJ~.·mi.nUitro da. justiça, O nobre ex-ministro bav.i!L 
obsenado 9.ue quem declJuáw. quen;;o duvidaJ:i~~o ds.r um bill 
de indemmãade conforme as rs.züce qW! se apresentaaaem, 
em justamente aquelle que iniciava a accusação do crime 
de tmiçãe, e entíio entendia .S. E:.:. que havia COiltradioçio 
em um· tal ~eu to. porque a nobre ex-mint&tto enten
de. e com. e'Ue a. oommie•iio, que o alto 11mecions.rio que in~ 
~&e no crime de traição jámais poCi& tar nm.l>ill de 
.,dmmià&doa; ... 

o s •. GoliEs l>E SoUZA.: -Podia. ds.r nuees pelas qvaes 
fosee eoemado. 

O Sa. T.i!lxEill J100011. :-Poderia du ruões que o ab-
. sol~m desse crime, ~ nii.o que lhe grangeassem um 

bill de mdmmidade, porque. pam· ÍIISO seria: preci!lo qne ,.. 
~ pude8se dispen~ o-enm~to d.ii constituição 
clo-11npen0., pndease SIUIOC10DM as ll.Úracçoôes-do·D0880 va.cto 
funWimental,puaeeeo . ........,_.u violações· daamalei.qne 
dla propris. não póde reí=nu, (ApoiGdoo.) 

U• ,S.. DEII'IJUIID: -.O bül ikl mdemDids.Je àá-ee ,p=l
qmllqu,er-.oto. (.Apaiado.r·~·-) 

. (mo ....no.. dJIOif'Ú"} 
. o S.. • .Tau:.a.t. J-:_- I'"~ .qll8lqÍIIII: act,): -

· "hgf>l. e:uJ&rei"onDa o1l m~ elltli:. dentro clas,JIOtiiiU 
mtn"buiçõea, e da :D05U oompatencla; mas niO ~ um 
~ 'lue importuae a v.iolaçiio da ~<!'· pglil:ica do 
~~Jl6a.-ig ~~.OlUIIodifica-1&. 
:l*b-----~liLpoi6~®..o.ONicla.iadsa-

uic!adoo reconhecimento" do acto, ~~ir-eê-hi& que a eaouu• 
s.utorisaria •11111 viol~ da constltllição, iato é,~.~ 
lei 9.ue ella nii.o póde modilicar, e sob.re ""qual niQ pOde le-
gislar pelos meios ordina.rios. (..tpoi4doa.) ' · . 

U• s,.. · !>J,.m:..i.o :.-Na higlaterra. que<ll o berço do s;p
. ~ ·rejl~talivo, a&-so o lnll de indemnidade para tuao. 

O Sll.. T.u:o11u Jtll'ROB :-.Mas na blgl.aterrs. o ll!Wa
·mento é omnipot.ente a tem attribniçõee alllJilas· pera legis
lw: sobre apropria consti~- (Aeoiad&.) N""Bf1 estamos 
pi:lrta.nto u&S me!m&S coDdiç<)es, • noo podemos. mvoear tal 
exemplo. 
(CN«~o .... tli~Not a])l:rl", a que o 01"ador r~.) 
O Sa. Pu&mElnB : - AüençioJ 
O Sa. T&IXElliA Jmrroa' - O fun da minha •lll"gll.!Oe:nta

çiW é demon&trar que .: eontradicção do honrado deF.atado 
é fl.agranto, por11ue e<>nvmcido o miniotro da cor3& do~}
me. de trai~. isto é, proudo o attentado contra.. o exeromo 
dos poderes politicos, como pr..tendo a deDlUlCla DB h~ 
the!Olverten~. en:P.a a=am Diíopoderit.darumbiU.de 
ivdemDidade, que importaria. a.· dispensa da· •iul.açio ~ = 
doa preceitos da constituição.... · · 

U• Sa. DEPVT.oJ>O·:- Maa is>O é quando convencido 
crime. 

.O Sa. ThlXElu Jmuoa :-Mas sqnelle que lll!tá·conven
cido do cn.·me, eomo deve estar o q"-e o derinncia, é ~ 
reconheca o attentado contra.. os ~ .politicos, ou 
politieo, e Desse e!lliO niío podorlo. <lar o om de ~e. 
-qua.esquer que aojiW as razõo5jueti6caúvudo-~; rs.
zões que podem abaoher o· rio, porém·nl1De&ll.l1~ a 
violação de uma lei aobte a qWll. a proprla.camara não .póde 
legislar, sem s.s form~iades ne~ ~~da.s !.·nzões 
elll6m que podem atgtr o perdão' a JUltificeçao,.tudo 
quaDto se '\Ul2er, mu J>ii.o o ln!l de·indeumidade,-~ueel58 
só p6de a.:i--se a respeito de aetêa qne a camara [)OQO·Jega-
liaar. · 

(HtUariP$apàrlu..) 
u,. S.oo. DErurADO : - Quem está convencido do attontado 

contra a. constituiçi~D .pOde. absolver, mas· llão .. legaliaa.r, 
·como aconteoeria dando-se o l>iU. 

O· s ... Bv.11~: .;_ r .. o .l'rova a bo&. fé do nobre deputado 
&prtl'Jcntando a sua. den~mCI& •.. 

O S11. Froü : - Entiio tambem prova que o nobre depu
tado uio tmha. conBCiencia da accusaçRo. {Apoiado~.} 

O Sa, B~uio :-M..s o que quer dizer entíio- a di&cussão 
do proceh01 . , 

O Sa. PllEsiDEN"IE·:-Attevçio! 
O Sa. TErX.EmA Jumu:-OnobN ex-miniatro dajnatiça 

quando en!lllcion e&l!& propoàiçüo que o hO!UII-<io cl.eputàl!o 
procurou combater, refe:ria-ee a um membro deata casa que 
o bana accuaado ••• 

U• Sa. Dutrr...o .-Est&~s. no.aeu direito, llOdia ~lo; 
e obrou muito eonlll.itucionalmente s.cctlllall.dÕ o llli.JJistro 
que commettêra 111!~ crilm,e •. 

OS11. Ta~XE:t.UJtilnoa:- Pamque es!B. illutil protas
taçiio ! Qvem desconheceu o direito que a.esiatia ao ham..io 
deputado denunciante' Creio-,· Sr-. t're&idmte, que nio·can
testei essa att:l ibnição, Clljo exermcio prova aperu~&o a:
C851oivo e~mero com que . o honrado ~proouraClUD-
prir os seua deveres. (Apoi4do.l.} . · 

Dizia eu, S~:. pre!>idente, qne o nobre =-miniiltro da. ju&
tiça ae refetis. ao honndo membro ·que o havia ~. 
e porta:>.to ao clepntado 'l.ueania ter.a convicção de que~" 
:bivia co:mmettido o erime de trai9iio •••• 

OS.. ~-Soa.. t -N""ao hacluvid&. 
OS.. T~DD~u JmnDil=-W~s·o-hcmracle>à..!putaíclo por 

Pernam'lluco(4irigmdo-G>S~.~)<.'1,11.• olS&IJ. ~ 
foi 1X1al cabidó, porque o nobre de~tado iWiiia.liem a ccmrio
çio da exiltenc:i& do crime-da. traiçl.o. · . 
· &Sa. Ge- -Sow.:-P~apeaar clia~D'dar: Üm.:.biU 
de iDdem~pol'qllle!O bil~dt.:iDiemaiiJ•dll!6·pGilio.r . 

O 811 'riiDib J-•-E' isto o q• ooetellbl;c).Sr;·a,.. 
sniniltro da jllStiÇa, e ~ delde~ q"Ge .. , to111e 'llOG.;itiltf 
~ele aobro~INllktW<a "I•IWI~. 

os .. ~-c..aa.,_~, 
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o Sa. Go..:s. DE Soou , - E' perdão, é esqueeimento do ~ «~n~titttclonal. impGti.Bri& a.~spe!U.II. do e~mentO 
lrime. da eonstitnioio, 8 tiio loJIS" -não ~ ir a autondade da 

eam~m~, porqaoo elk niío tem o direito de modüiear artigo 
O Sa. ~ES ,..., ~di outro aperte. n,enh1UII a. conati~, l"'is que para isso tMuão-se p~ 
O Sa. TEJUIU Jmoo:a,- Eu princip;ei, Sr. presiàm~, cnao! poderes especaes .... . 

c:Ur.mando a. atw>.çiío. da camar~ J>U•. a difticu~iulo da nn- 0 Sa. J't:.,u.Du .... Clll<liA.: - Pela minha puta nao 
nha pG•içio,_pan .wun an~rtU a. mdulgucoo. a.,. Ul!ua dou o bill de lndemnic!aae, ~r<iUe ~reconheço a onuüpo
llour&doo· · eollega:l ; pare<&-me p-Jis que mereço úo "'"" lll.- tencia pa.rhunentar no Bnliil .••• 
tel't'Cmpido com tantos e tiio reit..adoa aplll'WI.... 0 St:. To:o:•u Jmnaa :-.... pora relevar attentadoa con-

0 Sa. F,..,...,.,.O$ ,. .. c~.,....,' -O nobrt deJ?ut*do é pula.- tra a. conotitci\)iio, porq11e :neste pollto dilrerimoa do 5yatem& 
.nen.tsr e "''" lhe causa embaraço a.m apute~=o. ~; e é iJso mómo que ha pouco obaervei. Mas, a re5-

0 S... T><•).DIU J1l·~·o• :-Ora, Sr. ~idente, se 1? hon- pe!~ de um acto e~tra-~gtJI, como aoonteC! na h~these 
rado doput.a.d.o tinha .e. convi~o que ain~ oillm~ta, 1eto é; vertente. então eu Julgo que :nenhuma dn?Jda pôde ha~er 
fl.U~ perante a lei ~XIQte o ertme de trai~, a v10!aç~ da sobr,. a oo.mpet.encia di eamara para. legalioar o aeto pra.-
COll•titciçio... iicado. 

o Sr.. Goan ~l: Sotl:n , _Sim, ~enbor. E' cla.ro, ~rtanto, que uma va rec:o!lhecida a incollatitu-
- • . . ciolllllidaàe. ioto é, o attentaclo CO;>tra o cxerciclo cl? poder 

O Sa. TEID'.IJLA J""''Oil: -E ileiU dnVlda eu fu.a l.tiJD.S- judiciario, segu.e-'e que •procaaao dllve se~ lled!SUJ;J.O.PQY
tiça ao homatlo aeputado se suppuzesae 'l'!e clle proCilrllva que :não temos attribuiçio <l• à.ispense.r o eUDipril:nento d& 
gastar Ullla das mlW! importante• prerogativas parlalllell.ta- coiJJltita.içiio. (Apoiaàot) E' esta a opiniiúl que me honro de 
res, abusando de uma attrib_uiçilo cujo& pro~ys teaulbl.<los ver putllhaàa pela toWide.de dos meus illllõtre5 colleg_a& 
estão em relaç~o da economl8. do seu em~rego e ds. aua boa I membros da commi&J~iio. quo me auxilião no deseu~peDll.o 
a.pplicaçiio, qual é a faculdade de denllllell.l' e mandar pro- desta tarefa. . 
cessar os m~istros da cor~a, de que :não deye~oe usar se- Creio pois, se'llho~a, te~ d"!'l?nstrado, á ~a~a qual_a 
não qnando tivermos a maas _profundP. çonVJ.CÇ&O .à e que o contradic\)iio a que o nobre e»-munstro da J u.stiça se referiA 
miniattu é na realidade réo déllte ou daque!Je ctllD.e. En qnalldo disse (!Ue ~o h<>ntMo deputado Mtau eoln'encido 
iaria pa.is uiD.a iDjustiça •? j ulgas•e que o l:'"':""do deputado l de qne elle commeW!ra. o crime. de tn.ição nii~ lhe poderia 
apreaentl~ a eua den11ncw se:rn essa c»nY•Cf><O de que o ex- dar um bill de indemnidade. 
mini5tro a,. justiça tinha commettido o crime de traiyilo. o honrado deputado, depois de ttaw desta con.testaçie. 

Ora, de.àa essa ooD•icçilo, s. c:amara c~prebeDde que, .oe- I declarou á c=am que pretendia expôr as~ argnmentaçiio 
gundo os principias que \enho_ de ded~rr, o hon~ depu- debaixo de trell ~ctos de •ista: }o, que o acto praticacio 
tado n~o poderiA dar o ~i!l de mdem~dade, porqne ISS~ nu- pelo nobre ex-ministro não fôri\Y jámais autorisadii por lei -
porta a. approvaçiio de um a c~ praticado sem a sancç;.o !e-: ~tiva ; 2D, que actos desta o.rilet;l jinl~s poàe!D ser jus
~.notes. camara, apprp~açuo do aeto. e por ~rto o hon- tltieados; ao, que o corpo lcp;~olativo nao tem nlllc4 snne
rado dEU>utado níio poderJo. approvar un: acto que.'mportssse ciouado taes aclo3. Acompuharei portanto o hoPrado do
crime iilgum, e muito menos ~ de ,!'nuçio ! Fm neste sen- putado eta CIU1a um dos diversos topicoil do ~>eu discurso, 
tido que o nobre cx-mi.uí.;tro da JU&tu;u.apresentou a contra- que s. Ex. method.icarnente aseim clli~~~;ilieou. 
<lic?o q11e existe entre o procedimento do honrado ~eputa- Quanto ao primeirq ponto, s~nhores, que 1\ &.cto não 
do e a sua declaraçio de <tu e talvez wse um bt!l de 1ndem- fóra jãmais antorisado 'Pol' lei po5itiva. o honrado deputado 
nidad.e. tomou 8obre si uma tarefa inutil., parou e a commissíio no 
. Vê pois a. C&manL a rc.tiíll por quo não pouo ~ eoncordar seu p!lreeêl" diz o segninte , c Reiera poréln notar ctne nao 
com e. opiníã? do hon:ado ~eputa.do pelo~~· quande havendo lei o.lgum" qne pooith'JUilellte autori~e ê. aposenta-
pretende equ1parar e 1denl.iiicar o b•U de IJ!demznd.ade eom doria ilas magistrados, etc.... • . 
o peri":> L. DesdP quando, s~ores, fo;-11.0_ ~eroi!Sdos ou E!>. portanto a co~i>siio reco:nhecenclo que ~'? exüte 
antes too o.lbmente deseonhecrdoa os pz1ne.Ip1o.o àhsolutos t-i :U.gnma. qu~ autonse u.es "ctoo O Ilobre ex-m1llJSti:'E) da 
da c::>miPalidade! 9 bill ~e inà.~mnidad.ejlnnsi• f"i con- j;;.stiçameEmo,em seu brllha!lte a.isc:urs~.d.eelaronqueeom 
fa.nd1do com o pcra~o- (M,.:I~• "poiaJ<><.) Aquelle é a appro- q11:1nto o !"lu acto não fo•se mconstitn~onlll, todr.Vla elle o 
uçiio ou sancção do ";cto eztra-1~, ao p9sso qoe este é 0 reputava illegal.. porque niio havia. l ei em q_ue ·~ be.eee.ase. 
relinltado do Teconhecu::oento do çr,!lle, e tem po: base uma A • vista desta ci11pla declal':lção. o nobre deputado poderi:t 
condemnaçiio. (..4poul:ial. ~ Um 6 e. dispensa..àa '1e1, o. o~tr~ ~ ponpnr-se no trabalho de demonstzar uma proposição Uilo 
a prcrogn.tivn que eonst1~e _ u_mn. dils b!'l.hantas .J_Otas ~o co:atestada. (.1po1a~.) • 
poiler moderador; é:1 attnb~t<;a9 do. cerva, que nao póo.e :r.Ias Sr. pre&idente, cvmquanto niio exísta uma le1que 
ser invadida. por llenhum autro poder. no•jti.-'aroente autoríse a aposentado• ia dos magistrados. 

o· bill de mdemnide.de dá-sa qoando se reeon.heee qne ~ êomqnanto iei a~ma se tellha rei to neste senti<lD, tcdavis 
individuo procedeu bem, posto que fóra da lei; !llU que fc• «<.istiraalguma lei em contrario' 
a isso forçado pel..1ll eircnmstanci:~S ou pelos elementos que . M . - ód fll 
pooem actuar na marchot do~ governos. Póde o ~nu> C!, Sa. Go~ts •~ Sov~.o. ' - as_ o go• erno n~o P e ~er 
obrar s~m ser 3Utorl!lldo P'•r lei, e eo~tndl? :!;;.o ir eon~ ~e.ui!O oqa.ecstá at>tonr;ad.o porlea. • -. • 
lei o.lga.ms.; pó:ie a!nd•. obro.r contra .. dispoSlÇ>\0 ae <lllla ler os •. TEIXO liA Jlll'OIOII : - A qnestilo é D:lnl:O dlveroa, e 
ern .:asas justificados perante a ~iio e perante :1 justiç:>, e ~;~ "'.Precio sumwazneote que o hoiU'lldo deputado comece a 
:neste ClL!iO ha o bill de ind.e=idade, o qual jámais pôde oer declinou da q uestilo de incoostituciooalidade. Ora, quand.o 
co:cfnodid.o com o perdão, qa.e é o Tesnlt.ado do julgamento • o governo faz aquillo que ~~o está cetermi:~>ado por le~. 
Cvnd.emnaçiío do crime... obram sempre incon>tituciQnalmente, obra contra ~gum. 

O Sa. V. T ... v.o.M:s:-A's veus ui<o ,;, é o l'<',sul~doue a."tigoexpress<>daconstituiç~oL •. 
nma condcmnaçlo inju~ta. o Sa. G<lus D~ SoczA ,_Viola ~;empre alg .. o> dos atreitos 

O Sa. Tc=n•• JcNIOR,- O aparte do il.oma.do ileputaào, p&liticos do cidad:!o. 
c~jos conhecim~nto• profis•ionaes s~o por mim mnito O Sa. TEIXrum .. Joo•G&. :-Póde·se dsr um acto illegal sem 
res~itado•;<l-uxllia a minha o~i~. O ~o. é is, vele.s o comtndo sel' i.nconstitocional; ~de·S<l âa.r um !1-Cto pam o 
res,:ltado de uma. cocdemnaçiio lllJWita ; ill~.• J>ima.as d~•xa. qual n~o se ache o governo antonsado por um" let, SPDI com
cllc de ser .. o re•nltado (note-oc) da Cbnd.eDillaç.lo, porqc.e Xl~O tudo infringir um artigo çoostítuciori.al. (ApoiaJos.) 
póde aistir perdão sem condeiilll8~. UH Sa. DEPLT.li>O ,_ Confonne. 

Os •• V. T..o.vnE!H- Apoiado. 0 Sa. TEIXDAA Jc!\~e•: _Parece-me quê a minha pr'é 
O Sa. TE1xuu J L.,..,oa : - .!gora vcj •mo~ a cousequen- po~j\'Õo não admitte coPt.eotaçiiQ. porque é evi<lente que o 

CÍ3. da COlltradieçiio, COillO brilh:J.nteroen!~ apres~mtou O St • acto i:aconstitucioillll. é sempre illegal. )ll35 nem 6empr~ O 
ex-m.inistro d:~ justiç:t. Se a co.mara. dDs Srs. <\eputados em 2 eto illegal é jnconstitucion!U, porqoe para is~o ~rna-se 
Sllll. übedori.n reconhecer a e::t!steucil< do crime ile tmição. :lb"olutamente nec:essaria. a vichçiio de u::u. dos o.~t1gos da 
{>Oà.er:l dar um bW de indemnidnde 1!.0 Sr _ ex-mi.nistro <h cons~~tdçiio. 
j.:.sti~! Eis a Ia questiio. 

Em minha humiltieopini~o, senhores, e segtllldo já Jc- (HB dicer•JH aparltt.) 
mal:lstrei~ U oamarn D.~O 11oàe.:ia dar nm õíZl de inàemnidaiie :Sí':l.S, Ui:z o hc:trad~ dr-putaC:~, "io~&-se o &t!-~~~ .. ~tten-
~m tal hyp<:>tb.et.e, porque isto importaria a iilspen!:a àe u~ t.;::!do-5e contra o !!s:-e exe:c;do do po:ie:- JUUlCI!lrio. E 
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bomo." .senhores, o ·u -mÜiistro da juatiçll. eo111metteu d~ O Sa • .F.,.,..._., • ., .... Cmca .. dá um apa.rte. 
attent.do' ~<~~~W.do à doua deaelJ>.barj;:ado.reo darelâç&> O Sa. TJUnlu Jmnoa:-Olmo qu•ria o no '~~te ~2utado 
do Penwz~õuco! . · -..ue a eoi!UDiuiio proced-! .•• 

li• Sa. Duvr..ao :-EMa <.g.tella. .. Q Sa. Go.u .. - .soa., -0 -nobrfF deput:>do- dt.· ooBlo 
O Sa. TUX11õlW:ã"J_,-...;; wa: ·dili':ioiileia·Je uma üitér: decidido •quUio quo ainda liMo estã. · 

pretaçiio authentie& e poaiti,a q_ue · & eommlssio 1'1111- O Sa. TaXltl .. Jn,noa: - Estou 11pe11as enunciando a 
J.D'focar para jtUtUicar a sua con,lcção sobre a. improceden- minha opinião, a opinião da coramissio, e Jlada mais •••• 
cia da coualluio do .hC'Ilrado deputado, e asaim delnonatrar I 
ftu& a apo_aentlldoria dos m_agiatradoa por ~to do g<)'lel110. o Sa. Gon$ D2 Sova.. : -Então não " força ac lei. 
embora IM!J&. por elJa eonaiderada um aeto illegt~l, não oi O Sa. T&~XI!IuJmnoa: -O que! A. opU.iüo dO. com =ia· 
comtutio 1neonetitucloual, a eomnüuiio foi ba•car os pr.,.; aio, por certo que não • .A. decl.SO da.la em 1833 ! Repot;ir,i 
~entes d..,ta an~ata C&%Xlara até hoje a!Dda nilo dumon- qno eua dec!llo ~ tant:l forçn de lei qwrnta 'Púde ter a 
tidos. Nes- pr.eed.entos aneontron, e"! primeiro lugar, o que tomarmos actu41mente; ~e ella nenhuma í<>>:ça ' et!l, 
facto que ae deu em 1831, e que ae repeuo em 1833... ~beln 11~nhtUDil tert a. que hoje toma.rmos. · 

O Sa. G.IICS n Se'DZA .: - Fa.:-toa 11lio deomtntidos! O Sa. Goln!S DE Soc•u· : - Niio ha força de lei po.rs o11•o 
O Sa. Taxmt& JlllOoa:- Sim Bellhor, hei de clemona- l se:ral. 

tra-1o: e j A que o holllatid deputado provoca esu demoM· 1 (Crv:llo-u diótr141 "pariu.) · 
~·'VOU enceta-IA desde ji, aplicaudo e•ta pelta do pa- l 0 s... P&Qo~>EmZ: _ .A.tteução ! 

A ooillmie~ encont:ou os decretos de 21 de A.b1 il de O Sa. Tnu1u J'lll'Cloa : - N .. à.ílidencia de nm discurso 
1831, ~ de S de Janeiro de 1833, que apo>entãriio n. di ver soa l<!ethodico e pl'OCÍSO qne pndesse corre•ponder i o"Meqaiosa . 
deoembarg:sdo~. e roriio a~vados ~lo e~rpo legi$lati•o I attençio <J.•& a. C!llmal"!l .., digna pre•tu-me, 110 mouos tenho 
pela lei de 1'7 de Outubro de 1836; o dcc1eto de 14 de Ou- a88.tisfa~ deofl'oreeer-lhc oo d.ioc~>r>~ aclcliti .. os·doa hon· 
tnbt"J del184.2, 'luo aposentou os 3 dcoem'bargadoros, e foi :rados deputados .•••• 
approvado pela lei do 30 de Setembro de 1843; e finulmente O l:>a, PusU>E!'lTE: -Eu ponderv aos nobres deputados 
o decreto tie :S d!' Agosto de 1843, que aposentou a 3 desem- que 0 orador por este modo n~o póde continuar. 
bargadores e foi appro .. do pela camara dos Sra. deputados. . 

Releva n')tar, aenllores, e eu chamo a attonçiio da eamara O Sa. 'l'e•n•u Jo.11o• : - ~::;111àeço a V. Ex.· o ~nxil.io 
p:ua este ponto, que o unieo fseto inteimmente identico !1118 me presta' e _lamento n'!IC:amente o ver ·~ obrJ.gad? a 
áqnelle que ora ae ventila íoi dado em 1833. <l,O'-Ildo <>m ·clr- •ncorret tl!l r.epet1~& _ este~ts, lllS.S que me !""neces&ana! 
onmsta.u:ioa aDllloeaa foi apresentada uma denuncia eontra attentas as mterrupçoes com que me hon1110 oa honl'lldos 
onü.ui&tto da justiça. ele <!11~, 110r haver &.'PC*ntado por depntados.. . • . • 
incapacidade DlOral a di'ersos de.embargadox;:s. ~~~ deficJe.uoJa, po':."• àe uma le• exphe1ta que .de~e:-

E6ta deouncia, a camara do• Srs. depuiá.tos, o\servando Dllnaue ~ !n.erpretaçoo d?e arta.l51 ~ 155 da oonstitulÇW> 
:fielmente a <lisposiçiío da lei de 16 de Outubro de 1827, j nl- em relaçM á ."pooentador1~ d?s magtstrados por e.eto. do 
gou em SUII sabedvria que não devia ser :ecebida . .A. cama- ~~r execut1 vo; nA defic~en~l:l portanto de a c toa leg~sln
ra p<liS em 18S3 poder colllpetente, IJ9rqUe neste caso obra tlvos que regulem e ata motena, a c~mm~Esilo soccorreu-se 
isolid.nmente, deoiàio que essa denuncia · nKo devia. •er dos :m:~toa que oJJer~e 11 nos_sa h1s:ona ~rla~?entar, e 
aceita" . ben: 8!Sllll dos esty\oa e J)l'llt.ICS con•uetUdlll&rla qae se 

E o que importa esta decisão! Importa 11 certeza a~ que •oh•? eonsagJadoa no sy.:'tema :•preseutatlvo, nllo &ó no 
a camara rtoonheeeu que o facto pratioaclo pelo ministro BrnzU, col!'o elltre as nsçueo .~•us lllu;tr~da~. . 
<h justiç:o niío era ineonotitneion&l, por~ue, .,. o contrario Quae• .•~o edes. arestos? s~o <>• casos Julgados '?._._ dJfi'e
ella enteudesu, outro aerla <> sen pwcedimeuto, e por certo ren~s época.• ass1gnal~das no .~recon: da enmmtuao em. 
n io fa.r=~os a injustiça de auppõr quees.•&legislstura tives- 1836. 1843 o o'!tru . ~'o.~s decm"'s des~ auguota callllar3. 
se o galar<liio de querer acoroçoa.r a violaçiio ao nosso pacto e d? oenado . Suo. a.. optnloes dos homcu• 1ll~tr•dos e pr<?· 
fWldamental. · limOD:Jcs euuJX:ta~a no p~lamen~o d:ls ll!lÇQe!> estranget-

Ora, até hoje. senhorea, ainda a camnn doa Sn. depu- ·ru, e q"!e a!u~ hoJa oonemuem le1. 
trul.os n í!o tomon nenhuma. outra deliberaçilo em contrario, Ora: S!. pre&~dente~ o honrado deputado, q~e censurou s 
nenbu!llaontra deeisiio.... comm••a..o por haver 111•·oeado o e.,.e~plo pal!>tblnte que nos 

offerete a lei franeez" de 16 de J=uo de 1824, ; ·o hoJirado 
deputado, que pareceu exigir que a commiee*o !~ limltnsse 
aos argntlleato• deriu.d.os da no~sa propria lejtislaç-~o. do
veria ao menos pennittir qne a comnli~•ao reeorr~ue aos 
precedentes da ·c:&Dlllrll par:1 reforçar as &li&S auerções, 
tanto mnis ro'bnsw qnanto n:io s~ póde contra ellas alle. 
g<~r outro• a.etoa em sentido op;:osto. 

· O s,,. Go.o:s ""' Somr:• ' - Maa e~;.., deci!iio terA força 
de lei? 

O Sa. T.o:rn<a.< Jmnoa :-Cêrtamenta niío é uma lei: Dl&s 
é um prectdentelegal, de ~u&l se conol u.e uma intcrpreta<;iio 
muito eompet.lnte, e autoneada por lei, por iu o que a lei 
de 16 de Outubro de 1827 dewrmina que apresentnda a de· 
n=c'ia siga 01 tnmite3 marcados na mesma lei ; nomeia-se 
uma COlllmilli!o especialqueapreeentao seu parecer, esob!'ll 

·eue acaman decide se deve ou nio eer aceita a deunnei&; 
no primeiro caso é ella lllallda!h parA o !ell&do ecm uma 
oommies:io Jl3r& ptoc:eder i aceu.ação : 110 oegunt1o, se niio 
a areita.. vai a ~rchivar. Portanto\'ê lt.Cilllara qna uma de
cisio foi tonuu!n oeguudo e s preceito• legaes , e poT eonse· 
quencia com a forçn c antoriàade da lei ; nlio poclia ser to• 
ltlada pe4. calnllra dos depntadoi , pelo senado, e com a onnc
~ãodo poder moderador , como queria o honrad~ deputado, 
porque uma lei a isto oe oppõe, a lei quo regula a ma teria de 
J.G de "''utubro de 1827. 

Decidida deste modo aquest~o. e deciclidn legalmente •.•• 
O Sa. Gou:s o.: Som.t. : - Que importa isto r.'um cuo 

p:!!rtJ.Cnlaz ! 

O Sa . Tmn:su J mu o .. , - Um cuo pa::-tienlar ! Nãore· 
coubeço nenbums panienlaridade onde h" a Jnais completa 
ider.tidade. E' fóm de du,-ida que esta decisão conetitue 
u::n precedente com tanta fc!'Ç9. .l.elei qu311ta póde ter aquel· 
la, que to:nn111l.OS agora; é uma decisiio tão r.brigatoris. ecmo 
aqu.ella. que actnalmeute !e der. (Apoiodo•.) 

Ttlas, vê-se claramen~. Sr. presidente, que C!S!I aeoisiio 
i~port::l um aresto, nm caso j ulgado p1rfeitamente :aen
tldO ... 

Entreblnto, Sr . preoidente, além aeS't<s faetoa vc:dailci
ramente identieo& ao aetual, a comnüssiio deparen ainda 
com o decreto de 5 de Apto de 1843, qut uposentoua tres 
desembargadores, ~ ~oi apprt.>vaào por es:.. 011mara. 

O So. Gous »E ::1-ovz~ dã nl:l s;>ar~e que niio ouvimos . 

O Sa. 'l'l'.crE•liA Jmn~a :-E o que te:n o. 11iio approva
çiio do oens.do a res~to de tae< apooentadorills ~ E' evidt:nte 
que o decreto de 5 de Ago&to d~ 1843 não t eVl: aa mesma.ll 
cireumstancias nem póà.e por eo11seo, uencia ter a mesma 
identidade do~ dons primeiros,. de 21 de A.btll de 1831 e de 
3 de Jantiro de 1833. 

A respeito do• p~imeiros honve denuncia contra o respec
tivo lllimiatro,. a eaman·dells. tomau ·conheeimento. e, 110b 
parecer da eommiasiio espe~al. resol'l'eu 11iio sceita la, e~:~~
q=to q_ue a respe.ito das nW.Jnao nilo .e deriio nenhlll>l& 
dessas <:Jaenmataucis• ; apenas foi s&i>meuido o decreto t 
approvaçio do corpo legistatiTo, temo é estylo, ~<cerca- das 
aposeutadorlaa. A CSliilUa approoou·:.s, "o stDadonão. Ora, _ 
é fól'll de da t ida ~ue app-co•ando a caman. t:\!!5 aposentadc
ri9.& tomou uma re:wlnção qt:e impor1a1':1 um b ill de indem
llidade ao II!ÍUistro que bavie praticndo _tal ~eto •. ~ . . · 

Ux s •. DY.l"DTA.DO:- Logo ~co:.!:eceu que o ministro 
:não poõí~ f:u~-lo. 
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O S•. Tuutu Jt=o.a:- Só por si n;w,.oenhor; e ainda 

Wn~em di!SO duvidou, pois O nobre deputadO ~abe 'lU8 
tae& decreto& deoendem da appro,açilo do corpo legislatl~o. 
ainda mesmo q11.~mdo a aposentadoria é solicitada. Aconteee 
porém que tal a~pró..,.çiio dada na l:ypotheae-contraria !m
·~rta a le!!'lliàaue do decreto emanado do poder e:ecntuo, 
uto t,:.. approvação do a.c:O <lo go-.-emo. {.ápoil:dcu.) 

.A.3itn poie, Sr. presidente, recoJ>hece!ldo a commÍS$~o . .a 
força do 1 o precedente (1831 e 1833), e .u.;,. disso o.ttendendo 
a que ou~ .. aposentadorias se tinhiio dado $implesm8tlte 
por acto do governo em 1842 e 1843. e qae tae• decretos 
longe de 51D"Wl qualificados cOlllo crime de traiç.i!o, ha.vião 
PGlo contrazio me~:ecido a l'.poronçiio da camara, que a"irc. 
<lén. implicitamente a oua • adhel!iio so acto do go1erno, 
~~ou a comnililsiil> qua e.stes aresttls deviiío ser por el1a 
lllvocados para oorroborllr o. •= opinião, de que a aposenta
doria. dos n.osistudos por acto ao governo niio importa o 
crime de trai~HO. Ora, a approvação que obtivor;o tses a~ 
e a reprovação da denuncia apresentada .,.tií.o, par~ do· 
monstr&T alt:tmente qual a opiuiii.o do corpo le#lati•o. 

C..mo pois o honrado deputado COiltel'te â oommilldo o 
critcrio com que proced-eu invocando esses tes1lemunhot au
thenticos da sun:convicção! Pare<:é-me, senhores, que ne
:nhuma razüo póde a$$istir ao hoilmdo deputado. .neg.uui'l 
a taes aetos a força neeessaria p:~.u serem in..ocados como 
pr~entes. 

u,. Sn. !>uCT•DO :-E' um .precedente que constitna uma 
interpretação ~ita applieavel i (iUestii.o. · 

01:TILo Sa. Do:P<>TADO ' -Mas n época. era excepcional. 
O Sa. TEtn~u Jo;NlOIIt' - Na hypothese vertente não 

tere. applic:.çõ;o o aparte do honrado deputado por S. Paulo, 
tanto mais quanto o mesmo proc.aimento reproduzia-se em 
184.2 e 1848 ... 

( ll<! "m apa,te.) 
A qaest!í.o é m11itn diversa. ?ode-~e reintegrnr um ma

~istrudo apcscntadM. sem comtuà.o rcooub.ecer--9e n illeons .. 
tituciounlidade do ac:o da •= aposentadoria: ou pot outra, 
pód&-se negll.r a appro•·a9ão a uma aposentadoria decretada 
paio poder e.xecntivo se:n que i$SO importe o reconhechnonto 
de um eriAle pua o minis:ro que :1. promulgou. (ApoiadO&.) 

O S.n. ' Go,.Es oE Se""• , - :O.i:>S a ultinla ap~scntnd.orin 
niio foi app:o'1tda.. 

O Sa. TEtXEtJU Jt!'iJOn :-Isto c esmc disse a commisoão 
DO &en parecer. porque as 3posentedodas dettetndes em 1843 
forilo appro\'DdBS sómen te pela camara do• Sro. depu.ta.dos. 
e niio pllSsá.riio :no senndo. Mas isso nu® prova contra o 
principio reconhecido em 1836, porquanto " recusa do ae
:n:tdo apenas ie~ella que n.iio julgou eon,·enient.e a nposen• 
tadorio. desses magistrados; é della n1io se p6de concluir que 
o smodo assim pioceden porque iul~n-a 1neoutitneional. ; 
semelhante concln~ pare<:e·me·muito grntnita. 

Procurou ~m~m o honrado deputado nenttalioar a f o~ 
dot prececlenti'S <:!llldos pela commis&!o. de!llotJStnndo que a 
civilioaçuo, actuando sobre o det'en\'olYimento da sóeicdade, 
~•im como sobre a..intelligeccia e a illustraçõ;o, segnia-ac 
qne o nosso paiT., que rem prog(l_!dido, dC<"eria hoje apreoen
tar,-se muito modificado em Í'1!laÇilo ao psasado : e conoe
gutDtemCJtte que as opiniões dos •ens eotadistao, e das •uas 
<:amaras, deverião ser W\'ersas dae que se tinhiio manife: 
tado em outras époc"" ! 

Eu pe90 lioença, Sr. presidente, para chamar a attençllo 
ela camara r. npplicaçiio deste argumento. que em ultima 
analyto imporm dizer-so que 1:. intalligeocia e o csplrito da 
COIIIt•tnição do imperio modiliciio-se com· o tempo e cQil• 
forme aa époCM ! Pois e!'>Sa constituição, q!l.EI é tiio perfeita 
c·co.mplr.ta. como o as..everou o honHdodépU-tadO, poderi ser 
aeolliJada de semelhante erro ! SlW! diSposiçõu se rio tio 
obscarao qua possio pllKtar· se a "ariadas interpre~ e 
lar hojo,llllrsentiõ'l e .amanh.iia ou.tro·' ' 

À f~rça do pr~ e da c~..niaaç;o poàut\ inO.uir -tiio 
po:n:u.cwsamente na ~lligacta dos legialadoresbt-azilei!lls . 
qae,ocbalcio i ··eoll3tituição. uma:int2rpretaçio-em.l836;: de&
~· hoje OUin. r ~e-.tendo.deairlid(l~ qUJe lllo._,.um 
a:Jme. a aposentadoca dad&,par·uto -do-gmamo,;~jnl
~dO moao «mtirm'io! 

(Irei vm "f''rlc.) 

Con~ distinguir a a pprooaçio ela aposentadoria elo aeto . 
~:'lnal a~- "-heco<&-ma U.W.dCtldoDe'icJed~ 

iU'fe ooe&ai.h ela fazer eaaa o~. A , - p6de-

julgar qne.-, nobre· =.-ministro da.jns~-niioprooedeuin
CO».SGitu.cionalmente arosen~ ..- ma~t:nl.dos,.mas 
que o seu &eto ni.o tem um ap<>to legal, e uoun .approu.r o 
parecer da eommissiio ; e entretanto, tendo del":ns de pxo· 
11unelar-se subre e. approvafikl daa apoHDtlldoriu> poc!Ula 
nejt&r-lh.,. o Mil voto. _ • 

NoMe pr«edimento nio ha~eri4 eontradicçita 11lgÍ:tma. 
porqne qaando meamo-o governo esti-poaitivameD.te.au.
toriaado para decretar taea a~sentadorias, dependendo elo 
e<>rpo logiolat.iv~ a aua deiiniti•a approvaçiío, amda sasün. o 
.tàcio da nio approvaçio oó sigliiico.ria. -<I>le o go~emG ·Dão 
'havia WRldo convenientemente de tal faeoldMe, . mas, ·de 
modo algum importaria o n.iio reconhecimento.deasa facul.
dade. PorqllAilto o govem<>, colllo qualquer lna.ividuo, póde 
ett'ar 110 el:ercicio de IIW!.attribniçãea. 

i: evidente, pois, que o facto de não ter o senado appro
~ado aa apoaentadores d~ret:adas em 184$ niío p6de de~truir 
os precedentes que occorrêriiO de~~de 1833 : porque esses 
prccedenus e11volvem o reeQnheciméuto da niW ineoJUtitn
cionalidede do acto, e porque. se fosse inconstitneional, a 
Ctull&ra n~o poderia. d~ixar de reoeber a d~nun<i& ntio 
aprnentada. (~poiado.o-) -

O S... Su.TEILI. Loa;, :....::. Mas esSe prooedim.ento ~ nCIS 
obrigL 

O Sa. TPXI!I.U Jmuoa: - Disae o bomaào deputado, 
concluindo a •u argumen~ neste ponto, que era ila
grante a contradicçiio noe preced .. ntes-citados- pel.a.COmlllÍ5· 
sio. l'l!llS qusl é a contnuJ.i.,..;iio ! Em 1833 traton-&e de uma 
dennncia apresents.da em hypothesei<lenticA, -e a e&11:LU!S !t 
não r ecebeu; em 1842 e 1843 diverSM apesenta.d.orias de 
igu.al =tureu. foriio o.pp•o•adas.. e sGatente u ultimu.aiio 
íorii<> conlirmadaa no senado. Ora.. j& demon•troi.q_ne uma 
cou~ não implica . outra, que p6d2 a camara tecollhecer a 
»i!o inco113:Íillcionaliohde do acto e ao.meSill:>tempo~Wl a 
apooentadoria niill foi acertada ou conveniente. -(.Ap oiador.) 

Continuando o hontado ·deputado a referir-se. ao Sr.ex
rc.iaistro dajnetiça, combateu S. Ex .. por ter dito que. seria 
preciso P"'"•ar ta boa.. rasa oobre o proeedünento das CllllllmLII 
antl:ri~res.· · . .· 

Creio, ~nhores, qu~ esta proposiçõ;o niio p6d.e !er cotlte.&
tada.. Se a cama.ra do• Sra. deputadoe tomasse uma. d.ehõe
ração. contraria á.B· anteriores, reoonho.::a11do qnoo aa apoli&D• 
tadorias em -questi<> infringem o artigo conitituclonal, ao
ria eyidente a nuUificação doe prec:edmtes, isto é, . do P!lO
cedimento das cam.aras ~mteriores; porque a c:&mar& d011 
Srs. deputados tem seguido apiniüo contraria.. 

O nobre ex-ministro da justiça me permittiri.quc eu "9i 
maio longe do que S. Ex. O nobr. ex-miniatro dia!I<O que 
aeria preciao !àzér ta boa rua sobra o procedimento à.M ca
mono anteri~r<.>e paza te deiur de reconhecer a nilo incone
titucionalidade do acto. O nobre e:-ministro, pois, e o hon
rado dt!putado pelo Haranbúo, que tanto $0 admirou dessa 
proposiçüo, hiio de consentir que eu diga que nlio só teria 
precieo pusal" tab<M\ rua. no& acto- w camaua pauadaa, 
como tambem irrogar WWl oenaura-6. propria carc.ata ~ 
taol, que não poierâ reoonheoer a inconatituciono.lid&cle do 
acto sem incorrer em flagrante coutradicç.Mo com <. facto de 
ji hanr votado o& !Und015 neoeuarioaparaaelfccthidade 
<W apo-entadoria6 decretadas. (..lpoiddoo.) 

Ah1 estA a lei da orçamento, na qn.ol po!son o reoonheci
mento ta cito dé5&e ac:ta t.iio Bltprobrado pelo honrado depa• 
ta do; ahi c•!& a lei do orçamento pat:a f'Widamtnt&r a~ 
poeiçõ;o do nobre ex-miniatro centestada pelo nobre depntada ' 
Pelo Maranhão, porque-a c.ms.ra ·votanilo os fudoa lli!CU• 
sarios reoonhecen a con~eniencia da medida .... 

{H11..,. oparle•) 

O.nobre deputa® "" qne estou respo11dendo 6. impug
naçdo que se fez ao nobre e:~:-ministro quaudo dia&e q-• 
pera declarar-Be mconstitucional o decreto em-questio. 
seria preciBo pas!lar taboa. raS!l. eobre os precedentes oh 
camara. 

Oro., o honrudo depatado que oo adrnini.r& deata ·propoci
<;lio -Dai~> • deve taravilhar OODl o meu procedime~>to que 
ampliaado-a~, digo· 'l.ll8· será- ,preciso tiiiD
beai · ~ um& -eensura 6. pn.pria caawa actuaJ;, que 
p!lio.íadió de bnfao:oiOt&ÀO. ~ flllldoa-:ir~-

Uir..-TW-: - E'.ubt:r·a -cw~. 
. O S... TD:u:.u...r-: -Nio. é zelar. a. cou~ 
·~.mcnndadtnwnW.mn miJ:üatro de.~ 

o S.. Scr.Tlllb Lo.o : - E' ocmtrarlar 1llll aeeo •• _ .' 
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. Uou. vo:r. : -Que deatróe s. p.:rpetuidade cl.os · Cjl~gos da 
lll&gi•trator&- . 

O Sa. Tmtnu· J~10a. :-A a.posentadoria e>:elue o ar
deDado a ao honras! •• ; 

O Sa.. B~ : - Por a.hi :aiíD vlli belll. 
O Sa. • . TJ.tn~u J~ooa,-O lioh~o deputado que m• 

honra com o t eu a~ ha cl.c·perml.ttír que lbe d<>clare q~e 
estimo muito :aio · ir ~cdo~. conveniencias as.. SIIA op>· 
niíio · e }l'l< oorto· tnUlto mal 1na eu se agora eativ- ·ee
guindo a II01'!I1ll que o honradodeputadojulga 'boa! (Ri.t~) 

Felicito-me poia por estar obs~rvando uma a:rgumentaçi\0 
contraria ãquella que o houudo deput.~do ~eja. 

Releva notar, seíihores •. que o p~<>eedim~n~ da cax:':'ra a 
esta ~peito eorrobora amua maiS o que tivo ~··~ de 
obsenarno começo clo men discurso,_9obre a COI>Vtcçao_da 
maioria absoluta desta camara, conv1oção que é traduzida 
J>io só pela eleiyíio dos membros de que .e compõe a. com· 
missão especial, como 'Princi_pal!Dento; Jl<!lo ac<o da c=, 
votando., os funõos n~esu.nos na let do orç.amen<o, pua 
aposcn~oria. porque se a eaman>. entendesse que taes apo· 
aeutadorias n.iio •e d.evião reali!llT, niio teria por certo !'o• 
tad.o fundos para que ellns se C<lnsnmmassem, on entuo, 
como muito bem me lembra agora um honrado deputado, 
mandaria pagar u grutilie:~ções, porque entiio seriii.o esse& 
diOJ!e.JD.biU'i!adores· eonsideradf)6 como effectivos ; mas o. ca
mara ne~n-lbes !!rntitlcações, e unicamente fe• effeetivo 
seus orde~ados, o que legitima o aeto cl:t aposent&doria ..• 

-o s~ •. s~VEIIA Lo no 1 - Remediou alguma. eousa (I mal i 
é o que a cam:~ralfez. \ 
, O SR. TErxEJn,, Jwuo~:- Se eU,. entendesse que era um 
mal, nüo votaris. taes fundos~e nega~in s. su:l. !!.pprovaçiio. 

u,. Sx. D>:r~T .. .,o : -.A camara exerceu o seu direito. 

O Sa. T flr.u:u tA Jmno•, - -Saneeipnaudo :t opini::io con
traria á de V. E1.. 

O :~~es"c> Sa. Drrt;v .• oo : -E11 quero quo SG "<erifiql1e a 
aposentn<loria, m:>.s que se reccnhc~ n iliegnlihdc c e..'I:Or· 
bitancia do acto. 

o s •. TDXEll\A :Ju~·o•: - Ninguem contestou nindn a 
~dade; foi elln reconhecida pelo proprio Sr. ex
ministro da justiça, pela con:mis•~. e por todo~ qu~ aqui 
se·~ oecupndo de!ta matertn. O que ~ contesta ~ a ln• 
constitucionAlidnde, c! o attl!Iltado contra o exercido do 
poder judiciario; o!, em!im, a erimint.lidnde de:> neto. ( .t 7>0icz.. 
.lu.) 

(c,·u::ao-u:llift rso. aparru.) 
:i.Jepoio à e ha,·er tmtniio euccintamcnte da primeirn po.rte 

ela argu~Dentaçüo do honrado deputado pelo MarnnhiLo, 
passarei sgol'!\ a ÍIIZer 'tlll'l breve reparo s:lbro tlguus ar
gumento& eltabeleeidos pelo ho~t!'lldo olopntado, n~ segnn
da parto do MU di•curso, em quo procurou demonstrar !111C 
aetoa deatl>. orileta júm&s podem .ser justamentll pratl· 
cada•. 

O h onrado deputado principiou d eclarando que ~ndo a 
aposentadoria um doa mei011 de suspender o c:t:ercicio de 
fllllCQUea, .egue-ee qut> lliíD póde ser applicavcl {lquelles 
empregados qlle suo ~italicios. 

O honrndo depu:ndo olvidou-se assim da brUhante nrgc
m entação do nobrG ex-miuiatro do. justiça •obre cst:l mcsR!CL 
queetiio, po:quc S. Ex. lucidamente distinguia o exercicio 
pes.wal do.& funeçuc• de. um moltistrado, do e.""tom:icio do 
poder j ndíciArlo. porquç clammente demonstrou a õilferen· 
ça entre o excrcicív pessoal de um membro do poC:or j udi· 
ciario, e o e:o::ercicio desta ou <hquella attribniçiio desse 
m esmo poder ••.• 

O Sft, Go:uu •" SouzA : - Foi uma tbeoria nova. 

O So. Tsoxmu J lh':JOn :-P•lo mcno• o bonndo deputado 
hs. de permittir que o Sr. ""-ministro da JUStiço. não tinh~ 
,. prerogo.ti~a cla invCllçii:o àa t hll(;tia 1 antes de S. Ex. j4 
era or.sa a opiniac da commis~o. a&Sim como 3IlteriormeDte 
foi profeaaada não só po: esta C8Dl!ll'a, como pelos e-.;emplos 
estra.ngeiros citados no parece~.. • • • 

Dada a suopensiio do uerooo pessoal de um ul<ll\'lduo, 
é evidente que tal au spens>io não importa a suspensão d as 
attribulções, do. aetos ou decisões do poder ou corpornçiio 
a que elle pertence; e n.iio cl.n>ido empr:u::tr aos nobres de
putados a damonstr8rem :\ camara"lne o facto àe s.apenàer 
as fan~1 <ie um. ou dons à~argado~s importa um 

attenta.clo eontra o e"ercicio do poàor judiciarin, que n i<> s · 
e<>mp<Je &ô de desembsrglldores, e muito menos deSse! dous; 
ae as Sll:l& d.eciroes por acaso siio postas em dnvids, se o 
cumprimento de ~""' 9CD.tença.'! é illudido ou faloeado tmi
camente pelo· facto da suspensão do a:ercicio de dons ma
giatrll.<los. 

O Sa. SrLvDu I.ooo : -As pa:rtes participiío das r ega
l.iaa do wdo nezta materis. · 

O 'l'~t1X'ZUP.4 Jt"<•oa , - Nestes termos foi que o Sr. ex
ministro da j ustiça demonstrou que a aposeutadoria em lu· 
~;ar de set um attent.ado contr& a perpetuidade do poder ju
diciario, era pelo contmrio, n !l. hypothe!e.ve~ente, um reco
nhecimento desta prero~tatiY!l.. porque asoim co:no no dtteito 
de propriedude. disse :>. E.:c;;, a desapro?riaçiio importa. 
reconhecimento d.~t~ direito. assim t:J.mbl.m n ~tposex>tadori& 
importa. um reconhecimento do d ireito ds perpettticlade. 

Ninguen duvida que, se por ventura o n obre e::<·miniatx'o 
niio reconhecesse.e'""' perpet uid"de, niiA:l $<: limitaria a a.po• 
sentar, demittiri~; liWI como u~o podia. demittir aem que 
hou vcise uma condeU111llÇão r .. ultante de ums. senten~ 
de um proee-.o de>idame~>;te instaurado. etc., por isso só• 
m~nte allosentou, c pede um bil! de indcmnidad• ll.O eorpo 
legialativo .... 

O So. Go:uc.s nE SoiU., , - En~ j á póde onter o bil! de 
itdcmnidadc ~ 

O Sa.. TeJXJ!lU JuNJOn. :-Q=do disse que não podia 
obter~ 

O Sn. Go~JES l>E SocZA' - No principio de se;, discurso 
d1$so que a camara nüo o ~ dllr. 

O Sn. T crxmu Ju~•oa :- Oquediooe foi que se a cama.
rn jul~sse o ~eto ine<lnsti tu~on:J, e parta.nto attentatorio 
do poder juuiciario, ~:il.o podena dar o bill dt indcmnid<ide, 
porque Rm tal caso d~ve inst:lurar o prazo e ser entíio jul
!mdo n ex-ministro, que seria condelt111:li!o. absolvido ou 
Perdoado. conforma os podere& eompetentes decidissem. 

0 •om de itld'Tnllid4dt d:i-se no caso de illegs.lidade; é 
nes::n hypotbese que argumento, por 'lue é essa a conclusl!o 
do parecer .... 

O S... Go" es DE Sotru :-Qu::.l é o arti~ da eo.nstitWçUo 
que clU qu~ se põae dar o biU dt 'ill<kmnidccle n'um CIISO e 
crio no outro'! 

o s~. TEtXEln.• Jt:t<JD11. :-A. constitwçilo não trata disto;· 
é um estylo conll!lgrado pelos parlamentos sob o syst<:ma. 
represrntativo. Digo pois o;,ue o corpo legislativo póclo dar 
um bill de indtlllnid.ad4 porque olle póde dispen•ar o cum
primento de uma lei, llliSim coDlo não !'(ldendo dispensar .. o 
cumprimento da coustituiçüo ••• ~ . . 

O Sa. Gox<s no: Sou:. , - Nem de lei nenhum:~. 

O So. TEJn:tu Ju:no•: - 0 pocler legislativo tem a fa· 
euldlldc de legilisar um neto do minisrro, :oiio autorisado 
por lei, porque ellc p6de legislar sobre ••.• 

Un Su. DE•IlTADO cl.:l. um aparte. 
OSa. Tmx~tltA.JtJI\10a: -N'üohalegisbçiío ncnh1m1a que 

~egule o bil! _de ilultmnid4th; n~ es::. palll.vra é nossa. 
41 porém um termo empreshdo ·ao parlamento inglez; 
oomo quer poi• o honrado depnt:ldo que 'ú citar o artigo 
da uossa eon:;titlliyüo que trata do bill d< tii<Ümnidad• Y pam · 
que in•istc em scmelll~nt~ e><igenci!l. ?... · 

O honrado depo~:~do, instigt~ô.o pclo t<eu resC!ltimeuto 
contra um ac<o ouc reputa crime <!e tmiç:~o. n>u.> duvidou 
despertar n !na oútra o.eens~ção_ ide,ntiea qu~ pelo; poderes 
competentes dn E~:ndo hav1n stdo JUlS"d" ur. proeoi!ccte ; 
e o honrodo dopn:stdo indo .í. campa do fallecicl.o ex-minis· 
tro da j u stiç:1 que em 1833 aposeul::ir:. a diversos de•c;n
bnrgadttres, !'neto oue deu l ngar a. uma de:.t~mc~ que lllio 
fui aceita 1"'!.:>. cam;ra ; o honro do deputado de :od!:s estas 
consideraÇi)es ""-o duvidou d~cl:no.r que o ex-ministro ds. 
justiça. co11scio darepro,·apo do seu ac~o. só achon para ci
tar em seu favor um h omem que como elle h:>.vi.o. incorrido 
em ij1;11Ul crime. 

Com que direito. senhores, o honrr.cl.o deputado cks•ifica 
hoje como um crime o aeto daquella miiÜstro. que e:>tão, 
apreciado pelo< p~deres C<Jmpetentes, foi coMiàerado pelo 
eoulrario como um bom &en'iÇO ~ ~usa. publica~ 

_(Ba G/gvm aparlt$.) 

O aeto pratici.clo em 1833 pelo respectho m inistro da j as
tiya cão pOde ser }lQJe rcpnteà.o como nm cri~ (ap•ia<iQS). 
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!36 
porque sobre e1le j:!. o po<1er competente praanneiou·&e ~m O Sa. ec. ... "" Son• :--()da ultima ".pooenta.doria. 
contrario.... O Sa. TIIIUI& .. J~'NtO&: - Mae qual fin a queotllo! Como 

0 S.. GoMES u: So~.• dA um. apo.rte. · · a C&lnllt'& aeaba de . ...,r, _foi •im.plesmente a .•~ntadoria 
• d 1 • ·d que nio obte•• apprO\'&Ç>IO d.o •enado •. ACIUKI ••to des.tn.e oa 

.... .. 0 Sa. 'l)>txlha• J""a : - Segnudo o preoett<> ~ c• • e ree<!dentel it:ivamento estabelecidos lloerca da ~o .in-
lõ de Outubro de l!m"J • "·<:amara declãrou <;lle 0"" Lllvt& - ·~notimcion!lfdade? Por certo que níio; porqu• o acto do 
c time. O nobre d•put.odo dtneque oSr, !""-.que• de ~IU'Rll~ unado uio importou sêniío a d<:~ de que er.saa apo
ten<lo sido tccuoado <;amo o Sr. ex-u:intatro da justtça, n..o aentad.ori:uo erio ineou~ntca. 
poclin servir de ."n~rtda_de en: sua defesa ; ~"~-o. honrado A. cot•uni$s.io, in•«:a:>do este preoedente, invocou-o na 
ex-minlttro da JU~ttç. n .. o~e•u• pt'\lenrar ~optntMO daquelle a.rte em que tinha appllcaç;Io, isto é, qlLO o decreto de S 
qce COlhO elle h&VlO.ll)COr_ndo no<nesmo.cl'lme. a. Agosto <le 1848, que aposentou trell deiiembax-gadores, foi 

Ma.l!l set~boreo, qual f~• o poder O!' trtbll.~ll.l que decla.rou npprc>':ldo pela ca.mara doa Sre. deplltades. A eommiasiD 
ser cnme 1. np<~>ent;o.dona doo mn1;1stra~os por aeto _do ~ :aiio di•~ qu~ fosse approvado pelãa .ili.U eamaras. eomo 
vemo' P:l'r..ee-rne 'n:~mtesta•·el que. atnda at.P hoJ.e ~~~~ ~verou a respeito dos outros r.ictoa. Este r..~to, poi~. não 
fori.o """"! actos qunhnu~o•_;omo c~ liDe; • portan~ """e póde de!\truir os principias '}Ue venho de up6r, por,.ue o. 
menos endentc que a opm>"o. ~o Sr. m .. !"lu07· de I nran:l. Cllmaro. podia reconhecer que niio era iDCOil&titueioiuü o 
a obre este assull!P~ póde ser licttat?ente 11! ''oca~a como 0 aeto pNtic:.do p~l" ministro da. j"o.oti.,.., e 110 meame telllJi!O 
peo~meoto med•;a<>o •• uto est:ld.ista :recouhee•dknJeote poderia uegat a sua nppro•açiio ·" ~pose~tadoriB$ q:um~o 
<ii&t•ncto. (~po.ad,..) _ • • se tnt:>r dessa. 'luestão, se ncaso Ji n11.0 elitlve.se elh napli-

Voltando f>C!rém & ugumentaçuo que hvta e~t..belee~do, citamente re•oh-ida pelo f>Lêto de lul.v~r·Se .-o:ado os flUidos 
creio, Sr. pre.,dente, que a c.'\mata comprehende_perfetta• llecessarios par:>. a sua c!feetividadce realisaçilo. 
mente qne a base das <Jonclusões do nobre depu.tsn.o é com- . 
pletamen te destruída d<!$de qne >e reconhece a eonfusiio (ho; um apart•.) 
que S •. Ex. f~• entre illtaalidade e icconsti~eionalidad.e de Reconheço que nessa occasião poderia haver uma votã-
um a-;to. entre _o perdã~ e o bi~! de.inde?lmdade; porque a çM contraria, isto é," pOderia 1! caman. uiio approvs-lo~; se
c»mm•saão, nega»?o a Jneonstttu~tOllal>~ade: reconheceu a ria uma fiagrante eontradiOÇ>IO, mas a CAmara ectar1:& em 
illegalidade. ( .tpoiodo>.) O o.cto tDconstltuc:tCllllll é sempre •eu direito. 
illegal; mas o acto Ulegshtem sempre é inconstitucional. . Vo1taudo á que!tão de _que f~ .W.t.n1.h~do, é uecessar!o 
(.tpoio®o.) • ponderar uma ontta con .. del'IIÇIIO em apolo do parecer da 
Entenden~o~ po'!:'Wto_que o ~to proticado pelo Sr.: ex- e<nnmiuiio, relttivemeote ao exemplo derivado da reforum. 

mini•tro da JUSb.ÇS nJIO é ?neon&tltoclo~ull: JOJ'iUe ';"'O ~e jndiciarin. .-otoda pelacaman. pasaada. 
lhe oppõe nenbnm dos .. rt.c:oo da eonsttnuç..o, •%!! .VIrtude D . -Q , ... _ f: • 
l1iW !!6 dns n:r.õ<>• apresentadas pelo nobre ex·nmustro da u,. s... ePt1TADO. , 11e" ..,m raante, 
j nstiça uo ;eu brilhai te diocureo ptoferido ncob. caoa, como O Sa. TEIXEJU J~>:<IO&:- Essa e&mBl'lllliio póde merecer 
pelas ruõee que venho a~ Muncior, é claro que a camsra a mesma censura que fez o honrado deputado por S, Paulo 
"Dão p6de deixar de xeconhecer a. g:ande àiff<~rença qne exi•- :!. legislttura de 1833, dizendo que era filha cfe tun& época 
te entre o. illegaliclade c a incouHitncionalidt.de de um acto. excepcional; nssim como não .lhe t>6de eeber a cxprobraçiio 

Por eoDS<'gllinte- niio tem raúio o nobre dep~tado. para que fez o holll'ado deputado p<~lo li!II.Qllhiio A =arn fran· 
derivar ~o infundadamente a •ua nrgumentnçur•, e a•ttda cez~~o ... 
menos quanào. concluio que por ui!ll ter o senado approyado 0 Sa. Gons DE 5cM;%.: _ Á introut~<~ble. 
a aposentadol'la que passou nesta casa em 184~. segu~a~ • 
que •eçanhecêra po~ e•se facto a su ineonatitucio!'alidade. O Sa. TaxEJa. Jmuoa: :-···· porque s <:am.ara pas~a 
A repro<açiio do senedo neste eusoniio impo~ mats do que pre~tou t!o rel-;vantea sernçoa ao plllz (apo~). produz10 
o ....:onhecimento de ctue a aposent&doria foi inconveniente tantos e,ti!o asszgcalados .melhoramentos! q!!e !' lionrado de
{apoímào•); niiu ~e Eeguc dahi que r~putane o aoto in· puto.d,o &O menos p~~ttiri. que a COitlllWi"B mvoque ~o 
eo11atitucloual... autondade " oua opunoo, porque parece que as deezSileS 

àe'sa csm.artt niio podem ser ~dos do mesmo modo ••• 
O S11• Go:u11 "" Sot-z. : - Aqui estA o parecer approvado 0 Sft G ns »E Sottz• d(L ..., aparte. 

"!lo •cnado. :faz o fi\TOr do o ler~ (Aprt<mlando um F•ptl ao ' 0 , 

tmuiD~ ) O Sa. Ta:n:&I&A J <'I'IOa : -Pois bem ; a eama.ra passAda, 
' que no projecto ela reCorma judiciaria admittio um artigo 

O Sa. TR1n1n" ,J.,s•o• (rtett><n<ID o pnprl e 1•1'14<>-o) : - eons.~gt~?.nclo a aposentadoria doa magi&ttados por acto ao 
Qual trn n resoln~ilo! A "f.:!entndoYia doa doualllagi&- gove.rao, ccrtallleDteniioprocederia assim se jUlgasse qne 
tr.~dos ; e t"'>do eo1a n conc.o.si.o, n.io eomprcheodu qu~ o sentelhante fa<luldade en. inconstituei.onaL . 
aenado V<Jtaa•o mnia do que aquillo.... O Sa. FsonNDES DA Ca.NIII4 : - Aio.da niio 6 lei. 

O~~~ Ga"u DE !:ot~z•'- Le;~ o pa.,cer todo. 
Os •• TRIXEtu J-ç:o<ooa :-N.1o é p rel'iao ler as 1'111.õel do 

p~recor; o senAdo nüo ~• !lpprovou porque :. \'Otn~.._,. ' 'er.ou 
&ómellte sobre a eoncbailo. (A!l'li~t.) Creio, Sr. presi· 
dente que quando V. ·Ex. ~nbtnette o\ 'Votação um parecer 
a~ commissiio. niio Je \'01.3. phruo po~ phra•e, mu •6ment~ 
a con.:luaiio. (.Af>Or'c:<lo•.) E" ••mpre o que ee pratica neou 
ealllnr.,, e o 4<uc prMicou o seDtJdo; é linalmente o que 
determina o nosso ~gimento. (Apoiad<>t.) 

O Sa. B••~olo : - Appro~iio-~ o e parecem oegundo os 
seus flllldamentoS. {Nilo apoia<lDt.) 

(Ua ovtrO< aparlls.) 

O Sa. T"''"""'~ JL-,,.,.,: - Diz o n obre deputado que a 
camar.t approva os pnrcecre.s 5eguodo o• senaf •.odameutoa. 
Mas tanto não éi.ooex::.c".o, qu<:, mumona. presente questiio, 
h alguns memb:os des:a camam que p~etendctll votar 
pelo p:.reccr, sem comrndo aceitar algn=• daa suas ruii<.•s. 
Por conseguinte, o nobre .i eputado a este respeito labora 
emnmcompletoengaco. 

(H a mui te~ <>p<Jrks '"" iutrrrpmpem o orii4Ú>r,) 
O Sa, Pu:szDE!<l'): ' ~Attençiio ! 

os~. Tnn:•a. Jma•a :- !:ienhores, dis•e o holliii.dO de-
putadoque a commin io não ~e podia preuleettde umprin· 
cipio a~op_tll;do ~esta camara erejeitado pelo se!Uldo. Mu 
que pnnopzo fo1 esse! 

O Sft. T~IXEta,, ]111<1oa: -Ma a~ uma opiniito tito rcspei
to.vel que os pruprioo hoaradoa membroe 9."" não admittem a 
opü>iii.od:l ealll:li"Jl. de 1833, qne o propno nobre dcpntallo 
por MarauhiiO, 1\Ue oontestou s autoridade da camab frut· 
ccza, niio poàeràu repcllir o> exemp,1o dado~ catns.r'! pu· 
&a da, que nesta ca!a tem merec1do 01 rna10res elogJO$, 11 
mais j ust:l appro\'t\çio. 

O Sa. F l!tt.""l"-""~•&s u Cu:.-... :-Este atgumeuto corrobora 
a accusação. 

O Sa. Ta:n:.Eu• JvNIOI.:- Diz o nobre deputaio qne ~ste 
argumento corrol:.o1'1L ~a~nsaçilo Mast'lltiioouobre depu
tado nw eomp-rebende 9.ue ~ a camara enteu<ie&se que a 
medida e1a io.~onstitucional, nii? poderia ·ileterm.ina-la na 
rcfonno.judici:t.ti2. sem refonc.ar prrmeinLmt:llte acQllsUtnl· 
çilo! (Apoiod ... ) 

(H" lllguou aparw.) 

Ma.s a. CB'm3."fll adoptoà. esr.a idéa porque 5em duvida N
conheeen \ue nio offe11dia a c:oustituipo ; porque se foase 
ineocstitne~enal a. aposentadoria ~ acto do governo, a. 
caman n~o poderia l*l'estir o podn aecuti•-o dessa r.ttri~ 
buição .... 

O Sa. JACZ!'ITIIO DI: M.C!MKÇ• : - S<\ precedendo refor
tna da eon~titniçiío. 

O Sa. TDXERA J""uaa : - E entio uio aeria ella quem 
refonnaria. a constituição; serlamos nós, ou outra CILIIII.Ta 
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que ti•es~e 01 nccessarios poderes para esse fim. (Apoia- 1 ~Gato =•!o, é •~ptivel de diverilM interpreta9(ies, e pob é 
do$.) ' forço!IO que sobre elle eu fo~ça um breve reparo. 

E"u co.nprehendo, s.·. presidente, que .. attençiio da eu& 11 S'io é poasi"el que eu reconheça qnsl o proposito i o hon-
deve estar f'atjp (nll<i CJP')ia4ol); ou nos _por-.certo deTeriio · rado depu !:Mo, abandonando a nOIS& lingUagem pariaxnen
~u cs 'Jne & oceupes~ (na_o apoia<!or); e estando ~·to tu, para ir b_oscar ~J~Iolllll._(ranoe~.es&R. phra<!e ,... .. lrt>p 
oon,..enetdo, p'rQQ1lrU81 reollmll'-me o mats qUe fôr po>a~lvcl. lk z<te-;mm· tan!o ::tlo, que ni<J aei a. que possa referir· &e :re· · 

Convém.·càclanor, senhoreo, q11e a parte que teolio toma- ! ' lati!l1lmente a mirn! ..• Nem t&nto zelo em ~ue! No eum
do neot& queatio é a expressão íntima. de minha ~ooaclen- primento do meu dever como relAtor ia. eo.nmissio especial, 
cia, q~e .D.io tem sido inspirada por nenhuma outrs. consi- j ou zelo ea1 de!eder o ex-ministro aecusado! ••• 
deTilÇIIO... : O S F 

(H a um apartt.) , i ~- Dl<J..,.DES .,. CITNBAl- Por uma e ontn coi1Sa. 

Nem o m~u pu!'lldo, nem o preseate pocleriiio comportnr J O Sa. Tun.u J~rntoa: -O apute do h!>nndo ~ep~tado 
imposição algama. (.tpoi4dol.) Quando principiei a minha j ~ntil~ ein qualquer.Aaa duas. hypothesea Jo• mal d~ngiClo e 
vida publica Tui magistrado; e 10 por vontada propria dei- : -lllfeliz, porque p&reee·m~ ~dente qne nllO se pó<!e ee~.,,~ 
:~:ei ena honrosa ca.tteiro. pam dellic..r-me ao commercio, ' ao relator ele um" ":O=•~o por ter zelo n~ camprunente> 
onde ~enpo umo. modesta posição, 1,ne me garante a índe- I do seu dever ; e po1s o honrado deputado nd póde expro
~deneia n~au.ria paro. enunciar .:rancamente as mínhaa I bra-r que qualquer membro deoto. casa tenhA todo o zelo pos
•déas. E' claro porto.nto que u algllm sentimento tivesse in· i sivol no cl~oempenho de •u!'S obrigações. 
fluido em mell eapitito par& com a magistratura, níio ]l()deria : O n?bre deputado daud1ca qUAll.do_ arvoran~o-&e em pal
•er outro ~ecíio 0 da COil$idençíio e do respelw que lne eon- I ma~na parlamentar ,j nlgaquc 'pôde dictar-ale• ao me11 pro
sa~. j cedtmell.to! Nem o no~re depu~o. n_:m mesmo .a cama.ra, a 

lntencionalmente., Sr. :t~residente, deixo de toear em al· : que111. c:ousap .• a. J?Bl~r eons1deraçao, e .o nuu.s prof~do 
gutu outroe argumentoa1n•oeaclos pela commissiio, n~o i6 ! res~to. JlO<lenao llllpür-me sobre o~ d1ctames da minha 
]lOrque o honrado deputado a quem respondo não se oceupoll ! consmencla, e preoerever o meu proc.!d;mento dentro on f6ra· 
com a sua apreciação. cGmo tambem ~rqne depois do bri- 1 desta easa. . • • . • 
Thante dbcurso do nobre ex-ministro da just.iça. e11 nada I . T~h~anecessaru' mdepc":denc:aop~-oegau- u propnas 
-poderia accreseent&t quo não fosoe a repetiçiio imperfeita tnspu•a90~. e defender tu> minhas op•ruoes quandO e ~~o 
Cios argumentos desenvolvidos.... I Ir!& oprouv.er. sem .curo.r de agradar a este_ ou áquelle mdi-

• . Hdno. ou Ulfi uenctado pól' quálq_uer outro 1nter~e que Dlia 
O Sa. NA.llllco: - N uo apo1ado. , (IS da verdade e da juttiça. (.&poi4dol.) 
O 5&. TEI;.wuJC~Uoa:-Desisto pois dessa tarefa, por- ~ Se porem a reeommend.açiio par· trop d! ; t.k se refere. ••• 

que ella será cabalmente desempenllada pelo6 meusillo.stres 0 5 S Lo N- ~- d fli • 
c:ollegas da commissiio, que a sat.isfuiio. melhor do que eu n. ILVEI.II" 80 : - • ao tem na= e o enstvo. 
(n~ apoiados); e termiCArei portanto chamando a attençio O Sa. TEI:U:II<A Jwnoa :-•.• â ~eira. por que me oe. 
da =ara sobre um llllico l!"llto· cupo do merito íncontestavel do aoto praticado Pelo ex-mi-

O hon1'8do deputado peà Bahia disse hontem em UUl nistrodajustiça, e da minha deferencia para com aquelle 
aparto qu" o Jlobrc Cl<·mini:rtto da jnstiça. tivera a eoragem illu&tre estadista, deferencia que tenho guardado defenden~ 
de '<llDgToriar·se por haver praticado 1lill o.çto reprovado.... do ó parecer da eommiss~o para cuja tarefa a camara me 

O Sa. F elll<""""" .,,. CIINII~ : -Sim, disse ; e esse acto honrou com n sua alta coD.SàllÇ'<. entio, senhGrea, a minha 
foi um menoscabo ~do 6. face do paiz. (Nilo apoisdol.)• pesiçiio torna-~ muito superior! ••• 

(Ha-a.taum apartu.) u" s •. DEPCTAI)() :-Nn opinião do nobre deputado. 

Omao Sa. D.EPCTADO ' -E de uma grana e parte do palz. 
(A.Jl<litldM, e flllo apoiadoz.) . 

Porque as$im procedendo defiondo o ministro docih.ldo, o 
h<>.m"!ln f6ra do pod.cl, a quem unicamente devo muito m~-
~·to ecoDaide-....~; e porrantoneDhum interes!e illegi:i~ 
mo po""'o ter !la JUs tia~ do seu procll<limento. 

O orador que era occupa a. u.tt enção da eamara n~ de
O ~ ... PaESIDL~ :-Ordem! A ttenção! · pendeu doa ex-ministros nem tão )louco elos nctuaes; nõio 
O Sa. TEISEIU JCl'lcoa:-Em verdade, Sr. presidente, I temne~wnempregopnblioo .... O• eargotqo.:tel>ho e de 

quando wn ministto sabé 1acrüic:a.r-se pela causa publica, e 1 qu~ ~mto me honro, o> que tenho procurado, !.Mo oa de 
a despeito da3 consid~ra9!!e& do egoismo e da proptia con- [ Clc>çuo populnr ; qJ!a.nt? aos quo de~lldem elas regiões io 
ven!encia n?io hesita elll promulgar um acto de:! ta ordem, ~c_r, nunea os slliiCttei, Dem oa deaeJo. 

(Cns::ao-se muito.! apartet.) 

:~peZIIr de niio ser elle exigido pela lei, expondo-se auim A~ j V c portsnto o honrado cl.epnb.do quo nenhuma eonside
funeat&s C()I).Wluenci!ls da ali& COla~ civiea e da eon- raçiio deve dictar a ~mha eoDducta touiio c !l"nsoioncia d_o 
sclcncla do m~ que pesn sobro a s(l(!ledsde, eu creio que 0 , m~u de~er; o quo t!. v1ate ~ •eu apo.rte aut.onsa-me a ~ati
Een pro~dimento cobstitue umjuato motivo pllr& que poesa 

1

, til>·lo em t.od>. a sua pleu1tude: par Crop de : Ue,Sr. dopn• 
glonaNe t (Apoi4rlot.) t&do .... 

QWI.Ddo, eenhorea, o ministro proouraramodiar a ea.lami· O Sa. FRL"<•:.oES u Ce111h d4 um aparte. 
dacle que pua V>. sobre uma fracçiio da aociedade, aem cu- ( • . . 
ru do reKntimento e da impopularidade que lhe resultaria, i c,...>.lQ>.# 4o .. r.os apa.rtu, • Sr. prttttünu rtc/41'Matten-
assim como de cnnitas ontrs.s coD! iderações c prejuizo·s qua çao.) 
entorpecem !l marcha dos govet'IIOS, elle adqwre um glorioso O S11. Tuuna Jc-Nt6a: -Dizia eu, Sr. presidente, que 
titulo !\consideração e ftconhecimento do~· (ApoiodD.t.) quando um f11cto cl~ta ordem é pratieado por um miniatro 

Re~ella uma dedieaçilo infeliZIIlente niio ioJg,.~. uma for- da corôa, a. das peito dna ínuumeras con.alderaç<;e:> de con· 
ça de •ont:\de digna de ser imejada, e até mesmo uma re- veniencia peaao3.l. que aconwlharilo a ina.cçii.o, e expondo-se 
signaçii.o e"ang.:lica :nii.O temendo ex~ r· se ãs a1:1gnstia.s de Msim no reaenlimento do nobre deput:ldo pela Bahia •••• 
uma diliCUs&iio da ordem daqueUa de que ora nos ~Cilpa- (N4o opoiadoz.) . . 
mo~ •• e que im~r~ naàa men<;'5 do que a grave imputaçiio O Sa. F.nN ... "<ou o.~ Cw.·1u dt\ um aparte. 
do crune de trai~. E tudo Isto, &euhores, por argor da • _ 
causa publica, pelo interesse da $0CÍedade .... (Apoiatlo:,) O Sa. TEI:o:ta~ Jt.OOo~t _:-Retiro essa exprenuo se o hon-- . . . I rado deputado a Julga ofl'cll.siva, porquo não é meu propo&ito 
Os~. Fux.\Nl>ES .... Cmttb : -N«? fo,pa.-a ~ qu ec!er- of!'ender a nenhum doa meusc:>ll~gas,emeno• "'V.E1. que 
~os o n..,so !IUlg!lC par.t eonqUI_s~os a mdependen- nuntt me of!'endeu. Ditei, poi•, eo<pondo--so e~~ funtciona
ma e a. l iberdade; é um absu,rdo polit1co. rio i re:t'rovação vehemeote e ine...:p1icavel do honrado depu-

O Sa. TE!XaaA JlJmoa : - Um prineipio, Sr. d~putAdo, i t~do ~Bahia., que a tal poll.to •e poSlluio da e:.isteo.cia de 
nãO S..!Í\ 4b.uNo qu&nàO tt 'VOUtaà.e de V. Ú. O det~rminru-, l Um Crime q I:C não duvidou UlXHr Ue bbsphemias tudo qU&nto 
., ~im quando as leis da boa razii'J e a opini;üJ pti blicn o rec:o- ou,•imo> 110 nobre ~·ministro da j ustíça; re~ iãl que 
nheoerem como tal... I o impellio a esse ponto, porque cert:unente o honrado de-

O s F C . p . rl • - . ! p:t.t:ado, cuja illns::ração recouheço, não faria ~elhan.te 
•· EaN ... "<l>ES 1).. ll>itu ·- tU tr.p • -•~<, mo""'"~· 1 elaE$ificaçilo a tio ·~r a sua convicção do mt>l<l.te<lbo frito c>o 

O Sh. To:tnlllA Jmooa:- Po~Uquoi? (11.:.0.) I pat::, como ha pouco o declarou; reproqçiio ainda. tiio veh&-
0 aparte do honrado deputado que me recomme.uu llt1IJ ! m~nt.! e ineomprel!'!!l!i"el que o índaüo a expro'bru ao 

A~ ~ 
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relator da vos.>& C<>lllrnissün o :reiJ qne en àeplOl"o falw-me I mente siDcen.. com tods a e!Ulrgia. e ~r d.e que son ~pu. 
l)t!St... momento, para bem desempenhllr o meu dever •. - I contra o >lOto arbitraria e despotico do poder e.."tecnti'l'o, que · 

"·•:n:s: -Tem satW'eito lllulto belll- l dict..tô~ialme.nte aposentou a. dou• Ci~ugal)ores dare-
'~ ltçiío dePernuxnbuco, violando assÍlU &gr:azúcl>lento a col:lll-
0 Sa. T~•x•nA Jmctoa. : -0 mínistTo da corôa, portanto, tituição e ,..._ leia JlOS set~:. preceitos maia. claros, :aos :oeu 

Cj.DC assim. procede, tom bem '!'erecicio d~ P.aiz• e é s-Jar- ' te>;mos mais e:r.preuo~, """ s.nu disposi:çiileS-~th-..,_ 
-cw::.ào~Hiopublic~ CUJO recol'h~ento-lhe·g:muo.te ·) ·sx. p.ti>iaenw, ·o debate é gr-ave, o. oeeasüio é ool-. A 
um motiw justo e pl:o.usivcl para glor1a.r-se. (Apoiado•; 1 ll!ltureza da ca'Wlo., que se prende com os mais palpitantes 
.,.ui ta bem.} • • . ) illteresses, com os pziucipios maia ca:deaes- e Sagt"itdoS de 

Ests obser;·a-;iio. senhores. torna-se a1nda =• evulente 1uossa orgs.nisaçüo política.; a magt>itnde immensa. do as
:nahypothese actu:U.e:rn que éfa.cilreoonbeéer-se que d'entrc 

1 
sumpto, a distincçiio e uotabiliàa.de da pes&oa ac~nsada, e 

tod:>.s as relações do imperio, é j~Ul?~ente ~de Pernam- sobr etudo o. fra.q_uem e obsctu:id~àe do =~•qninho orador· 
'buco ond.e o ~obre e:.:-milllstM dn JUStlça dena lutar C<>m (..Uo.llpoiados) que tel:l o.hoJ>:::a. de occu.par a tribuna, tudo 
m:üor SOID.lXl!l de considernçiiés e de c:oxnpromottimentos silo 1~ de sobr& para. !arer-me esmorewr = generoso e 
~ac&, po7q11o0 é esos. prO'oinc!a '!ue lbe ter;" dado um as- 1 patriotieo empenho de p_rofligu ee-teramenle um acto que 
~to ne5ta casa. é lles&a proVlDCI& que =stexn as ouaa · considtto altslllente att'mtatori.) e fllll~to á índependen•i3. 
rela<yües ~ f=llia, é ainda ella que 1be garante a oua brí- e hsnoonia dos poderes politicos da nação, illdependllliCia e 
lharitecanoelra pnbl!ca; é porta:lto nellãqueollobrc e;,;- harmonia. 5ezn.a qna.l niiocomprehelldO q_ne haJa. Ou pose:r. 
lllilli&tro deoeria. sobrepujar ern maior escala todas essas I haver jú.m2.i3, segundo a meõms con&tltniçiio o reconliece e 
cüffi~u1Ude5 11ne succintnmente teullo lembrado á =nra, procl.!Uila, segurança. estaYel. ou garantia. pos•ivel, pa.ra os 
a despeito àas- repe.tda$ interrupções com que me têm hou- direitos políticos e- ilul.ividu:ws dos cidadios. (Apoiados.) 
rado o.lguns Srs. d.eP.ntadC!I, e que 111e obrigiio a fsu.m: um (H a <>lgun:t a]lartts.). · 
~~es~ivo esfor90 para poder vencer essa systelXl.atica oppo- ! Senhores, nnda de eothnsiasmos irrefi.ecti<l .... nada de 
S!ÇUO .... --- ' --, 

E' po-r isso, Sr. presidente, que cu quizc:ra que qua.udo psi:r.ões =tadas ; longe o• interesses politioos, o.> kçoa da 
um f:lcto ci~t:l ordem se dé5•e uo men paiz, fosse outra a o.tnizade c gt".o.tidão, :r.a •Jlllp:>tkiM e SJl'eiÇÕ"S, ll!l<h:\ tam.
:rettibniçiío pus com. o fWlccíouario quo, olvidando a eon- bem. de desalfelç~s e oàios. NeDham destes motivos .• ]!Ot 
venienci:~ propiia. 5.:, tive!ee attendido e.o intere~~e publico... certo, llle conduz á l.ri'b=a. (Apoiadcs. ). Trats-se de altoS In-

. teres•es do Estado ; agita-se a sorte dos poderes publicas; a 
(Ha "m apart<.) 1 ne!S:! pro_pria sorte está em perigo, a. nossa liberdade c se- . 
Pergnutai ao paiz o que q11er ilizer a desmoraliSll~o a.a ' gnrança, a gursnti:J. de todos os noosos direitos. 

j~:.stiÇ.i', a prewricuçiío âos m:rgismulos! Pergnutai á pro· i A ponsoa do nobre ex-ministro da ju.!içs, J& '\ueé p~
fri:l eo»seiencia lia camara. o que quer dizer uma sentença j cUo qne eu diga, me é totoilinen:e de•conhec:uia, q..er po~ 
1niqWJ. ~ Todo; nniso111nnente- vos responderiú que eau ca- 1 injuri~ por bene6cio& ~ !l.Wl<:a delle dependi, nuncs lhe 
bniidade impor..a. a subversio da ord.em, o deserechto d.üs I pedi favores nelll deUe pretendi cous:o nlguma. pe>r mim ou 
in.stituiçõcs, c muito.s vezes constitlle os prÍl:ll.oiros p113•o~ relos meus. Naàs. portanto lhe ~vo: e pai~ sou perfeita-
~"" gmndes cata~lismas socia••···· '[ men~ e:s:treme a ;eu respeito de qu.Uquel"pa.ixao "n pre· 

O Sa. SILVI:l:t.l. I.oeo di um çute. VellÇIIO· 
Assim poia, Sr. presid~nte. eng:müo-se perreitlU!Iente 

O SR. TE::o;<:u.• J<:.'QOI\ ' - Sub,ersh o da ordem eollStitu- certos Aruta.rcbos de•ta. camarn., qnQ querem sempre euxeT
cior.~l é dizer-'e : nno ''" rcm~dio p<Jra vossos mai.:s ; o ma- ga-r. a. todo custo, em men -procedimento, e nell~ •ctuando, 
gís:t:J.~o pre<~;:c!ld?r pocerâ sê-lo impunemente, e abuS~~r o inHwto ae·qulllquer causa. m"nos nobre, de qunl'luer Dl<>
do seu '~cerdocio emquanto COntr:l eUe n.io boll\'l:rern pre>- ti•o injn•to ou suspeito ll.epettolllllidadc ou de TaDcor. !:o eu. 
vu m.:Lteriae;; ~ •.• (A4JoioJo..) tenho n infeliciclnde, soohoreli, do nem s~rnpre poder dí$si-

(Ho: ai!}uns aj'arm.) mula.r QU refrear 01 eatitnnlos de mic.h4 c:on•ctoncill revol· 
t tlldn em face de :~.bnsas o eacanda.loA pta.Uet-<!<111 com-til. a . 

Deixo.;. aFreoiAçãQ da cnmJUn a pouca SC11crosidade com ' con~tituição e as leis, niio eou todnvi11. a i•so lcv:1do por 
g_c.G tenho .;ao cou$tuntcmallte iceorrompido. Ao n:eu<l$ exnltamcr<to le•iano, Q ro.enoa por po.lxü•• od.ientu. {.d!'oia
isso se""~' P~d 'l~c seji'io Te levadas as inutei& repetições em do•.) Merc~ de Deot, minb~ indole nii:o .., pN!sta a alb•rgar 
que son r ça o a Incorrer. pai:r.úell tiW vil <14 tüo btaixa e me&qlliuta. llatutou 

:Fi=liasrei poi:. Sr. presidente,_folici~ndo-me por_po<ler : (.dJIIIi<Ulo.t.) ' ' 
reconp~r parap.e .n. repruentaçao nac1onal q~e o nobre . Pelo oontrurio, II'IIIO. vQ%. que plllll. ciiCOÍIIlAl'-l:ne de injua- . 
ex-~tro ~ JU!tlÇil prestou um re1eva nt o ~90 ~«~.a I tllS proYençüca oou !orçado 11. f411Ar de miiil. devo dizer ctns 
I;'Ublica \~=fc=do-ec pelo ~""!'•tar da soe.odaàe ,muotOI ! pelo OO!lttlll'io agradeço n ~" o hava:-m• da.do um co
tl"(IOia~ol,,! :mba P?rtanto a dtretto ~e.csrro.r u.m:' 0!-'tra ; raçio bem formai! o, Dlrla al!lla capn: do comprehonder,aon
clnss,f!cnçu" qUA llol() a d e réo d~ trnJÇUO • Tinha, diret t.o ~ . tiT O pruticar to<io• O& &ell~Íme~tO& DObro• e ~leVlldOS que 
es_pers..r u~ ~atrO lAurel '1"~ n>IO a palma do !Dutyrl~ · ] ho!U'llo tt no•lll\ luunildo naeureu., um c:anu:ter illclliuid.o 
Tr:1h:t o dm;1:<> àc,c~pe;a-r uma. outra lC!COtnperotaJtue nuu ' 11 gooerosidr.de 0 ao pe:dio, 0 um claro . et&ito ae jll.ltiÇll. 
os 7U:dos da n:gratlduo .... . ·- • • em vsz deüu pllixOea :nLDCOrcl'lllll •ing~~uns que abo=i· 

~ ~Jiz:nentJ. ;""D~ores, :t opur.:1o ca camara, uwn como , no: parque, tUbo da teligiio santa ao Cahnrio, cujusagra
!1 co .P2.Z. niiO " es;a. I <lu ci.outriuaa bebi COID o puro leite da infaneia, e nellas . 
·, (Muilo !Jtm, muito btm. G orad<lr i co•ltJirilntnrado por 1 ~~etamento educado, t11. renunaiarin á vingançt. qtl&l1clo 
maitO$ Sr:. tkputadcs.} I foaso eapaz do sentir prazer,em.nutri-la, porqlle bem ~i e 

o S&. F.En:-<A. .... DU ... c~.,.,. .. ' - Sr. presidrote, OUS311do 
t.J=r a palavra neste gr:n-issimo dcl>a•e, obcdero a um im
pre:;ctipti,·el dever, de cujo rigoroso eampri:rnento uiW Ble 
pesso absolntil:rnente e.timir sem quebra. da fidelidade qne 
:me illlpõe., <ia ãa lealdade que devo á ardua mill!iio de r&
presento.nte da llltçio. Niio knho, 5elbores, .a. -.s.idooa pro!' 
tenç'io de querer wer um di$CU1'SO- Não as{liro :1 con:•eucer 
a nW!!IIC"l ; sei ~e=. que fura cs$e um trab.a.lho baldado, on = ~jo il"'e:nsato ; tliD ponco, senhO!«, !=nlDo ~r 
· truer no•e I= .. disen~o. Ven!;Q apenas. solita.rio e hu
lll.ilde, prof<llldamentc convencido, co:rno illtitna.mente reçol
tadll, cousigna:r a mi.nl:.n protestaçilo &ole:rme, dmtbrid.a-

I com,un~ fcn:Wmenta • c:rel!Çil - de que ~ vingança 6 

I 
aJDaldiçon® àc Deoo. (Apoílldot.) 

Senhores,nii.O t enho empenho em.'l,ue aeja. :>~lutamenta 
. condetx~!lado o ;cobre e..:-min.ütro dA JUStiçs; mas niio.pos.so 
j ooncorila.r = o• ttne )?retendem pcrsll!ldir á ca~ra qud 
. S. Ex. nem m~o :merece ser =do; que seu a.cto n;o 
' import.& UlDa olfeo.sa â eomtituiçólo; que qn.ando muito 

senl .una mt'J'S illegalidsde, e que poru.nto niW deveria 
se~ cond.emnado; quo o 10obr" ex.-miciotro não abusou. 
do direito apoacntalldo d&scmb""l!"àorell; r<l& pelo contra
rio fez nn2 relev'l.nte seni<;a ao paiz uo:lllao de llllla me· 
<lida de sah-açio publica. no interesle da propria ju•tii"'-

Os 5-s. l' A&A~Uióll.l :o: P-us B .... uro :-Quem W.se i.oto? · 
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perante as ea.ma.ms Ieg:..slativs.s; r:aro$ têm sid.o os o.ecnss.- 1 tão grave, n'um de"bate tio.solemi:e; ~ a eonscioneis de 
a .... rnrissimos ainda :n:ris os co:~.d.emnados; e eertaaJente nio Poaer remontar-me t eminentellltam a 'luede\-&rão de 
qttaSi nenhum pu !rido. OsMelville, os B.ntina:, e os North, , subir seus ms.is <Uatinctos oradores, uo preth~r .-ehemen
slri e!i!J> para. exemplo na histeria. Repito, nio quem lt pn- temente o a <:to sobremaneira ::.'bnsivo e despotico do poder 
J:içio do nobre u:-mm!strt~ d.{lnuncia.do; llão desej:uei tal'ocz JUinisterial cont ra a inde[Oendencia e perpetUidade do poder 
mesmo,. sua oondemnaçiio; mas forçosa, inemediavelme»te , judiciario, tio ftagrantemente v:iob.dó lUIS p,essoudos d~~ 
é ll!ister, eiiJo.satufaçiio á lei, em .homenagem t constitu_!ção. i embargadores apos&Atados_ -: 
no mteresae:_ ela pu e da. orde:n pn~~eA, " deeretaçao da : Sr_ presidente. Mn;>o j! disse, nõo pre~n~o fazer um ~s- · 
sua aeensaç..o. Da conde_;nna~o dee1dirá o senado; porque · curso, -contento-me Hmple>mente com stgm6co.r enerpca· 
a eamara dos Sr_ dep11tl:"~s u..o e pod~r eompetente par10 ' mente a :ninha ~in cera. rcprovaçiio a tal atttntado: Bem sei 
re;olvn •e onobt& ex-=stro dennnmo.do merece ou niio I que, em terreno ttl.o fecundamente l>atido eeulti~. ado, nõio 
ser eondemnado. _ _ posso fa.zer ~rminar no•:IS sementes. nem colher mals 
~ cam.ara dos Srs; deputados _rem ~ma aspbera m!líto li- abundantes fruct<ls ; não trai"' luz a, ningo.em , nem ao 

:nttrula e c:úcan:uenpta na aven:;uaçow da n~pon,;abilld.ade menos tenho o m erito da no•id.ade, da fectUldidnde da ima
de q_~qner !D!nis~ denunciado. Segundo alei da respon-1 ginaçiio ou do eDgenb.o, ou o da bellem da fo=- N'uma 
sabilid.ade U:llll~teríal de 15 de O!l~bro d~ 1827, . a cs.:wu-a . que•tio cuja sofuçiiO 09}'!$Dde 0?l'D s t n~ :ntüe -ele
dos Srs. depntados 6Ó tem de dectdir se a denunCia fot bel_n ment>u-es, com os princip•o• os m&s sacramentaea. por a~-
0"; mal form-alad!lo se«>ntém on n~?. nm .f'aeto ~n aeto c;'· f sim diz.er, com ,., axiomll.5 on dop;mas do direito pubUCiO 
l'lllnoso. ou abuSlvo, prevento e definido no.• vanas olns&1fi- . universol e do nosso direito positivo constitu.clon!<l, niio 
eações da ref~da.lci ; eu; summa_. a. camora. àos. Srs. dep~- l posso di;er &enil.o o que toà.os sabem. o que por todos é 
tados s6 apr:e'• se cl ou nao pro~a.ente,. dcnuneu.., e depcns i sentido c; eommungado, o que P"-!9. niJlguem é oeeulto e 
se tem on oao lnga~ a deereta'?'o ~ accusaçlio. 1 vedado. 

A c:un:ua dos Srs. deputados lliLO co'!he~e , nem póde, i Sr. presidente, é um T>rii>dpio muito vulgar em maw~ 
sem uberru da lei, . ~ ultr:IJ.'as~r sua Ir.tss~o. e •naJns?- 1 de interpretuçü.o, rooobido uWIDimemente entreos juriscon
e~phera de a~. dehbero.r J_ámaJs.lletn reS()~ver s~ um m;- , sultos,-que quando a. lei e cla.n, não se deve illl!dira. sw.. 
mstro dentm~Jado d!'!e 01! 11-~o 

1
merecer u;n b•ll de_ mdemn~- 1 letra, a pretexto de peoetra.r o •eu ~spirito . -E' tam~ 

àade. Um_ boll de mdemmdaue é uma. di•J:e!!sa,.,o na lez, 1 ontto plineiplo igual e uni~ersalme11te ad.optado,-que nlio 
~ um perdao, on pel? !:'enos 'll.mo. absolv,.;uo; e •6 quem ! se d~ve raciocinar de um caso pata outro seniio quando ha 
nl , quem tem & m1ssa? de oondemnar ?" nb•olver, é que I iguru razii.o ; sem ps.ndade de moti>o niio pôde haver igual~ 

rã_ competcllte e -.mh clamente eonced.:-lo ou 1 ecnsa'J.o_, dade de disposição - Ora. mens senhores, nós estamos per
. mJul~ 6 o S<Jn&do; quem condW~na oo. nbsol>e é elle; 

1 
feitamente neua. sitna.çi.o. Qnor a n<>bte com.missllo espe

quem per oa ou co:nmutaa~ éomonuchll_; a eamara cial, quer 0 ne';,re .., .. ministro d:1justiç:o.. Jliioach:ú'io sal
~ deputados &ó resolve se ti:!Jl lugar a denunc1a. ; e se ~ta • vação poesivel o.onão sophioma.ndo "' conatitui~l.o. f'aL.ean
é J~gn~a procedente, ~~ l~e meumbe d~;:etar a a~aç;to·· l do-a abertam.entoe, na au.a letr.l e em seu espírito. Senàorea, 
A; 1~to ..:1o· sóme_pte se !lllllta a ~mtl"gg~~ e~e1enoa. J'!- q1Ulndo Temos a. eonstituiçii.o, sollicita e pro<idente em. ~
r uiica em _rela~ao :!. responsabil!~e :n;>•u~~""'~; o ma_;s ca.r de garantias effieazea a magistratura do paiz, decretar 
é DSurpaçuo, é arrogar-se uma m10a~o e Jnniidicçuo 'ine u>~.o I que ellã se.cé. perpetua e independente ; quando ~etllOS que a. 
tem. despeito de serem seus membros nomeados pelo e1eeutivo. 

Examinemos, port.anto, o a.cto em si 4 ;o os seus resultados. J elles reeebe!ll sUlt investidura, sua missilo de julgar da pro
Sr. presidente, tlll1e1: fosse eu em demasia atToja& e prla carta, na solemne declaraçio do art. 12. de 9ne todo• 

· teme.rario; por \'enta.ra mesmo alguez:n me terá jâ averbado j os poderes políticos no impezio do Brazil são delegações da 
ele Üleompetent.e ou lo•·iallo, porque, moço ainda, soCl ta- na.ç.i<>, consagrando assim o dogma. a,. &obcrania nacicntal; 
lentos (llllo 4p0iad01) , sem fortes estudos, •em cabeiial de I q~do a.tten"'mos 'luc a m"sma carta consagra, nrt. !Jo, a 
'!ciencia e crodiçii.o, ousei entretanto contestar por uma I Dece38idade indeeUna~-el da dhisão o lmrm.onü. dos poderes 
ZlllUleira tio fran.e& e desabrida, eomo o fiz naa aesbÕSS pa:o- ~ politieoa, oomo o principio eonsena.dot dos direitos dos 
sadu. nuiaa propos!Çúe& emittid.as na. cua, quer poT partA cida:liios, c o xnai• ~ro meio de toz:nllT elfectivss 1lS 
à ».obre 00111miS6io eapecial, quer pot parte do u~bre ex- garantias que a ooustJ.~uiçiio offer<>ce ; &eparaç<í.o de po
minütro dajnatiça_ . o dere•, que nos gowruos repreoentatiTos 6 univeraalme!lte 

O brilhante discnrao proferido pelo nobre ex-ministro dA J estabelecida, uii.o a6 como a primeira condição d& liber<k- · 
justiça foi por certo UIDD. obra apurada. no lavor, a primo- i de, ~ tambem eomo um essencial a lnc!iapens&-nl ele-
1-ada na elegante fórm~ ; mas certamente tambem, Sr. pre· . menta de oraem, e pliZ publica.; qU&Ddo con•ideramos q,ue 
sidente, esse notavel discurso nrro tem absolutamente soli- I a conotituição decretou quo o poder judiciario seria. m.. 
dez no fnndo; é radicalmente fal!o e sopb.istioo , á n'uma I depend&ute, art. lSl; que e<;&a d.cl&t11ÇMo fui repetida 
palavra mn aggrega.ào de h~resias politial6, ou.·de blaophe. I DO art. 179 a 12, onde no-nmente 10 a6al:lça que 1411"\ man
:::niasjuridieae, em face q uer da •eienciado publiciota, quer : ti<ln a indopelldencia do poder judioia:io, e até coe eopeci6-
dajurio~dencia nuiveroal, quer e principalmente olhado i cio alguna euos on eon1octan~ juridioo• a- iDdlopeD
em fren;e do noeso cllieito pulillco eoDstitneional. j dooeia. garantida; qua.ndo notamos que no\ art. 1~ a-
~inguem julgne ver nestas minha.a palavras. &e~~ho:e&, nabeleceu mais do que a inamoribilidado. a vitaliciedade, 

nem hyperbalica ~en.çio ou tememria afont.eZ&. nem, I• perpetuidade mesmo dosee poder hum-DO, tefel&Dd.o bei:c 
e multo menoõ, orgulho pessoal, q,ue niio tenho. Son o pri- anim que o eeu ellOI'Cicio jé.mais·podma ser iDtel'l'OlDpido, 
meiro a reconhecer e confessar niliilia inau11icleneia e nnlli- J fuendõ a UIÜe& limits.çõio da remnçb ou deolooaçie do ma
clade ; AAsim, pois, já vê 6 cam&rll qne eu nii.o ouoari& llf•- gistmdo. aognndo foa&e detarrniuado em lei ,...gnl•ment.:r; 
~a l.isGngeiia a.spirs.ção de el.eva.r-me t altnra a que oe qnondo vemos que o art. 155 formalmente prohibe que 
:remontou, e em que ptUr&. altam.e.lte ~o sobre nós elles f>OSsilo perder aei:z.s lugares, senõ.o por scmteoça pa81'ãaa. 
humildes, o nobre es ·ministro da Jnstiya... conhecido no paiz em julgado, oeguudo os tramites e f6nna da responaabili
por sua seisncla. vas!:a, por sua. raüo vzgoross., e por talen- dade decretada ns mesma ~onstituiçio, artl. '156 e 157, e 
tos W.tinc:toa em mai~ de uma lide disputada brilhante- dese_n-.olvida IWiuoesB!I leis crim!uaes ; . se ~em póde 
:~~?-ente nro.-ados ; ~ estA do me11 pensamento ~tender ser Jnlga.dO aeniio em virtude de lei==· e na fllrma _pclX' 
estabelêoer parallelo entre mim e o nobre ex-IDUDstro da e1Ia pi'escripta ; se, 6. .... lmente, o proprio pocler JOocieraclOr, 
j utiçs. que ~ tem aasignalado por grandee ref'orma.s, po&to na. beiia p~ ~tuciooal. ~·e da lt~ de toclo o 
que dgtunas dellu eon1Xmhl0 idc!aa bastante pengoosas e ~toso ed.ilie10 ela no- org:u>Aaçio polibea, ~er su
:iàtaa ts b'berclaaea pnblieu. (..lpoi.>dot_) premo elo be.n, por ells ~ imlopo1lta'le!. e -~ 
Niotenboeoaecl!S~I>O puril,- vaidaclericli- 'ftl,.polmc:amente f~o. man~r u'~ ~era~• 

cula; ~ eont:rNio, re<:Oilh"''' • minha eopb<ft, tenho o pu1e, e 5Upremo anpermtenat.nte,li ao ·~ - cw~ 
}INCilo boaleen.o para. aY&lhr atA ODde me 6 dado chegar- :oooial em que-.. acha co!locsc!o, da clf.taioe ÃannOIÜa doa 
Eea& couaeii!Dcla intima da mbiba proprl& r~uea, 'mil podh; oe o pl"'[lrio poder mod.mtdor Dio p6dll ubicr.ria
:olinda mais aggta-...r a emb&raiJOIUitaaçlo, jAde wa na- llltlllte, ji llio digo cletllittir, mu 'OeiD amaà ~··o 
tunza til? cfí!leü, em ~ por -mms 01111ãdament.e ~e ~attado perpemo. eeuio ~oe os mmt• -~ 
-~lMI!. Sim, Sr.!lnlàiimt~t,aepldoe1:mllo('OIIlramo cbiupr.-pâasrta. a Mber: --rijo o m- JIDSie
~a dalllll'eal' o btiftzo, de clelluBtrar a p.riu, de i-e- Dlmcl.do, ~811do in~· n-"s, e _.nc • 
QâxV e à..taoarar a~ ~ bra&iliira, eommet- eouelho c!i -..lo (ut.. 1M); .e a on.sti~olluuim P._l)., 
tn®o ~o ~e:aw do~t& ··~ qtilldo eolieila e ~te, tyguarcloi!:O~ j11111l.dario ti \o-
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te8 mortíferos do exeeutivo; se ll'!l!Un o amptll'On de absorp
~ e innsões. orga.niMndo-o aabiamente P circumd.ando-o 
de garantias ellira2es; como, Sr. preaide.nte, conceber ou 
tolerar impas•i~el que, a pretexto de 1lllla i:acognita ra%00 
dé esta® on de int.eresao político talll~m dc•COilbecido, o 
poder éxecutivo se ar:rOgue impún..mente o deséommunlll 
arbítrio de ~pGSentar l:nagiatradoa perpetuas, contra a lbtca, 
e~presso. da constituição do Estado~ (Nuito.o apoiado<.) 
COmo, Sr. presidente. contemplar mudo e silencioso tudo 
isso, c ainda mai• soffrer com paciencia, resiJ(llaçiio e hu. 
mildade, que a nobre colll.IDiss~o venha dizer que o act'l 
do nobre e:.:-mini3tro da jus ti~ Dão violou a con~tituifiio, e 
q_ue aetos deo!llt ordem ach;io sempr~ euajustificação e pos
arvel gamnti!l. na n~cessidade de •u appl'()va~~ !. ... 

Nii.o aei, ~hores, em que pait' estou., •• so11 cidndi1o de 
mn paiz. livre, ou •• vi~o •ob a preo~sii.o fe..o-renlu!. de algum 
re~•n despotico. Já nii.o conheço os homens, duvido da 
e,_utcncia c as causas, da natnreu. do direi til, da morali
. dado ou immor:Utd&dQ das acções. Pasmo, Sr. presidente, 
:fico confuso, maravilhado e enlbiado, quando observo o 
abuso que assim se faz da propria intelligencia e da logica 
a mais vulgar, quando por necessidade da defesa do aeto 
vlolent.o e srhitTario de nm hcmem recorrem intelligenclas, 
aliás notavei& e illnetradas, enmeteres integras, a IU'gumen
tos tão e2pciosos, a sophismas tão rotos, a. argnciaa tão 
frholu, para colorirem ou encobrirem a a.rbltrariedade e 
ihcollstitucionalidade de um ru:to que nii:o tem defesa jurid.i
co-politica po!sivel. Maravilha, i:ir. presidente, que por bem 
da defeaa, e só em beneficio de nm homem, se sacri6qnem, 
1e abliterem e se calquem a& verdades mais simples, os 
.pripcipios mais sacra.mento.es do !ystema reprosentati..-o! ... 

Senhores, o 9. tte o6 uma n•sembléa política! Por ventura 
, pod~mos nós drsp()r como bem nos aprouver do paiz, dos 
sens recunos, das ••u1s renda:., da sua vidR, da sualiber
dnde e dos ~ens direito• naturaes em •=? Por Ye!ltura 
set-no.s-hs licito impunemente rasgar a coJlstituição politica 
do E~tado, dilac:eci-la aoa pés d~ ministros pr<lpotentei ; 
quebrar todo• os laços que nos prendem, todas as relações 
2ociaes que nos )igão, todas as garantit~S estatuidas nessa 
arca santa de alliança, de que dependem a nossa existellcia 
poli~ca, a nos"!' liberdo.de e segurança, o nosso progr<~sso e 
por»r. pn:-a assnn nos entregarmos cégamentc nns mi\ca elo 
arbitrio nnicamCDte do poder executiro, que poderá. dispilr 
<ta noção como apronver :i su11. infallivel sabedoria ou ir. sua 
i:=defect!ve; Justiça? ~llcebe ·•: uma naçiio .tii.o degenetadn, 
tao àestiturda de esprrrto publico, sem sentimento 11.nimado 
de vida politiea, que assim queira ~iver A mercê e discrição 
d? . POde~ ooo:ecut1vo: wn~do os seu• destinns ~toda a sua 
cryillsaç.oo pro~essrva un1camente á vara magrca do s.Tbi
trio. ease ommpote»te e bene6co condiio do l!:':eim.tivo? 
S~nhores, nós não podem?s Fazer isso l não temos j uris
dicçio pnra tanto; lõra amquiln.r a naçao, c nós não recc
bêmos a mis~ão de aniq_uib.·la, nem de entregar a suo. 
sorte :j, dl~tadllrlr. mini&terral. 

• Senb~re~, niio é licitó & cawara do' Srs. deputados illz~ 
lers SeB>~O oentl'o da esphera tr:tçsd:t na constitnição do pw 
e do conformidade com os princípios nella eata.tuidos. Nó; 
niio gouuno~ da omnil'otencia pulamentar inglez,., niio 
podemos r~rir de morr~ 11.5 normas fucd:unentaes do noss. 
p&eto socinl , dcrogar or!fiJ>ariamente o ~ue re&l'eita ã div;
sio e _ha~nb. dos p~dere• politioos, ou. aos direitos politi
ccs e >ndm.du~es dos c:dadiios i pam olte:ração e mod.i5ca~o 
dessa• b!l.soo ~rccisa:mos de wn mandato especial. Nega··iu, 
senhores. -sena :ilegar tudo,. seria M'\'ar um s.bysmo ir.tson
i!avet, em qne a sociedade se subverteria, e nó& com ~:r. 
tambem i Mria pôr altamente em p•rigo a e:tistgncia e liber
i!Jtde da nação. 

Se IU'sim não fôr a; oe a camarA do$ s,. cie!'utaàos -
atalaia. Tigilan ta, S.:Utinelk infatigavel e ihcorruptivd, 'en
C<l;rregada.. da. fiscolisação _c da guarda da C<Jrmituiçã!l e das 
!e,.!-usrm se ;nostra. J:acil no perdii.o, negligente no exame, 
mdi.fferente ou •r;npassm:l na repressão <hi violação flagr=te 
d_o que ha de m:us grave e momentoso no regimen a garan
ti'!- dos poderes, as COlldiçõel! de vida e hôerdade, Pergunta
rei eu, senhores, ~ ha l:ll!ÜS fix~ e ""tavel entre n6•? o _que é 
certo e no!'lll_al, m~~vel e !llC<Illcu~so! o qu~ seillt.mais 
;e~_:<de. dl!"'to ou ;mtu;a entre uús ? O que é que a conoti
.u,~ proh1be, c o 'i''" p~ haver que ellA por ~erto »:o 
permrtta, a jlassar a theona lata e •nbveniva. dos nebrcs 
deputados; o_nde C.tarir. a gua.ntia dos diioitos e podereJi! 

.. qu:U o ~teuo o1e sna afcriçiío, a segunnça de Sllll efficaz 
ealidade. ·"' eo.m, nio, essa não P<>denl. ~;er mais o pallacli 

•. o rei'ugio dM liberdades publieas, ou dos dileitoa "indivi
dwte• e sociaes. Nio seri mais licito ihvoca-la, porque eU.. 
desappareceu ; on então se nos. replicará. com furor ; como 
NapOleiio ao eonaelho dos anciõ~>• quando lhe objectárão 
eorn a constituição do mmo. m, on eomo Chateaubri1n<i 
quando lhe oppuzoõriio a carta de 1814, & propo1ito da rena-
vação aeptenn.U. 

Então se noa objulgarâ: ~ o\L!ais iJnoca-Ia. vci& que a ten
aes sem pro violado ; nada fa-remos que j ~ não tenha •ido 
feito.~ Então responder-se--nos-ha com a doutrinEI dos preee
dentea, oom a theo~ia perigosa da legitimidade dos f~ctos 
CQnsniomados; e certamente nada baTer! que e&tranliar de 
incoberénte na logica. do abu60. E1n tal sitllllção, Sr. presi
dente, em quem ser§. licito e•pcrar :rruUs' em quem poderá 
a na\)io depositar a sua confiança, se os •eus proprio• repre
sontan te.. niio fazem e•ernpulo de lhe dar ga=te, de des
fechar-lhe golpe• mortaes ! ! . ·-· A con""'inenda., Sr. presi
dente, é inocular-se cada vez Ulais a convi~yão de que •s 
ÍnBtituiç<>es prostio para serem sophismadas e a~itadaa :!i 
justificação dos actoa dos homens; mas os homens e os 
acto~ não •c aferem, nem se avalião pelo cadinho estreita 
do, instituições, a cnjas nonnas se não podem snbmettet 
seu.s aetos. 

A conseqnmcia, senhores, é que angmcntnrá onumem 
dos ecepticoi, já tilo abnndante neste seeuJo de positi~ismo • 
" eon~~equcncia e q_ue se radiC!l.lá e lavrará a det~crenç:a geral 
no imperio cia efflcacia da sancçôlo da moral e do direito; é 
qne o systema repre~entativo é uma biU'la J a gl!Untia erga· 
nisada uma ficção, a responsabilidade ministerial um& clii
mera.; que u. unic:a verda.âe em q,ne se pos311 crer firmemente 
é no infl.m: o •oberano da. potenClll. metalliea, que a"\lllmill!t o 
mundo; é no rei:aado do arbítrio, eJiaa ca:renc~a de toda a lei. 
de toda a regra, de todo o lins1te; essa m;:rsteriosa raúio de 
e•tailo, ou ihtercsse JtCral, para. os q1:e não gostiio de cingü-
oe a reg>:ns, e acreclítando-se homens ouperioreo, o.mão os 
meios extrs.orilinarios, é sO sal.l;!m solver as diffi.culdades 
cortando-as com golpes de estado. 

Senl. :r,ara isso, porém, Sr. presidente, quo as diversas na
ções civili511dn~ do globo têm porfiado e gloriosamente tra
balhado de ha seculos 1 Será para chegar á sublim• i!.esao
berta -da. lei do arbitrio-, á sapientis,UUa. ihvençiio .W 
ouutar regimen do deopotismO,--<J.ue tanto cabedal se tem 
doapenditlo, tanto sangue humano teD1 aido be.stantemente 
a~rram&do nas diversas evoluções sociaes ror que ha pa.s
sdo a Luma.nidade! Ou sem pelo contranC> prmr. a con
quista nobre e gloriosa de nm tegimen de lilierdaie, que 
sua arvore sattosanta. tem !ido regada com rios de saDg!ie 
humano, e que & esse generoso principio hecatombeo de 
victimas se tem oacrifieado em holocaruto para formar-lhe 
o ~to e solido pedesW! 

E: f"cil de comprebender, Sr. presidente, ou antes e illl- . 
possivel prever e preciiiRr o ponto e..~tremo, o alcance der
radeiro a q_ue podem chegar theorias tio fnneotas, doutrin~s 
tiio ana:rchicru., p~ÍJicipios tão perigosos, sompre ferteis e 
incogoto. vell> de malc• e de crimeo. · 

S<lm querer e sem prenr, Sr. presidente, f~i le<ad.o in
~oluntariamente pela tonente de consideraçijel moraes e 
politi~ que tenho det~alinlladamente expendido. A casa. me 
ae8Cui,Pl!rfl de semelhante diva.gnçio, .e ella é uma. Cingir~ 
me-he1 de novo mais pr~isamente ao grande !l"niDpto do 
debate. 

Sr. presidente, eu não eoroprebendo absolutamente o~
recer da commissiio, nem ruo JlOUco n defesa do nobre ex
ministro da justiça. Tudo ah1 é falso, t)ldo ó &aphistico, 
tudo aereo e vago, ou i.hCQncludente e illoglco-

0 SD. P .. u.-uctl.& :- Não apoiado. 
O Sa. Fnl<Al'IDES ""' Cm<IU : - O• principias esto.beleci

' do> conduem contra a. nobre comD>Ü;s~o. A com:tnissão 
' principiou por dizer que o poder judiciario é independente ; 
~ mas qne essa independencra seria limitada pelas condições 
· qae estabeleeessc a legislaçií.a regulamentar. posterior. E' 

um erro crasso em face do mesmo artigo da conlltituição já 
citado. A constitnição pe1o contrario no art. 151 estabECe 
nb&olutsmente a independencia do poder judicia.rio; e no 
m. 179 declara :üncli. 'i"e será :mantida a il>dependencia 
de.tse poder, con•id.erando depois, ou especificando algu= 
CDJ>oeqnenclu da •ua indC!J?W;denci&. PortaDto a constitui· 
~o n:o íez a indepwdencra do poder judicia.rio dependente 
das eondiçi.ies que fossem preseriptas em leia regulamentares 
po1teriores. O que a conatitniçiio di~pôz foi q\le a ordem, a 
!l.ILturua, o 11nmero ejuriodillção dos tn'bunaes ~riiio mar-

, cados e:n leis especiaes; mas o principio absoluto ds il!ld2· 
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pendellcia. esse foi eonsagrado &en~ stibordillaçio a ne- niatraçãc activa, tem por obrigação ueouu:r e111a ngra 
.nhuma outra id&. ou eondiçiio. c:ons'llltar todos os interesaes geran e c:olleetivos, emllm 

A: commiuio. começando por ~tabelooer perfeitemente a l enr r. nação oo deoenvolvimento de todM oa seus Jim 
q.aeatão. expondo-t\ por um modo logieo e luaúnooo, acabou politiOM, aocia.,., h=it=ioo, e scientilicos; qae por 
por. trannia~-se.e poir&r-se qur.ndotraton de achar mothoa e.»>.aoqueneia o poder executivo tinha. uma espbera ampiU-
para detendar o aeto violento das "pooentadoriaa; e eomo sima ao ~; que 0 poder jndiciario. pelo cootrario, foi 
~ ett poaai.-el deparr.r com nu:i50<$ na apparencia plau&i· instituido para defender o direito, ou pen. declillr as con
vets para sustentar um acto a ...... natureu., Tlo·se a com- te&~$ que se levantauem "ntre o• tnteress.s enoontn
mi~•:io forçada a t.buar da. logica, e a soccorrer· ee de so· dos, ou entre oa ditei tos dC's cidadãos, teodo assim o poder 
ph18!nas. judiciario uma ospllera mais limiud11, restricta e modesta 

Assim, disw ella que o _poder iadici.:uio é Independente; deacçiio, comqus.nto sejs 11inda assim summa a &ua impor· 
mas que essa ind.ependet~CJa niio foi oft'endida pe1i apo&ellta· tr.Dala na organi.,.qiio IK>ci.o.l.. 
doria doe desembargadoreA em questíio. O poder j udiciario, Sr. presidcllte, segundo a sua orgui-

Vou entrar neste usmc. saçil> e aatureza, é e de··~ ser esseacialmeote independ<nte. 
A a.rgumontaçüo da commi.'!siiO .., pOde redliZir a eate& O }'Oder j udicir.rio t>ão-tem arbitrl<)absolutamente nenhllln 

pontos capitaes' !'- indopendeneia. e p<!rpetuidade dos magis- nr. execuçiio da lei; (Xllo contrario, o j11iz ~ubstitue a sua 
trados, dtz a commiwo, nio se deva eotender de maneira raüo individual pelos prooeitos d~ legi$laçiio ; não procede 
quo o poder judiciario tique superior a tudo no paiz (apoi<l- ~caso algum,,... •pontt: a sna acçiio é restringida pelos 
doi}, livre de todo poder que fuieAlise a sua acçã(l, (!Ue ins- mteresae3 opposto• das putes litigsntes: o juiz só fsz exa• 
peccione a ~ua marcha, q_u~ o puna emfim. Portanto. no in- miuar a especie que á sua aprecia~ é comm'ettida. e appli
~resse da pro~~ustiça. e para gai&ntia. doe d ireitos indi- taT-lhe a lei OOSO: e iml:!arei&!meuto. O poder judiciario uio 
viduaes do• ci e, eumpre que baja no paiz uma e.utori· t~m a libl!rdade de inictar regras, de erear direito•. de zno
chde qualquer que possa refrear e punir o-poder judiciario difica-lo ou restringi-lo, <>u amplia-lo; assim é um p<l!ier, de 
quando se dcrmande ou a berre de seu fim. O remedio a esse Gua Dl~OIIla :natureza adstricto e limit><do a regra• fixa•, a. 
~acha eUa !l" ~po•entndoria forÇ'_Ilcla, decretada. pelo exe· princípios invaria,·eis para cada caso, para ea.dn ·e•pecie·; é 
cuti\·o. Dema1s, c:ontln!la a comm1s•iio, os precedentes de nm poder em summa essencialmente aveaeo a absorp<;(íes e 
a.ppn>mÇio deaposentadorino de=tadas pelo poder ex.ecu- invasües,.Porqae até só exerce a !ll:l.actividadequandopr• · 
tivo mo~tr-'- bem que o corpo legislativo entendeu sempre vocado pelu pftrte• conten®r!lS. 
que o mwotro, quan~o aposentava. m11gistrados perpetuo•, j Além disso o P.Oàer judidsrio é orgll.Diudo de fórms que 
nsa~a de unl.ll attribuiçiio que se achan na• nia> da nossA na jerarchiajndici:lria dh:eno• do os gr{lo• de jurisdicç:io 
C?n•títui(1o, e assim exercia \Uil direito proptio do execu- estatnidoa : diversos o• recursos que se estabelecem das ele
tivo_ · c.i~, como oatras tan~.&s ga.raDtiu da verdade e certeza 

Accrescenta a commis&lio que ha.magistrados incapazes dos Julgamen tos; de sorte que uma. decisiio ""in: dada e 
de servir, e inhabilitados pbysica e moralmente, nüo po- confirmada · em varias instr.ociu, e por differentes juiz.e~. 
dendo por isso administrar ju.etiça; e que !e um mngistra· voi-se purificando tan to mais quanto mais numerosos e 
do Il~ste caso póde ~er aposentado, sem offensa da indepeil- apertados süo os diven;o! cadinhos por que vai passando, por 
dencta e perpetuidade dos magistrado•, tambem legitima é hl fôrma que quand·~ passa definitivamente em julgado 
a .aposentadoria forçada por motivo de prevarioa9ilo do ma· deve repntar-oe a e:<:pres•iio da ~erd.:uie e da justiça -p•·o 
g~str.ldo, porque e .. o. equiv•le a uma t.ncopaeidade moral., ~erittzlt ilab!lur - segnndn o ~:xioma j udiciario . 
Ftnalme.ute, diz a eommisoiio que, qaando nenhuma. nuão Sendo 11ssim considerado, o J,>O<kr j\ldioinrio, Sr. pre~i
hoo.nsse. :me<li~as des.a ordem exigida~; pelo interesse da dente, é i=sponsavel, não reCeiO di•e-lo; porque, quando 
boa !'dllliniatraçi!o daju.stiça achíiu sempre a possivel ga- eu. não oou livre p:~n. <:Tear a Ngra, reservo n mi
rantm na ne<:us!dade da sua appro•açi!o. j nha raiiio, e me t.b!tenho do enme delsas re:;ras ; se por-

Portanto, Sr. presidente, em 'llltima analyse foi consa- t!lDto, t~petindo o· bello pensamellto de CicerQ, jll cita( e 
grado d~Jioith .. mmte pela commisalio 0 principio cégo da pelo nobre deputado pela pro\incia do Rio de Jnneiro, a lti 
nec~ssidsde e do a.rbitrio, oomo uniea j ustificaçiio, como 3 c! o magistrado vivo. o ma.:;str:t.no é :t lei mud 11 : se o ma
r&Z!lo ettdeal, 11 nzio uniea do a.eto miaisteriü! Para uma gi•trndo ú o or:xio forçs.do e imparcial, a imll:;em impassível 
!lSif>!!mbléa de jurüconoultoa e publiciotas niio preciso dizer c!n lei. e só dclla, n!io de~e depender certamente de perder 
m ats. Por!at~to, Eet>horeo, o nobre ex-minis~ro da j '?-otiç:l algum na $0cledade. (.4poiado<.} 
esti petfettllmente eondcmD.&do pela propl'lll. commtssilo. Senhores, eu .ligo que o p<>der judicia:rio 6 até irreopon· 
(Nilo apoi~.) savel, no sentido s6mente que tenho e:o;:posto. Core. ef!'eito. •e 

Senhor~s. não iuei i camara a injl1&tiça. de àcmonolrar só de1•c ••r responsavel quero goza da liberdade "" escolha e 
que a neceuidado nada é, n11.{a. CTea, :tão dã direitos. nilo é na daliberal)iio, o poder Jndiciari<> que o n~o é. que é csera~o 
titulo de direito, nem de couaa allíuma. A neceeeidade n~o da lei o do dheito, <J.nnndo julga coro ecioncil'l o c.on:;clencis, 
é l~i, niio é regra, niio é prineil'•o; e ae a tal categoria a niio de•e sor r••pon•avel, "ningllem deve dnr c.ont.a• de sn'll! 
qu,~erem ~gir, entio. &erâ uma lei dga_e vaga, como 0 im- deciaileo ; de,•e pelo contnorio gozar do ampla libcrdnde cp;• 
per1o d:ts corcumstancJ.&S, como o arb1tno, que nio se dtli- nativa, de toda indel'fndenci:t c ímmuoidade x:a espont:lllea 
ne, nem se constitue. apreciaçiio qu• faz .U Ct\n•a. Então póde·te dner propri~-

A el:celleneia do regimen repreaentativo, creio en, eenho- mente que nüo é elle quem julga. 1IIas a lt>i, ocl\e personifi
les, conaista em qnenelleninguem póde tudo; em que nellc cade, e a. lei nlio pód.e ser responll&•·el. (!fui lo btm.) 
todos os poderes politiooa ...trio cli:itinctoa " •~parados : em Se o msgistrtdo erm, se nberra da lei, te niio a estuda 
qne tod?s. ell11 conoorrem parcialm aa bnrmonicamente para • nem:. comprchcntle, ae não oi dotado da. neceuaria intelli· 
0 e:>:cretezo regular d .... func~ publicas que lhe são com- ' gencia, nem po .. ne a precis" erndiçiio paro. o os casos omi~
mettidns, ou para a consecução dos sltos fina do Estado, gy- sos d:J legisbção soccorrer·se aos princípio• ·genes de. jt:
rlll:ldo cada nm na sua orbit><, trabalhando cada n.m na sli.a risprudencia, on ao direito ro11A.Do, e du naç~es ch-ililladas 
esphem peculiar de acçiio. · e chriat:ílts; se não tem no.>ções precisas do direito philo!IC· 

Os ?Obres deputados niio querem isto: querem que haja phico p:u:t interpretar certo~ textos da lej:tislaç.ilo, cu suppr:r . 
no !':U" um poder absoluto que domine, superinteniia ~ ab- com o direito da razão nos easo• em que a e:tuidade é "PPli
SOl'Vlt todos os outrm. cavei; !!eem61D a injustiça pro1·ém de erro de. ilttelligeneia, 
T~os •abem, Sr. pre•idente. e ~ui foi perfeitamente ; engano, ou ignorancie.. e n!io de p•rveraidade ou;coi!TUpção 

~PliCildA,. e o.mplamente desen-.-ohidít, a theorla das fo.nc- ! dr. vontode , então ahi está. a garantia do3 rP.cu.roos para a 
~ espec .. es ele cada um doa àiversos poderes políticos 1 rep:nsçi!o dos erros e grav:unes das 5enteuçns injustas, ou 
~n~grados pela constituição. O nobre deputado ~pro- , que ~ pr esn.mem taes. 
';11Clll do Rio de Janeiro, que fe~ = brilhante discuno ; Se, por~. a injus::lça provém de vontade dolosa, se o 
n nmachs ses3iles passadas, expo•do clo~<.trínaa verdadeiras i ~trado se iMpira de paix3es ou interesses, !e o movel 
~::to O. llllture.a, di\isão, harmonitt e ill.a.~ndeneia. dot ' de s1t.ae àeci10Ões uiio silo as sagrnda:o inspin.~s do justo e .....-des .. s11ppoato que nW> eonclui'Se pel& maneira por que do honuto, se elle, sacerdote impuro, j>ollue o templo de 
eu •• !119Jlra, e nena. pane me afa&to da •ua escl&Tecida Tb.emio, se prostitue a sua au_guata .:adei"t'l con•purca.ndo a. 
0P1~uao.: ene nobre depu.taao di••e mui~ bem. que o ~r toga, trahlrido a sagrada. llllSiiio de que foi investido para 
JeglSlatí~oéen~odec:rearalei deCa.zeraDOrmR, de admiD.iJtra:jnstiça; Se ~'1111 SlllJlm.ll. :,~juiz, delpojtmdO·se 
dar a :ro_.-s pua • dit:if'I~O social: q~e o poder eucuti~o. dos ne'ores est!mulot do brio. da haura e do dever, trafica 
quer cocalderado como poder ministerial, qurr ctmo admi· com a proprla jnsti~ põe tm ahn~éil:t a. sentmças, veo<e 
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na pr!li'~ p::bl;~ a (\~ •m mals der a honm." opinião. a :re- de c:orrupçiio ; pais '\De a cesmorall~ e " venali<iade tio 
llgiiio e " ~O:l~ienci ... se a•:;im tão infllmtmonte se aoi.ha e cynicamente se osten:iio em tõ.o larga escala nos tribtmaes 
degrace. <'Sse -jã nlio é um magi<trado. não profere 01 ora- rogados. 
culos d:o j tts:'•."l; ~ um p:auhaitor merceuari"· que vende A oonoequeneia, Sr. pre•idente, nria a:incLt rmilil -vasta. 
torpem•,:e. c minio1crio ttU);'.lSto. o q uasi •acerdocio que dóse de arbítrio ao miuilterio para . e.ltpul'gar " sociedade 
ex•ree.-1-: •• e· jo; ii:io· ~ m ãj;hitradt'· ;· é UID grande ctimino•o. brazileira deo"" ÍmJIIensa quadrilha que fonniga e depreib. 
é ré<> de v<-noEd>.de <1 eorrupçiio; de"" oer ds~dado d•& em toda a parte ...• 
bonn.s e "P""~o da. Mbt e funeçiodejulgsdor. O magiat:m.- A consequencia, ainib. é. Sr. presidente.. 'lue toda e qual
do en~ ,., re•ponàe F<~r seu dolo e por :;en ctime. pt>r fe.etos quer responsabilidade organisada aeria uma perfeita. burla, 

.pe.~e> e crimino•os qne •lle commette fór:> d.a lei. e niio porque essa não acharia. gnrnntia de •e t<ml:>r efi"otetiva, ile 
como in:·Jrp~e:e íi.el ou orgno deUa. Aqui cabe :1. re<pon sabi- se oonverter em realidade prAtica, :oa moralíilade e probi
liC.ade. l'''"'i"e ji ·~ n~o tr• ta simplesme11!• de ~ngllDO ou d&de dosjni>es incumbido~ de s execute.r. Entilo. potsoeu 
erro ,de .:eei><o•·• pr•J~tdieiatõ, ::ua ~seoimad:u de dolo ou tambem pert;unto.r. rctor<tnindo Q nr~mento aos nobres 
de ãe!ic:.:>. (.4:••iado •. ) deputado•, de que vale a. re•pousaliüic!ade IIÜJlil!terial ~ 

o Sn. ?.,J:•:< ,c~;.> :- Mnit..'\S ,-ez~ se uiio -•-'c pro• ar. Onde j â vittea ·eu ore nós ministr~ aeenoad·.>S, qusnto :mais 
( """' condemnado~? 

O Sa. Fr:as.~.:'(D~~ o.\. Co.u' :-Is~o é outra. questii.o. Ma.s 
porque ~ pro'·" <Õ dif!;eil, n consequencio. n!i.o é q,ue ee ri.,.. O S11. lJM.,.•ÃO :-'-()• ministros suppoem que elles aómen-
.quem ~od.as as r;ar.n:J.ti::.a dn. canstittlição. e se entre~em os te sio puros. 
D:H>gi•t re<io• •em def<'S:l. que <!lla quiz perpctl4o• e indepen· ' F 
dent~, ''" '"-i'o arbi:raTiO e 20podCC dJ:SCriciODUÍO d O po- l 0 Sll, I:L'C.L"<DES DÁ Oc!>;IIA:-0 aparte que me acaba de 
der min:<:~rial. dar o nobre deputsdi> de&perta-l_Ile a lemb~nça. de um be~o 

O crime. senhores. nunC!l debtou de ser crime ; em todas · pens:tmen~ _do prof~~o Portalis. Elle di2aa: < ,o, quere;s 
as <Qe!ec!a<ies. e:n tod:L" f:tee d:t terra., emq,nanto permane- ~ que 05 m•~•st=os ~eJ•O deoses. e nem ao .Dlei10$ ~n~tis 
eer a ;,,_m.,ui.J...<t.de. e }lOrta"-tO a sano9iio m~ral e religiosa, : que o~ mag•~trn.dos poo•i!o Mlr homent. > Neste J ud.tcwso 
0 delic to •~ri sempre ddie:.o. A inf<mia, eomo bem recordou conce1t0 est!l•• retratKdos, senhores, n a yossa argumentação. 
o nobre c:t-ministro da j u stiça., n:<o procede do cadafalso, _Eu podcn a ra~o;dar-vos t.'-m_bem certos p~nsamentos .bel:ll 
mas do crime. i.A.poiadoz.) Se o m~gistrado trahe a sua miA• fr1s"nt~; do esptrttuoso e. maligno Cormenm, '1.11~ '\>os r~
são na. 3diiiinhtr•ç!io d:o justiça, q&e lhe foi confisd& para P?nde!"'"" eabalmentc. PlZ elle: c A resporu-abilichde nu
pro:ecçi<o do c!reito e em beneficio da soclehdc, ahi estão motert.:!l tem. por sa.~cÇ><O_ a conde!D-"a.lllio<ios c:Upados; ~ 
os ou~ro~ tribu!l•es Dlais dtameute collocados, a <tUe pód~ e ' mas tem ~:or S"!llDtl:l a liDpotencla da dennncta e ~o pro
deve set cha::usdo (apoiadOI), colllo g>lrunte e prescreve. a ! cesso, e .n"o !lnelr!ll.s, se:n~ores, com o vosso procedlment•) 
CU'"..a const itucional r .Ap<>ia.dar.) j q_u~ o p:uz, n:w eu,_possR d1zer t., mb<!lll com elle : c e ~ser-
. O m ini•teri<> pu blico, agente ministetial. tem por obriga- ~!lmno c corrnpç.ao das camlltas. » O ~esmo escnptor 

çiio rf':>a!><2.bllioa-!o, cbamnr " conto.s 0 preva.rieador pc- ) ~~n~a 1-:mbra <toe nos go .. ernos rep~tst'"':''• em t!~pDII 
ran!• 05 ttibu"aes ~c:n ~etenteo ~la tran>creo•:io de seus · •!Ü•nar•os.. 99 ~ezes oobr: 100 a respo!>.sabilida~e l:lltmste-
de<eres sogrados. " • • o j nal é UD>a hcl"'o a~r~c ln~ento.dn para oommod1dade, pra-
Vo~cs :.:_E as 1:,ro~:~ s '! zer e ngmdo dos m 1n1Stt"'s ..... 

o Sr .. Fm:~_,::\~~s O.\ c~nA:-Ora. nsprov~s~ A '5 pr()\"as o Stt. ~"'tllSA. :-lfu o ~censado niio é:ninish-o. 
se :~cho~úv o:•mo oa::'a o> o;>tros <rim~s. E&"" ar~mCilto, ' O S•. FE•"·'~us o• CnmA : -}lu j:i. o füi, e l>ód~ ser 
0 1:. .. ~. \>r0'""- nada~ ou pro\'a cie mais, e re•erte-ie con:ra os i ainda. e e.slá !endo accnsado pelo qu.e praticou ou:mi!o 
nob:esc'l.~on:a<los. ; min.is~o; além de que. o q ue eu digo niio offende( estou 

A. co:Js:itu!<;~ di~ ;:mito ~pms=entc : c Ninguem ! expondu d.oo.trina.& q~ têm ou podelll ter sua justA expll
scrá se!l:o.ce!:c<io sen1lo em \ir:uae de lei anterior, e na fór· : cação. 
ma _POt ~ p:-e•cript~ .> (..!~iodos.] ~lo d;veport:u:.to :;era \, (Bo: o:lgum apartM.) 
:rttzao d~ est:l.do. aue U rna1s das \'Czes nu~ passa i!e uma 
p o.i:s:ão, de nma vin)lSnçn. de uma oppressüo política, lnnda- I O Sn. P nESIDt::>!TE : - .Attençii:o ! 
lllen:o Jr-:-a ~Jl:t 'tnn hc':'l-:rn ~~jn det.t.itnido de ""11 cargo, in- O l:;n. Fu:u;omu •~ C.o-DA :-E BenjRmiD Con stant. 
!amado ~-:.:co do p312. 1u.o l~e restando t~em ao me,nos o Helio, Schu_tzemherg. F onfrede, Van~enP."rcboom. e tantos 
sagrado <:.!Tetto .!e defe~o. . (..tro<adot:) ou~s e•cr•ptore• ortbocloxos. doutrlbanos mesmo, que o 

O• nobre• cl•put?.dos pergun_~õio' c cm~e ~â vistes con- lêm dito e sustentado, Pttão tambt!m suspeito!~_ Creio 9-ue 
demne.aos mog,s:ru.tlot pre<o.r,ca.dore~! ~ Senhoru. mam- siio ,·erdad.es elementnr~; nii.o tenho 11.presnm.P9U~dll <llZer 
vilh.a ~ue ::>e& arggrneoto• sejão Jlroferidos = casa como noviaades. · 
razõe~ <lir!:l'e:>!e•. &T;:t!!I!e:l~o irrespondi<el do. neceos!dade 
à o arb~t~io d<' '"lõ.eeu t i\·o, p?f jurifcun snltos e ma9istr.ados! 
(Ãpoia.:>s.) O oue ·~!e :sso o&e diuis to:o aneDcs, e?mo 

O s ... F. Ocr .. nAl!'o :-E a• que nio alio elernent:J.res siio ae lactoa. -

c~ci~~ ~e =!iÕ ~vile.ía ~ : ••• ~ ~ouo argumento é nm:t O S.. Ft:ll>< .. ~o~• ,. .. Clm•• :- Qual é a gs:nntia qu e póae 
fnvo.11"':n" ::r,~n. ba.>"er para a condemllll.çilo ~u puniçã:o de um n>iniatro ae~-

Da<lu Je bor•to, r.>~ :::lo eone.Jdido, <J.ne jilllaio pouão sado! Se e>;tj, no );><>der, e dispõe de maioria mo eaman.s, 
<e r C(lndomno doo nc• :ribunaes judiciarios os t:naj!:i•trados \ certamente a. maioria que o su•tenta. tlem o tlCCUIIIl'á., eme
preva•icadOtT!, o q_uejá é um fal1.0 ao pposto, qaal a con- . no• o condernnará; ~;e niio tem maior;. nas e&<Latas, mas 
s"quene!a ~ o~ ot :ribt:ll:les soffrem defeito Da sua orga- j goza da connano;a da com, pôde oet t11autida no poder e 
niS<~ç;o intimn. oa o ::::oal aa impunidnde procede da im- • elidir-se ou frustrar-se a accnsaçiio, tiied.iante o rez:ne<lio dlt 
:meralidade d<>s Jtizes. \ dlssolucão. 

Se C.a "Orime1ra c:~us~ , r=o~ei-a. teQrganise.i o~ tn"'bn- ' Portanto qtcl é a efficacia.. qual a realidade da gar.mtia 
naes, ~odilic::.i-J3es a jurisdicção. alterai-lhes a compet.:n- l oonatitucional da responsabilidade d~o minü!tros ! Nú .ei 
<:ia ; eta, apre•ectai as medida• neeessaria~. I que haja nenb!llDIL. 

& o li! ai é obra do, han>ens, enllio esse vicio profnndo, l Eu Jiodia. diur tambmn eom outro n ota.-elQcriptor que 
q_ue atfeet!l. o J)"$$0al. in~iro dos diveroos tribunaes. qual- um bill ie indciJ:luidacie é a appro"Vaçio dada por uma 
quer que teja sun eaugnna e jerareh.ia; eDtiío ~ àefeit'> uoombléa política a ac:<JS estno-legaes de Wll ministro 
gomcricod~'llnnciantt~ vido't11dlcal, ums~prof11nda, ' 'Yiolento ou ubitn.rio. Mu qaando ea- fsc~ot ae d.'\o, o 
'llw .. COtnlpçio laren.te, que lavra e mina ~~ta tocla que acontece ! O ministro q~ "ÍÍO& •lei. te lhe apru CCill• 
a lll!-••a Eocial. para assim re~elar-se Impudente, 1lelll eer- conlar qu.e c:ozn efl"olto a Ytolt>u, apreMIIta-t<l ante o pu-
Yeetivo ~&irel, quer no numero doejuize•, qau' n aedn- lameG!lO. e pede um bill de indemalcb.de. Aa ...ml&ftl.t reeu
c:at;io e JU~~&tra\'io doe mel!mele, quer JJ& elOVllçio do tribc.- Bio t Os úoeto. di:monvt~iio o q ... a tla.oria ~~; niio 
:nal, de !OZie '!Ue, entre 14. nemso- 8"" poaão aobu ~ não ; priae~ • .f'OC"tiM, diz aiDII• ·O IDftOO 
~elton~ pua julgar ao.~orea!- ~ eiliado, • maioria ÜQI-" --4JSMI \04&, ~ 

=tio. ~-bores. toaaa Goc:ieaaàe.-..~e}d- ~de unirPa.de ~ 4•16~ ft ~ 
~11ta, • l>iio 116mea• 01 trt"'bu-es j..dldaftoa .&. GUiftdos ,<loto elo mini&tro &l'bit:rsrio ou ttaidor ; - •OI!Udo hWU'. 

· e~. {A~.) EGio llmh'lmlll ~ :publi· porque é hhpouttel appllcar ao ealpüo a W .oa.. a
ela: 'DCIOll-~o, '*li o DliDimria, - u pro-· pon!a!lilidade dos~te& do j)G!ler; '*"ue-•,.ai• ile 
'Pn&a ~. •l&oillnaa udma e~ saopeitl& , .lei<Jallioais:lt, ou.émna pérfcieaJJ.uU,- foi'o· 
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As lllllis das ~ezes, po:>~ém. aooote.ce que nem. me5JltO o \ O Sa. Fcas~"'~"-~ "·~ CL"''~··: - Diz·•e que O$ desec:."'-r~ 

ministro se dig.n.& de confeGfQ.r O eou erro OU <::r1m.e; pelo • gadores_reeebêrau l USJnUAÇOI!.S para CODdemnar ..... 
eonlnrio. aeded1gna de pedir nm bill de in~e.muidade; pre- j O S1 • B~~.J.NDÃO:- E' verdade. 
r~,., J·lUtiftcar aQ culpa. COJn algcnn sop1usma. Em q.W. . 0 S . n , , - b" • • 
desr;as-duas e&pecies tle snbterfagio antn.r.i mAis ftlUlqn-! I ~ !• A.-.bn: . .STO> : - AUJ.rolV que nao rece ' uulllua-

Port.a.uto, s~. :Ptesi<ieutc. o argumen.to oo• noh:es. depu- • Ç;l.!)_;ü.,_utllJl •. · . . 
tados tem a iU& JUSta utorsiio ; ou ha'·e;nos de dizer <JUea 11 o Sa. Fr.ll"-';'bES DA c r: ..... : - Dtgo ape~u a~uillo q11_., 
sociedade estA profundamente corrompuia., SlllU es~ eon•ta~ tülo set como forco fettas essas tnst~uaçuea, ~ ~
de regenerJI.Çi!O possivel, ou havemos de eoncluir ctue oemi- ~ rectameut<l a cada um dos membros ela relaÇOIO, ou. se m~
nistros são eoJDpost<>s de uma argilla difl'ereute daq_uella recta.nte~>te -por interpo~ta pesooo.; o cert.o 6 que fo1 publico 
4.ue coube em pnrtilha. â hum:u:>idade. Por conseguinte a ~m _P~rnambueo 'lue o go"erno sa interessa•a pan_ que os 
óbjecçii-o por ai mesma. ae destróe. 1ndindn~il envolv1dos no procesi!O do trafico de Sennhaelll 

Sr. preaiclmte, tan\0 !)laia razilO tenho em proffigu o j fo>sem condcmuados .... 
:.cto ministerial da aposentadoria forçaia, qunnto niló é 'd 

·duvidoso qne Wlt. <Ie!t.ituiç"-o íoi ful:mi.n:tda cõõ.tra os ~ 5•: Suc•o o-e :lthcnoo : -Fossem punt os, como enr. 
liiSgistr:ldos em queetilo. posteriormoute, e em pcWL de um de J usu'('l. 
julgame~~.to celebre. (ApoieltW.) O s~. Fn."·"'""" "_. Cmuu.: -Aceito a · con.fissíío da 

Os ... BJI-""DÃO:- Apoi&do. Trate dieto, :Wi é que está a honra<lo ex-pre•id.e<:t~ de Pernambuco, que ve~ confinnar 
verdade. o que e!,~~J~uce fu1&. S. Ex. confessa qne 11e ;nte~ 

ou que estAra por parte do governo o dese;o de que oa 
O Sa. FEit!U. .. ou ..... CoMI" :-Senhores, :ünda está bem • implicados ne>se pr<X:Osso fos10em punido• .... 

~-iva e pUJ>gente ~>a m emorio do piÚ% , ainda magôa o faz j · . 
aangrar 0 coraÇão brazileiro, a con~ucta inconnuient• e O s~. Su.;.10 o.o: :!,!•cEoo :- Nito, senhor ; o seu 'P<'n!a-
humilhante que teve o govemo d') paiZ pan com o governo m~nto foi qu• Í<>s>em jnlgad.os com justiça. 
da Ingl:l.terra nessa vergonho!'!L questiio ele Serinhacm, por O s ... F.:~t.'IANnu .,... Cu~-.... : - A missiio à.e u:x. tribunal 
desembarque de Africanos, judichttio .; certamente f:uer j u•tiça ; a que vinha. pois e 

(..l.poiadOt 1 n<lo apt>icwlo.~.) reeomJDend1~ do governo pan que "fizes.., em re~~ 

I 
áqnelle proce&so~ (Apt>ia<!o<.) L<>go a recotnmenc!Jlçiio de 

LotO. Pa.lmerston, que estA <l.e l ongo tempo h.abitnado a v. Ex.. para quG 0 tribllil:Í.l fizesoe j ustíça significava in~ 
nio fazer ·caso do Bruil; a menos~ e desaeatar os nos- \ contestavftlmente que 0 gove~o se_inte~ssa-va ua ~udem-
503 ~ros de naçio aober:llla e mdependente ; eo.se orga- naçii-o dos ac<:usados, e para aso tnflma pelo orgao de V. 
lhoso miniotro da :Uti•a Albion,l&va:a:an:> ou.oadio. ao pont<> Ex., e illJinuava ba.bilme!!.te mcàia.Dte a uecena."ia reserxa 
de pretender go•eruar o impeno eomo se lõra all(llma colo- da lingnagem a respeitn. 
ni& ou foitoria da ""a cara· Inglatena. Lord Pa.lmerston 
julgou-se antorisado jure prop;io a di•tribnir elogios, e nil:o (Ctu;il<No di«r•o• 4[>1'1'1es.) 
aei se quiz até conferir recompeneu a snbdito& ónuileiros O Sa. P.ll.ES1n.~TE : - Atten?o! Deste modo niio pôde 
que o governo censidera'fll envolvidos no ~iminoso tr:t.tico pr<>&eguir :t. direussii<>. 
de Setinhann ; lord· l'almenton não sei ~e chegou a coa- o Sa. Fnx,,r<oJ:s 0 ,, CtJ>io . .-: - Lol(o, núo foi siraples-
51llnl%uu· O· faeto de exigir. on de se dign:~r triguitlo::.r ao go- ment~ uma otr6ns:~ so principio nbstracto da P<1rpetuidade, 
ver no bruileiro que etR. iruli•p•nsnfel a demi.tsii.o do pre- cama disse 0 nobre ex·m.inistto, a que resnlta da aposP.nta
sidente e do chef11 do polioill de Pernnmbuco, em cuja. ad- doyia forçada 30, magistrndos em que>tiio, e o= lll'I>IDOÇii.O 
:zninistrao;i)es- se efrectuân. o desembarque. Se nilo clíegou a de outro; foi alguJD~ eou.•a mais, foi DID verdadeiro .. tten• 
reool.isu oste intento, o qn& quero bem aapp6r por holll':t e tado contru aindepoude:c.cia prnpriadD poder • .egundo tam~ 
cligniàade do: nosso governo, u.ma folha iuglez11. que é <>seu bem a entende e explica 0 m""mo .oobre ex-IDini5ttO com o ~ 
orgia. o Mcrning Posl, publiccn que o governo inglez tinha 12 do art.. 179 da constitnií'ii.o, foi a intervenção illegal do 
tido· c$se desejo ou pensamento ; !IWI que o nilo tinha le- ministerlo, desattendida pcio tribunal da relaçii-o de Pernam~ 
\"a a effeito por~tue · A esse tampo se dera a coincidencia da buco, 0 que levnu 0 nobre ex·IDinistro a aposentar esse~~ ma-
dlll!Ü$São destes dOns fttnccionarlM. gistrados .... 

O Sa. p-...... _...., .. : -A ~do delles, qua i.nstáriio :e- 0 Sa. N ...,.,co : _ Protesto contra esta proyosiçii<:>. 
petidas vezes pela sua demu;siio. 0 S:a. F""""""a 1._. Ct~-.. : .....:. Se a. nzão ela }lteva:rica-

0 Sa. DANT.u ,_Os IIOI:os olliciae• já explicárlio periei· ~ foi a causal detenninatha do acto da aposentadoria Cer-
tamente este negocio. · cada, 56 depois do julga:m~to. dos s=t>adoa do ~co de 

O Sa. F~.-s ,. Cmala: -Eu Diio estou diz:enc:lo que' Serinhaem é que ao mm1sterto chegou o conheCimento e 
o g<t't'emo brazilciro tenha obedecido ao governo lnglez, note condcçio da oorrapçio e venalidacl:e a eues Tllllgi•trados! ... 
16mente a coincldencia dos factos, " n ito fôr11 difficH de· 0 Sa. Ba.ucPÃo :-Treze illu depois. 
monttn.:r que a attitude • procedimento ltUtdado pelo 1(0-
~mo braileiro :neaaa <(Ucetiio, p&ra nBil& dizer, nii.o foi O S... Nanco :-Foi a oceasiün, urw foi acawa. 
at>gUiamente o qn~: oo~mnha a uma~ briosa., ctne tiDhA o Sa. Fz:a:<.u<•ES o~·cnmu:-Muito bem, aceito c agra-
coueiencls df: -.. soberania, e q-ae es~tt acastéllada no deço 0 11p_arte. Proferido pela boca de anror do aeto denllll
cum~rimento !1~1& 5incero doe dOTcres a quo se ligára por ci:i.do, elle vem aclarar tudo, e dissipar tod.aa as clu'Vidas. 
tratado quanto á. repte!!8iio àD tnúico. Parece em bo1dogica que se o f11cto do j ulga:nento foi ocea-

Comoquer que seja, oenlforeo, o certo, porém, é, mesmo siiio, mas não ... cansa d.as al'?sentaàlltias, a qwilidade do 
prea<:indindo c!Udemhaõflst'adas ao presidente e chefe de voto proferido por esses magts= dos, qne de.o.gradou ao 
}l'llicia de Pernambuco, que o tribunal da relação da mesma nobre ex-miu.istro, 'lue· i'tO\'OCOU o despereou sua· a<:~ 
p;-o.-in<:ia, ou al~ns de seus membros, I':ee~o aviso, in- .. d~rmepida, o facto-do j ulgrune':t<> foi o. caustt ~cr;uio~a.l Ja 
smna.çoto, ou se lhes fez eonstar qae era 1ndispense.vel con· I destituição; logo a &~Sftntadona as•entou ou fot mom'l\da 
!lemnar a todo i· os implicados no. -proe~sl!ó por_ esse facto \ em um acro de jurisdlcçiio pro~ ria ~o mnglstr:ldó, q_u~ noo 
l.lllltaurlldo. Com<>, por8m, o refeTtào triburuil u110 COlidem- soou bem acs outidcs ou eonscJe:DCl:l. do nob re e."t-mlDtstro. 
nasse A todos aq_uelles que tinhiio sido ""'-olvidos » .,.se n~ que outra cousa de~ji<n. Mas, por antro lAdo ainda, se 11 
gociode ttnlioo de Africanos; como dos juizes, 3 vot{o.riio a certe~ do c:nacter c~nompido e vensl deoaes magistl'lldos 
fa~. e 3contra, ""~ ultimos foriio punidos, sendo 1 re- foi a efl.usa que indu%ira ao nobre e:<.-lllinistTo pnm ~posen-
mo,ido pua outra relação e 2 SjlOI!entados. . ta-los· ae o julgnm•nto foi apenas oecasião ~ n iio ~a. 

{Hd Bl!)ttlll dpGrltt ) (por ~ia &ubtil que pcU"eça "distincção. aceitamos) pua o-
• . . xni11isteúo obru, desejo que llle ~panda entiio o nobre u -

Vou moatrarasconseqne!!C!U do aeto; vou apreaa-l oem mini!tro, qual o -fundamento ou CBU$a, ou em que motl-.o 
aua uatnzeza, e em seus eJI'ett<>S;- _ "ui-'..::... al!selltou a rcmoç:W.o do oc.tro àesembar,"U<lor ? ... 

Como a camara -b& ~ ouvtr. aqu~ que ILIIO J ,.,~...,. . • 
1. aa.herda 'I'ODtaà.e 111-ininerial. furão immediatammte pu-· OS11. N...roo-: -Respond~·n:t: 
'Oidoa. O S.. Fa:t~.,.DES uCE<lL\: - Se esse m2gistrudo en. 

Os •• Ba.o.~: -Creio que u iias depoi! do julSn- igualmell~e pre•ari~or, pa~me q,u~ niio é pmüçiio.bas-
lllellto. I tautt cnda-lo d'! 1-::gsr, d~lcca-lo sunple~me!l!e; J:lll~-
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me ,'iue a. eon•eqw:nci:1logiea eza 'i-.:c :ambol:D fçs.o apo· »obre e-x -:ministro d"'l'lllleiar1 ... ~t:tguflleDtârio ua l:lllltcri& 
sentado,... com a noSia ccmstituiçâo. Para dlzfat<;&lem, collri:em ou 

0 Sa. N~oc. , _ Ne!!~> que fosse prettrica<lor. encobrirem à algum moao a. illegalidade e illeollatitucio-
- nalichde do it.eto, 1i%erão algnma~ digt-ctsões pelaa eonsutui-

0 s ... Ft"-~"'"""" ,. ~.u : - Melhor ainda; ac:eito e ç<;ea ettr&Dgeàu, procQra.ado àellcs inferir .Jgans uga• 
agradc90· n éonti•sio. Mn·ent.iio M ·o· nobre ex·minlstro nentos ·cota que· pudessem· apa.drinhu 0 -.,.eto ~ttentatorio 
JlCgll que 0 magi•trado reinO\idO fosse preva:icador, ÍpsO do governo ÍlllperiaJ. ; porém quandO IC tratOtl. de eutninar 
.facto con.firma o;ne o motivo da temO<;iio foi sem duvida o aqueotio emfaee do noeso direito c:oJUtituido, em ftente da. 
julgamento. (Apo~.] nona eonotituiçlio, q11er o uobre =·wiui>tro, quer O>l>obw. 

O :5•- Ba.-."!o~o :-Apoi.W.o: ~to é que~ \'er<laae. membro• da. cornmiasão,reci.áriio, pouco ou uadadi~cutirio; 
F . . Ct: ·-M l' . da _ ooceonêril<>-~e á tbeoria dos preced.mtes. dos til r-tos OO!l.Sllm• 

• O Sa. •""'-"P•s b., • ~,._._ .~ a!! se<? mo " 0 r<!mo madus, Cj.Ue zm<b. junHicilo. ... Comecemos pelo exame das 
~· eGm? .o "~b"",.. o:<.-Jnnnstro,~·:• o'lmgado "~nresur, constltulç~Sel do1 povoa livres, e vejallJos em queellae faw• 
.t'o1 por cor:<> '') u~ .. ~men.to. segue-~e ta~~- l?S'C!l;"ent.e tecem a. preteDç.\ío dos nobres depntndos, segundo têm e1les 
~ue o. n~>brc ex mLUI>_tro •ntm'vc_;~ e >nftu lo u:ad~b•.ta ? >l}c~;t_!-· procurado •n•tentar. 
lk&l~.amcute c~mQ puJer exe.cut;'? •?brexctooc<~J nns<l.•C?J:O Sr. presidente, se c:oropul•o"" con!!itui~s politícns dos 
propnall!c~te Olta do poder JUd.H:>nr_•o: logo 0 nobn~ ex-uu- psize~ ci•üisRàoo, ~choque a lndepenclenche a perl'eruid&· 
n istro, "'ngando en" pml.er a prol•r•r decl"'!~-> . ou punln· I de dos nu>gistradoo sempre fui consagn.<la como fonnula. 
ao-o por eUils, nttenta a~rtamente contra a lndepe~ •e~c_!a preservltdora. como sa.,n&la 5olutar da boa admiul•rraçi!o 
c esse J>odcr; e P?ttanto Yl'?~ f!agran!Jement!! a COIIStltulÇll~ da jn&tiço. Quer 1'-'ll! JJ1$ lllll'Chi:t> aboolutas, quer n ne gover
e commette o enme d!' ~nuç:so. porque n;>am.rtstat!l_e?te teu nos coustitueionaes, sob "fórma republicana o~ moi:.Ur~:hi· 
t~n por a~1? do seu •unuteno contra o liHe exerct<!IO d6M& ca, 5elllpre a independ~nei9. e inamovibilidade d:L ma~atra· 
poder poliuco. (~pc•t:JM.) tnr.1 foi i11stitttid:i corno co11d.içii:> nocesSllria de boa;astiça 

(ltu.""' <>parte.) p:u-a os cidad.iios, 
E u sou autorisa<lo, tanto mais "deduzir eo-m cons"'la.cn· Se eum~no a. conctituição ingl- vejo que <lcsde o esta· 

cia, quauto n!io é li0\'0 :nO J>')bte ex-ministro da jut:iça o tnto de Guilherme m. d~e qne a. In~ terra goz-a de lllll 
co~tume de ingerlr· •e no e:<:erelcio do poder j udici.ario: haja goveruo e$tave!, ~e in_atituiçõee ~6nuiyameute constitui
'<iSlA o celebre proce&!o Villa Nova do Minho, em que o n llbre das. ~prc ex.&tio ~ lnde[~<:nden_c~ e a mamovtbllidade d~ 
e:< ·lOinistro •6 faltou dictar a 5elltenç"; em que o nobre ex- mag~strados, aubordinndait condiça.o, é -yerdade, do quandtll 
n inistro te~e a indiscriçlio, ou :t imprudencia, perdôc-me a. se bene geuerint; ma.s oqne é a const.itnição ingleza! Nil:o 
exprcs~iio.. .. é '!lll eodigo orga.nisldo, syetematisada, concatenado, qne 

O nobre ex·minisll'o tomou a liberdade, ou teve a afoute~a en•ta deN!e a organis~[o pelo meno;damon.archi:l ingleza. 
de dizer porante ~ senado brn>ileiro, "!'te n~ ~oder poli ti co Aoondituiç.iio ingl.eza compõe-se_ d~ ~iv~raos bUls, de di· 
q11e·podi~ ~maT-lbe couu..s. que elle t.lnh" lllolnUdo ~ 11111 versu partes deau..ca~; n <:<>n!ltltlllç:.o u•glua consta do 
juiz de dtre1to que appellasse da ~ent.ellça, ee acaso o .L1ll7 !u'beas-oorpuo, do 'bill' de direttos , da sra.nde carta, do 
~bsohesse os réJ• co~pro':'ettldos no processo V~~ Nova Julgamt!'topor ju_ra<los, da I'l!f~a_pa~lameutar, e m'?-it<!s 
do ~llnh.o; e como se ••w nao bastúra, o nobre eJ<.·mllll.Stro... oat...,, bills orgs.ntcos. A eonsn;utÇUI1 mgleza estâ pnnCl· 

palmeJJte no coraç.ão, nos costumes dos lnglezes;·estâ. sobr~ 
tudo 114 omnipoteneia. do parlamento. O Sk. N .• ot;co clá nm aparte. 

· O Sa. F.&llli-"''I>ES "-' Cu~n.• [com {orça):-Mas isto é esca~ 
liecer da. ca.mara.. (Apoi<>.do• e rtilo apoiado&.) Istll é menosca· 
bar da representação n:•cionaL Como é quo o nobre e."<·IXÚ-
llistro ousa ainda su~tent:tr proposiçõe• dessa ordem ? _ 

O S•. n u ."ioÃo :-Tenha a coragem de tomar a. responsa
bilidade à e seus :1c:to•. 

(H a muil<>a apc>rttt.) 

O S1\. F.:a"'"".:!! l>• CL~IJJ. :-V. E;.:. , Sr. Dr. Paes Bar
reto, terá a bond.ode de dizer-me, ~e~ndo aa 6ua5 Ofiniões, 
o que b.:. de fi:;:o e certo= constitu1çiio do imperio .... 

O Sa. TJ:fl( l:U.• J~toa :-Prouvera a Deos que todos os 
n 'lSSOS mioistro& tivMscm a cora~ que teve o nobre e:t· 
IXÚUÍSti'O d:t j us:.il)?. ! 

O Sa. Fc•"•"~>~:S ···• C&MuA :-De011 noali>"re della; cutiio 
onde irismu~ parar, te o nobre deputado ainda. niio ~e 11cba 
sotisfeitu com t~o pe~uenn dó&e de :ttbitrio? .... A ap?ella• 
çüoé urn no.ro de juri~dicçaoe&tricta,é acto proprio 9ue de<e 
P"rtir do j~>i~. qne deve ,;er ~l!'eito de su<\ con.cienCU<, e qne 
elle bebo do processa em presença dos dnbtttco,. e da aualy· 
&e d.ns provns do proce••o, inspi,.çiio que por ningnem de<e 
!er ~uggerida, •ob p.!na de nnlli<Lode. e Qnc n!o póde igual
mente ptoiu.zir efl'dt<> se niio ~ proleridi. itnmedlatnmcnte 
que é lid:s. :1. decisã~ do jury.... _. 

t'v Sn. D~•-cnDo dá nm aparte. 
o s~. FEO.N.l!<Dl:S n• C'CNII. :-Quem deu no poder exe-

cutivo, meu senhor, o direito de ~conselhar a magietn• 
tara p~~rn obr:1r desta ou dnqllella fi>nna. tem elb. lho 
pedir eon.elho. ou lhe f,u:er consulta?: ... Os nobtes dtpu .. 
tndos a chão ocmpre um o. ruiio para tudo; niio r.ci o que 
para o5 nobre• deputados é im[l0t6ivcl na con~tituiçao; 
•ewpre de>eobrem llm geito e arte de interpretaç.io, que 
para. elle• h :t sempre um direito proprio pA.ra tltplicar tudo. 
~hore&, eu não ux:ho ~ardado ordem nem methodo 

l:S1 1llit expoaição de mini:: as 1déa&; \·ou dil:ecdo o que sinto 
e o que pent.o, t.~undo me ui oc:<:onmdo: -a. camllra me 
desciilpari. E:a=emos ainila.. oeahores, eotno se deve en-
tender a illll.epcdeuoia e a perpetuida.de da mag\IU.tnra; 
o que ule ou si~üica ~tia decz-e!ada 113 cmutltuiç-'io, 
que os ~•tmclos ni!o poaem perder seus l~s Mllio 
por ots>UDÇL 

St, preside:nte, lleltl a. no'bre commis>io eapeçia], nem o 

·No regimen .V. Inglatern, <llilA Delolme, o poder paxla
meutar é t11do, p6d6 fazer tudo, oó ulio pó<le aquillo 11ue e 
D.llturalmente impo~ivel. isto é, fazer de um homem uma. 
mulhet e vice-Yersa. Pela formula de que se servio esse 
oommentador da. constituiçlo ingleza. para c:aracwrisar a. 
omnipotencia. do parls.mento i.nglez, p6d~ bem avaliar até 
que ponto ell>l ~e estende ronstitncionalmente. O sabio 
commentadol' das l eis inglezas, Bla.ckstone, diz que niio hJt, 
por assim düer, conetituiçio e..cripb no psil:; que o poder 
e a jn.riadicçõ:o parla.mentll.r não conhec.1inlit.es ua. lngla· 
terra: que sua autoridade é aobc=a e illimitada, t.lnto 
sobre u pessoas, eomo· sobl'll os nep;oeios. Saa autoridade 
absoluta e sem in~pecç;;o pllde f:tzer conSrmu. estender; 
r estringir, a'or-osnr. rewgar. renonr e interpretar a.• laia, 
:obl'6 to~a. e qWilquer materia, sej:~. qufLl ror sua denomint.
çãl>, quer scj ll temporal ou ecclesi:•tica, ch·il ou militar, 
maritim~ ou crimiulll.. Foi ao parlamento que a constil.ui· 
Çiio contion o po<ler despotico e a'bsolllto, que em todo gc
I'Cl'Do dev8 . residil' em algul:lUl parte. Elle põàe mudai a 
suceessio do throno. como fez uo reinado de Henrique VIII 
e Guilhert~~e m, elle pôde alterar a ~eligiiio ns.cion.al esfa~ 
belecida. como fez ew diverSJts circU1X)stancias no reil>acl.o 
do mcomo Henrique vm e de oens filho•; elle pó.lc muda.r e 
crear de novo a conotituiçio do :reino, e dos ptoprio~ parla
mentos. cclllo fez pelo acto de uniiio da.luglÃterra e E!eos· 
~ia, e por àiver.ro• e•tatutos el.eiroraes. 

Em umn pala\·ra, póde fluer tudo o que llÜO e natural
mente impos•ivel; a~sim o parlamento inglez gol,. de 
omnipotcneia.; e, como diz o Sr _ de 1'ucque~üle, elle é ao 
mesmo tetnpo corpo legislati,·o e constituinte. Se pois na 
Iag•a.t.erra a. independoncia. e & immovibllidade da. magi .. 
tra.turo. uilo eat! decretada a.bsolutamente na c:on•tituiçiO e 
nu loia, ella o ..st& de f&J!ta pcl.:;s <:01otiUDe• e pn!C<.Jdenr. 
do 110•• in~lez, quaequjqlem a outra C011l titniçi0 e1crip~. 
VMe a independencia, o rupeito e n considera~o de que 
gol:IL o juiz m~a, jl nii.o ~ da pute da llA.Çiio, mas da. 
parte do yroptro governo. Hu a, e<nno ~ui, ee Jlrel.enda • 
amo9ibllid .. de ~o j uil: inglu, deduzida dá clau1úla. 9"""44" 
•• beno g .. m-O .. t, niio é de nenhnm modo commettlda. ao 
governo, ao poder l:al], pam àecreta-ls arbi~to 
q'LWldo e eomo lhe a~ver. Pelo coDtnrlo, a~~ da. 
c1a!llllll&, a sorte do lnãgi.stnl.do ingtez, a ~peiiAl~Ucia. da. 
sua magirtmtura, s6 depende do piU'lamento. 
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APPBNDICE. 
Só por nm11 moção apresentada por algum membro do 

mesmo ~to. ditenticla. e TOtadt., ~ ~ae o magiatrado 
wglez pMe aer accuaailo, e :WI4a umn tem. por jní.z o 
proprio parlamento, eau. COI1$cíeaciA e Olllllip<ltencia 6ooW 
aa InglAterra. Portanto, ·aenhorea, o exm~plo daln;lsteua, 
em v e~: de api'Oveitnr-vos, aó ~te-par& eonclemJ>ar-•o. ; 
porqn$ se lA, onde O& j nh:es n~ . gozio da perpetuidade 
garantia.. na earta. ante& ou& fixidMe no lugu eatá an· 
'bordinacla á. clauula qum\<li,. •• bene g,.min:, ellu não 
podem str deat.itnidoa pelo governo ; e11tro 116•, em q_ua a 
constirolçit? foi tio upcesaa e term\nante não o() em dan
~. · mu ..W.da solicita em prover a que fo»e uma ~
de. de~~tmvolven<lo-a, e rodeando-a de todas ns garantiu, oa 
nobl'I)S deputadOs asoim mesmo a despeito de tudo qv.~ 

' viola-la.. e ~-la .. me~ ao e:xecativo?! .••. 
Nos Eatãdoa-Unidoe, Sr. presidente, oe obterva a mesma 

llrg:tnillaç.ão j>tdiciaria ch Ilighterra. A eoDJO*"!~ fed&
nl, no art. 3o, s60Çio 1•, formula o mesmo pnncop10 que a 
eon•títuiçio iD~eza., c 1/õe tan>beal a me•= c:ondiç'io. · 
As&m .U.. d.ispoo ; ~ 0& Juize• tanto do t:ibuu&lanpremo, 
como dos tribunfte~ i.Dfedore., cOJO.&ervarâ5 seu,lu~es em
quanto tiverem boa co11ducu. • Mu no! ~tado-Unidoa; 
como bem sabem oe nobre. deputados, e como o emi.Dio 
de ToO((neville e t?dos <!B .escripU:re• que tratiio de. _o~i
saçiio cliiquelle pa1z • o J UlZ amenl!llllo é um doa prnne1ros 
poderes politicos ; ~lles fundão !UU ilecisões a.ntes na cont· 
titniçiío 00 que nu leis ; por outra, 0$ tribnna.u &'l>erÍCB• 

nos julgão dll lei. sendo tüo ll.Diplas as sn:u attrlbu!çõos, que 
::l:ÍO e:<~euUo aque11.as disposiçõe& legi•lathas que lhes pa
recem f•rir a constitniçiio. 

decreto de 17 de Abril tentou <lerc.gu o p~pio da iDa- . 
movillilid&de, a prete:xto ele 1ll!l' elle inoompativel ou in=
ciliMd eom o regimen republicano ; maa eo111o bem oboena 
o Sr. Laícrriere, a -~ta. 4. p~todid& iuco:n!"'~bilidad.o 
Mtá no exe11lplo vivo da republlca do. &tado .. Unidoe, e a. 
reopoasa·• ~necouid&de do yrüicipio iuvoQa"a 'netae a.cmo 
esta Do art. 8'7 da coaatltniçio republicana, qae di.z: c o, 
juiz;ee ele 1• instaneia e de appellàçit, os membro& ~o tl'i· 
banal de e&&aação. e do tn"blll:lal clu von.t», aio nome&dcs 

. ~~c:iãmente. • E o que lll&i• proY& 11 exeollencia do priD· 
CtplO 6 que IUllA &6 \'OZ llio se levantou pam oombatê-lo! 
Port~~nto. ~~enborea, o principio da inamevibilidade, que 6 
tanto a gua.tia clo~Jwzes, c:omo do• cidadão& que carecem 
a~ Jn•tiça, é um principio eataTel, orp.nico, ea8W.cial: 6. 
~•teDeía a.. mama jaetiça, nma. concliçio indlspe-.-el 
'_gOLr_~~ dnida., <la bonra. da propriedade e l!bei<Wl.e do 
m~~ . . 

A caman !abe de muitos ptoeessos eel.~bres q_ue n.aquclle 
paiz se tem dado !!Or virtude dessa ampla prerogativa. 

Nio admira pots q_ne nos E!t.edos· Unidos 06 magistrados 
niiogczem deiuamovtÕilidade const~ucioualmente organüs.
da. }las IA tambem, como na lcgl~tána, predomina o tne•
mo systoma e legistaçiio, qwmto ~ fónna e com~te11eia da 
accusaçiio e julpmento dos magistrado•. O ?)der que os 
:o.ccus:> ~julga, o poder que pune o magi•trado ameriCIWO 
llii.o é o fOder executivo, é o congres•o di Uniilo, 

:Mas entre nó&, onde t:cdoe.tá claro, onde o 'JX)(lerjucli
eiario é consideraol.o inamo~i>el , onde é cleelarado indepen
dente do poder e>recn.si..-o , onde o magia~n.do a4 póde perder 
o seu lugar em virtude de seotet>ça decretada .\"'r outros 
tribuno.•• que lhe e•tiio superiores najerarchiaJndiciaria, 
como ndmittir que o poder execnth o poasa apoaez~tar ma
glstrados! 

Consultemos ainda. mais a consti,uiçio de outros pa~. 
Vejamoa a Franç.t. eue paiz que tlio erudita. quão bri
lhãntemente acabou ;ele defender o nobre clep11.tado que me 
prttedeu, mostrando que desde a moiiU'Chia absoluta de 
Luiz XI até 1789, deodc esses tempoG de &gitaçlto a~ a 
constitnição do anno VTII do imperio, arestauraçãoem 1814, 
<lu a t'<!VoluçiiQ ele julho em 1830, através da nvoluçio ela 
Fevereiro e da carta ~publican.a de. 4 d& Novombro de 
18~8 at& ti. oonatitlõi~ imperial de 14 de Jaaeiro ele 18S2, &. 
ituunnvibilidade dos me.gi•tmdoa foi eonsagrada naa cona
tituiç<;ea, nas leia, e nos costume~ tradieionaes doa parla• 
mentoa. 

O nobre deputndo demonstrou muito bem, e por isso niio 
iu~istüei sobre eete ponto, que nos tempos feudaei, em que 
as justiças erio patrimouis~. em que o direito de julgar 
en JXIT\e ÜlU!gtl!,D.te da s~ennia feuà.U, e oe dizill que a 
justiça emanava dos senhores, os magistrados goza..-ii.o dc~sa 
ganntia; qu& IIQs temp<Js ila monarchi"' ab~1nta., 'l.nando 
e:tistia a \enalidade <los cargos, aquell4 ~ranU. COilt,uuou, 
não porque o governo ulio ~ ves&e em si a fllcnldade d.emis· 
sionaria, mas ~rqne nito podia pa~r, ou restituir aoe de· 
mittidos o pNÇO dos cargos q_ue liaVliiO c:ompmdo ; que naa 
l!poc&~ tol'IDentosas e ~vol11ClODarias que deconi!rilo éle 1789 
11té a con&tituiçio do anno VIII. a resta~ eml814, em 
que a ~o franoeza dommaea de deHrio vertiginoso amea
çou diuulnçV.o: nessas mesmas conttituições del79l e 1793 
em que oa Juizef. eri>o empre~do& de eommisa;!o, e poalio 
ser d~atitwdoa, a sorte dca magi&trados niio ficava pura
mente ._ met'Q@ do epeuti"' ; pelo contrlltio, n~~"' épo~ 
em que a iluunovibilidade niio era garantida á. magistratura, 
•> go•emo w por -.i. nio tinha nem o illreito de &u•r.md~-
1~; a Teri6caç;&o doa tDOti.lOs da .nspensio era attríbuida 
ao trih'cnal de eanaçlo. 

Na cart!l da resta~o de 1814, na oe 183(), na ""Publi
caDa del848, e na dQ &eiZ:tlll<lo impeli o de 1AS2. o principio 
f~i solemnemante pr<>clámado. Apenu na republiea 11Dl 

APP. 

o principio da inamovibilidada, portanto, m phnse do 
m,.moDC:riptor, conatitllio ta11to a grandezo. e a iDdepen
daucia. da. magistratlirlt na antlg&. monarobia, quanto amaa 
hoje co~tatit:ce au fo~ suo. dignidade e su& gl,ria na 
mouuchia ..:epr~ntatiYa. · · 

Todos os regimem de p;o~ern.o , portanto. a têm acloptado 
e eonaagrsdo, e poio 6 ella uma deeqaa uoçlles elenumtares 
e uloma.tioas, aelladM oom o fructo da experiencia dos 
seculoa, que nio é licito impuneiilente oasar pôr em qnestio. 

Neasa mesma eou•tituiçiio rapublieana de 1848, Sr. pre
•ideate, @IJ "'ntro formõllad.oa 01 mesmos princípios liberus 
da nosoa • ..:asim diz o art. 81 ' c A. justiça. e distribnida 
gtatuitamenta eDl n ome à o povo íran~z. -Art. 18. Todo 
o poder publico eiXI&na do poYO, -Art. 19. A sepanção cl.)s 
poderea ê a primein condiçi(o de um govarno livre. • E final. 
mentenomesmoart.87,•uprucltado, d.i.z &inda. : c Os juizes 
de 1• i.Dstancia e de appellàçiio.eoa membros do trlbuilal de 
eaua~, niio pod= ser demittidoson auepensoa poz eea.ten• 
ç:a, nem aposentados senão Dos c;u01 e ~a fórma em lei de
terminados. » O principio da illllmo•i'Diliclade ê ainda man
tido na const.itniçíio do 8egnlldo imyerio no aeu art. 26. 

Se agora passamor A Bel~ca. :Sr. presidente, i Belgiea 
de 1830 JlUl'll cll. paiz de iust\tn.ições Unea, molll\rehico-re
preaentatiYas, perfeitlllllante o6Xllolhantca ia nossas em 
mnitoa e div~ pontoa; ..,.. Belgica a constituição cxni~ 
gra a indepencleno:ia e perpetnidade da magiotratnra ao 
.ponto de oatendMa até á.a ju•t.!<~U de pa.z, e de veci:t:r m~mo 
a a1Upenailo do magiatraclo a!lte~ de sent&IÇR detillitiva pas
tada e111 julgafto . .Aslim, senhores, eaa conatituiçiio prOcla
ma, como a Ífllllcez& e como a r.oou, no art. 25, q_ue o 
poder jadieiario ~ uma emana~o da. autoridade sobe""'• da 
DJ191.o : no art. ll(), quo eeae poder ollllll pocler politioo dis
tincto a independente de qnalq~ter.outro poder no E'Uido; o 
fiualmente no art. 100, que oa jui.zea aiio nomeados Titall
ciamente, que nenhum juiz póde ser priTado de aen 
lugar. neD~. euepenao aeniill pot' ~tença, 'l'n• a desloea
çio Chl t'8llloçio do r~~ag;atnido só p6de ~r lugar por nooa 
uotne11çiio, ou por nu conoentim.uto. . 

O principio da inamovibilidade era tão sacr&lllental na 
&IS'ea, qne a Sll$ lei judicisti& de 1831 niio pennittia a· 
~udoria. por a~çada idade, um tnesmo por enfer
midades grayes, e mui~ menoa a demlsliio e zuspenaão por 
mA CODclucta notaria e ~ndal.oaa. A destitui~o· e perda 
do emprego para o ID&gistrlldo s6 se opera por via de eoc
demn~ regul.u-. d~tadtL em jnizG competente. :na fbrma 
e segt1Ddo 'Os tramites pl'<l•tabelecidoa et11 lei. Esre rigo
ri•mo foi modifi~ a hem do serviço p'llblico, quanto$().. 
mente ao• casoe. de enfermidade grave e permllllente, pela 
lei de 20 do Maio de 184S. 

Portanto, Sr. pre&idente, u con&t!tuiçües de todos os 
paizea, que como nós tfun & fortuna a~ •• regerem por .um 
!!ptelna de iuotituições liberaee. couagrão a. iudepellde~ 
C>& e perpatuidade ck tll'l~trattll'A, como uma 110ndi@o 
esoenclal ã boa organisaçiio j ud.lciar~ e & Zllelbot adUl.Íllis· 
traçio da j oatlça. 

Ji:Dcaremoe agora mais detalhailam81lte ·o aeto do nobr& 
ex!mÜii$tro da jll•tiça em f1<ce dos textm posith1>s e I* 
rem11torios ela uoa&a cronstituição, e vejaJDos 5e eUe e ou 
não meon5titucional. e assim o.eabemoo a., roapond~ .Os 
argu.mentoa com qn:<> se te111 procurado d&mon&tzar o co:zi-
tnrio. . . 

O nobr;, c.·Hnwi.stro da jiUti<;a, cl& pzimeira v~ que fal
hu, oophisllllllldo •empre do prmcipio ao fim. diue que os 
autentiuloree da denanci& nio ~iío prorar a..inoonstitu
cionalldade cio seu ac:O, p:~tque a in.clepeadencia do poder 
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judieiario ~ :redMia. ' que ee. I.Cha &filüd& no A 12 cJc . que _por~ :n da ordeÚl a. do ser~ publico, no interesse da
ut. 179. Que oó nHoa contormidade, e n.a termoe 1e.trictoe · ~~~ d.a pro~ ~oa ·.am~ indi'rid'ruuJ<s e soei~~e5 dOa 
~ ~e ab.i er:. eonoritnida. se a de.U. e 'POdia ente!lder; etwuuwo, a eonmtuição ~ e eonferio-Thes eomo 
"ua porta»to. ~ eonoogair que o~ <fa apotentadori& . mem~ros e o~ dease ~«. Em mataria ele garantia 
pua- au iiicluido eu; íUguma a.._.. tr!>& alaooeo, só ao- , oonllt!~ei<malm~te orgunmda , . a meuoa · q:ne lõe queira 
ploismando, s~ te<:'Olr'Cnd.olO'IlCioclnio..-.rm~ :se podo- myst;tical'"~ naçM, ou. ouibala~1a-com 'ilma. Jicçlfo-chlmCrica 
rb:alcançar.... ' · · ql uo n& pratica se reaolYe n'uma perl"eita burla ou 06C&Dola-

O Sa. Nut"co: -Eu disse que niío era a meslllll cc:.~ uea ~. nio se llóde. men• !lellhores, creareases on• 
J>ar.a o faca de ee concluir que liouve crime de traiçio. d~ rad'o, làzer iJeokigia.napolltiea, concebft es&as·distin• 

o .So.. Faa:u."<BU •• c~._,. .. :-Se Y. Ex. não di.Õe tudo · ~a ah.udaa e absb"uaal, ~sau bellas abstracçõu 5cienti
isso. alltnem, que def.,ndeu o parecer, &U3telltou ~BitS id~, ficae, qne ~da Tale~ 11em s~eiío. ~ ~m objecto a qlle· 
e de~o fu nlll& re;poata. correspo.ndii.o ?& realidade da VIda pn.ti.,._ dos povos. · 

Senhores. para que auphUmar C011S&S tiio cl.araa! A. inda· _E • com elfmt.o,. ""nho~, de <JU8 presta UllllL garantia que . 

. 
pell&ncia de um poder, na mlnh. a humilde opinião, .coru;á- Ill•o. tllearua ~a "'da.pretíc:>. social,qneniio se reálha ou per
. t.e primeiramente em qu.. ,. "~ deMe ~~ seja de aua. oo_n>Jica na nda an>i:uada dos povoo.! Se~horea, 0 que é 11 
nature%a e por si me•ma tóio cla..--w., tiõ expreiu; tão· poeit'i~ re,, o que é o poder, o qne á o fnnccmnano! A lei é. a re
vamente consthuicia, e preci>amante definida, que ello niio gra a e1ecntar • um principio metapbyoicxl, ums. abstracçiio 
se po~sa Cl>nfatldir com a da ontro nenhum poder ; consisto O poder é essa outra entiilade logica , es&e ag~egado dê 
mais em que ... ..a aA:çio :seja tiio liTrO, tio firme, tõ.o liDal. trib~ e iilstancias, se qoizerdeo ; mas em ~o ca.6o u~ 
e :ão <lllllnh!Ya, qne nenhll.w outro poder niio 0~ nüo poeS& fónll!' <mnple.:~n e ideologica dejurl.dieçâo e eompeteneia 
altemr e r~rrogar seno actos (apoiadço), senão tambem e •em_nnagem ou representação especial ~uespondente 6 5~ 
msis ainda que llio poaaa absonor e l!.sorpar & sua juris· noçao; em sum~. nova. abstracç;;o. Mas o funccionario 
dieç;to e competencia.. ou nell4 ingerir-se e lnfiuír .por tu 0 m~stra~o o qne é 1 ··o orgio da lei, o ilistrnment.o qu; . 
fórma quellie insinue 911 dicte as decisões, de modo a con· a f~ funcc>oua.r, o nsento que a w mover. fallar, a~tar
verti-lo em seu. o~. em inõtromento doei! ~malleuel. ""! J_ulgar, eondel:l;U~ ~u ~bsolver . O m.agistndo po1.1.! a · 
nas sus&miiO!Io, 11pto a.preotar1eé. exeen~ de seue penn- let "'""• é o PQÕerJUdJcumoem ~o ou moviwénto ~o 
me:ntos c vontade (apoi<IÃO•); a lndep8lldeuda" consiste :ünda nge11te que lhe dá vida e animação, que o f•z enca.m'ar • . 
em que o podet esteja con.Hituido por w fórma, ciream- .obl'lll' sobre a mo.ssa da nação. Stlm o maS!istraclo a lei e o 
d3d.ci de ts.es g:uii.IItl:u, que nellai po•sa achar recuno" poder 6catiiio tot.Umente de•conhecidos e i:Jutilistdos nin
força para resi•~• e reagir contra es!'lliníluencil eslirlmha ~em saberill "té se e:r.istiriiio. Poi• bem, vós decrelai. a 
e. in~eôi~ (aP'!ield""}. :. que ~Uas aF<!iado possa conservar mdependeocin do en7go. do !"'der. mo.s ::.i:io a do ma!!istn.
ess:~.lseilÇ:IO e unmUll.ldade tiio eaMDA:ial á tio& admin<stn- do, que é &et> org-:io, e o r., íanecionar !. .•. decre~ • m· 
Çito da justiça, que impõe BO ~tr:ldo O religioso dever dependeno!a e pel"P<>tuida.cJ:e da Cadeira do juiz, da sala da . 
de 56 curvar-"" ao l114ndato impe••oso d3 JJ>i. de só con..,U. audiencia., d'o loCAl, da mo.tetiil. emG.xn; mos nit~ a do agen• 
tar u inapiraçõas de.•u.-. conseienc!a convencida, de !Ó acei- te do poder, porque esse é pessoa • e seria um ~bsurdo de
hr o !nJI.uo dos dieto.mes do hou .. to e do jnsb •• o\uim é aretar privilegio" para peosoas n"um regimen constitucio-
qt:e cornprehendo a. indapendencia. ela magiotratru:a.. (.apoia· naL ••• 
d..,.) !"~rmitti·me: senhores, qce- ~o• cite zs plllam<S de Ulll·· 

Sei bem, s~. presidente, ~~:uaes u condlç\lcs. que, fa.voncem lllaglstrado emmente,que hon.rou a wga. de Ulll sabio ve
e recl.iGão = indetltDdencia. q~ se resoh:~ n·uma bca nerm~do .do tribmml de ossaçiio em FMI.Dça Helio d.a u
orgru:is3çiio jndidàri3. Niio é porém aq;u;, occ:tsi..io de àe&ell- cola doutrinaria : • O jni:. em: França. ·~;do 11 corta, nii~ 
~olv~-b.e.. A independ=i& do poder J udiciuio, aenhorea. éagezr<.e de uin_guem r não Bendo a~o:cnte de nil>gucm é incio>
como p.-.tende o nob1<! 0..'<.-ministro da jnstiÇ2, Ibo se CIU'!U> pendente. () rel no. ~erdad<r o nom@a e mtitue; mas niio 
t~ ou -rra. unic~e~te no~ casos ~peciE.cado•· no confundamos ; lliXla COUIIIl é a delegação à.o poder e outra a ' 
'12 do :~-~t. 179 cla e:~u.>tttu>~o. nomeação do· funccionario. (}poder existo independent&-

E' um e::~ gano, ê um sophl.ma lll&JlÜe$t.G ;. os fo.cto• 3hl meote do rei ; existe na lei, com priceipios, lllod& e fórmas 
d.ecbrados n :lo ~ ::n.1à Jo que algumas fonnolas. do que em que sú alei póde toc::ar •. bsim crea.do e o~ o. 0 

al~ especi63 ou c~ soa, por vi& de demoestzeçõõo, e nio <J:Ile !h~ mia para aca~r ~e 'VivM? 'l.írn fimccfonario que· 
ta.xs.t>•ameute fixli.da.s, eOJU que t.4onstituiçiW e:tl'lllplifi<:ll e <> nn>~<!. O poder do pnnc•:pe eeti s6 em oieoijl;ll&l' a ~toa 
tOI:n3.Sillient~ •l principio por cuja. :znauutençiio tiio solicita ~prm p<Ln. preencher· a =DM.o detarmintdar por lei. Pua. 
se desvel>', O·.da irulepe.ndoncia da magistratura. Es:~es e3 toa que-a nomeeçio do fanccioaario impliC!aau uma d~lejmçilo· 
niio oiio. ~!>. co.rVllarlos •. co~q~eaciu que· poem em do .{"'<ler . ema pnciao que o prinape pudeue dar ordeira 
!~VO (). pnUCiplD. () poder Jndiciai.iO n.iio sen., com elfeiiD ou 1n_s~ ao agtnte de- sua eeCol.há ; ma• o-Juiz ru 
tno.ependen~ se outrc> JX!dQr no· E&tauu pw5111 uocar u haun-r- as l'llgra> do aua couducta ua carta- e nu lets. e ~ 
cau.;aspenàentes, sus:a las. ou. mer ~1ver proces505 Jin- ~~~ <leereto que o nom.;.,; ojuã s6 deve conta. a Deoo ct 11. 
dos, porque ist<:> seria. um ataque formal e poo.iti•o' propria leo.. ~ • 
c:ompetene:i~ lepl ao. poder. Por4= nia.to ..., niio resolva ex- Portallto, stmhore... a vo- aubtil distiDCção 1: xoaia-nm . 
ellõ&iV~:IIZlflllta n indepe:>dencia da poder; pelo oontr..r.o. m- oophisma q,ue accnmnlai&, :oa de.liciencia abeoluta de ar· ' 
ce:r.s.-oe ~. reali~-se por· tA)do. o •J"•tema <ie·gauntias pres- . g"m!ellt.o~. ~egaea com C[lle posai$ colorir o aeto- attc!lltato
t.abelecidas pela COWitltui~ do Eltado pan formar pa_.ra :ifo do IIO'!re a.-mi~ da juatiço; COiltr& a. indeFr:denc!a . 
C:?D.st!tulr 1111ea independenci&, afunde que 0 poder jndicia- . e perpetwdadeda magsatmtara. 
:c.o ~ G.que subordilla.® a ·llCDiwD. ontl'ôl. poó.er estrallho. . O:F-i•ilegio 1hto é da peso~oa.. é db cargo. Sim, a gvomti~ 

DJ.SS&Se mais. Sr. presidente, que s independwcia e- <h mdepailends e perpetuidade não t p~tt ou. 
ligad:c. liO cargo ; .11iio é priviJeaio eis pessoa.; qne ~&e predlca.do do indi,iduo A. B, d:o liomem i!solà.damenW. 
:tposent:u o mag>stT1ldo sem atMa~ a indopenden= ou a nessa rdaçiio considerado·; D~D é do i)ldiqiduo magi>.tnulo, 
pe,r-eetnidade do eo.rp;o. Illf!iil é d_o funccionario do podP.r ~ue ~senta. Como po-
Prctendea-~ a•sim conse~!r, por u.lDa ~tnphy.ie:. n e- deu iet~llgar, :I)OT qlle l'~so log.cc COn!êpil'ei• sep&n~r 4 

bolo~"~ tran>cenden:al, mãdi:u!te uma. di!t.iocçüo ~uhtil e pnsoa dO tngistra.do do cargo que- elle ~. do poder "a: 
~phlstiell, estabelecer uma separação que a co~tituiçiio qu~ _, Juigais, senhorM, ~ fan .. iu uma .....,mblá 
n"" fez, :. 'l"et !e com e!tll no,"&ancor:l de aalv~~o ucoi• d" cna~,on do eetnlt.oa, q'lle niio saibi\o,on nio entalciio· 
mava-se da accuuçiio de lncomtitucionalid:Ldo 0 c.cto do a t.eehnologi. juridica, ou que ignorem <!t"Uoamonte oa pri
nobre ex-ministro. meiroo rndim~u1Xla, aa n~ mrus elementaraa do diriito 

Senhorro, toa~ mund• M~ que a nosaa conatituiçS:o, ,IIOlitioo, o da orgc~iaação JUd!ciaria.' ! ... 
li)>e~" pmgre••lSta como é, aoollo o regimen doa privile· S.nhorca. ftlgnem tem-ee lembrado de defender u apc>
glOSelSençõea ~ P*SSOU; 56 cons=o.u,os que f'osuminhe- sentadoriae, dizendo qu.i eDr.atêm ~a .. cnto nt~S28 do 
nnte4 c· e••=- aoe cargo• por 'l!tiliohde publica. N'm- a~. 179 da coustituiçiio, que ~te recoropeueu aos oer
gn.em t;:,ata nem pretende qne '?" lllaK';'trBdos. como Àomena, VIÇOS .f~itos ao Estado, quer cnis,. qum: l'lilliarea., e direito 
os t~nbiio, que e?e!;f~m. de rms;>unuladcs de que niiO J>!U"• adqn~r~do a ellas. Outros u dediUCD:l tambem do 11 U do 
~ os de.":""' os na v_iila commnm 011. na VJda art.. 102 da mesma constituição, que c:onfae ao poder ue
•ocull e · poUtu:a. M<l8 sem dll.'l'lda _ q~emnC!$ e pngn~~mos eutiro o direito de conceder tenças. ~ lllm:ê$ pecn
~t1! que· eUes gozem ~ ~tivas, ou mais conecta.- niaria!, etc., por oervi~,. feitos ao EStado. Pretendem for-

., p:lm que elles !ieJ"O m11ntido1 na ~e~rdu p.rantia~ • çon:nente c:Ja~rificu nesses artigos aS' aposentadorias for-
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!47 
de tl'aiçi/l tent.t.Mo por 'l~ur .,to de-. o&clo eoatra 
o li~-exerc~o de 11t11 poder político •. O.que ha,. J?<ll1;BD~ 
a.qwdeâetoindetermiUdo! por'lue~acl<nuinciase:Dio 
com_preheude X" J.tr& ~te ~-criminal! V~oa -u;a-
m.Íl:ulr. . . 

·çadas dos ma&-tra4o&. ·l!as, Sr. p~dente, os e&508 aii.G ti.o ai-. e~ JuriS<U~ C0113titncional tio astrieta e -inam• 
j:Wa"':el de .._ natm'eZ&. qne ue~~~ é mi.ater demorar-me em 
íaspoDaer a esbL e~~~ de ariWIJeutaçiio. Neota materia 
:o.iD se#e cl.izerquequm p6M omaispécleommoa; ~ui 

-- ·11io-aboo'!lltament.e- proecrip1J:Ia 00 argumeJ>I:OS' u-&:~alogia. 
MILB se õ uma reDIUDütçio que •e decn:eta po: serviços prea
tadoe exn 'be.leficio do paiz. eerl&:nente que não é l><IOW ar
i:;gos que se há de incluir um• apo•entadoria força<~&. :m<>l:i
-.àa& \)« ~rlcaçio. Se o poder ahi attrlbuido AO txecu· 
1ivo ~o de :remu>:>el'al" a spo>entadc,ria forçadA,· que infama 

-: &;-p~ide::t&;-a -~ção-:oão-roiv-llgli, ueaf i.liãéterml-- · 
:nada, O nobre e aebii> aur.or da·~ úon-a nos arts. 
Ul, 15S e outros da COil&timiçio ; est'outrOI!, Da &Wl opi
lliio. deY&-a& entender. siio aquellu que OOJ:roborio, esela
recem e deoe:nvohem os dou principias por ~einvocaào5, 
e em que basaon & accnsaçiio. a oaber, a inaep<llldemeia e a 
perpetaidll.d~. a impossibilidade dt: per<!& do lugar, &alvo aa 
•irtnde de Mntença ,~ogo, "" he texto> poaiti-.-os .Ia conaQ. · 
toiçio· qne f..rko violado~. texto• invocadoa • citndos D& de

'uuncia.. esta uil:'> tem Dada. de • aga 010 iudP.lini.da ; e&U. pelo 
CODtran o prec.......,uta formolada. ~o ttiio prerueoc a 

& magistrsdo, priva- o do exercicio ile ~~eu cargo e lbe redw: 
o orii!DadO, seria uma a!ngular rerxnmueçMo ! E ""é DDl& 
remUllemçio. al do pa1z e111 que a pre•arkaç:io é reoompen

. sada e premiada l 
. O nobre =-miuistro se"io-se de outro sophiema ; diese 
elle quo tambem os militares nio podem perter ao ouu 
patental senão em virtude de sentença, entretallto podem 
ser roformadoo• Ora, ee.a. con•tit~:içiio asugu:rou "-dtalicie
dade dos postos e p&ten.te& nillit.arn. e tocfavio. elles poàmD 
ser refonnadoa eem offenaa do principio. blllbem ~ p,.. 
rldade de motivo oo m&l6atraaos, e>nbota decla...U.. per
pétnoe e in1m1oviveis , embora a eonatitui'Çii<> disponha que 
~io podem perder o lupu- senão por unteuça, Pudem ser 
tambem apo.ent:a<los. Admir:l. que -o talento cufcivs•o do 
nobre.al<·miniotro da justiça, em ma teria eonstitucioutl.. e 
D'um debate tão .oolemne, &e soccorra a argumento& de pa
:ridade e analogias. que sabe multo bel.n nio podem ser aeei
t.os em Kmalh&Dte JD&teria ! A garantia. porém, UMgUta
da aoa militara, o nobreex~mim&tlo o so.bóí, não , _um direi
to eonat.itucional ; nii<> é uma disposiç:io que reopeite a di- • 
l'eito politicoa, uen a attribniÇije11 do• poà~s publicos, que 
ll'ão.poeoa ser :refo;.tnad.a ou- :íDoclliicada por -wD.a lei ordi-
nan.a. 

Depois. a lei da refo=a dos milit&ree por ventura ataca 
o principio da "italiciedade das patente&conaignedo na ~ 
titulçio! Pois a dispeusa do serviço depois de como tempo, 
a remllllereç;io de seniço._preat:a<l~. o dar o pij,Q ao bom &er· 
vidor neeeositedo DO fim da: sna •ida. quando •e aeha ince
pu de trabalho, mutilado, ou inhabilitedo gloriooam.nt.e 
no .--.i90 da naçiio; esaa prolecçlo uclarecida e humall&, 
cügnadà eivilüaçiio de -o.ma naçio chriotãa, t.t.K~ por vl;!ll· 
tu3 o principio da vitalicil:<iade do pollto r N"'..o certameDte ; 
aqui é que é o <:al!'> de dizer qu" a lei ordinaria oonfirm11 a 
regra coll&tiw.eional; que a refotlll& do militar corrobora e 
fu'ina o principio que aeonstituiçiio eotaheleee. a aabell', qae 
ellbs .niD penlertõ seua p~t•s ~Jiio por MnU!nço~ M.• no 
cuo p?e&eate Dio J><> dt U.to ; porque r. mag;atratura é um 
'POdtor }!Olitico. e ~nillo que toe& battri'boiQÕe"eaoollmi~ aoa pod&res politicos 16 p6d6 aer re!oi'Ulaclo c:onatitodonlll• 
manto peloa traxnitesna me5l'D8 cana de•ip:nadQa, a uAo ~r 
nma lei ordillaria. e muito menos por um dooe:O do poder 
e%emtiw. 

O 11obre ex-ministro tambem dlu• que a proprit>dacle é 
garantüla ao cidediio em toda a sua pl1!11itode , mao entre
tanto as leis a .. desapropriação &hi ... ~ despPJ&Ddo os ci
cladioJ de '""' pr$prlededea. Admir• CJ_IM • 11ltelligencia 
illnstrada do n<>bre ex-milliatro da just1ça so aoccorJUM 
aindA ele tio fral6l ariUillentaçio. Poio a ex~ ao prin
cipio não estl< àbi no m esmo arti~ ao lado deUe eonsig
nàda! O nobre e.x-miniatro não vio 1 Q••udo mesmo, p(l~ 
rem, a e:~~ nõio estivesse lll- oonotltui?<o expreau
mente declai:-ad._, quan_do a constituição oe limiwoe a dl
:zer lllli~ente que er.ta xneteria deYOtia .ar ~egubda 
por lei ordinaria. haetava esoa detenniw!çio pal&DC&r au
torisado. a ucepçõ.o ao ·principio. 

Não sei, senhores, que argumentos n.aia me restem a 
responder dos apreaentados pélo llobre e::r.· miuistro. 

Paasemco; agora é. questão da c:lvsificaçiio elo d"lieto de 
~~ Jl<lr que foi denunciado o t1ol>Te as-ministro da jus-
tiça. DIS&e·nos o :nobre ex-ministro que • acene.çiio era 
wga e indeterminada ; que o facto ele que """ elle arguido 
s6 por liOphjamr. ae podia eompr.hender, ou incluir 111 Ic: de 
responsabilidodeminislieriol. Tenha V. Ex a bondade- de 
mancla:r-me ~r. lei de 1~ de Outubro de 1827. (E ralu{eito.) 

objeoção do nobre ex-mínimo da jua~ 
)f &11 disse o nobre u-miniatro : c Em que ó qne a a.po

sentadoria attenta. contra o a~rcieto do_poder judiciarlo 1 ,. 
O erro do nobre ex-tninâtro eatA :no. ~oeepçilo f..W. em_ quo 
~ o delieto de traiçiA•. o. ou" qnaliftcação criminal. :Póli
~mente ~do, e!"_materiade re&poi!JI~bili,iade.wüe- _ 
ten.J.. o .~e.de tr&iÇM<> &e -<llltencl~~ettido cp•lllldoo 
poder mmlltel'W em en& acçW polit.iea ou achniniatn ti va 
~ correepondc !1. cou6ança ou é. missiio- de que foi enct.r
regado; quiUldO O WÍIÚlt.eriO te llii -Um ptocediwento Cllntra-
rio A lei, {L COD&tituiçolo. on á boa politJCa ; qualldo ccmpro
wettG a :Raçiio em tratadO$ ruino6()s: qnaDdo triDlA coutu 
aa huee e os dogmu fundamenu- aa no-.;a r6rm&da go
•emo ; <quando abusa ou exorbiu. do poder que lhe foi con
fiaclo, violando oa direito• indl•i.iua•• e pobticoa ao, 8ida
di.oe, ou infringindo e murpaudo ae attribui9õea do1 outros 
poder• politi<OOe, de6t.l"11indo a diru.ão e llarmonia ·doe 
m~~. . 

Tudo ÍI&O .OII&titne o delietG polli:ioo u· tr.içiÍJ minisM
rial, tagtmdo define 11 conatitlle a lei de lS de Outulme 
delm. . 

O nobre Jllinjatro pretllnd~ qM o seu uto da& aposata
doriu forçaà&s dt1 .DWI>Dl modo RttelltÍ- COiltr& O ll•re 
esercicio do poder jucüciario .. Este é todr.a quutio d.acl:à&
aifica~o. PerguDto eu, qual é a ».aw.n:za • eS'slto ck 1Ulla 
apoaentadoria l<>rçada! A natur•za é peDal, e -importa um& 
condemnaçio do pro<:tdill'entu do jub apoae&tadó. O al
e. e ofleito. creio aer o dntit11ir do lu~r. o pri.ar do C&l'{O 
o ootorvar ou interromper o exercic:i&da& Cllncç&o do~ 
trado, diminuindo tem bem a l't!1Jiunençio a qu tinha di~ 
reito. Mu ao ó eata. a uaturca e con~~eqnoneiu do ac:to, o 
ao a m-gi.tratnra ~ dtclanula pvpetna e ilulmminl. ie 
modo que nilo #e perder o lul{&r senio por -te~ -
preteniier o nofn ex-u.iní.;tn> quoniio 'Yiula- principloa, 
que oio mtllrrampe o enr~icio do .. o podet-. qoando por lia 
tra90 de penna noaa da m•~•tratnB &Gti•a. • proh>.D& de 
julgar a utr1 de eeua -mbroe! A illdepeltdenda 6 outza 
garut.i.a do poder. O nobre tr~ini•tro a •iola inlinllalloie 
~otenças e punindo 01 m•gi•tradoo que deaobedochllo a 
euae au~tues; lotenindo u.im .UroctameDtt 110 exezci. · 
cio do pod«, COI1IO RC1Ii&r qlH!'riololl & an&liu-ee iudepa
dente aeç:io! 

Nem _ di~ o nobre ez·miniatro que 'um attmtado ju:ri
dico. que e um absurdo monatruMr. qne ae uijr. pera o p 
ral d!MI cidadioa tocifta ae gannliu, e que • queira deiUr il 
mini&tro ._ dearoherto; que na lei penal <lue x~ os a.
Uctoe COD>muns &a preoi&e e deâna a ecr"o pu.nivel ooa. 
todo <>cuidado, e que - mesma gr.nnna ae nio ~ 
- oonstitnição d05 dellctos p<>litioos de ""'PP~ :m.!.llbterlaL . . -

O nobre e:s:·ministro :uio pócle ignora:r, embort. bja, 
aquillo q1111 muito bem, melhor do q_ue eu. o aabe. 

Diz a lei : c Os miniatros e secretorios de eotado sio roo;
pollS&~ie por traição : I }o, tentaDc1o. por tnt:a<los, con
venç<:ies ou ajn•te5 dentro ou f6re do imperio, o• por '"'""' 
q..auqatr act01 .r.- o/ficill 001 preNILcn•<lo-4• <l.lle: 1•, couua 
a f6rtna estabeleeida do ~vuno; 2", ....,,.. o lior• ~o 
doo podtru politicol ,_,.~ pela a>n~lil.., M> iMptrio. • 
Vê-ee, poia, do tutO legll que o miníaQ'O illcorw em llrillla 

O nobre ez-miniatro, tão profi&Ddo juri10011aulto, q11a11&o 
Dotarei. parlamentar, summamenuo.veraedo PO direito _pofi. 
ti co e penal, tendo ocecpado tio .alt<t3 cargos no Estado, ·a 
pretextodedo:fender-ee, -ri<He forçadoadi...UOalarou :1!11gir · 
ljtiiOr&r nOÇiieS elementa:es-, principio• •tdgan~ e comoai
nhoa. eonfondiJido clelictos eomrnuno e ind.í\'ida4e& com de
lictne politieos. O:uobree:s:-uüui•tro eabemuito bem'l
~ distineta a natun:za de uu e outn>s, pera querei aa -
ma& ga>'Qltiea. amoeD>& p.-eciaio na<io•lificaçdo. amu&a 
certeza e lixidade, a meJma c.ancteril'8çio crUriinal pam ua 
como pata outro. O llOllrt\AX-IIIiDiMrO aabe qUO< no déJiaD 
commum, lelldo a. b .. e dl. criminliliUU do aeto a iaa im
morüiclade. a ~ recahe . aobr. a intr.oçio a •. .._ 
clelcr DIOl&le ãoaial e:d&hel. que 1e peido~. p-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1610112015 11:32 • Página 16 ae 16 

!48 A.PPENDICE. 
eis&r e clolbúr rcstrictamcnte cnlel~ ao pa»0 ~ue no:aelic&o outro crime, o de tnü~ minbtorial. O nobre ~-ministro 
politieo • ..,.ao a w.turezs da~ puuivel uma oouaa vs_g-~ ~e. O eodigo cnminal, tit. 2". arta. 91 e seguintaa, 
Ulllt&..-1 • uprichosL. aependente de clreum~eia.• .!"n&ai trau. de eouau multo diYersu; ali pune-te a opposiçiio 
aio ptMle de modo algum pn&tar'-ae a UJila COilStitu•çao prt- clirecta e viol111:1ta, por faems de força, feita 4 aetos ou a 
cita. . • . _ _._ tDu~ dos di'l'a"IOe pode,..,. politilltla. oppoaição que lhea 

-- -S1111nm-.ich.· -s·Jei·pmai-~-uzo-·e}ara--;, -~tn-;--._.. tolbe·a ma~ha. impede ou Yeda o exereieio, etc. Aqui tru
nen.. deYe ser arbittsrlo • vagG': ·tudo det'~ ~ p~i•to ~ t&mot do atten\adri contra o liVH exmllcio do pocler jlldi
d•5nido; o accusado deYe e<>liliecer o seu JUU:, quü a lei eiaric, por &b'lll() de poder do ex.ecutho, F.~a morua de 
que 0 pu:oe, e p<>r que facto. Mat ba eata diB'erenç;t, 'llle no juritclieç;io ouppoota, mu abu•i•a c wegitima., ~ue nos 
crim• indí~idiíal a iJ<lmoralidade da •"9*> 4 abaoluta, por acu e!feito• jurid.ic:ea aB'ceta. porturhl, e intemmape o 
que a ic.fneçio asaenta n'um de~e: de oon•eienc!a, e· a lin<~ exen:ieie daquelle poder. Ali. oemprc ee suppi)O a 
eo:tscitncia é tUJmnta•el em eeu• dic~'"· No cnme po- riolencia, a Yia de facto; aqui ~jo t.odoe immateriae& os 
Ji\iCil a immoralidade do acto é eapecial • rclatlw.. é r~i meiOt de que o mil>Utro u tene para oommetisr o delicto. 
g_..i., j>orque tira aua origem_d~ inatitci~ vuiania da .&li o crime é efl'eito da nolenei&; aq~ nilo, emana doa actos 
soeitdade. di au fól'lll.l e OOIIAI:!.tniçlo ~ca,que M póde elo poder. Portanto é couaa mui clivena. · 
!.elllpt'8 mnthr. Ambot implicio a nolaçiio de :o.m denr; Sr. praeidente. tenho -•idade de eo11cltUr,- porq,1.1a 
maa a uatuieta do dever áqne é a;-. No 1°, o crime nilo pono l...punem$Dte ocmaen•r-~:ne na.tn1nma porannto 
:>Ommum ·o de•~r é imposto ao h0111em por De.s, sua pri· lempe. · 
meira -~o cotã na con•aie!lcia; uo :2-, o deolieto poli- .Aqulee tel'll. falia do em pncedentes; pretend.-sc acoblr
tioo, 0 dever é impooto ao cidadiio pela occiedada. A immo- tar ou app.areo~r o aeto do :5r. lll:·mlniatro da j-.ati~ com· 
ralldade ole ambo• é d.i·una, a meom~ lniamia ca nilo COD• oo decretos de aposentadorias anteriores., que ee di% foriiO 
f-omd"· Se,I_)Oi&, o a dellctos politieo&, de uatmeza e&Jlricboaa approTadH pelas oam-. Di.s•o-~e que o · facto da appro
• ngs.. -.anos e indefiniveia, de um caracter fugitt~o • ~·· va~ importa utna lei ; que easu at~pro•~ siio um pte
ta•ef. dependentes a tnór parte das 'fez.I!S de C:lrcu~atauc•a• c$dento qce legitima o facto denuncaaclo; e qlle por con· 
ao ..rltdaa que neJI! podem_.~~ aD~ll!' prcoru~ 11cm sequucia e Sr. as:.-milliotro da juatl~ podi.à be!ll br.v~lo 
cl.eterminadae; se o lli:iUta doa enm"" polit1eoa ~ cllilicil ele p!'&ti~ao. oem qne por iuo mm~Ça eaatlgo nem repronçiio. 
traçar,- a•aim cnmo a tua eompeteueia, ••gu.nclo ~ ~pret- Ha ahi u111 deni<> de logica, de' tal natureza, que nem 
úri.o a camara ft'UI.CCII oa rehtorea. da commw110 que ule a poma gutar tempo em COJ>futa.-lo. · 
ex&mtlou o projecto de lei de Outubro de 1830; oe •~ •eze• Em 'IJI" pe.iz r81t'Olarme:>te ol'l!IWi.sado foi jámais norma 
é imponiru diz~~ otlde acaba a innoceneia e onde .com~ O de prooedimmto <ie um gfl'femo OODJtitccicmol A illaçio 
crime; aa tudo '"o eonverge para que a &U& clal,.afie&ÇIIIO e tin\da de• precedentet q.ue occor~o? Sellhores, na lei das 
caucteriaaçio Dune& se pona oo~~&egulr com ~sito e leis, na cartA con~tituctonal. estão. linnadoa o. limitei e aa 
pa~cularisadamente naa leis criminaea;, ~m. ~e-.. attn'buiçliu cleadher11041 poderes politicos. Ahi eati auor· . 
nellaa eatabeleoer as fórmu gerae~~, os pnnel.plOS aircoto- 1!1&, a~' abi ettá traçado e limitado o eireulo em que se 
rtS, as clasaiticaçllea ~enerlcaa. e neU.s então o juiz. gru- mon o ~er; alú se acha. oircumecripta a esphera eouati· 
pari. na. ap~lí?-çio aquillo que11":<' }>Me de ~'lltamão aerd!· tueiow ela. acção de cada nm dellts. Tcdo que f'ar saloir 
linido pelo Jtll%; porqt~e, como diz um etcnptor, -.de mllla clea.ea wrminoa usi~os, tudo que fOr -ultrapassar ea&e& 
'l.ue a regu ~teja_aata~elecida imperf~itamcte ~a ~ei, do mareoa intranqDeavil•, éab~~ deepotiaUIO, ou anarchia. 
que que o teJII arb1tnli&llle.nte na applicação palo JUU:. • Fa.:ltos niiO ~vio contra dimto expteaso. PteeedlllltA& 

N~••a dh-eraidede de natcreza do11111 duas classe> de cn- aclhoose na historla e na politiea para. tudo. se a thevi& , 
mea, -pOlitieot e COIIIllllllll, aeba o nobre ministro a -a:uiio dos factos consummados fosse legitima, e juatifiouse a · 
cudiãl, porque uio ,~ o facto por S. Ex. pRticado cir- p8rp"traçiio de factos da mesma D&tu:reza, então santificado 
eu.mstanciadamente caraeteriaado. u~ lei de responeabi- estaria o assa:ooinato. oregieidio, o deioidi6o e quautu te111 
lidude mU>aterialDi.o ~e de&cer a- detalhes. a menos havido de maia abo~nuol na h;,toria ~crimes da humo~ 
qae ,.,. p?z'ue ~ Bei!Jamill Con~~~ queira oon.,..rteMSe l nida?•· Facto& fõ~ ~lei e do direito ~ abuaos, oanü
n'úm cod•go do h1atona e de politica. . tenct& de um não JUitilica a pe~c;io de um no•o. P-

Nli.o ..-enha portanto o nobt-e e:~t·miuistro inrocer o rigo- J tanto, a fcnesta doutrina doa pncedentes .nio pôde de modo 
riamo dos priuei~ios applica•eie i. loi penal oràiDaria, que algum aatoritar no,·oa ataqce1 e viols9Õill da cousti.tuiçiio 
n~ OS delictos OO!Dllllllll, Q rescerer SUÃ apPlicaÇliO á ào imperio, · 
espteie denuneiada., pretendendo elidir a denuncia, e desfa· Depeis. essea p;:ecedentes tiverio Jogarem tempos, %>-OS: 
zer a imputaçlo que lbo é arguida de tar attentado contra quaea a uoe&a eduoaçio politica eata'VII muito atrasada ; 
o li ore exercloio de um poder PoJ.itic:O, •impletmente porqce n'uma época vertiginoaa e anormal, de <!llllltalllento, de 
entze tal claue ele cleliotos nio foi ~m•nte incln!de ~ixüee, eto., em que ~ ae c:omprebende qne muito. po
na lei de Outubro del827 a apoaez11adoria de magistradO!. 1 ueriiõo pred0111illar llot an.illlot clós repruentantet de nll-

0 nobt-e ex-mini•to D.io h& de ur la_P.laçito alguma. ~m J ç:;o para indczi-los & UI!!& violação da carta. Mas hoje q_ue 
1:Jl!lteri~ ~e retponaabil!dede ~inia~, que deiiÇ& a~ J tudo é calmo; qDe é ~pode entrarmoa nu viu regula~ 
mtnne•o•zdades, que HJ& aniDI catmatiea. Peloeo11trano, · rea claorgani&a9'1o politiea; qne é tempo ile comoçann0t1 a 
ha de nr sempre quo ellaa consigoilo principio• geraea, i•difiear, de crear principios, de fundar ONilÇas, de regene· 
iormulaa amplu, que ~nio abranger e regular um grupo rar o• ooo~cmes, e de levarmos a f6 e a esperança e o es
on cla.te de facto• ocmOlhantes: -na pratica, al.s aueml>léu I pirito politico A alma do povo, hoje &Ieda havemos de dar o 
ea~ o. apteciaçôlo e a clas•ifieaçio. Nos Eatad<>s-Unidos, ~te e fnn .. sto eapeotacnlo de 1'B.lgarmo' de novo 11 cons• 
Sr. presidecte, o preaidecte. o •ice·prcsidente da republloa 1 tittüfão por mal entmdidas oon,idera~ politi~! 
'{IOdem ~er demi~d~• se ~ V:irttt!Ie ele aeeuaçio íoz;ut l Se neSSúépoeu de paixõea.e reacções, a_in~geneiaera 
r.en•MCtdo• de tta1ç:.o, _de dilapt~'? d~ the110~ p~lllico, 1 sempre faeil para actos ofl'en.,voo da eo!'stttnzçao~~ leis. 
to>~ de outros ga:ande& cnmes e p~vancaç.oo- h.og, c-.m~ '!"'.4 1 oerá ·ioso ruiio bastante para que se oontinne a ad.tnrttlr per
míMttnM""r•, e n fórmnla genenCOI. N& In~lMerra os prm- , pdusmente infro.eçi;lls escandalosas que amea~ de lllOrte 
cipiot aio os mesmos, a ligiolaçiio é identiea, a tralçiio •• ! as liberdad.s publica&! 
de!in• e •• aju•ta f.quella formttla ampk e vaga. : Maa, Sr. presidente, será vm1aae 'l_Ue a apo!'entadoria de 

O Sa. Fros• di um aparte. i magistra_d?s, accnteeida em ~8~. foi reeonli~da como le~ 
O Sa.. F<'""·""" "" Clr.<lU ,_J,. JI*DOlidaclo ô 5empre j ~e )tlftlt•!"a: e eomo um dnet~ !\:e se eonttVesae na efli· 

upre•aa e deSnids na n~& lei de 1827: a. c .. ncteriaaçio ; CJenm&de JUl'ledioçio do executivo- . . . 
aoa divenoa delicto> ·de reopouoabilidade é qne é a queatio, · Essas aposeutadorias de 1833, tio citadu J?cla COI!lm•s
e que niio é ~hel qui' a lei prev!oa e~ificadatoente. I são, como a sua caia fortecolumna. a 111& ma~a fonntdev~ 

Na Frau.ça. em que a lei de resl"'nsabil"lade miniaterial atav:mc:a, esaas a.posentadoriaa do foriD recouhecidu _le~t;-· 
foi nm pouco mais p~ e detall:lada, todAvia tlâo se aÍBS· I timas. em faee do regimen aotul. e ela orS'!llha~o JUd_! • 
wu dei•e• pl'inciptOt seguidos p!>i& !e! brazileirn. Ali IIS cilllia eatatcida na oonstituiçio. Pelo cct1trano, ellas forao 
~cipaeo cLu.siticações •io tsmblnn a tra.i9"', o ab~ de 'j toleradAs e approvaclu, por~ue ot deEembaNad_ 01:e! apo
pcder, o p!Colato. " coneussio e a preqncaçio. O nobre &CDtadoa forin tlldos uomeado& no regimcn ;ta leg<•~vio 
ex:ministto querendo c;cluir a imputação de traifio carac- portugneza antiga, a. rctpeito dos 'lnaes o governo tinha 
~nàllda pelo> facto ele haver a'ttelltt..do eontta oline cxer· l l'acuJd,.de de aposen~. , . 
ctcio do poder juaiclario, dia..: que esse delicto ji. estaft 1 Foi debailCo de& se prete:rto, foi recorrendo & esse ~phia
~enidó uo c:Qdigo eriroinal, ~ niio podia comtituir nm I ::n:l, queascaDanu &p~rovâriõoa.ueferidauposelltadori»; 
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l3laS ull!'-ea, como 86 !.e:m uaegarad.o, porq_ue a collõlituição 
o perm'=-' Oa ~noti"')& e fW>dameuto áo mpeetivo pue-
oer pNCestio coutra la! -rçio. · · · 
~. :uio ha PftC6C}IIItef uo palz quejtati6quem oaeto 

do uoore a.-minist:~ da jus*'ça. Aléli't-dtsso.-para~errocu- . 
por sua. base eua 'YlClOI& ugu~taçio, bubl recordar qur 
os magatrado• ~~eatados obttve-rãr> lt!!mpre reiutegtaçllo. 

Porta.nt., dahr decorre menifeatllmente e ·aem oout~ 
que'? poder uecntivo nunca te•e attribuiçilo para :.poeeotu 
Dlag1&&rados. 

Foi t;t.mbem i.neucta a citaçilo·queaqui oerez daopini1ic) 
do sahto e ven&r&ndo tinad<> aenador o Sr. Pav.Ja e :iou.u 
pan. ~ -\egiti~m as apo~ntadoriu de 18i3. Aqni tenho 
o parecer ch reapectiva commi&sio do..senado, no qual em 
tez:no~ for~ ,:elle reoolthecea qae ~sas :~posentadomt 
for.oo mconatítuctOnaes. ·- .. .. - . 

Esae pareéer, mlÚ frisante e peremptorio diz: c Nestes 
ter:nos, eeD<lo iacontnbovol que a apo&entadorla é um <!os 
~eros de privar o emJ>regado do exereieio do aeu omprego, 
nao póde ol~-aer applicada a empr~ que a conati.tuiçio 
quer que &8JMO ~tuos. Se ao pocfer de <lllllOver o• ~~
trados de um pua outro lugar, que & conatitulçio admine, 
:5e aceru~u~r ~ J~oder de aposonta•loa até contra ~ontade, 
o que a eonatltuiQltO :oilo ~rmítte, destrnida fiatrá oompJe. 
~ente a !ndependenc:il& dl !loder judiciario, ji muito abs
uw.o por outros ~ti.a&, e •Únido o oy~temaJel'~ntati•o 
na sua bate naenew. > Eete parece~ t<n•t-provado DO OBICt• 

~~-em 1145; portanto -rejeitada a re$0lu~[o da cams.r:l doa 
.,..., deputado~, 

~ra., senhores,· um parecer CJUe auiln .e expriale , que 
usun conclue, e_que tal qU&l fot approvado iP senado, pó&! 
por ~e_utura sernr de ponto de apoio ou de s'lltoridade para 
!'P•~rmlt~ o acto i ncoiiSritncionll do nobre ex-minis~ro da 
JUatiça ? 

lato é auppôr atá nt.aia do que a c:unars. deseoube~eom• 
Pletslllente os facto& que oe putiio no pai>: , itto é 'uppõr a 
Counand eompoata da parvo.o ; que temos, :lllA& niio &Dten

emos. 
O que . ~ta poie, Sr. pr~denu ; o que ·a,1llta e -pe=•· 

ll&ce 110hro tudo ia to ~ E' a theorla :1'11llesta dearbitr1o e do 
ab30lutisruo;_ é o imperio cego das circumstallciu; é a eons
~ uecu~uiade do.• golpes de estad.o psra uma preten· 

. dida salttQltO do pa1x ; é ,na aabedona ~ult&, uma vir-
~de my~t'lrio~ q!'-e Dic é desta mund.o ; alta razão supt
nor. Ull!l 1neoga•to mtereue publlco que 4 vedado devaout 
e '\i~ excede .4 comprcluuuiio hum&~~a-defini.!o. 

:.r.o é prect&o lembrt.r qu foi eempre. este o recur110 de 
Uue.la:lçAriio miiO t14illollei que'llio gostando de zegruuem 
m1.t~ par& ~~ attrlbu.~, daquellea para quem a cont· 

tltn>y: ~ um tneotnmtldo, a juatiça 11t111r. coua& ~strait& o 
j!C&:J, &da, &uppondo-se, na IDA Yaid&<lo, ~andos oa~otu, 
cab~s va;sta5,_ eo111o cliz nm eacriptor mui~ orthõdoxo, 
a!ll"o o apwxonllCHe pelo que ellea chamiio &s grt.ndet IDe · 
didaa de slllw.çiio p11bliea, 011 golpes de Estado, e preferem 
oorw com a espai!& oa n6a que Dio aahem re~t~~t& 
d~tar .• Pan. esaea ~nl01 extnDrdinar\os uio ha paradeiro 
n.as ~medHlu "nerg;caa,· que eu ehamuei Mtea crimes poli
ttcos. Eues, tem butoa gol~s de&.tadouuneajulgio poder 
aar.ar !I patria. Eu lhei pédiri& que rellectia&etD na seu
te~ do ~1!8mo escriptor - que é uma patria ptràida-lllll~ 
pa n au!m salva cada dill...... .. · 
Assi~ pois. S.r. prei!dente, qnando um núniatro de estado' 

se suppce llll.OOrrsado para attentar contra u maia formaes 
e esreneiaes garantias das q_ue a carta coDSagra ; e COMO 

~e ~ouyesse apena"eomme:t1do o mais leve abuso. ou o mais 
lllSllZtllfiellnte erro, comparece na•. <:alllllrao. c em vez de 
confesoa• fr:ancnlllen,., & seu erlm. , e pedir linxnildemente 
um bill de iodemnidade, pelo o.mtrnrio, levanta-se contr:. 
a den1Ulcia , sopbisma e menoscaba d~ cou•tituiçio, T&D· 

#o~udo '8 i face dos representantes da llllçlio:> ie ha,.S..lo 
pnti~do; quando •emoa qu~ .uma ecntmii!Siio Mhida de 
seu se.to, preourO<Ia acode a leg.t1mar o seu acto; o· que reata· 
~nhores, o 'l. ue mais <I licito esperar e fazer senio> tremer 
pela. SOrte J>IU;"•. seniio d~~ d.a sua regeneração! 

Taea pl"lnclptos, senhores., 3.>10 altanoen:... aub~i9os de 
~!-ordem • pu pnblica, de tod& a ..g=nnça e liberdade 
i>O!J.ti~ ·~ preteoto ~w peraute a caman. e pen:>te o 
}latz, tol.emoe e energicamente, contra taes actoe, contra tu? 
!!gt:'lllte_ violaçiio da oonatitll.içiio e du leis. ( Muito• ap<>iCI· 

; ,...,to bem, muito bem. Q ort~Mr i comprif11M~ por 
"'•imSn. dtpU/Iub.) 

OI~QEUL. 

~ s~ A.c,...,."tO 9•nu: -Sr. pre.ide!Lt&, é QQm receio 
de mcorrer no de&aRmdo da c:auw-a que vou occupar a eu . 
auençio {fiGo tlf0ia401), da q_ual aempre temi, e hoje mate 
que nUllca ~ abusar em mt& da delieieucia do tempo, 
'!ue 'fatn •w-•ar. a det~tagrm da minh& posiçio ·eomo 
orador oem l"•tica ela trib11.11" ; Ci>d.a'fia nilD me poao 
•ximir de moti'far ~u emendQ que de aeeotdo COlll 
alguJttl doa meus nobre• coll•• of!"ereci t CO!)Iidert<~ da 
~· ~ ~r maia ~a Htlexlles aubre outro• objeotoe, : 
TJSto que u.o me roi'Gada • pala na na ~ diaeaas~o do 
OrÇllmento do imperio • da Cu8.n<4. 

Se ht. é~& elll. que, como dh.itt o pn<1a ot'lulor rollltno, 
todo o cidÃdii.o de~e trazer escripto Da fronte o> q11e peuaa 
dos nogocíos pnhlicos, nta franQnem é $tmpre nm dever 
para squallea :-quem eatió coníi:&i!oe oa maio caros interea-
aes dop&iz. Senhores, a eorôa,M d ir.cuno 00111 que abrio.· 
a P.retenta ses•ilD entlDcioa "m ~oameuto emi.nent<!!men- . 
te Jllllto, h1UD1U1<1 e politico, pro•ocando a IIOlieitude do 
corpo lep~ho p~ alli'lio.r o. "!>rte da uoaoa popula. 9io 
llalid).ada pela carietia dos generoa alil!lenticios. 

1tD.Yemoo nó& procurado riialisax ~~ idéa m&gnAD.Ílll&! · 
A.promeaaa ·soletllne q11e S2em~s na respoata & fallã do thro
no foi traduzida em IICtO• legielati~o•' Nio, aealtorea, antts 
pelo contrario. sinto dizê-lo, não a6 ·nio temos tratado nesta • 
ettíla de llellhuma medida. teud~nte s minorar eaae mal. oomo 
até. tem<>S reprot~.dó emendas que raoiuziio direitos de um 
doe primeiroo e maia importante• S"llUOI alimenticioe. · 
( .Apoi&lOI.) Ftilloi!a carne de :urque. Qnando ~ao geJJero 
e& la..,. baia to, e vendia-ae a 2$ po~: arr~)ba, 1'agava_,e 25 " . 
de dl'!ito! isto é, 300 rs. po,r uiTOba, dcp01a que aubio e:.t· · 
traordmal"l&mente de preço, -~ tem-se .endido de 6S a 11&, 
termo médi:1 (na Bahia pro>ximamente, até a l2&), }ui-· 
gou-!e ter feito um& gnw.de eoncesaíio. reduzindo os duei
tos a 15 O/o ou a 400 r•. por arrilba ! De modo que ao alto 
pre~o da ~:arne se tern de addicioDIU' OI! 400 rs., e ainda 
mais uma iudeZD.nisaçíio pelas despeao, del~n~•· e todoa o a 
ineommodoa qne &Ofrre o co:mmereio na pet-cepçao do izopoe-
to (f<J>Oia4<U), p<ll''lUe de tudo 18 ernbols&. · 

E&ta medidrl oomo proteccionit.ta em tempo de abbtauç., . 
foi adoptada concra os Jíio& principio& dR economia politica; 
mu b·~e. para continua~: a -rigorar,. niio tem •O deresiltir 
b demonatraçüea da aeitncia, mat ainda aoa cla.morl!l de 
humanidade. Se a Deoa apra:. de<!td&r a fom~ diz um econo
milstt.. u.n uos re•ipttmo•: mo.s nio 1101 pademps l:flif• 
uaT ji~:~aia a que a foma. "lll uma medida ~qualquer, .... 
d~CNrad& por ~i • .A. nona con&titufç&o qac dlcpiíe que todo 
a cidadão 6 obrigado a contribuir para u dcnpatat do Estada 
em proporçlio de loua havere•, não quer ~rtameuto que a 
elas~ pobre, qne a grande masS& ela popub~o P"l!"'e o im
poaco a CUlta da aua eub&ioteDcia, çom diiniuuiçMo della. 
Isto ~Wo ~ ~apartido igw':lmente entre tod.o• ?" cid.aiioa. li.' 
!'Obre a classe neceautada que Iecshe o ptineipal peso c <i 
1mpo5to, pot'qu~ a catDe do ch~ue é um alimento parti:. 
()Ularl!lente de&tinado i auatentaçio do pobre. ("~•.) 

U•• 'fOZ : -E principalmente do la'fr&dOt. 
O Sa .. Açc;uno Cll.llES: -Este .ünposto , senhotea, ' 

conliemuado ~ politica, ,..sim como pela justiça e pel& 
humanidade. Se 11 poüti~ •e honrn de gu.íar-•e pelos senti
mentos d& hniJlJlllidade, de• e l'l'()pof('ÍOllii A mus.a da po
pulaçiio, c eu•tento da carne (•p<>iado•); pois ••~ reec>Dhe
cido peh hygieuo que 6 o mais &ub&taneial do• alim~ntoa, · 
qu~ é ueoeuario ao homem que trab&l.ba, e augmeBta por 
con~nencla a força producth-a da !ndD.stlia uaclO»Al. A 
populaç.õo pri..cia. da car:ue. dixem autoridaw llll materl.e. 
lefi.nha, perd~& furçamll!cular, e at' a eat&tura doshCRil'ella 
iiminue. . · . 
~ eilieinaa, em v~· de o~rioa robnatos. niio têm &eDi!o 

fraaoa a mediOCNl> tr&balhãdores, pOrque lh"" ~tA o Yigo.-. 
Na guerra a fa.disa oa eemaga. e t.-molestia fas mw estra- · 
goa do <JDe oferroeofogodoi.ni.migo. l\lr.Loou Talo.batno~e~~ 
relatono ao CllDeelho Jii:ral das m.anufacturaa em l!l4ol, cO!l
finna esta Yerdade. N'a8 - olliclnaa de Tfll'D, dando aila 
eaus operarioa 11111& raÇiio de ee.r:o.e, 'ri.o robuste<!el'-se de 
um modo notavel a aaude dellee, produirem mai3, realúa-
rem. wa.is eeonomiaa., etc. . · · : 

E' &ioda injusto o "1otem& pl'Otector. . 
A ptnnut:l ~ um direit(l natut'U e~>mo a pr<Íptied.acl<!. 
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lSO APPENDICE. 
Todo o cida<li<o que t.em erQJo ou adt!uerido utn produeto, 
deve ter KQPÇlio ou de appli,..-lo immeéliiltsmei>r.. a uu uao, 
ou de o c.:der a qualquer que aobré a 1>nperlicie do ldobo 
eonseil.te en:o da:r-lbe em ~o obj..cllo de seus des~jos.'roda 
a l•i qua ena traria eote principio. quando uiio réclamada 
pelu n~'sidodes d3 -ordt!n pubtiCl! Ott da JIIOT'I.l. é- inju'l
ta: legitima a ~poli~o d~ ·um cidod»o,· ou de-umt-claue · 
unieamente paN uâfl{t.r.er as eon,""enienciu ou. e,xi~eiu 
ae ~ut,. E ' d.eseonhecer o pen....,euto pnmdenciAl qno 
preeide uvs de•tinoo hnmAnoo, maiÚfestado pela-immeuoa 
variedade dos dimu, a ... ntações. das forçao natumeo e 
dao aptidões, bens qt1e De<J> nio tem til e deoiguslment.e re
psttido entre"" bom•n•, senii.o pa:a os nnir peltl pormut&,' 
aos ~da m"is llJli~ersal fnkrnidade. que um dia tornará 
&I ;Nem\! io"ossireis. a força de ee tornarem onero!IU. E' 
entorpecer o dosenl•vlvimento da proeperidade publica, por 
que •«nei!e que não~ li~ da pen:r.rttar, não é 'de ·es~olher 
() •eu t ... bs.Jho. víl-se oon~tran$lido a dar uma rat ... direo
ç;io a seu• es(C>I"ÇQs. 4 ouas fiiC'Uldades. a seus eapitaa, e 
ao• ngent~ que ~ natureza. tiD 1\o. pnato á sua dtspooiç:ão. 

Quul o! o no•ultBdo dette •J· h na que eomprfm., o e.pirito 
de indnotria! E' evidentenJe, te recla.ma.r por toda a. patte 
uca. maior ~<'mma de esforços hnma.nos, dizia no conp;res
so de Bruxellas um dO! >eu$ iUW!~ membr011, pua obtu 
meno• proclne:I'S ; fi f~ ao homem .,. fonta fceundo.a 
do tr:tbalho eimpelli -lopAl':l8& m•is -eis; é lanl"-ru 
nações l:l&t"3. ss COtT@o.tes eontraria43. · 

E' 'l'iÔlo.t '" e<>ndiçõos da oràem, porque et,t& -n~ pódo 
C:üstir na aociedade, o11de uma it>duatiia ajudada pela l@i, 
procur.. o seu encce$$0 na opprelllliio de todns as oum.s. E' 
no caso de que •e tnlt& lançar sobre a nassa dos eolbnllli· 
dore! uma eontribuiçllo em &vor do ~dor on do char· 
qneador, poi~ . que o eft'•ito do imposto é eleva~ o PTeÇO do 
genero Dacione.l.Mnivel do euoto doestr:mgúro. (Afl'lialo6.) 

Niio p6de legitims:r ~t!t n:edidn o fim a que .., de•tin•u 
fa-roreeer " espee•e p:~rticnlar de trabalho nacional, que 
ta!%1 por objeet<> a prO<In~"'io da e&l'll<l ; po~tlllnto •e eo•e 
traOalhotem per DtU DDÍOO fcr.oecer U::U ~l ,mento.J.e COll • 

ou mo. qae cor.•o<:;llea :i~ não é ~esll'ingi 1~. u prete:s:ro de 
fA·;or<:«r a p rodttcçlto ~ Em ma teria de alimeDtos, direm 01 
e;:;c.nomio:u, n ~•enci..! é te-lO>< e niio prodaz:i-los por tal 
ou t:\1 <ll"OC~sso. A lei que tel'>:ringe o trab3lbo e os gosoa 
de :cti~s em pro"eito d~ al~ans é uma lei opp~e••iva ; tira 
ce:-;a. somma de ut>• par:1 pô lll'IU\ ~l.t;ibeira de ontr?s. com 
:perd.a deooi:isa de uma ootnma igual pa~ tl<:Ommllnidad~. 
E' absiU'do, eontra-litori» e cruel •ob prete:r.to de favorecer 
uma. claMe de pro<lnet<>rCS, dlmin'llira alltnentaç;>o do P~'o 
que eoneor~ para a prodneçiio. (Ap<>f<l<f<M.) 

O COMnmo. diz o &llli:lente economistA a ator da Biq~:o 
d<LT li"~• <i o fim Ullico, o Ull•eo te=o da producçiio, e 
nüo 1!0 deveria jil.mMi• occupar cl.o intoresae do prodactor, 
KDii.O C:OIJI o fim aútnento qaiUlto t mi:;ter J'I'T'A favcll-e:Jer o 
intere~~s.. do COU!Utrliclor. • Em verdade, senhores, o eon&l1· 
mi.!or é todo o mundo, seu interesie é o intere ... • ~ral. o 
interem de maior nnmero. o 'interesse dos mais pobreg, o 
interes-c dos prodactores reunidot: :lO puso que eaee.. •• 
$1lhdividem em um&inlihidsdo de classes que ~m inten>t,.s 
dif!'e>el):es, especiaes • m~tiplos. ~;<o se pVde legalmente 
püvileg>• • o pr.>dnc:o~ sem offender a. outros e ot mos~a dos 
eonsn:nidores. (Jpoiadol) A liberdade s<) p<)d.e pôt cada 
cousaem seu lugar, e a an.ics remuneraçíio a q ue os di7"r· 
SO!! TBillO! de prOO.ucçio tom direito é aquellã que poc1!m 
fruir no tronco cio conswno. -onde vem se eonfundu todas 
" " condiçües da vida soeiaL 

lh um aDtag~niuno ~>atural entre os desejood.o productor 
e do cau&umidvr. O qae deseja o produc:;or! 1•, qae o me
D<>r namero po.,i.-el de p<!"OU. M dê ao m~'mo trabalbn 
~ue elle ; 20, que o maior numero po~i,.el de pe$OOU pro
eareo produeto do ~ero do 5t1l trabalho. ou. por ou::ra 
COIIC111Ttncia limitada. mercsdos iUimitados. O 'JUe de•eja 
o consnoidor! Precisamente o ~onttario, suppnmento on 
oll'et"..2 ~m rao.ior """"la e ~ara restrieta. 

Se 01 •otoa de cada p~uctor fo>sem reali.aàos, o llllllldO 
>e!rogradaria r<tplduoeote para abr.rbaria(ap<>icldoo). porque 
aíio &Dtipt;hi ..... ao ÍD!erel;.., s•ral; m&S OI> desejos <Úl cOn• 
oumidorr r.lo conforme.~ S<J$ 1ateressu de todos . E•~ 
propicias. hl•euç!Ses fec:uudas ,qu red=io o tro.b.Jho, o 
tampo e a ~peu... aio os 'fOtos do Cou&umidor. (Jpoôadoo.) 

O f:Oll$UJDO <!I elutíco. eomo as necessiàJides do bomem, 
que não t.em outro& limi~ ~não oa meios de ~-lu, 
e estua'lllttDentlioeom adimúnúyio do ~dos ~netO>. 
À pro.,. Geota Yer<lt.cle se acha a eMa pano 11& b.íõtorla e<>O-

nomica_ doi poTO&. Na lnglateml. em 1824 o .café ]ilapY& 1 
oc:lleliDg ·úodD das <lO!oDW, 1% """do ài!Ddiu,-e2do. 
pllizes •l:ra!lgeitOA. Reduzidos e&~ direitoa a metade, a 
UllpOI'I:IIçio em lO IDllOS,Dàdmplieon; &!8,000.000 d,e i)• 
chegou & 32,000.000. Eis porqo.e, com razãt> M diz. qllfl e.tn 
materia flCiilii0111Íe& Dem' 1Cmpr<l2 .. 2 fazeat4 0 as YCZet &11~ 
=tudo o in>~to dini.inn.,&'ftlldll, eu 'rezes dimjDuin.ole 
.._... (Apoid<Lio.) 

i:11 receio,· aenhorea, <l,ne alauem me diga que esta~ 
de .,.u ua cenvi~ de tocfos (tão prof11nda é a. minha), 
mas lato ni<1 se pode conciliar onm aoontin1111çí!O do imposto. 
Não) b.. mnitoa anuos um genio illustl'e da Fnnça propl'll-. 
se a demonstrar o direito · de propriedade qne tinha. atm.
vessn.cio talltos aeculoe inconcniiiO, poYqn~ nio queria. qae 
toma.sem maior .-alto ao doutfinaa oubYcrsi~ qne o a.la· 
càr-lo. Na:o é, poia, muito qu~ en: hoje Cll•ide me11s d.ebeis 
osfof908 pano. combat.or nn:uo modidai..protcceioniota queetá 
adaptada por lei, e que pareoe cega to. lme& da scienci&, e 
aurd& aos gtito6 da fome. (.ApoiCidor, mui!<> bom ; ~ 
apoiadoi.J . 

O Sa. J..ctliTIIo DE ~!'IÇA dA um aparte. 
O Sa. All<:osro Coul'n:- E•teli principiosJio e'lidentes. 

mas oa fAc to• flllhl.o lll8Í~ alto e bem perto de nó1. A carne 
de xuque estâ. cariu ima. Di~> J>ela,eseacez do ge:nero,po"lae 
lu na Campotnha. do Rio Gn111de sÕbra da gado proprio do ta
lho, one liea de um anno para Otltro, mu porque o alto 
preço tOJO restrit> giclo o C<>n•nmo. Appe]]o para oa illt~Atre& 
dcp11tade>s peb provineia. do Rio Grllll<le àó Sul . . 

O Sa. B•cs.oa; :~Isto é ·•erdad.e. 
O Sa . .A<JG..,-o CIL<'I'I:C: -Folgo de reconliecer que o 

meu illustre a:nigo ~e distin!"le &em~ por sua franqueza 
e amor aos principio&: O Rio Grande Jà exporto. para o Ea-

. tado O dental ; só o a!lllo JIS.Ssado d11zentas e tantlls mil ca
beças de gado sahrrio d& frnnteil'll- Con&to. do relatorio do . 
presidente da republica.. 

O Sa. J.cu~ni ocl\!J:Nno~ç• :-E' preeioo que ae explique 
que o gado que ni psra. u ~su.do Otieatal, D.ii.o serve para o 
córte. vai para a criaçA.o. 

O Sa. Aua'llrro Ca•TU• - Vai para. tuna ~outra collSa : 
-:e quando foa•e s6 ptlr& oitnar-l!e Dll Banda OriODtal,já pro-
vava •aperabundKnciR de cria~o; e pelo que •e não :Póde 
explior 9~ vi10ta da carestia. por ~;tue em épocas taea, exí· 
gindo o eoo~umo. ou & praeura, o tntse!ee do criador con
'Viàs.-o a !:ilhar re.:es de menor ~rrob&çüo. 

Sr. p~sidentc, os dados •tatlatleos •itU em apoio ela a 
minha& aseersões. 

O :.:..rqoc importado por via de Jajlll!LI'lio, eou•icierado 
como naeioruol, em virtude da lei de 18 de Setembro do 
1845 foi em 

1852 a 185S • • 2Sl,030 anobu. 
1853 a leM . • 212,5t5 • 
18~4 a 1855 • . Uti,002 • 
11lS5 a 1856 • , 111,0110 ,. 

T iio l':lpido dec"ooim<!ntopro~i•o 110a 4 a uno., que no 
~timo jt. eataoà o aupprimento recl.uziclo ft m~os llo meta
de. Vojallln:! o con•nmo da carllfl no Bnzil : 

18~ a 1849 • , , ·• 2 .4ll3,9l5az:ro'bai 
. 18t9 a Ja.'5o • ~ • • • 2~ 16s~o7B ·., 
1850 a 1851 • • • • 2.215.1169 ~ 
185t a 11152 • - • •• 2.-IM 634. • 
l8S2 a 18$3 • . • • • 2.2118.256 • 
1853 .. 1854 •• - •. 1.904,l27 • 
1854 a l85S ••••• 1,66~.350 • 

Cluce a riqueza, :&UI[DlentA a população, e o oo11s1DIWl 
diminue extr..ot'diD>Lrialnente, huendn.alw sobra ele cad9 
no Rio Grand.e do SuL. 

O Sot. Pn.-ro LJWA.: - E' argumento milite forte, 

O Sa. ÀtJGCliTO C••n:s :-Em co~uencia. d.esto des
eqll.ilibrio subio o p~o O valor.médio da arroba deau::ae. 
que DO triennio ele 1848 a \8ljt >et& de 2;1\SS. subio em 
l85S a 4i3lluo Rio Gr=de, e hoje uss ~vincias ~ 
de 63 a S:S. e tem chegado 11té a 12$ e DliiÍsl 

Os • . J.a,.,.... .,. 11~"""'"<;~: -Se pad.ermos falia-r te
rem"" & llonra do itt.dicar as ta"'!»; Dão aio asas que 
euppôe. 

O Sa. BaLo , _ Apoiado. 

O s ... Àt;ç~s 'o Cn•ns: - Est<Ju mUito penuadidn que 
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. aou o menos "-bilit&do.de todos patll .6illar nesta materia. 
{N~"~-) ·. . . 

O Sa. Ju:utt11Ú11:· M.DN~• : -:-A pl'()ticç,w 'incbspe;,..... 
•ol é o_;unioo ~inh_o _pua. & ·J.ibardáda. . · 

O S.. PJ:no Lau ; -A protooção é que fitá dando ate 
rt~ultado. , . . · .. 

03!-·Aç~a.-ns;-Equlé.Sr. presidezlta,a - 
q~<enc~a desse estado de COW!U1 E' fllglr O nOUO c»mma-cio 
do Rio da Pnia para a I:Dg!aterra. onde :L canie é lin& 4e 
direito; emfim, pm-demos um mercado que nos liuppre de 
um genero necessario ao 'ftoo•o consumG. ~ para onde ex 
porlamos os ptocl.uetoo de~otea ind'Ullttia, que ali "" con-
eome. . · 

Estes factos eeonomicos se aehi\o ll& iiistoria de todos 
o a. pajus. Em 1816 em Fr.m<;a entn.va o gado livre de di· 
=tos, IDas nena época, com o fim de ~rear Tecursos ao 
the>~ouro ob<.-rado, 0 go'l'erllo propoz, nio sem repugnaneia 
o dis~~e, e ~ camarBII adopté.rio um pequeno imposto de 
tres fran~s por cabeça. Tat~to bastou pe.ra principio. Em 
1822 a caliUlm doa depntadna era muito lll'de:nte pelo, 
s;v~tema prt>hibitivo, e afagavo. além disto & ide• de ecnui
tituir llllla :uiatocraoia territorial. O go•erno, e~d=ào & · 
eua:. ·tendeDei&to, propoz de deeoplar oa direitoa do 1816. 
En. elevar o impMto & 33 !r= coa I A c:aman. foi além, e 
\'Otol1-ll<;franeoll Vós sabeis,senllores,qual foi o reault&do 
desta medida. Além dos so!frimentos que o poYO francez 
tem experi!D.entado at~ hoje, prodw:io um& vi•a irritação 
DOS pltlZe3 exportadores de gndo. eomo foaaem a Bollaníla, 
Bade, a Belgica, Baviera, Wurtemberg, Ln:o:embonl'g, e Pie
monte; estes paizes tnlttriiode fon:naT llOVU relaç&s CODI• 
merci&es pa.ra a permuta de&us aeus ptoductos ; dahi rcaul· 
tou & prosperidade de Zoll•crem, el~u todo o commercio 
ele !!&do com a Ftauç&. . . 

: Dir-me-heia que os rureitos :c.a Fr&nçaeriomuito mrua 
elevados. e por consequencia maia_yrotaetorM que entre néa; 
mas tam~m os merca.àoe que hoJe ee abret~um coneurren
cia com nosoo aão inteiramente li.res. A aitnação é outra. 

E pamquet!m, Sr. -pre&id.eut•. direitos proteotol'e•.-~obre 
a 01\n>e. A cama, V. h. eabe, produoto da a.grlculturn, 
tem, como todoa 01 productos agric»laa, um lim>te naturiíl, 
e tlio p6de h&•er receio de um supprimCIItO -ivo, de · 
CUD& f~Mtiea COIICUil'ellcia qae fiseilie regorgiúu: O muca-

. do, como ji honn é-poca. em que ae roeeiou & tespeito de 
J;eDUOs mana!sctaradat. AeeteaCG que .. póde dizer ~ue s6 
uma terça parto deaae genero importndo dm republica 4o 
Rio da Prata6 q_ue pap o imposto, ~ue • carne da m&r· 
~ din!itadoJaglliUiío e I.cpomtrilll é i~e~~ta: portanto 
aquellea que . que~ auhtl'llli!r-.. i OO!ltribniçüo lllo tem 
mais do que e.:portt.r para ali 01 oeuo l!;lllleToa. Alt!n> diato 
rellicta • Cjllll&no q-u doua tiiii'ÇOII doa Wncl.eir011 do Eetado 
Oriental aio bruileitU ; ba mala e&t& oouideraçlo de 
equiclade - Í&'for da. n- OO!lcidadloa. (.A~.) 

Sr. presiclmta, en& d.oatrina Jlio 'd• h•J• que eotlooa
a-....a.. (.ipotadol.) Na JnP..term, lo'ld DerbJ', Diu&eli e 
IWI11S oo~, eomo proteeeiollinu, forio chamadoe ao 
poder i maa logo qa.e forio :miniatws ~io, &bjuririlo 
alias uen~e prvteocio!Ü&t&!, declanodo que uada muda. 
riio do q&e hi-.iio feito sil' Bobo::rt Pell o seu sucoessur lord 
John RuãaeU; e d~ uaim ao principio da h'berdade do 
colllmeroio uma sucçiio que lhe faltava o q11e consagra o 
H1l tritUnpbo de6niti'f0, o asae:ntimento dos !!e1lS ad•ern
rlos. Em. 'IUII& ccrt& ~foi lidA o a:nno J)II8SIIdo no oon
greese eeouomieo da ·ca. ettia 111>l nmnem, a cujo 
nome, grato aos amigos h 'berdade"do eommercio, •• pren· 
dem recotdaÇÕ'!I p;loriosas de.S& liga litlbl!aua. que te~e por 
eeu berço a cidaáa de Manch~, o Sr. Rieh&rd Cobden: 
c Dez anuos de uperieneia tem operado uma tal resoluçio 
Da opinião pn.blica da Inglaterra que nenhum boa>em que
reria mllis-ri.er hojt! debt.lxo dorogimeu eeonomieo de 184S· 
os parti<listu m&is :ze!.,.,. do priucipio d & h'bP.rdMP-de eo:'l 
metcio devem-oe proeurar entre oa que eri.o antes"""" ma 
resoluto.. sdvenorioa ; porque 6 ao& interee&ell protegidos, 
(attendão o• nobresdeputad011) <iUe o estimulante daconcur
rencl& tem prOcurado :mm bcie1!ci0'. Niio é eugençio 
d.izer que a agricultura. nos de.: ultimos &liDOS tem dllldo 
maiores ~ UI> via de p~$0. do que 1lO meio ~eeulo, 
que m ha'lia precedido. e nunes encarou eom tanta eoll• 
fian.y& O HU hlfuo. ~ 
~do~ p:rineipio. fomnüei a emendA que al· 

gun.s doa meu uobN oollegas honrá.rii<> eom a 5U& ... •ig
natura, -e :oe acha ao~ a XDe$&, •upprimútdo os direitos 

de importação àaeame aex:u-q .. ee.~,.,;ed;da ctueé 
·~duvida iodiopen•!l.~el pora eoajum & crill6aliméntt~-1&. 
a..o1m como Ulllo. outra, que .tambem ·foi hontemlida 1llt 
casa, autorbando ao ' ::overno u l sentài .temporariamente 
cmqww.to dia durar, desoes direitof ~~~ pril:lcip&"" """Uer~ 
'lue serrem (1, alimentaçi<> do po<o. · _.,-- -· · ·· ·-

Dour.· do5 nobres deputados pela. província do Rio eleJa
~ assi~ como can.sa da. eseusez de generoada 
au'bststanc~a & falta de braços. Certamente qne ilito em 
gTande pa.rie tem oooeorrido _pai-a dia>inn!r a produ<giio' da& 
objeetoo de piimein. llt»'$&idade. A grande laTOura. ·a pro-
potçio que oeus braço• iio diminuindo, CPDC<!1ltra"'l as suu 
for~ •• 'lue UaDtes rep&:tiii_? com & cultura dos generos&li
monllcloo, DO ramo prmC>~al de eu~ producçüo, attrahida 
pelo alto p reço dos generos oe exportaÇiio. E Dll. Bahia a. ~ta ao valor do fumo tambem ,fez: remover par& culhua desta 
genero 1:1ma parte dos ~ços dantes ~mpr&gado$ Da pequena 
Iavolll'a dos ~netos alimentares. (Apoa:Moo.) 

A eontraiiedad.e das estações, as cbuvas exceasi'l'll• • 
con~nna~ por lllgu_ns annos. eufraqnecendo a. vegetoçiío~ 
ha91110 ma•• qua mlllto· reduzido a oolhoit& doo artigo• da 
P~JI~o alil:nentieia, <J.ua.udo a iDvuiio do eholera--morlma 
't'eJ.o.a;:grana o wal, po"'uea pol\ulaçiio, doa campos eobz~ 
tl!do, &ferma. ou aterrada, nio ae daoa. ao tnbalho. Além 
d1sto, uma:seo::a e:rtraord.innia ueola presentemen.tl! aq_nel~ 
la pro-.ineia, a de Sergipe, e algum.s 01ltl:u •.•. 

O Sa. P1:wo LoJU.: - Qutsi todó· o Norte. 
0 Sa. Au~uSTO Cs .. ns; -0 gado do. sertões esÚ: mor.: 

l'Olldo á fome e á ,eje; a popu)açOO começa, impellída. p<lla 
Deee.sidaàe, a fugir pam o litoral, oude vem clliputal' &.a 
!llll!i habita.ote9 uma parte d& --irabSistencia.. quere· 
par:tida. "?t.:" ~tos e ?S seus mfelizea hospecl~, eheganl. ~ 
""''" ~a:'·• .penuz•a. (Apoio4<;11.) · . 

A hltuaçuo e medonh~<, e :a con&uar, ta.l~ez que· o go
Temo se •ej" obrigado a importar directl\mente o trigo ·~ 
o~tr~ genU?s ; :nu ll8'te 0&110, autori!aào por circumM:an
Clll ex:raardnanu, p6de lan<;Bl' mão do CTedito. Enteuai 
que a .. oeria dispensar, e qrumtes autes, os direiinsda impor
taçã? dos generoa al!.menticioo, Fara pre~mir ,. maior·. in-
tau.tdade ilo. mal. · · 

Eate eata<lo de couo&a niio póde oer permanente, porque o 
alto F"ÇÇ .la •ubsiatellcia fu:á. refluir J!'llr& -. pequeua cvl
ture. do~ produotoo olime:ntieios os bxaçoa ora =pngado& 
•';".•gr•cultar"" ~eroa de e:J:P(Il'taçUD, e oequihllriode&
:tlltí'famente !'! "- de restabelecer. 

A grande quesmo Yem a final a reaoh>er-se na importaçio 
de braços. . · · 

Sr. pceaidmte. quando o anno pa~~~ado o ~eruo ~do 
do. promeua qne o l:llÍnisterio s:aterlor tinha feitO ao ~aiz: 
da progreui~ mllCÇiio até co:aplet& uti!l~ dos .ilieliOI 
a. upo~. DOS W:io p~r o augm.mto dos 2"" adcli
ciona.ea, & dep11taçllo da Bilhu. votou, qaui unanime. 8011Ra 
& ~ i1o imposto, e ea. acomr-nhei, nad& obatante 
preat&r o me~> fraeo apoio a eeae-mintsterio, que eat.Ta so'ho 
& preeaiõo da um d•!icü: q11e oe calculava em muitoll mU 
contos; e s6 eata ruão obrigou o ~o & pedir e a camar& 
a lhe conceder eno imposto addici<>nal. · 

Hoje pelo eoutrario o satistaetorio senão lisongeiro ~ta
do das DO!IYI fiDanças, ·não ~e autorilar ll contiDua~ 
dette o:neroso e~~çargo, laDçido aobre & noosa e:xtennáà 
agrienltar&. .Aeeresce que & U6elliblh pro•·h~eisl da Bahia 
anilllB.Ih pelo eepixiro de progreno, red-..zio os d.ireit~ de 
e:rponaçiio de 4 ~ q11.0 crio a 1 }; _ . 

O Sa. Pll'ffO Lur .. : - E representou a aaoembléc j!mU, 
pedindo & mesma reducçiio ; a : eopo•M. foi a assemblé& 
p;ernlaagmentar. 
· O S:a. A~wtO. c ... v:a : - Mu eete aacri6cio de irua 
renda niio f~i &)1JO\eitado, porque o imposto =1 absorveu 
o ber.e!ieio que daquella eonee•aio de-ria resnlf:u._ 

Eu presto &inc:era aihesiio .o mimstm'io aetaal. ic•a Cllllti
núo & d.i.ugir do ~o em queotio fillalleti,.de ta» to al· 
cai>ce ~ o paiz. Eata mataria:, oeuhoreo, tdn sido =lUto 
deaenvolrida; cu -nlo me<J.uererei emmonDbar neiJa J'P!11U 
e&tando no fim do ultimo .m..Z da &l!'$ailo • . é preeiao 1;~ a . 
preo..,: direi unie&meute -quereis &agllllt11tar 9& rec1lrll0& 
do the10nro~ .Augmentl!i a producçio. (.A~.) Quereis 
augme~~~ a prodtl()Çio ~ Facilitai a exportaçio, Mm?,UaQ 
por r.cilna:o~~ claetubu~do-o dO$ direltôt, e 
da Oppl'tOSlV& 'OlgilaDcia fi.."C:lL . 

O Sa. DA~n . .s: -Da u~ &Q~. 
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'o Sa. · Acca:no C••'Ya:- Para prc.ur eeta 'V'fl'àada me 
soec:o-rrerei da logiea d.oa f'actot.. A e&tati•tica da. livre expor
t&çl!.u U.lllglatern depois oh reforma de air Robett P~ $ 
a , melho? demonatraçâo deste principio eeonoroico que 
. pot.o-otfe-• cu•- . . .... -· --·- .. ..... -·------

A Inglate=r. u:pÔrtou {m> )846.__ . -- · E. 57,'700,000 
184'1. • 58.800,000 
1848. • 52,800,000. 
1849. • 63,000,000 
l8S~. ~ 7l,300,000 
18.'>1. ~ 7,,400,000 
1852. • "'8.000,000 
1853. • 98.800.000 
}8.;4. 97,000.000 
lSES. ~ :95.500,000 
1856. • 64,000,000 

em 7 me~es. o que di pan o anno juteiro un:m somma àe 
110 milll.ões, q_u.ui o dobro da receita de 1816, e m,.;,· do 
Que a txpDrtação da. França., Allemanba., Russia, e Heap:l· 
nha reunidas, e maio do dobro d& doa Estados-Unido&, 

• ou~ tambem nio hJ. aliberdada de oom~:~~ereio, q_ne existe 
:na Inglaterra. O grande movimento »cend.ente, superior A 
:toda·a expectativa, ainda. do.o mais apaixonado:>& partidiato.s 
da franqueza du pennutas (apeou -li~lramente alterado 
em a1go.ns a.nno, l'elu co~ da Europa), é um nrgu
mento sem replica. 

Qrumto maJ.Ol' fõr a exporta.çiio maior ser! a. importação, 
porque é velho na .ciencia.-e ,.bido de todos q_ue a perQl.uta 
-entre o• pahe5 pijo 5e faz delinitivamente se nii<> oom a tro
ca do• &eus prodnetos. Qnanto lll~ior·. Cõr a importa~ , 
mãior o consumo, a aomma de. go~os, de bem estar, c por 
conseqnenci& da proaperidade pa.blie&; mAie a-rultaráú u 
rendas c1u alf~U~aegas, a frodu~. a população e o• re· 
~os do P"~ tomar:l.<l msu rapido deseuvolrunento. 

O $a. Sn•••o V1A!'Il<A: - Apoindo. 

OSa. . ..\.tJGtJSTOCIIAYU :-Portanto,aenhores. preferiria ha.-
bilicar o governo com am oredttó para !Ater face a qw<lquer 
ame~ncia. á con5etv&r u m impo• to rL!i'D(IIQ nos intere111eo 
a, industria ngrlco\& e a.. po.i•. Nüo partilho cl.o horror q_ue 
• illlll'tre commísoio àe fiiJ!<'uda mostra ter no credito, esta 
faclllcLuie aocial, q_uo deri'l'l d& conüança, um dos canc:te
rlaticoa que dcotlnguem mais u !Oeledades modernaa doe 
povoe r.ntig011 O. l(Oferno& d& antiguidade, ~omndo <. 
padot e & utilida~o du credito, a.cc:u:nula~ão · nos dias felizef 
thuou«ls para oceorrer 11. ÍLlturu oo"DtingMJeia.s. Preeente
mente D.iio póde vogar a~ ta J!rlueipio. Antas recorrer 6m uma 
eventlll\lidade ao Credito, cio que, por espirito de pr<!~isiio, 
anoeaadar impoa\Oe, quo 10 podem d.iapeD111r no& tempos 
orà.!ot.rioa ~ i•to ~. deminuir aa rorçu vi••• da inà.uan!&, 
destacar ela fonlo! da. rept'llducçlo uma parte da riquu. eo
cial., pana conseM'll't inerte,ua copoc:tati•a ambor:. de· uma 
em~e;,. pron••el. (.Apoi44t>r.) 

Se o eredito tam a&u• peri~os, •• ronitae vezes ceta prnn· 
eha do aalvaçUo tem conduzido ~~ abrolho•. como dizem 
oe aeua ad•·aunrloo. é o. eorte oommum 6. todas aa in•titui
~ à.n .humuniclado. Niio vou c::om aqutlles q ne applauditilo 
du cred1to até ·os ex <:eaaoa, a ponto do susterta.rem que a 
divíca pubHca augmenta.vo. a riq_uem tocinl. e nem oom os 

·que de~eonheeem que ao benf!!ieo impul !t:. de&te motor po
dercsõ deve !I iodnstria modem:~. parte dos seu$ progressos. 
A~ va.ntagens elo credito e~t.io uo ur.o,- sen. defeito• uo 
a.bnoo. (Jpoiociot.) . 

A'Dtea recorrer o.o crcàito, toTno "'clizer, do que grav:a.r de 
lmpostos a no•aa agricultura. qne luta com tão gra.•es di f 
ncUllkdes, contra a exco••iva ca.reati:l dos genero~ alimen
tícios, qno oon!olhr. em grande escala, contra" concurren
cia e!clãrec:ida dos mercados rivaea, ~m. hu:es. eem via.c de 
eàmmunic:açiio, á min~a. de capitaeo, de hraçoo, de instru
mentos agrarios, de toaM esses anx.ili..-ea india~saveia ao 
"""' J?rop~IO. (Apoiad ... l Abri os budjets di: FraDça.. d• 
Be.gJC<. do. A1Jemauba.. da RI16Sia. por toda. a. parle >eeÍll 
enormes eomoa Jibcralia&das á :>.gric:nhuru, vem• qu• em 
toda "ptU'te lho slo prodigoliso.dos os meio& de promoveT e 
desenvober 011 seu& recnr.os; _escoas ~tiea.s, fnendaa nor
maea, institutos agrnnomieos, celJl!etos, oamuas de ~
eultml\, eon<>elho getal, eo:nJI;l"eSso «ntnl, Rgric::ola•, Dím-
cos teni.tDri-. ~te. . etc. · 
~-~grande& inooY&~ ~melhoramento& silo te.utacl.os 1l&l 
~da& nanna~ !'Of conta do ~mo , po~e COIIl raüo 
aeeum:ae que o ~ p6cli empreheo.dcr !&'Vi\)05 que 
estio além daa ferçu doo partic:lllam< ; póde tenll98r incle· 

Aniclammle e.osalot, 'l._ueo iuvestigai!er ~tieula.r 2eabvia 
por abaucloear por fw de recunoa ·e de persevenn9', e 
proaeguir • ..Jélli da Ol'is~eia de 1IJI1 horoem, a de'eo~ 
duaptllieaçõea de todu .ae se~eiae á agric.Utu~." Li se 

.P.r!>C.!lr& mult.ipl,i(ll.f. "'! '!lleios _de p_rodu~,_den:a10ar ~.iD .. 
trueçio e estimUla.r a elDulaçio, qu sito os ma:s pódel(II03 
a. t<ldos. . . 

Po..-~i de 1'1 de Julho de 1S56, em Franç:t, uma IICDI~ 
de 100 milb.ões de !t"U~eo.f•ide..tiuada a empreõtim?o ctue 
facilitem aa operaçll$• da. àrai>klg• (permitio-me o termo), 
Etlldo reewbolsave\a em 25 an"DOA, p•r&llllnidadee queeom
prahGdJ1n :a. amortiaaçWJ do oapiti.l e o juro eal.CUlado a 
4 r.,. Abri o uoaoo orÇ&meuto, o que vedu' Na. despeza do 
5gnra, ae não é que o Jardim Bot.mico •ym'bol1BA e resume 
tOda a agric:llltura (<ipc>i<J~' mas eot! bem contêmplada 
na receita. (.tpoiodot.) 

Senhore<i, a agricultura. não jf, como •n:.re n6s sejniga, 
um~ arte grosKira q_ue "" p6de prat!eár •em m•trueçiio 
primaria, c ao aecaao. J.. obter<a.çio só não basta para ti~ 
partido do• tbes(luro• immensos que a terra abriga em seu 
seio. Sem o facho cl.os eon:l!ecimeDtoa poaitiTos niio •e p6de 

· <:011tar co111 ri!Onltaclo feliz na carreira a~ieca, :os sim como 
na eaueira. induatriol. · . 

E d& mesma sorte que a incl.nstrin, propri:o.mente dita, 
nüo tem tomado o sou ..-&~ lleJliio do momento em que as 
ocieneia.e IAm sido clwnada& a .Utigi-la. •••im tambec. a. 
&ltl'ículttua. niio ~em tomado a sua marcha progressiva, e 
niio tem den.udo de ser tlllla. arte intllil'llmente manual, se
Diio da. épl)()&. em que o homem dos campos tem eonbecido a 
nceessia&de de apoiar sllS.l! pl':ltiea• a.rnEea.das. ~eu~·metho
dos rotineiros sobre o; principio& seguros e fecnnd.o• das 
t.eori:a.l! &Cientüieu. 

Em respeito ao~ riecoa cl.e todo o genero que D.meação o 
culti~&dor, a ngricultnradeve ser considerada como a. mAis 
cl.ifticil, ,. maia a.rriooada. de todu as artes, aquella. que mats. 
ho'nn faz ai energia huma.Da. Lord Asbbnr.on, presideuse 
dá sociedade real de agricultura ·de Inglaterra. em een dis

·cllZso proferido ua. exposiçiiolde Gloucester compara a eds
teneia do cultivad.or 6. ·do marinheiro q,ue·' CODdm: a. sua 
ba.rt'JI no meie das teaipesto.du do oc:es!lo. Como o mari· 
nheiro, elle Juta constantemente COlltr:~ as vie~situdes doa 
eleJD.entóa. EUe J>bo póà.e reter o~ dilnvioa da chu~a, maa 
f~~Z e,coar pela drainage a humidade auperabulidaute. ' Elle 
:oio póde pte..enir aa soccu, mas plllrerisa a terrs em uma 
tal profandiclade por aus :1114Chiua.s, e d:l. um tal vigor às 
planw por sena utrumee que • póde de~a.6a.r. 

EUe niio póde impedir a multipllcaçio do~ iosecto1 Dl)
oi~oa, m~a aJ>reasa por meios amfic1ae• a. ve~et.açilo de 
auas pla.!Jtu, de mociõ a lhe oscaparcm. Elle sem chamado 
o va.p<>r 11 ajud&-lo em au{). obra. e o vapor lhe tem obede
cido. Em uma palavra, tem tirado à agpeult1>-ra o 1en ea
rl1Cter empirieo para f..zcr della. a pnmeir" . '"5 scieuciaa. 
n ]>rimeira du arte$, renniudo debaixo d<> .<ma di~~" 
unica., em uma. intime. cooperaçill, o• trabalho& <.o chiml
co, do phlsiologla~. e do meca:>ic:o. lia•, senhores, para 
ouo a ~cultura chegu• a ease estadD florescente o <tne 
é mister! Lancemos os olhos para a Franca, ~r nemplo, 
o po.iz que melhor eonhec!eiDoa, e mais gostamos de imitar. 

Ahi vemo• o a comicios, ereadoo ha ma.i• c! e 30 s.nnos 
cuja mio.So é mimar, facili~e diri~ir oa progrce~o~ agri
colaa. S.ns meios de Comenw e anima~ eon'Dlstem c112 Dle
i!.Uias e premioa de dinheiro, <i.esrrihuidos em concunoa e 
{.,.tas &nU UM$ , para cujo tim recebem oub,idios do go'<~r
no. Act11almente oo"Dtão·ae em Fra"Dça. mais de 300, e, se
gundo o testemunho de M. J ules d'Uroil, eatas associações 
tê111 feito mais beneJicio~ i agricultura em alguns annos do 
que o Estado em ma.h de um &eenlo. As ca.ma.raa ele a~i
cultc.ra,tteadas por lei cl.e 20 de Mar~» de l8Sl. na ca~ça. 
de cada departamento, com tu tos membros eleitos peloa 
oomicioo qll&.llio• slo oecaut<ie.i de que se COJnpõe o distric
to de cada: um delles. Eataa QlllUI.I aprer.eot.ii(. ao gover·no 
sua via tu sobre todas as q11e$tões que intereEsiiO a agti
culturr.. Se a. parecer é pedido sobre as mudanças :. operar oa 
Jep~lação em tudo quanto respeita aos intereasea agric:o-
1&1, ú con~buições indireetaa, direitos de impor~io. ex· 
port.Lçiio, fl policia e o emprego cl.sa aguas. S>io Deeeu&
riameute con~nltaaa.o EOme o eatallelecim.ento du feiras 
e mueado,, sobra a diotn"buiçiio ao. flUidos destinado• 6 
anünaç.b. e sobre a f=daçio de escol.. r~a.~ e fazen
das model06. Seu lnldjet fta parte daa despez» depa.rta
mentaes. 

Cada uma dest:u CU"D.nts ele,<oe em sua w;IÕio geral um 
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manllro do conselho geral a.. ~~gricultura; o qual, exi~tentAI 
ieacie 18111, foi :reorpni•a<lo por lei ae .6 di Feftl'elro da 
1850, fol'tnando ecm oa oon~Ihoa das mannfactlll'U • do 
eommercio uma aaoem'bléa Ullle&, aellberaudo em commnm, 
bem.'qne sejio iDúitamODtO.diatinetas- Dã. pll«CWta . aobre 
01 proJeetoa apresentadoa pelo mini&tro do commerc:io; '-' di•
·eute· tOdas u queat!iea I'.Oncet.tlentes & quliquer doa grandes 
interesses qae re~euta. Ha além ia tudo iato o CODgresso 
eentnl da agricultura, · cuja mstencia d.a.ta de 1844. com
potto a e meJDbros eleito• por tod.a.a .. usoeiaç!Sel reforiciaa, 
Q qual celebra annualmonte .. eua •e~_aii.o de 111 diu, e ae 
·()('.eupa de todo• 01 iuteres6ea da agncultura. Seus Yotea 
do prea.onUII a.o governo, " nomeia no lim de ca.cla Sfl6oio 
uma commiaolo penuanenle de 25 meteb~, encarregada. 
a. publicar Oll_llelll trabalhos, e preparar oa.a' proxima 

que 01_qn<1 r*ln,erem u OtltraB :(lro.B.u~ indutriaes, pais 
4 .. ~ excruld .. deste bónencto l (.dpoÕ<Idoo.} . . 

A.,' mia dOI obstaculoanatnrua fl118 lhe tolhem O pano. 
d.a. - do lncroa, 9.ne·uma ii!JUUelade de cauaaa torna 

_ inlinltanM!nto· 11recarioa; o .lllo sGmpre.abai:r.o-do ni'l'el·du · 
. outras industriu, nlo oba tantA! exigirem cletembolsoa • 
adíttntameutoa m&il oonsiclerams; c:&nc:4l de capitaea a mo
dicas jnroa e a longoa prazoe, como ao lhe dlnos peiua 
ciriliaadoa, poia ' a que paga maiorea p~a a ptuoa 
eurto&. e tem de rec•rrer aos bMeoa do eommeTC>o t (.dpoiG· 
dc.r.) :.lpronito a occas!Io, Sr. presidente, para pedir ao 
so••mo q c.e lance &I I'IIU Tia tu protectoru JObr& O pxo
J&Cto bypothocario que o lll:lllO pu.&do foi nmettido polra o 
11en&do. E' a ball8 do credito territorial- Queatlo ele e<edito 
q11er dizer qnutlo do capital, e por COUHq,UailN queatiO 
de produ~. A agricultura preci.u de brasu, e concorre 
com uma. parte do coutribuiçã.o,para a import;açio delle··~
alncl& nio teve o •~u quinhão R& pa~ doa colonO&. 

Hldo. . -
· ·A camar& releve·que e1l esteja dooceuao a eetu -mtnucto-
lieladu ••• 

Utu TOZ, _;. Esti fallando muito 'bem. (..f.poiAdor.} 

o Sa. Aoc:VSTO ea~TM: - ... porque qntro .com iato pro~ . 
a importaucia que ae df. 11 agric:ultura ~~~~Franca, a ponto 
ele ser on>id& aobre oa lntl!r~e• seus • do plli~- Tem..e-lhe 
proporciouaclo tocloa OI meio1 ele conhecer,_clioeutir e pro
mover o aetl · melhotaJa<>nto. Eata t=cle12Cla elo \od01> 01 
go'l'emos ~11acl01 6 um& au feiç&a ea.rac:teriaticu ilo 
actual. reinaio. 

.&. emipçio, ~,,.importação de trabalho,nilo tem at
tinKido ao fim,. que ~ ·destinad:a, f. aüb.tiwiçiio dos 'braço a 
qoe •io !altando. Grand., clilliculdades relardilo & realisa
ção cleato ben&licio ~ra o paiz, entrotanro qne aa necuti
dadeo da lenura urg<~m, e .11io •e p6do adiar o ~medio. 

C<> mo meiu de tran&içõo oou dea Clue p.Jnsiio com o uobre 
a-ministro do imperio, que connria. i mportar·qs Chins 
como tnbalhadore.{Apoiodoo); eU. aio &eti'l'oa,economicoa, 
aobria., perae•erantol, e maie proprioa pa:a,supportar o 
rigor do nosso clima que o moamo africano, sogw,do taa-

Em 1854 a 'Fnnça éoX~tava 54 e.colu pn.ticas e · 6 inati
tutoa agronom.icoa. SO o de Griguo:a rec. bia &JU~.ualmente 
00 mil Frao.coa de aubTençio. 

A Prunia na mesma époea ereou 12; a 'Belgiea em lMS 
fund.ou 8; etnl8U e 1848 um numero consid.ira'l'el destas 
~&cales foi estabelecido na Au11tria pelo govemo, e doua ins
titutos apnomicoa. Niio ha pequeno Estado da AllBJIUUl.ha 
CJ.tl& nio tenha querido Ulr a 111&. 
_ A.. Rua•le, cedendo ao m~ impulao, tem deacà tw-a.t4 
18M ftll1dado6eacolaspratieau60 fuendaanotmae& Q01:II 
11111 grande centro de enelno. Estai estabelecimento• aio 
m1111 necessidade. A ~oultura, como toda a induatria, 
para ser ~:u~id.a. com auccuao, pr.eiaa do ~curso de 
muitu OCI<>n:wa. EUa pede t. bo~ie& o eonhac1maato du 
plAntas, "du n~ que a de'l'an ~ naescoU.a du ••· 
peciea a culti'l'ar ao pN'<>rene;. elll oala localidade. 

A ZIOQlogia lhe dá noticiá da• eopeeioa do anirnaea uUiia 
ou nociTol, e do1 cuidado• quo dne ter em aua eduoaçilo • 
o111prego. A m-uice. lhe Com~ •• machinu. inatrumen
tol e utenllilloa que Caollitio o trabalho, toru&ndo-o maia 
prom~ mala ~feiw, maia eoonomico. A pbyale& lhe di 
eonta da iufiuencia ret~peetin doe agente• namra., e lhe 
iDCiiea 01 princlpioa •o'M-i ctu• l'IIJlOilllll'l & &!'t~ da• irdga
f!!at, • a melhor oonttru~ dt eCUfioioe p&fll o bomtm • 01 
i,nl.mau. 

.&. chi111!ca finalmente lho di o oonheel111enw ela natureza 
cloaolo,damaueira de llltlbora-lo, elo nloJ' eomparati..-o 
olo. pn~duotoa 'l'lgftUI, oomo anbltanalaa alimentares, • 
do• maio• elo fazer aenir tls nos ... neceaaiddet todos 01 
ptod.uctoo aa onkua. A mi&ailo claa eacolaa 11 euainar, pro
pagt.r, applicar oa p~ncipioa e regras destat acienoiaa f. 
ar.;oultlli'L · 

""Mas o ·que vemos entre u6s! Nõo sabemos ainda manejar 
o ~do que, l •ia ta d&s descobertas modernas de machinu 
eo<n que a agricultura tem aidoenriqueeid.a., jt. i reputado 
um instrumento ~seiro. ( Ap<>o'odM.) E como niio eenl. 
sasim, se noa faltõo a. eeeow pTatieaa, que f'ormio os t:ra.
Nlhaclores, os admioiottadnrea agrjcolao, o que de•elll .. brir 
uma. noYa. carreira de um alcance imm.enso pan o fa.turo 
do paiz! Actu.almen~e 16 exiote a do• emprego!! publlcos, e 
os pretendente~ a:fl!uexn _em 11m numero tio eXtra?"dinatlo, 
que se ie'l'e &ttender a tato· como a uma euferm•dad• ao
ciU. 

Na Bahia, ngmdo um ofti.c:io de escri•io, .egtntdo me 
oonata, 178 petiçõea ji tinhio 1ido informadu pela ptUi• 
<lmcia da província. Tratemo• de dar uma direeçio utU • 
promtota l 110111a mocidade, eDeaminhaud~ para a in
dustria, ba'bilitudo-a F 11'11& in1trueyíio a unir nesta 
·honl'Qaa carreira. (.A,.iodor.) E' um campo uo•o ae:r.P.l.oTar 
»o iutere.n auoaos,em -proveito a.. commuulliio 'brlzi.leira. 
O Eat.s.do tem obT~ de derramar a illltrucçio P'l1' todal 
aa elaaaca, t maia • por aquella que por sua .ida bolada 
e solillltk. longe dos eedtroe ela tocieclAda, da ei~. 
co.rece, 111m eaminhr ,.. via do proP."s.o• do phuol ciaa 
luea e collheeimenm espociaea o po~~ti.voe :a;aia ltrdn.oe ..lo 

.lPP. 

tumnnhoa muito eompetontea. . · . 
Mu eatre '!16& não •• tem meio termo ; ou hii.o de ser o a 

AfriC~AGa aaoraYOS, ou 011 enrop&a ; .ma.a estes niio ,.e.zt, · 
D<i.o taDl aido tornccidoa l la'I'Oura ' fie&·e na ~pec:tati.,.. 

Sr. prea!deute, em minha humilde opiniio, a questão ~ara 
o preae~~te~ uma, {lllr& o fut111'9 6 outta. (Apoia(ioo,) Dea&
mo-no& de principio• absolutos, attenduno1mai1 para as cir
cumatanciaado pab. 0Chimllio6o Indolente uiatico, p61 • 

terra e nada: eemo o denomina o illnatrado autor de nma 
es:oellente memoria aobre eoloniu.çio. o Sr. Laoerd.e Ver
t~eek., cujo nome eom utiafação pronuncio. po~uetem dedi
cado aoluzoa e t.laatoa q,u. o omlio a.oa Ílllereaaes indn.a-
triaea do ocu paiz. 51o tio poueaa •• oapacidadoll que entn 
n~ "' ct~m oecupar cleatoa unmptos I 

O. Chlne illlpot;adOJ de Amoy, Shong&i, Hon-Xo;t~': 
completos trabalhadorea. Elloe Ulm pro.,.do bem naa 
Maari~la, Bourbon, Jau., SUIIIatn, na penillsula de M.
aeca, em Slngapoore, e a~ na Ca.llfornia. E isto é tio e:Ucto 
que ha quem penn que a em~ deua T~ iudutrioaa 
atari tãhu :reaerftda a aofa9io "I)&Oilica. de Ulll dos mala 
c!!11!atol• p'l'oblemu aoeiaea, a aub.Utuiçio pelQ traloalho 
liYn banlta do trabalho rorçado. {.dpoi~.) 

A aoloulaaçio européa j>ociorll. ser'l'ir para o f11turo do 
pab , c:rõari nlll& ra~ ma>a ~feita, nilo duddo, D\ea vo
tando um credito para a=ilio da coloni.uçio, ti~moa em 
'YÍ.te prestar um aoccorro ao preoonte •t.clO ela ~.Utura. 
que llio p6de aubtiatlr tam braço•· (Apo;adot.) Nl.o lnemos 
a ptevilio do fatul'9 ao pollto de abudonar e eaiJ.ueeer o 
~llll1tf, A o o o 

O certo é que oe Euro'Pêol <tt:.e se t<;!ll dirigtdo para o 
Norte do imperio nlo 10 à.lo dedicado á a~cultura ; e H 
&l!UO & eUt. se entregio, n~ q'ller.em trabalhar por conta de 
outriZil.a . 

l!:llea Z>l.o aoft'rem a .compllllh!'a. no traba.l.bo do eacrayo• 
., onde oate uiate, que:relll tambelll ser ocdd.oa, e á uada 
.., Ffttlo- O Chi.m nllo e anjelt o aoe tnesmoe pro juizos. H& 
muita injustiça. em julgar da ana capaciclade e aptidio pu& 
o traballio polo qua maatrio logo uoa primeiros annoa de 
ona ebo~ _ noate ~· J?Orque (e é razio que me deu o 
nobre ex-ministro do unpeno) homem eatrazho :tO pai%, não 
aclimado, ·..ma.. HndO o proprio Africanc, tem de puear 
par nm no.lciado. ( Apoiaclo•.) 

A quOGtio u~ UDl& proUtpta toluçio. A En.nça eatf. 
import&P.do AfriQ&DOS livres pan u auae colonial. 

S6 ao o11.vir Í&t<l aalnz: me l'tll~ : -llÚIIliO 10m01 
colonia.-E' lelda4e : ma& temos de lutar :na ooucurraeia 
com oa produetoe deatu eolouiaa. (Apoia4oo.) Nio quero 
imporú!çlo ia Aftieane&. m. 6 ~ 9-ue haja tTabalh.a
clMI!ll. Eata ' a maia -.ital., meu palpttante n-.idacle 
actnal. 

O S.. Paml Luu d4 1llll apllt'W. 

O Sa. A~ Ou -.as : - Em. apoio du minhas~ 
~estio 01 Sro; Leolwd Wray, e llolinari, etc. 

20 
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!56 APPENDICE. 
o Sa. J. DI! MEIIIIO!IÇI.'- :Por.Ol'll. eatou respondenio a deputado póde l'er que .. republieu do mo aa Prata úriO 

tsu ponto de sua &T!(Umentaçãcl,; ~o qne o no~re depu· maia proveito dei!ll exportação do quo nóa, e que ae fôre2a 
tado ~ oa clireitoa, que esta oii:o rea~ menos ~feitamente alliviada& doimpoeto <iue hoje pj.g1o u noa
de 10 "' au xarqueaw, não poderáõ •nb&istír, e de!J:IU'âll de fuer 

E po~ esta eeeuiib llÕI:l pos!!O deixar ·a., notar que o arti.- eo.ncunenci& n001 mereaà011 eons!llliido-.... · 
go que appareoou :no.·2•· àisenssii:o. nio' era tlío exigente,~·· ·os.. K.··c...,.u·,·.;.;.;·E• oque·nego. ··-- ·· - · -
conteatava-oeeom,. redn~ doa direltoade 15 a 10 "·"''' O s •. J. •:.t Mn.ot~~ç..; - .... 08 mereados ficará<S us3 

O Sa • .Avçvsro CIUVE8 :-Nilo queria nadA que pr..judi- ~ lllj>pridooi, nii:o aerao oatiafeitoa os juetoa d.-joa·ao 
euse ao paiz. "DObre depnt.ado. e " principal ~duatria elA pro'I'ÜLoÜl do Rie 

0 s.._ D.urr.s dá Otltro ap<U:te. Gras>db JiCA.ri &Diqliliada.... . 
O s •. J. JIE Ma.1110~ç~:- ... e que um dos no \nu depu- O Sa . .A. Ca4VE&' - ~t! enganado. 

ts.d.oa signata~io desoe artigo aasignou tambem c> que se 0 S J M de 3. 

aeha em di•cu•sâo. Mu, oenhons, terilo os direitoa in- •· · •• lElU>O!IÇ"' - .... com gran u.c&'\'an~ 
fluido eob!'<l a exportaçúo do Rio da Pata pan os porto• do para essa p~nci&, oom pnde di!IYaDtageln tamDe& 
Brazil! O• ""'PP"S dil:em qne ,.íio, porque a exportuy;;. tem pan• a& provmCWI do norte. 
augmentado... O Sa. A. C.4n•:- Ninguom qu~r illto,' n6e di•ergi· 

O Sa. A. CII>'VES:- O• mappll.ll dhem que tem dimi- moa int<!iramentc de opini~o. . . 
11uido. - O Sa. J. DE MuDG"ç..,-Pen.sa o nobre depnte.ao qne em 

0 l5• J. uME"oo~ç4 :-Do Rio da Prata. tem aug- diroitosn6s~!Amoamuito mai~fa>ol'ecld.o• do qmoaú·e. 
iaentado; veJ·"'- o nobre deputado osmapnos. publicas do Rio da P!'ILta! Enga:na.oee perfeitamente. IA 

"~ &pellAS ••paga 3 "deexpo~; :n6s temos lO%, 7 da 
O s ... A.. C.U-n:s; -Conteotol; tem dim.inuid~. :renda P:CriU c 3da~d&pro1ittai.al. &i bem qna o :nobfo 
. .Q 'Sa. J. J>E MEm>o~ç_., _Veja 0 nobre deputado u deputa<Io llle viri. com&objec\'1<> de que o:mrquenloaen· 

tabellas annex:lll ao relatotio do minioterio da fazenda. do expo~do pus pai% eatnngelro, Dão está &uje!to a este 
imposto; todavia ~g& 4 li 9ó que síio, 3 da renda. pl'O\'in-

(Bo czpczrlts tlllre o. Sr•. C'<a~u • B<Zio.) cial, c 1 ~ dcexpe<iienu .... 

Ont, pergunto ""' se esses direi !L>& inllnem Bobre o P~- O Sa, Du-r.u; :-Ew~e~ à.ireitos pro'finciaes mesmo d.e'fe!ll 
dueto, ae.ae republieall do mo da Prata têlll deixado de acaba.r. 
me.nda-lo por causa dos direitos, porque senüo a~roveitio 
en.,. do faTor dA lei ~ue isenta. de toao e qnalttner 1rnposto, O s ... J. DI: !1!.....-ç .. ' - Entio de que se ha d.e &lU>• 
e equipárlo aos do R1o Gl"8.1lde o• sens productos, que aio tc10.ta.r a provmcia, que pele acto adiicienal nio póde impôr 
introduzidos pela. Lagõa~Mirim! Po!'!ne é q1le as xa1:quea- •e nã;) sobro prodt1ctoa <le exportação~ 
das existente& na marSI!m ~ta do Jagaarlio, aa que e:Jtis· Sr. preai?en_te, e11aes impostos que hoje oneríio os produe-
tiio em S .. boiaty, S. Luiz, etc., r.e tranferirão para 0 &- toa da provwc:u. ... 
tad.oOriental.e ciesam-parW os htgares on.detiuhio i•en.çiio Os •• A.. CJUTI!S :-Note que não é impo•to i;o.at ao 
Completa de direito•? Isto tudo niio prova que e•&e< clireitos do Rio da Prata, como V. E.r. ~se. 
niio 1ufiuom m!l!efieamente sobre o pl'Odneto du republicas · 
do Rio dA Prata, porque lá se póde produrlr mais buato do O S11. J · .,2 :Mmmo.cçA ' - Sim, senhor. In:ls quein 
q1le rw Rio Grande do Sul? addieionar ao qne pagamo• a diferença de frete, a difl'~rença 

de segnros, o m11.ior .alngnal iio, Cllpita~ que !h emprega
O S ... .A. Ca~ns ,_Q que prou é que nem toa..s podem d.oa neeta. iudustrla, e o :nobre deputado ba; d.e reconheet;r 

apro\'eitnr do favor da isen~, e •9me.ate aquellaS que qtte ficamos menos fuorecidos IJ.Ile as re2n.bl!Ms do Rio da 
estão pro;s:ilnl" do lugar. Pr::.ta... , 

O Sa. J. n Ml:!'ID~:<ÇA:- oo estcu dizendo que as !abri- O s •• D,u;T•s:- Tambem lJl deve-se a..r o,meamo. 
cal' qne existi~o na marp:em direita do Ja~rão, etc., pas- S J '-'"-- r • 
•n~o-se Jl"ra o E•tado Oriental, e renuttcuh;:;o o favor que O •· • DI< ..,.....,Do~ç.o. :-....., obtetn-se :menores irotoJ, 
o :nobra deputado aeh .. tão pnde ; 0 qne prova i&to! menor seguro; ha maio abunà.allcia de capitae•. pa~ae 

por eUes menor aluguel, e por ia110 O!.!tamoa em co11.diçlle!! 
O Sa.A. Cu&l'U :-Pesao du'lid.ar em quanto ni!o hott'l>o:r mab de•vaatajosas; dá •e u:n& outra cirenm.etancia: o sal 

prova. no Rio da Prata tem importaçio liwe, e e11tre n6a estol. com 
O Sa. J .• ., M~:K~>o!l"ç4 :- A prova eiio 08 fa.ctoa. direitos reàw:idos, ma& tem ~ns; sommem·~e todaa eatu 

oondiçõea f~tvorav~ As repubbe&$ do Rio da Pr..ta, e wer-
0 Sa. A. C~r•vEs:- Desejo vêr dad.os eatatistieos. •e-ha que o! 15 r. aiio muito eompan!lados po~ ellu. (Ápoi<r-
0 Sa. J. us lfmi>ONÇA: -Esee.o dado• eetatiatiooa ten:t 0 do•.) 

nobre deputado é. sua diaposi~. ~ encontra-os nos mappu 0 Sa. .A. CJU\tltl : _ Pert.&-me V. E:J::., não hJI eaaa 
aunexos ao relatorio do ministerio d.afà.%enda; ahiverá que eompl!nu.çi<>. 0 direito sobre 0 pl V. E!c,. oonheoe qo.e ~ 
Ilos anuas de 1845 e 1846, etc., ot pmductoa Tindos pela La- uma ninhari&. 
gô9;·Mirim erio copioii&aimos, e hoje têm qllJiei desappa-
J)CJdo... . O s ... J. DE Ml!lú>O,.ç.a.: -Senborea, uma du obj~e· 

Os ... A. Cn.<l'ES:- Porque uão h& precisõ.o. çõe• que ap~tc>n o uobr~ deputa.de. foi que, nii:o 
sendo o ,!!>ldO exhtenta, quer nos estadoolimitrophaa, qu~ 

O S11.. J. I>E M"""""Ç-': -C-omo! no Rio G'nnd~. butan~ parll o oon•1l.Il1o, não hà,.U,. o :rne-
0 S11. A. C1uns:- Estio sujeito& ao impoato, expor- nor receio para as xarqusadas do Rio Grande . .A objecçiio 

tio.... t! engenhosa, !Pm dnuda, e "!ba%Cce de clifli.cil soluç;to; 
0 Sa. J. DE M<l<DOsç4 , _ Não estio 1u;eito~; oases ,...,_ ~:nas oe o uobte deputado "' lem. rar que este pT()dueto Jlio 

Q. • ~- ~ R G > • ,--- 'l'em ao mercado como originariamente W.te, e tem de 
uet!>s &iio equ:paraw;s &O$ .. o io rau<>.e.... paeu.r por uma. trantíormaçio, COIIcortel:ldo às llo&IIU !a-

O s •. A. C....ns :-.A.ati~mellte o JJigtiJiriio reeobill bri""" oom ,... de~ que ns. abnndaneill e qu.al.idade da 
produçtos que n~ er~ propnamente do Jsgu.ario, maa ele ma teria prima, .... U:n come nos gutos da prod.uoçSo, têm 
ou~o• ponto•, e que de(>Qi.e da. -•yiio da guerra tiveriio Yan~a aobre nb1, reeonhaceri ~ue eatae .liellráõ om in
prompta .abida.. YeJ:~ci-iel auperiorldade M f'6Mm &Üida mais protegidu. Ei .. 

0 Sa. J. DS Mubo~ç• :-0 fact.o que acabei de apresentar aqui O reemo, O jus~ reo:fto que Ull:l OS fabricantes d• Bio 
~ itreclU&vel, e em minha opiniio profa que o i=po•to niio Grauae. 
inbe 110bre 01 produetoo <to Rio ela Pl'llt... porqu• " in- Entendo que oa nobra deputados 11io podem por fónna 
!v.i~M, pot oerw que 01 ?NPrietaa-io.du úbricu autant. ~ma quarer qu a oonavreucia Uu.ppueça, e ella ae.. 
notlagare. por 111lnl lud1cad01 se teriio apt"~m~itado elo prl· a~ lego qu u ~tueu ~ aa l:i.bricu do B.io 
~po, do r ...... ~ .a lel. àa 'Prata aejiO tiO ~ qai PJ1110 ti.-- a!Dila ~ o 

Mu aind11. ha outro facto sobre o qual o!l'~ 0 :tnell preço da mater!.a pz~ > l:>e&tlt- a01 o'bri_prilo nio a6 11 
. teaiom.unho ao nobre depn,to.do. O• couro& :na província do nlo c:moortet oom ellaa, ~ ~ a lJftr.lhe os =-
!tio Grande Y.&lem lnCoa do que o preço por q11e aio com- gados •••• 

. prados log_o ilo OUWo laao dó Japario, pelo que o !lOGre o S. • .6.. c... ...... - Perd&e-:aae T. Ex,, ell ae:Dlollltal 
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q~- to<la .a procblcçio agricol& como d& ~· tom limite . 
•tval qiM Dio·. pOdo ,exoedeor. 

os •. J . ...;. :u.:.-.~ , -E qaal.tl o Umituat=·al' quo o 
11obre depat.do j~gt haftl'! . ·. 

--- :O Sá. A. C.Um:-- Jã eabe-qae •lõ u forçaS ài pro<~i"c-:" 
çio ;_ a agricaltura _nio ' oomo u fabricas. e'OjO! pr04uctoa 
póciem uc.der aa lleoe .. idadftll ao eolmic:o. · 

O 5)11.. DAKr_.. d4 tambem um aPart,e. · 
O Sa. J. •" M~:~<....,.ç.o.: -Fil:Wmeulle. aMm de todaa 

ehu oantageno jll. enumaiadaap6cle a.z..oe ....... oatra IIIJlito 
mais pod1roaa. Temos um !.Yatado eom o Eatado Oriep.tal, 
pelo qUal a importação do ~o na p:ovinria t.cou Une J"'lo 
ell(laço de lO annoa; quoae tem de findar em 186l.'Alli'Ylado 
dos direi toa da 15 " o :urque estrangeiro, 6 muito utural 
que filldo o tr-atado não ~ntillue e3aa iaençito, e em vez de 
OOIIaerval'·ae a liberdade ha importaçiio do gado para a pro
Tincif. do Rio Grande, elle !ofri-ou.erado de impoatoa, eomil 
sempre foi antea do tratado-.. • · · -
· u- va&: -E ainda depois ao tiatado. · 
· -0 Sa. J .· DJt ·t.flrt"'o"p :·- Tanto ilto ett4 Daa inten

çae. do Estado Odental q,ue o tratado tem sido por mais de 
1lDUl vez -sophiam&de, proo\lTando--ee aub>tituir os direitos 
que tinh~o a1do abolido.&, por impoaiçõeo diafaxçadas, o qae 
tem d&do lugar f. reclamaf'S81- . . 

O Sa. A._c ...... ,..: -Nilo 4 a. aen intereue. 

O Sa. J. DI: MUD01'1Ç4 :-E eomo o tem praticado! Nem 
trago o Caeto de ae ter prOcurado aophiawur o tratado 10 
lliio par~ prour. que a intenção d& republiea d o Urugua:r 
estA mUlto rrwufe&ta. 

u. Sa. Dvuruo : - Est& uaa auaa coavenienciu. 
(O• Sr1. Forw,DtMI<s. • .. L Clwlc><r, t,...ao opc• 111.) 

· O Sa. J. Dz MEllD~ÇA:-O. nobres depatadoa devem re
ellllhccer qll& !8to jé. nio é um discurso ; tenho aido obriga· 
llo a suatenta.r um dialogo, e é muito na:ural que eutfliha 
aido muito prejudieaclo na minha argumentação •.•• 

O Sa. A. C...vu: - Se V. Es.. quizer, nito d~i maia 
apart-e. 

O Sa. J . n:MM11elllç.o.: -Niio aeahor, holll'a·ID&mnito 
011m eUea; deaejo maito. aawfazê·lo, por que &1111 da•ida 
tem u iRtençõea maia puraa ; maa o aoa eo2irlto MIA 
preoccupado •.•• 

9 s.a. A. C.nu : - Se eati, é pelos pmcipio• ·a. 
&CIIIIcnA. 

O Sa. J . DJt M'PaoNÇ4 :- .... e tu deeejava allM~·lo 
U.ta pieocoapacllo. Senb.oru, a to!CIIcla eoouomica nil.o 
p6de ter p~illclJ>ÍOA aboolutoa, ou ante• ~ do oouo .P,riDcipioo 
oonsultar •• o•rcamttanciu loeae•, •• etl.ecialtdadea do 
pais, em q~ eUa tem de oau.pplioada. (Apoíllllol.) Eu 11iio 
1101! 0111 púlltica doa que pre!aram aa •lllta91* da llbe!'> 
dado .... 

o S.. SIL-nra..LoliO (com,.,.,.) '- N.eabum bom- a. 
bom MIIIO pretere &gitaçiio i> liberdade. 

. O sâ. J . H !fii!Jia010IÇA: - Nlo me referi ao nobre ie
putado : o noõre deputado aabe que ha opinillet exo~clu; 
Ilio p6de deaeonbeeer qne h a quem queira utet am6Cat'-se 
aosexceaooa dalilMrdade., do 'l."""~·la dimin11ida por limi
tes ~~ oa Dlais justo!. l •to é o '\Ue en. ia cU~er; por co~e· 
qnen.,. ll>to~Tompe-me sem r~. . 
O~·· So.YrD& t..ao : -Façoa~opuaqueniio 

'9~ palrar AObre algnem. . · 

O Sa. J . .DI: ME!I_ç._ : -Eu nio Í&QO inainuaçõet ... 
V ozu: -Nem era ca.paz disto, 

o s • .- J. DI: MZI'I-Ç.l: -Se ti't'else • fortuna. ele ser 
:naia eouheeido pelo 11obre deparado. por certo 11iio me 
sttibrruia ll1llll in•inuaçio : pooeo opP:,r á opiniio do 110~ 
deputado a minha opinilo maito fr&llllll, rnaa n~ nrei 
!l"l,UÍ empregar O BIOlO po1100 getleroeD U Wiu~ c!M
-...-(.f7'0iadar•) 

Dblà. oa qunm -pol\tl.~ ~o-m~ daa agiaOISt•l :u -rid& 
~oa antmdoque ali~ dne cunhem ter pri:Dci
CIIot que a~· Eatou }Jef~Udfdo a. que uma ~ 
çlo ~'t'Ol allldlil~u~ h illdustriu llo peb 6 o tmleo 
Cllllhlbo para • l.!birdade a ..... üul.urtriu : o U!lioo meio 
• u p&o - Mpnm9& par. po4erem nateaw eom ftll· 

: ~ a OoJnOlU'l'llllcia. Admiro tanw o falnoao ectadisa '{ue 
faz a gloria e u aaudadee da Iugiaterra pela h"berdade q_ue· 
'proclamou. do commercio a da induatda, como -pela J'OIIla
tencia que empftjlOil em proclama-la. 8pllZU clolbrados -de 

.llmcpazílàc.-forte<lll&- a exigõa.-emquanto--..,t...UU. q~MH>· 
oeu pai% niio tinha eb~o b coJ>CÜ~ de poder goqr 
dessa ll"bcrdade •••• 

O Sa. -'.. Cll4"f'U: - Emqnanto ente11deu quo nlo podia. 
ltaliaar a idú alo !quiz ser mAl"l!r della. por(lue nio 
tillha maioria -para ilao; u!o qni:r: saeti!lear a idtla, quiz 
fazb-1& triumphar. 

O Sa. J . .,. Mz!.DOl'lç._ :- Eu entendo que· eUe oomp're
heDéll:ll perfeitamente aa neceasidad~a do aeu paiz; quodo. 
fez pusar eu a idtla, j6. 8 indu8tria d& lc:tlâterra tinha· 
chegado a tsl estado de aegu:'ança quo podia 4eaaliar a con
cwrcacia, porq:11 aprerentava oe oena Pfod<~ctos ""m maior 
perfeiçio e barate>.a ; foi só entiio que elle "lio qne e..,.; ch ... 
pda a occaoiio. Façamoe ontm tauto. Seria. rcmarca-.el 
:mpruie~~cia uil.o cercar do cuidados o h>faute, c a pretexto 
ele o querer dei>tar gozar· da aua liberd&do, arrisca -lo. aos 
precipioioe. E nó• o qus aomoa, aellhoros 1 

O Sa. A . CIU't'u: -Se u fi.guru t'betorlcas de V. E% •.•• 
O s.. J . u M"""o"ç.o. : - Éua figura 6 n iirulgeD11111<is' 

peifeita. do DO&IO. paU.... · , 
O S. . .A.. c ... ,.,.. :-E' a imag8Dl de to<loa. 

Q 81. J. DE MEI'IDO~Ç.t.: - : ••• que esti~erell:l :wi DO!SU 
oircumatanciu •••• 

O Sa. A. CI!LOTU :-0 infautcque eati com fome? 
O Sa. J. ""MEI'IOOIIÇ•: -E' preciso 'dar-lhe de comer. 

Creia o nobre deeutado que com esae&JI vistaa estou tratan
do doa meios maui faoeio e mt. eertca de a\lpentar o pro· 
dueto. 

E atou OOII .. encido de que a iud·utria do llOSao paiz aind& 
llio cat6. tio fo:rtemt'llte estabelecida que Dão preeiso de tal 
ou qual proteoçito, proteoç~o ruoavel, e que dure só em
quauto fôr lndi&pe11ea•el. Niio t enho, aenborea, empenho 
- que seja dado am privilegio á. pro•iucia do Ri~ Grande 
do Sal ; aou Rio·Grandeaoe, e prez.o-me milito de o ler ; niio 
tt-oearia o 'Rio-Gra11de pela 111>1ia rica e tlllÚa pod~roea daa 
nonas pro-rineias. ma. não me esqueço dt que aou Br&%ilet. 
ro, "nullcll aacri fiearei a minha patri&á minha pronuoia.. 

O Sa. A. C&4Tlll : -Toda a. protecç;Io eati em outroe 
m l'ioe de animaçio, em machinaa , bou raçn da aui
maes, etc. 

O Sa. J . ao: :M~ru>o:<Ç.o. :- ~nhoreo, aerl\ 16 o xarque es.:' 
tr-aa~iro, uu antes. aerf. aó 8 iudaatria da pro• illcia ilo Rio 
Gralida do Snl slluella que go:z.e d~ protecçi<o pela ia:,PO•içio 
do XArque eatro.ngeiro ! N~o ba. 11hi tautae induatrJas. pro
tegidn~,oontr& aequaee onobro deputado do aeleTimta ! . . ; , 

O Sa. A. c..,,.. :- V. Ex. qne aa dellllllcle, • oo11te com 
o meu voto. • · 

O Sa. J. DE ll.DaOl'l~ :-O uebre deputaclo ~ê qncto 
trabalho tao.ho ticlo em defendar .. ta ; ouateJito a minhu 
doutrin•; estou penllMdido de que emqU&Dto no noao pai: 
niio e6ti~erem bem Í1111dad&s u inc!uatriao, em'l.nanto ellaa 
Dio l'nderem afFronw a collcuneucia eatrangeii1L, H lbat 
deve ·aar uma protecção ruoavel; ruas o 11obre aeputado que 
pareee excluir eompleWllente eete systema, pódc dar-~e a. -
e~6e trabalho, e ter4 mu.ito que fuer ua oosaa tarifa. •. 

O s... A. Cru...,.. : - 5.3 COm"'? por nt& qne é a mab 
prejudicial, e oe nobre• deputadoaniio querem que e o tenha 
ruil.o. . .. . . 

O Sa. J. 011: Ml<liDO!Iç.o. : - Tenho-~• eúorçaio pbr de-
m onstru qno o utigo é prejudicial; c:ooheQO a ex>atencia 
do mal, mu eatoudo qu~ niio é oato o melo ie o n:mediar8 
porque eaton conTencido que o ptt~ueto, Da f6rma e qUZL
tidade em que #o - apresentado, nunca ·~~otisfad. 1:ioia& 
u ueceaai4&dee do COIIRJilO- · -

O Sa. A.. C...'t'II:& :-E'~m~rcon.&AioqueMe~ 
O S.. J. H ~ça.:-T~nllo aempre eon!eswto· a 

'l'tmladt. ' 

O Sa. A. C...na:-EntlonunaaquraeGIICrllrftD.Íiia!-• 
o s •. J ... M-ç.o. :-Deftria ter dl.uill&d4-

io I!Obz-t Õt,Ft&ÀO a ~~ ba pD!ICO êlê. Se O .pro'
-prio p 't'l- 110 merCiao, O .,nnmpõ c}Q DOm ~ 
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Siri& •erillldCro.~, ma. eo~; il&faeSU".-liii.L.í&bl!icato-}!lllt. 
_t.....,.forvl.açio. :Ma.-podoa:lot..IID.~dlla.-poiu.n.• 
ôel.,q'la' .. ~-· . ; 

() !!,... A:. c..,.,.,., -Esti' ~=do; pm-euc •hàfldi> · 
Jl!ld~m~ o.·. pmttet<wdil ·.l!ic G~ ·a~ <Xm~:-

0 S~t. .t "" M'ÉIIDDKC.O.: - POdem temer o moDQ~ câa< 
fahri~a e.trangeiru.... • • · . · 

O.Sa • .\..C~: -Nego •. 
·o s .. ,J.·.··• x-~= -O tiosoo·Ea.lineo"ó mamoueruio· 

qtte o d~s!as fabrie:L!!, por con..equencia ellall:podo:m:olf'ero..· 
eec p.!la.-.-ia:'P:~ÍIIlll.li1&Íor-preço; logo..Q Belliilercadoha 
de, oet: o pr.fenclo, e senmws n6! ~· da ~,m.e;. <lo.'RitJ; 
GI:Ulde obtigadoa e..levu-l.he&. o nosao ga.io_, •. 

O s ... A'. c.-.. vu <-Nilo·&· e=llto; nem. provou.·-q-a.e·o. 
~ero :no Rio Gra.nde foooemal.,..,ner&àQ, 

(Hc> apru-eu•"'t~ot Sn. BeUó, e .t~z,C1i<Jm.} 
O S•. J. ""Mu.u.,.._:~; -0 meu.objecto tcmAido.J)ro•lllt: 

~- u fabricas existente&:· aot.ualment<> no ruo. G.-á.nde-. 
não ~_>odern mante~>.ee·~ C<Jncurren.cia oora.. u do&. &tadoa. 
elo Rio da. Prata. desde q11e lhe! f5t~m tiradas aa V1U1tAg•1na 
qne têm ~etualment.e. A. nosn qu.estão não -é S6 m:..nter u.s 
no~»u · fabriM.s~ ê-tJI.Il'ibem·~üi'teD.~· a.·"eTellÇie ile gado-Da 
prov111eia do Rie Grande. O nobre depntsdo•sppliea ~
tio os princi pio• g<U'118!1 a ... •c:iencia,_e eu.. es>têado. que o 
grande 1Uerito da •eiencia economit!A pro•ém.do estudo da.& 
cirenm,taucia• do paiz elJl que têm de ·a~ ·"F.P)icadõs·o• 
nus pl'iacipio•..... · 

O Sn. A. Cou.-vm;!- .J""tMttate. 
O S>~. J. DE M~-.-ç.o.: -J:ra.o jli!ri;o ·q-ne'Ulltzepre!en~ 

tlltlte do Brazil. tenhA bom dueito em· .a bando= a. ind:á.SO< 
l1U de uma prooineia., porque essa indnstrla. pód:e•se esbli
Delecer em outra qualquer pane, ainda m.esrno em um pai% 
estrn.nge!ro .... 

O Sa . .A.· Clu.TEs: -Reclamo con!D isto; :oiio quuo de 
modo algum. abudonar as fabricas do Rio Gunde. 

OSa. J. DB y,_~oQI'Iç.:-M1l8 dis!e· que era. indiiFerente 
quo eU..~ c::~tiveooemaqui ono.li .... 

O S... A. C....m:-Seria q11e~tiio de con"eu.iellcia em que 
niio entro. 

O Sa. J, os; lft:Ml>O:O.Ç-' :-:Mu, nnhllt'es. com a su.pp-
sõ:o dee•eo direitos n pronncia. do Ri~ Gra.n~ havi& de (l'!l'· 
der muito, sem duvida, m.u eín nona rulna :b.a"'m.os de 
a~:arretar tumbetn .... 

O Sa. A. CB4VIll! ;-E' nm caatello. 
O S•. J. DBMEl'loO!Cç."- Deate :Dlodo niomedeiia<"he

gars·aollclusiio ~lgwua .... 
. O Sa. p.,.,SIDE!."T& :-~ ha. dn\ida; assim Dio póde coll

tinUIIJ' a. diacnssiio. 
O s •. J. DE l\fE:tDO.'I'!'4'- Ma.s, Sr •. pre..idente, a· 

nou& nrln11 ..,ria., ootno ia. dizendo, acoonpanhail• de des
mntageuo -para. as pr.ovizlci&s do nort.!: t -pro•iueia do .Rio 
G!'lln:le offo:reca a e.saa pro'incias 300.000 boJU llOJ:Uumi· 
dores; •e f(; c abaniloJlada a naaa. illd<lStti-!1, -"e.lliv tiver
lDI'S meios de ou.tenta-lo. PQI' cuto que o que hoje importa
DWS de"aa pro.-incias lia ofu·diminnir muito. 

O. que virá. p0i~<le wJ da adolpçi<• ~ta. t~~edida! Em mi
Jlha opiuúlo pa.ra" preoente-acllii!unliçd.).dr. ~ta pubü<:ll. 
e. em um futuro ponc<l remoto"" mal"' cnjo qna<h-o acabo 
ie 'M.Oslr.!.r á eama.n.~ .., · 

O S11. A. Ca:~n:s: • . O Rio Gnnrle ba de prosperar wn· 
pre: mas depo'" Da aboliçiio desses dirtitoa. 

O Sir.. J. "" Jdni>OI'Iç.t.; -Pr"""li!Wl<. lZUÜto- oa..bODS 
;lesejos do .nobre odapulado. maa.wtalizmeme clla.~ 
..tiio;P"~ famr. a proaperid!lde.® Rio..uJ:Illi.Cle.-.& qua-l!io 
l!IJ.II.l.tO all-ncerG8,_ 

0 So.. A.. C114VES :- Apoi.o.ilo; 
' ().'·S., J. JOIIl· M~4·:- .... lllUr -1:10' lllltltiàD ·.mn 
~tle -siio·~tet;aad.O~ niin•'baat.áo. })!lr'l..!.azer a. Fortuna .da
qnella provincl&. Sobrlltndo, Sr. p~iil!!llte, tod,. a .medida 
de1c ~ o~nDidaàe, u.cleatlt .nii.o podi&.ser.lllaia mal 

· ....,.,lh•d&. · Pms é q~W~aõ ·a.· pro.incia enã• ~ 'Um 
~de ..W. ~-a ~~tu~. U.:U... :ba-penaitllaaim a.ecuso 
.._ugayiii>..qo~aelheM. de:::oppãrat,e,_.o~ á 
~do--~·F~<Zinlla.cillalldo11e pu-

Sea8ão e'lll 26 de A.pto. 

oa~ GRa,U;õ. 

. O So.. Gn•ii:o Plnaro: _;_ Levanto-me; . Sr~-P~ 
· p~m awtentar o artí~ additivo. ã considen.çii.o$ camara 
· apresentad~ ~!o meu illW!tre rol!'.êga por. Jllilllla. promoia. 
o Sr. Dr. RlldrignMdoaSsntos. Flillode•e&'em~qmrMaeu 
n·•b,.., :unigo pt"Opôe.que ee contueto&...elebrru:l<ls ~ 
llO& otlSUcan~am.~açio@ .tot:>po certo da ~ 
ou.. de salorio, .retribuido. ll<lt- meio de.um&,qQot&-·P~ u 
prod~cçiio, ioto e, 011 ecmoractos.U.toitula;dlla.cló-p!Po[cer~ 
sujeitoft ~~ d.i~!'Oaiçõe5 da lei de.ll de Outubro da 1837~ .. 

Esta 1dél\, Sr. presidente, fói uma da& qneuca~ i 
l~bre pemiclosa . C).t18. neata caía lavrou. a e&fta. allnTiiíO'aé 
Qddirlvos que aqm ~eapraentãri!.o na~-discuuiio do· 01~ 
me!lto, Rlluv~ e._ que d@a OOCIU!iil7.a4 dito. eal'irituoso :U 
"-111 nobr& depa.t&do ,.. pro\'inoia· do lüo a. Janeiro, que
dea.ominou & caea di&Ca.&$0. o omrll'"'- legialotivo, OD._ 
emb..,éll.riio toe!» . ._. prete~e•, tal qll&L como uoa omt\IM 
vebiculos emb&rM todo o que se ap~ta deOentemenla 
t'l'&j&do, e pOde p~ o illlpo•tc? da p~~- (Rüo.) 

Bem que en eoreJa. pmsUilciido; S:r · -pres~dente, de q'l!-l! a 
epideiDU. re~ reminlio, bem que estej" incliiladó ~ Cl'er·que 
a. forÇ" da febt'l! jl. pauou, como comtu.W Podem ai!cla eXfso. 
tir incubado~ 11lL e&m&l'& ~na ~811.1 do CODt.gilóó 
apl'lli•O-D>e em defende~ o an.r,;o adaitivo a:qwnnel'el!ro,. 
~ ver se o livro de ICl''Viotima de alg11m ~ t!llll!Of8.CÜCO; 

E faço-o, Sr. pretideute. C)Om tanto maiuflinc()eintll• 
~·se qunto que .-.jo-de.-date·daapprowçiio dalleal'ti~ 
o de•envol\'im.mto â.a.<C<:llouiu.çiio pelo 5:fetêm&M ~ 
em miirlia pró-rincia, e con~temm>.te o cle~~Ca.'Kll~to 
de.11~ .. bsouta; tãQ I:'!IIlorecida e definhallteá.mingwr.de 
recun;os e de. &nxilioa propriós c indisp~~ pan•eeu 
progresso.. . 

U• Sa •. DI!PtiTA~~G,-·Acoml:l:a.rieaaeayst>ma•decolo
nisa~ vaiatnua-la. 

·O ,g.__ G•VIiO P.f:ritml : -Eu mostruei mlia !:aldl!i~lll! o 
genero a,. lavoura d!l província. de ' S. Panh>não I>ODipgrtlr 
outro.. sy•tema. de coloniJ,açio que .:1\iQ r.eja. o cls P~
Anus, porém, de entmr nesse desenvol-riment'.o, V. Ex. Sr. 
pTeSidellte. me pern>ittiri.· f&zer~aeollllider-.~'80-
br& & m11.~~eqll>! tnn:a oa.$gQ &.idtdvoca.-qlle zne.;nafil:o • 

E'.UI ú.eto ~.rec:oDheoido, senbõ.ra; que a la.
-dopam d4tmha.e1l101ft ,!lling1l.a...de.loÇ().l ~ 
~l'ltlii!Uio<~ubatituir ot bralloe e~~nvoa,.qae· de-dia-a~ 
~ndo esda. c~ mai~. {ApeiUoo.) 

Carecedora do. todo• o. HCil\'!0& mw~~no....;.& 8\lli.:\-Bk 
&liina m111111tenç:Mo, pri~da-de toda,oa~ <1a ~~ 
~~ ll&·raio.da· lf·~iliu,a. -de-~ 
ella;qi P"'ICO&po'IIG0~04l~do.< e iÂtl
~ reeonhMida.portodoa, daaae~ .maiuimplea.la
óar aaé.o hoznemdeEtbào.{Jpoiad«.~ .'l'oaot~ .olllQa.a 
obt&naio'CIJZR.aDI:ia,_.-Q..,himenw~el'ip.; 
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·o~. ·G .. Yao.:&u:oro , . .....;u vou :ilei· de'DIOitrar·o~ 
~tio. hei :de-provar!!.~ eas_e ·s~. "'t'Nferido ·e ·prote
-~do ptlo 110~ <=r:.-mDlllil:l:'o, aa '->da à.•t•ml&oa Brapos~ 
cc'do!IOI!:l'TO.PnBtariOI ••• , . . 

.u.... .,.._,....; rr-,~· .... u.favor·ln'Q& bo&:oplnlio, ·&·.opi~ 
niào do Sr. Paula a Sorw.. · 
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APPENDIGE. 
•~ ~ flllta de tetD.po 6 a uica deíesa ~ue ~~~ ap_.nta. por 
parte de::). Ex., bein triste e'dolo.rou.(!& la& poaiçio • . 

Se o nobre ex;-ministto tllt.endi& qo.e o ayst..m& de parce
ria. que· é o qo.e te>:a_ aPTese?tado em .miu!>al'~·i~e_ia. rea~- .. 
tndoa '""n.tsji)S()•, bll<> ~rviA pal'll 011~ pro,>.neuo~. n~o o 
aceituse pe.ra estu. 

O Sa. GATllo Pm;cno : - Sei que t&mbem emigrio eo
lono.. maa em peq~encf numero, trneailo algaaa meio& ; 
po~m <:ssu meios aerio ~llfficieutn pa1'& 'tlllleer u ·dilllcol· 
dal!es que mencionei f · ~io, P'>T certo.· · 

U• Sa, DnllT,.IMI :-Pus o Rio Grande llio N"e· 
O Sa. Q .. ~ l'EJ:t.oTO ::-~ pe.-.- o Rio Gnwàe •~!o 

_.,..; er11. l'reciao pan. ali estudar outro •:yatem.a UIIU& 
a4&ptMo; mu niTo negasse todo o auxilio Aquelle que p~ 
pera•a na provincia de :5. Paulo com •=tagen& p!U'& o patz. 
E' por is~;o que digo quo o ~obre e:r:-mlnla~ ~ilo eoneulton 
as eirenm~l:ftlleia~ e neceS!>dade>< das p~o.,n<:as, porque se 
•• e•tudasse havia de ver que alguma. P.xis:em, c:omo a de 
S. Paulo; em que sõpelo ~:rstellll!.· de p .. retna podi&_a oolo
'ci.ução d!!Mnvolva-~e. e dar impulr.<> "t..voUH exntante. 

t: neoeoaario ser intel'rll.ll1enw -.tnouho ao que 'DIOfV 
no aertlo, pera auat:ent.r &eme!hante opiuilo. AqueDe que 
aptD&& llllll Ginbei.ro par& tranoportar..,e ao lagu em qae 
ertlo aa ~ qne llio Rirem dirolda&, oomo poder4 esbbt-
1«4lr•ae, aenr tor força. ~ q11e ftzrça os eotorvO& e eJDN• 
ra~a quo li encontra T · . 

:56 um capitalista, qtte poua lnar tauita gomta P.Jil' u-
. rootmr esau pri~ç<le• e veactr aaes ob&tac.UO., pO<l.wá &.. 

1.<:1' alguwa eouu t!DI tMI lngUaa. E ••aicn,. 'betn d~ 
M~iio eagotadDs o a ~nraos 00'111 C).UO ti terno emigni(lo, e, 
oorno o~ que nada tco-.uerlto, ~cre yssa&r por g~andca pri-
'l&çóes até fi.,.,..,m Tecin:idos ' 'mi"''riA. · 

Coherent"' ()Om S'\US priocipios, eon:t •ut.a eonvi~•. eom 
eeu •ystamc. o DObre e:l!:·mlniotto 1>1and~11 wedir e demarcu. 
u terrao deYolatas. Pus i•«> S. Ex. fe% com que divrrsaa 
commisroõe• p~m prr. di!fereutl!s pravinciaa, e em ~ 
du,oude tae• oomtDl•sl!e• cbegilo, l~vante.•se um bra~o, 
como um protesto 'Vivo, conlnL a manatl1' menos ecouomtca 
com que" tem gaswo diiJteiropublic;a. JNao 4~01-) . 

· Digiio os nobret deputados ~l& P't?VlDI!ill. do Rio Grande 
a06 que me bonrio com -:eu• uao _apotados, os ~xC!eSsos e~ 
Cll!i<lalos qua ae tl!m prabeado ali, e OOJDQ ae telll pl'OOitd.ido 
:pa nae<liçi.o e dematcaçio de attaa t.erfts, O..., pergo.nt:? 
e11, p•ocecli..-se assim oom al~a """togem_~ a cclozn
sação, pan o pai:o! Eota é que é a qull$tl!o. Eu pe!ISO qo.e 
Jllo, e :Dem..; de que serve vender pedacil>h06 de t~ aos 
colo'no •. Podenl e~~te systema &er mnito bom pano fututo, 
e nem eu o condelllllo lt'lllio 1UI. :J.Ctaalidt.de ; ma• para o 
pre5ellta nilo é eonoenieute, uilo tru VU>ts~; e em pri· 
Jrlairo lugar é de mieter utisfa:tr u n-...idadea do mo
mento pa,. depois euichr do futUTo. Nio ne~ .a bondade 
da co1oniu.çiío upo'Dtsllta pano. u moo.tu; sito o'bV>aa u van
tage'D~ que dalla. ~anltiio ; Jl)&O cu q~cro que euid~os pri
meiro nos nonos la.~ores que estuo Velldo deCilhr~ ot 
aeue est!lbelecimenl<ls por falta@ meios, por faltA de traba. 
lhadotes. (Apo~.} 

U• Sa. Duii'I'~DO ,_Foi o que fez o nobre ex-ministro, 
O Sa. G•Tlle. PaxOTO ' - Como! ae a la'I'Oura. uiio tem 

braçe~•. 1111 por falt& deste auxilioella. clae&he de força e vigor, 
ae ~oe oe di&a e de toda 11. pane clamio os nos aos lavra
dores cout111 a inà.itferença ào governo? 

U:ru. -vG:r. ' - Nlo houve tempo pa" iuo. 
O Sa. GATllo PE•x<lTO ' - Poi& 'llMo te\'~ o nobre e:r.-sni· 

Distro tsllto te11>po T Eu jt di&M qn• a Gdtn<uil~ de S. 
Ex. níio íoi de dias, e nem aei pu& qurmdo pr<lan. a so
liiÇil.o de umr. quaatíiotio ~Ye. (Apoillw.J 

Sr. pre•idente. 0& mouvoa que fazem JU}g'-r autiei~clo 
o •yatem.,_· do c:olou!••Ç'lo por gt"'t:lde! aueleot, 011 grupo• ela 
cololl.ot propt~e&otr:os , slo 08 •egu•urea ; o~ Cüfo.t~oe pela 
:~~~ai<>t patte •6 emi~o pata o llosso pah: obrigordos pela. ex
à'eiD& u_.id&de, ooll&ttwl~dos pela falta abtolat& do 
Deceaa&rio pua a •id& ; tiiO faltoa de :lllci. .. , tiO balciot de 
reeUl'soa qae nem ao menos pód~ pagar o iwpo~te do auu 
pa&sa~nt. AJti'lll quaudo o elDigrallte ae aprueuta. entre 
u6a j!r. estf. enerado de uma divida, que &e tom& maio~ com 
as despeus C).UO :preci• ra..er eom o seu deoembarque, e ou
·t:ru qu .., oeguem depois. P~rgttnto, de que •ervil'll. oi!'ere
cer a e.;.!eo hom~aa oend~ daJI terrasqaeoereuhiomedido! 
Çom que meioa P<>derAõ elles compri lu, qn&:lldo ~ao 
paiz seUl re<:ursos, e selll credito! 

Respender· me-hlio tahe:r: CQID o honrado Sr. presidente 
do conselho : c Dém-se-lhes u ~que preci!ão. uma v~ 
que niio podem oollllpra-las. • Aqui, de pusagem, aeja-Jl)e 
permitticfo esttt.nhar que S. Es.. se·lmtbrru"'e ae doar tatra. 
aos e:stt111>geiros, qnaudo ~*· liAcionae& ellas ~ aer •e.n-. 
clih•! MeeJilo &Him, perg=lo ail1<la., elo ctut 8eniri. doa
lu, se elles 1lio podet~~ C:ulti•a-1&.1! 

Todus sa."bem • • düiietJldad~ oom q"'e rim de l~t.r aqud
lM (\Ue ~io dd!orar & tel'l&, cfetTUbU ali ma;taa, destDCar e 
:rollear O 10lo. Se O c:>l0110, por falta ele lJ2eice,Jiio pl)tlt pa
gara suapaetagem, se por falta de reounos nlo pMe &ia 
u primeiras eles~ et11 Rgllida 110 -a.-ba!que, eom 
que a11Dlloa, -qlle .oecouos ~ ~ -GifS
Calclaclea f 

À maior parte doa emlgraniH precfK niio eó do n:riüo 
peeuniario, comoàoootroa qneouj11dem DOI arranjo. 'da 
111a vida. Complet&mento etmmhoa. igno11111do tn<lo; • pr&
ci.oio ser Ulcaminhadoe por ama. · clirecçio cuidadostl. 
(Apoia.W.) · 
. As terrat a~volutu qn~ l'ode1l1 - "endidsa &OI eol~ 
estlo em gerals\tu .. do.a en~.lug&tas afutad.~ ele P'"O&~ e 
sem aJ; visa ele oommuuicaçi.o preeísu para um ·tnons~ 
ee<:~nouúco doa pzoduet<>a. e para se procnrarezn aa pre~ 
ela vida.· Os <:<>1ouoa acbarlão a· .:.da puso obstacaloe e 
diflicnldadea, qoe nilo podeado IIUVIIIJcidU}?QI' elles, h&rião 
de produzir o de1eoroçoamento &J?rlneiplo, o maia tarde· a 
pobí'e.ta e 11 desgraça. 
~· engano por ora aer ptopriet&rio· aetn o eouveuicte 

apoto, e sem certo& rec~ ; llletmo p.ra a<!Uellee que têm 
algml• meiO!l, setD. a uperieucia nocouaria, guta-lo..bilo 
sem proveito, eomo ji tam. a.ecu~clo numeroeaa 'lliZ~, Dio 
ba."'eelilo quen:t os KQie ca~te. 

Genlmeate se dU.11a ltaropa que quem vem pan·o Bruil 
eom dinheiro perde-o, e quem. vesn -em~ ~;&uh& di
nbeiro. bto u mais das "41118 ee verifiC*. A r&Zio ou. os mo
tiYoa IÜO ll&tllrael, Qe qae emfgr~ OOm Wtantea
nilo estiO acostumados a um trA'balho l*'oao, e por isto nllo 
se qttorem anjeitnr ao ela n011ea Ia•ocra. OrdillSrÚimeuto 
vê1n com grandes id-. <lo refonnae, e qaerem applioa-lu 
aem Cl<l'Dhceer u plantas, uem 11 terra. 'Dem. o wmpu COJI
-r~ieute, a pordem assim ~nuitu '1'\l:ZIII 111n &uno e maia por 
to•m-. 

Tam'beln os que ta111. recu~ procurio anujar-rre bem, 
e ;,}'ft't &\Uvetnente. la lo é um erro qua tem Jl!rdidO e ha 
de continu!Lt a. perde\- ~~~ gmte. O asenc.ill f se COJJ
tm~ eom um •brigo qoelqu81', e tratarem du plaJJta
~ qtte P<>de111 suppth- de maDtimeD.tol a ca.Mo o dez o de
vido renaime.Dto DO teU !e=po, 0 mlbalhO feito por anu 
mio& e eom intalligeneia ó ll1\\ito ttndoso 110 Bnzll. \,"m 
colono que niW •u•r fazer experieuoiu llo prinoipio, e :re
•igna.·ae a ir melhoriUido pouoo a. pouoo, coa forme u ob
ser'l'açúe& que fu, irá de oerto por dlute. Mu qu&lldo 1!1 

querem •F~t.r.logo que ohegií.<> o" .,.tallolecein, do me
tbod.o do trabalho adoptt.do, .alrrn~granclea ~juill01 e 
deS~U~im;o ao 'er aeu.a eaforçoa !taar:aao.. · 

O colono tem recunoa, o telll "!!uella P:!!puguaneia ele 
t"balhaz pol' 111.lario ou oomo puoerro. q;ue, •= vu de es
tabeltCl&r-ae eomu proprletario, .,.; emprep.r-se ua la-
ra exiiÚlllte, tado tem • ~ elo 1011 tnõalho o ao fu\u· 
ro. Em poneo tempo e•tari araonm.do de OWIS divic!u, irá 
pouco a pouco formBllio seu pa.ttimouio, e paaudos os pri
meiro• IUU)oa com priuaç<~es e peraeverança, poderio mandu 
ll miser!e. para o lliferno. ( ltiao.) 

Sr. p~Uidente, eom a cessa~o do tranco ie AfriCIUlOs, o 
pai%,. pa-ndo por UlD& J>fOÍuncla ~•oluçito aeouomloa, 
eltper\mt'llt.o'Q. um abalo notanl. À dimiuui.çio doa b~ 
para a lavoura nio se fez eentiroonaideraVelmenta a.t~oaiUlO 
de l8S6, que foi me11>0nvol peloe e3tragoa que fe:r. o chole
ra-morllua, redU%iD.oio a. •1:1.900, a~ fortuuu e a procl4~ 
espantolaml!llte em -ruiaa provincüra. 

A lavo ara -pl\de a princlpio supprlr :U taltaa pela eompm 
de eeen"06 do litoral, e per p~ tabaloaoí padmiOos 
la.vradoras do mb.la provmcia chamar a aea• eata'beleci
mentos o. brsÇI08 acrno~ oh& ~CÍN elo bOrtlll, · 

O litoral, que oocupe.-se :a:ws. e qusi esela.&i-to ela 
pequenala'I'OIIra,des~· cl6 braçi;JI,~
IlCJ n11birio de P"JÇO oejp~Moelllimeu\ieioa. E' m-tJK. 
t&"6lmente esta uma du eauu. aquue ct...~t a 
-dos~ aliiHIItllfee. (Jf..UO. ..,.WO..) · 

.._ mrutna • .,. molhoraJilnltos 'IDI.~ tirirlo laul· 
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bem muitos b~ ._ l&•olll'll. O mal d~'Vll-te com ·, ·ministrar .PUS. a repo9~ das t.trtu, ou· DUtDdlmdo oe . 
mu~ d~ Jocaliduts doe -eacra•o.. e a arithmetiea po- proprietuloe ramM eontraelR. :pa Europa clireet:amenw oe 
litica eoxnparanào a6 a prnclncçh clo6 ~a principaa da colõUCIOI de que e~~r-..;em, ou procurando sociecla.dea ou 
cult.u:a ""'i'ortavel doa 1LDD<lS _anteci!dente&, e .aelumdo--a empraarioe que a iaeo ao ~-. como ~- tempo 
C!UUÍ igual, não aa~·~ ... --.~=en• d.a oa~o~i'.ao . eetav~ p~~ .tgane f~lldcims.~oà proviDcl& de1!. 

· waivio ·n- •flilu 9110 ucqUilliaador, quo oa un dO Paulo . 
.lhar no flltnro, o doecobrir no .eata.do do paiz ~ . O nobre e::z:·mluiatro penaava que, asaim comO·DAq~ 
eo11.1a de .licl:icio, aja aoluçio havia de &PfArecet 0~\"e, . tempo· OI fuendeiroa ào :Sul OOIIlpr&do o DIUdt.\'io v h- OS 
(Apoàldof.) t~~ert.Yos du provinciu do Norte por pte90 eleudiuün0, fa. 

O anno del854 de3pertot emnm oa legialadol'tll \ue com- :endo pu& iasogranclea uerilicioa,e.aaim tambem, l pzopor
prehendl!rio a argeueia de tomar zaec1iw Hriaa, eM'l!ea$ ~quo. e&te recureo lhH foue eaeueeendo, ou _porqae 01 
e prozaptu, VÍ&to como o . governo niio tinha prevem.do a proprietar!e& do Notte nio j ~m m.a.ioi COilveweote 'Yell• 
tempo ute mal eàam&ndo a em~ earop6à; a lavoura aa.to., ou pontue o oou nllmero fooee di=iolrlndo, oa porqae 
requeria prompto a.U%ilio, oem o qual havia definhar e ao r- -mo o 181:1 pt19" oc>biaec tanto que absolutamente l1iió ti
fre:, e oom ellã o pais 'llt.IIIUU readaa, nat Cortur.aa, 1lU ~ conta. oom~lOII, ou emfiza _por qualq'àer oot.ra cir
propriedadea ·e :aa tua. )'lO'iacçio. EllL de mia ter ~tar a cunataDcia ;· S. Ex. pe~taava que quandO eaoe recurso fone 
decide;ucia.. quo ó =- ·rapida .do que a proaperid&dc. eacaaeeando, ellet hãviio doporoerto m..tar de adquizitos 
(A~.) colonos para aupprlr •• necesoidad.ea de su caltura. · 

O poder IegWativo. em pteHDçt. ,cle·uma aituaçio tio Porino, Sr. presidonte, onobre.ex-miniauolhunepva 
pve, VotoU, quaei· a em diacuHiQ, 0 eredito dO aeU znR directamente todo O &uxilÍO 8 proteeção de q De proci~vio l 
coctoe, e entregou 110 prudente arbítrio do gcmrno a AO& m~mo quando ttiio de ftllt&gem pan. o paiz e :roconheciàa 
ap~. no ientido ·de promover a coloui~o, e dar r. ul:ilidQdõ publioa ao oondi~ com.qoe-.. proponhio a p~ 
J&voum uiatente no· paiz oa bra901 por cuja l'alta &00 .t- mo•or a colouiear;io • .AJeim acontee811 com am c:ontncto 
tu1ente clamaY&. Pcm!m, iDfelWuonte para a .&g!iculhlra, oJrerecido • S. Ex. por llZil& d&e maia impottantel c:u&ll 
e lii)Dte ex-:miDiatro do !m~ri<l, ou não c:omJ!reht!Adcu o ee.llliiiel'cla. de mi.Jiha proVÍJlcli&ó " 
pez15amento d& ~ ~o Jhn que tne om uura, ou ~ o o s.. p.,....,., .... : .:.. .&·qaaeo erio ..,. condiçllea t -." 
oomprehendeu, qtuz aacnlica·lo .o aeu &Ylltem&de coloniat.r 

0 5 
G di • 

delortos a. UIÃO Paxoro : - A! con çõea erio as Dl&ll 
' · 'l'.lllltajoBU para o paiz 1 e V. Ex. mesmo aeclarou qoe a. nGo 

O s ... P~ ........ : ~ Eati perfeitaza~te enganado. aeeitava pela. razão por qll8 ha~ia rejeitado outras qa11 se 
. 0 Sa. G .. -nio Plla.Q1'8 : - O nom e:s-milliatro do !mpe- apruentirio pua liDa semelhante&, iato é, porque ãahiiQ 

rio, eD>. ve: d& t&f.iafau u -i.dadeaoàla-o1ll'&~te, ~ •ptemll a que o go- M propnaha, vieto eo~~to·~ 
em - de all.1ilia-1& com os meio• de quo dispollha., favo- a aubve:o.eionar a pezoeri&. · 
rec:ealargame:o.te u oompanhlaa que 80 propUnhão a im- · E com oiFeito, Sr. preaidonte, o zaiDiatro zaais elm'Upalo
portar cofon01, para eetalielecê-IOI em grande. nucleoe, 10111 so doe iDteresaes publico• n.l!o podia exip oondiÇliu mli1 
unportu-ae com os que &eem~havlio em mudar 'lir co- ~~eitosaa. · · · 
loDOs para al&'I'Cl1ll'&. .Auim S. h. empréStou 4 oompmhia Os aatoru da proposta olfereciMo ao g?verDO toaa a C,Oil• 
de Mucury 800:0001 aem jlll'OI por UpiiÇO a. s unoe. .&.ança, a ao theeouro toda a ~ntia : obriga•iio·.M a im

portar 10,000 colo1101 ao prazo de lO anno'- e para iato ae 
O Sa. PnaaJIA. •-Nio foi por eaae oredito. eomprom~ttiiio a ~.utintu duu liDhae ~:egulate& do ~ 

. O Sa. F. Oc:r .. ,..~o :-Foi am emprego nlloso'. ta; eontrahiie maia a olni~ de ~ uaes COlonos 
. O s ... G .. nu Paxore •-Paft a com-:ahia .,r oerto que aonde partoceaBe m.a.ia eo:.'en-te ao ~o, e quaildo 

"' • - • T ..... ào r- =n ""--' · este, :o.iO ü-.cue eepa90 J?flr& ooll~loe'; compromettiio-M JOlem .... to. am .... m man a emprllltar .o r • .-na\S tambema. arranjr.-101 na lavoun do paiz. Nio aei ae ha~ 
Leite 150:000& com igu&e~J vantasena o oondi91Se•, pua · outras olnlgaçõea, x .. ~ sei que por unioa oompe~U&çio 
1:0111 aUe1 po•oar •• cleMrtaa uwogen• do Rio n.t. ~giio apenaa 0 empreatizao de 200:0005 por 10 anuoa, MDl 

• O Sa. Paaaaa. •-Taza'bem nio !oi por ease credito. JIU'O. 
O Sa. G .. nlo Panoro ' -Tambeltlnio Mria p<!t - _. Qllt.lla.o M tr&tan de ensaiar diveraos •rat.mt.a, o c1a 

dito que &e mandou emprutal-91!.000$ 4 oompaDhia de lfon- propxiedade • o da perceria, o d& pro_l>riec!ade qu11 ~ 
tn.ftl e ontroe, qne ae propUI:Ihio a iDtroti'lllit eoloJJ<r.s 11& ter con~ ai aa eiroam~tanciae do pe.~ o o da paroerla quo 
FO~ola do Rio Gtando, )>elo mMmo •:retem& oi" grnpoa tio 'bone reeultadoa apre-tav:> em. minha proviocla, tol 
propnotarloa t gr&•e ol'l'll oondemnar qualquer dellu, e ma~vr erro a!Dc1a 

OS P "'-·- ., __ ~ • ........ oondeJDIIIU' o de· pazecia qneae doatu'lclvia e proeperaq. 
a . DII.El&A : -....... empr .. ......., •01 t.ll..,uut' ao -

clito. . O S.. PBD~: -Minha opinlio aolne o •Y•Ielu de 
o Sa. GA'ftlO PD1:cm ' - Ouclo roi o nobre ~-mihiJiro par~ eali DO relatorio, • eu • cpuz Da dileu.uio ao 

b~Hear tanto dinhlliro pua em.preetal' tloa'l'llltada• qlWldu ~ollto do imporlo. 
a tanta pte! . O Sa. G•<rli4l Paxoro : - E tanto n- relatorlo, COIIIO 

- dieoaulo, V. Ex. llllteDtou u opbll~ q~~e oea 
O S.. Puu:lu : - Doa !100:800$ ecmoeolidoa ordiDarla- oombatendo. 

mentep.rt.aeolouioação. • Sr. proaiden~. com o tystem& de pu1111ria oa colono• 
O Sa. G•Tilo Pmxoro : -O nobn n ·ministro est4 111- e&lio tlll um eatado tramitorio; ganhió e aprmdam ~ 

ganado. O empreitimo t eompauhia. de Montravel e outroa oou.a ~ puar ao •:r a tema dá pt;lprietarioa, oa foreuet, 
seve lugar eate anno o Dio antee do er.:dito. Porim lll'lfiiDIO quo~ lixo e eatiafu 011 det~ejoe doS colonoe ; da maneira que 
q11.Uidó tlftUO sido uterior, proY& o qu11 eu &a. qllt.llto 4 a .pareer~a Y&i·eo tornaDGo uza vi'eiro, e ao mnmo teulpe 
lidminiltraçlo de V. Ex.,. J>a ~ relati .. 6. oolouiea~: uma -xa normal agrioob. que zaereoe eer c:cusid..a& 
f~ t;J.do peloa pMOIIIUclcoe de proprietarioe, tudo e u;..- pelas grandoe 'l'llnl;agen. que &tu ao pei2:, aj udJmdo u.alm 
clu~Vm~ente para. po'oar d.eae:tos. i~Juellea pa>:a quOill teria. ~em iato muito euatoso llmlgrar, 

o s p· ..,.. · o WBtruiDdo ·O& 11& lavoura conftll.ia~te. 
· •· DUIU : - "" uzaa expl'e'llio m4. Além dilto o ayetem&. é aummamct.e utn pela iotroduo-
0 S... G .. VJXo &mno:-~ foi a achniuiJtraçiio. de .ção contiauq~ deve faze~: _para a anb&tituiçio clo6 colonos 

V· Ex. pua a l&•oara do peá, Protegeu excluai'fU!Oilte um q_ue "KI> aab.iti.do da& fa•enda• depois de ~taa as oli
s;p~ prematoto, e om nada aaxili~n oa outroi q11e pro- VJ.da.a que ec.ntrahem em llellS ~- (Apo;...ro.,) 
porelOlla-..io braço.s á agrjcultura do J>&jz. E oenio, aiga-xue E,., pal nu proximiclad~• w r.-ido ,que podem, 
y' E.L em~ e 001110 r., qu~ OI' auxillOil ! -~ o .,.nem& de pouceria nio -~ zauítoe aWet v. EL.jle!Oecmtn.rio, ..... ~. toa.aupropgetaa <ÜllpGDlVed paza'!'ISDÀer aoa ooloDoa,- ,, empre!IU ae 
e coatlKtea q.., ee lha apnactado para ooloniur o paia c:olouist.çie, ueia. ~ Wrt» de'I'OluiU ou. r.-a.. 
por outro- qatemu que Dlo o a. grandea nucl- a. colo- em que .. ._ .. tabalec:euem corlio propriet;ariot ov. ~ 
..,. pr.~prittãdOI'. E .~ a.o~an.-..a t1tu oon-cido, - E' um !DCOII\'allazlt;e, mu p6de ·ter faeilznete removíieo 
~~--ao a.c.woa. 4e qoe ' p~ = .. r- deatl!nmdo ~ ·de tl!mt JlU circ=lvizülhançu Qu 
co ~"'"'~ID&larania..-..!iladecJe oo~cn~u com o em-a. tormu 11ac1eoe.. JaJao <J.'IIt-. 
.altura da c.nu, o ~ lac!1'flauallllrla 1D8dlc1e .... bllrl .-tada. ..... grude bl!--- -
CO%II 01 &urua.ou fi.-.~Ddlmt.oe qaa o F'WM pdMM fll.tmo.--~ ._eo'loJ:üU - parcedli.;· -.pre· 

APP il 
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APPBNUJCIC 
e~- a> varias pertal'ba9ões•pala· lt!i'erSio-- que • ~· .,.., 
eol"oll06.-ie-iicuem sujeitos-a cetUllftgn!S, e1alllbem~
tas ""18U!S··por·"!Unnt l!là d~'Otl mAo·tntameu&o da~-· 
es, CIWUJdeiroa. · 

A certeza- que ·terão· 05-loli.OS -ile ..nclut.r-pertolotasde · 
terras onde se estabel.e.çio =o proprietarios o& animará a. 
~· plenament~· sua.. obrig&9Õ<II, pata· mm depr_eua 
~çarem. pelo tra.balb'l·- oe meiOA-neaoesarios-·para i'àze
rezu. &·acqui~içiD tiO desejada do patrlmonio, •ubtrahindo
ze ~e·considario como lliDII pesada •uje~o. 

· ·por est:aa<:ollllicieraçõea nio devia o nobre· ex· mi-. 
nisl:rQ deSdtmhu-comG-desdenbou.essa eyatema; que- robl'e·· 
trio otietoecia &· grand$. T&Dtagem· de,proporciollJU' i 'b:vottr-.
O§b~s_de·q!_le-preeis..,. lnfeü:mlll'~, por.!~·; s, Ex. nii&
prestott-tt agnc.Utura·.a;atte!l~'l."•··m~. 

u.Sa..D.um:.uoo :-0, contralltll. eelllbrado, com.a ~o,.
ciação Cantml ~rava. o coztttarlo.. .. 

O SL GATlX&-Pi!mw&~ -Infelizmente esse ·contraeto -é 
maia'tlDIA'llt9Vft.dau.~ que dirijo ao nobte-er·mi.;.
~tro. 

·o-Sa. Día!~.:-Niio.~ta1 ;~e-o •. 
o s •... G.o.nlJt.PJ:mrro :-P'ois ·bem; = 'von satisfa= os• 

ae~ejos do nobre deputado, .... ; ettamiaSlldo;.. ecmo- exiga! ci&ll 
mim, esse.,ajuste eom a A.ssocü.çio .Central de eolonisação, 
vou provo.r-lhe, eomo al~cm jé.· disse, que u questão da 
notttãlid.ade,·a -causa <la agrioul= ·foi aÚJda dem.d.a de 
pou:te·; ucri!icou-se aillda·-o dia de hoje ·pelo dia de· ama• 
Dhãa, e nito ee•attllnclen ~ue o segando depenae · nea~ ·ta$() 

lllai~ que mnito do prinlell'O. 
Sr, preaidente, o nobre·.eJt:lllini.51:rQ·,reeoJlhecendo·tll3.'ez. 

o aen erro, e querendo arripiar carreitt ~lelrrou· esse con-. 
!neto em·26 de :M..rço· do oaiT<~nte .. an'ft<l, por ;ntennêdiodr. 
repartição -de· ~ .. publieu co~n a A8!1<lciaçio Oentr.ll de. 
oolonlsaçiio para mtrõducç;io e estabelecimento no impetio; , 
doSO,OOOcolonoa. Onoln-eu-ministro, ;ssta't'a ainda p-n· 
pado da idéa de.quo a coloninçl!o.dne.ociftoar·~ princiP.IÜ-' 
mente eml•avou·os lagar(!tl·cleeertGaeincultos11a Bnu.il; e· 
pol'tantonüo .a.tt«<ldeo,·eomo· ·C'IlmJlrià,- l ·'llO!!&R agrieultna; 
á:llUbstituiçio do trabalho nos-estabelecimentos âe lávour&
qne aetualmente posauimos. O flitnro ·p8de·maie· qne .. o· 
presaate ·no eapirito eleS~ EJ:. : •·•gricnh-cn-s·JlCt1lal foi &&

Crffieada aD· seu systema de ool~nioat" porgru11ies n11cleos,· 
qlle-'rosta~>bre em todóos110~traet.l.· • . 

Trlote•coneepçio dó·nobre•·a•miliilltro do·hoperio·! . 
O Sa. PEDuu.o. :-Ba de aer di&autido. _ 

Usuwa~.6.1'j,!: O s .. G .. v.~ l'E110To.:- Tanto S. Ex. se aohant«>n~ 
VOII.cido· <leque maã coruoinha ao~ esta bel~ · coloniu' 
do_ qu~ FOte~ alavolll:& exültentot· q•a.t:mtllndo de e.ata.- O~ •• G.o.TIXO PU<ore: -Nlio digo por este peq~l!'llO jriro; 
belôoe;lMt·, prelerenoin ~' oa . .euo. .· em .. que o e :c:,ei011 dJl· maa por um juro Ull!. poaeo maior; e elles o prelliririo Pai'&' 
A.1~.niío fonem -s.u!icicnte,- pam11atiar11%~· os pedi· niío !iearem suj eitosàin•pee<;iic estabeleoicia neote contraoto. 
do!, estab~ereu·o. na ordem segllinte: 4.-hc:aliaaçõ.o rigoroza "l,nll elie-im~ iquellu..qae recebem 

c §-l.o :A.s empresas colonilidow -pol' ,grandes nnc:leo&. adiantamelltol (la aasociaçiio. Os fazendeiros o lavradonla 
" ; ·z;o Aa qa.e em IXIlLicr escala fo~m colonias, pelo da concelto.,.que.~t~lfe~:eccr ca~ttelu eonv.enientea, llio 

ayatetwl de;l?equenas propriedades por venful, ou aforamento procisiio port.lnto éios,favomado.coatmcto. Os que.nito.eatllo: 
pmpetuo.. ne.te eaao, oa que niin podem ofterecer garantiaa,.estaa .. llio.. 

< ·§ 3;o. A. a qua.·fo!'lll!mml oolomu· por meio ele unuaa.. POdem ftcaber os fuoft&. E 11.111im a protecçHo,,p a~ Q. 
mnto. ÚWontt•nunea-ae ftrilicuá, porque aquelles'11i0p~, e 

c,·§· 4..• Aoa.C~., quo~II:Dàerem trz~dores estes niio podeml'e<leber. ~. 
de parceri&·.QU· 6Blarlo.-. · E entretanto muit&s voz:es u~la~m;·nm bom e&-

< ~ 5.0 AOS ·.empreeulos de ~uaeaquer obras pttblii:U ~n tabelllllnmento, . tem uma Ja~w:z. em.. pont.o . gnmde , maa 
~ Já .'fê poJ.ianto, V. Ex, Sr.- presidente, que os ea&A·indivjdado, e lllio p~ o~ S"'PII ntias. (.4poicldo#.J 
pzefaridoa, Segulldo a ]elft d.o •jnate. para aleançar ~.f&. AiDà, maia,: Sr •. presidente; o· favot· uaJ..o-mais PQ6iti10• 
vorn~a-cooperaçiod~Aseociaçii:oed.ogoyerno, aio os !un- dooo.ntrao.to. niie.é-o emprestimo ~Item d& ser-~est.ituido;: 
dadozea ·.de; eoloniaa de ·que trarão os 3 p.timeiros ~§·e q11o é a. J<Ub~, da.. .ao& por cad&· c.msü~ ~ 1() annos.e 
os fuencleiro& -• b.vnd~ que· pretendmn· eolóoos pelo menor de 45, e 11. de 20~1 ·.por colollJ). ·lDIIDOJ>.de:lO:annoa·•·· 
systcma <~: patel!ria ou aalario, &óelll falta da'iuelles devem maior de 5, oomtlmto que faça .par-te dlo.• familias · iotrod.c.
ser .. ~. E ·como. os ~s em B5iOCliiÇiio nio J»" zidas por CDnta da =oclaçiio- Desta sub-renf.iiO keo quintos • 
de.'ilü chegar par&·lati~ os~eadóres·das prj.metraa n:verlclr em.fawr dos 1:0!0110:r como-.uxili<> pua os.~ 
~~-·· se~se que &·parceria e salario terão de ficar cle.tnmsporte-<lu·dc.-~, e<)S-dall!l quintos
excluidlle dos ia rores que póde ·f&Zer a m~a as.aociação. restantes pettalce2l%~~ 
E: sendo $te ·S;y!temll o que na ""tulilidllde adopta a-grutde E como illita subven.ção é concedida mdis'tinctamente por 
IUio_ria_ de nossos l.sttadores,-e que, como j li <üue, emininha todos os eolonos i;ltroduzicios, ou venhio· F!-Ta a-=:~tçlio-il.os 
pl'OnDC!I&í.lmto se .tem d.4oocnv0l.:ido oom grande 'va.lllag'e!n nucleos, o11~ao poaa·as~~adet~hwa, ou . 
paz&-o pai%. aegne-ae 'tan:>.benl que a la'YOlUa exi&tente 'll&U ~ ~ fcmnarm1 o<>lolliaa por m$o de ~ndame11to. 
llu!tou com o eo:a.traokl. ou ~-~ 11e em~-~·lav~··~-te;~. 

OS.. PEDu:w. :.:...Vej4_ a~----'·-=-- do ui. 70 ~11llllllomtiO'O'pllta·a ~prefenra..mdadoe nlti-
.....,~ • · mos; &alltesee ~~=ao-"pua·melbor =· 

• O.S....G .. ~ P_EQ;QJO.: -&,; preaidm~te. onollre -a:~ I prira:letr&do §20@·1lOJltrMtO. ,"epara-·.Jlão .. d~-• u.. â:tr9· --u~ ~-.. ~ ·qnanti&emprestada,pelo~;daqll&lpód.eassllll apll)-
,, _ UNo q •. VJ(l.cQÃQi!QDQa:r.-qlleJ1.CIE'-- wita:He.;• -
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APPENDICE. 
em;prio 128.502 eotru~iros, a. 1830 t.18a9 538,3Sl.de 
1840al84111.42'7,337. delllSOo.-1e66 2 ,ll8.40l. Bromw~u 
attribae em grande pene 611111 611JW:Iltos& con-Onte dorel:Di
pçilo n leis e regul•meDW. suc-.\~&m~Dte prvmulgadoa 
feia Uulio iceres da Jtt.Wraliução ao. estrangeiros, tnlll&
}'Orte d<1• peasaseiro., '""" tnltaJDentt> j\ bordo . .. geral~~~Cte 
tudo ctuanto diz nspeito i emlpw~· E nóS, Sr. p!e&iàet~te. 
Dada teu><>~> feito aeatere»pe~to. uenbumaleiquef~cilhea 
natunli•a<;io,llt'Ab.uma lei que regule o eatado eioril doepro
teotanteo, nmbum u•jl1iliunento 11<>bre o transporte doo puoa
geir<•a, 'nada ~mlim ! Ape110.~ o BIUIO pclSoadO o go.-em<> teve o 
c:r~dito a. 6,000,0()0l), o qno a~.eri• :.eJ appli~<io em la>'Or&
cer a emlgroçio cotXl o tim a., .o.har aagt'ic.Utun< da c:rl111 
trem<:nda <sue a amea;a; lllU que d~graçadaaen~ em sua 
applicaç»o llio desempenhoo, e não dt$0111penharl> de ~nodo 

pl'OC!Ill'ar uarclàov ~ colonW. eolllbeleoidao; {JUII obtlér & 
BAiaida doa coloDOII; oom promesau lrre<ili-s, occ:alie
nando uaim desocJnt.anlllmeDU>I, e prejudiC&nd• tallto o 
colono como quem o cjudou a &Irusjar-ae, COI!l saori6cios 
e :eaponsabilia&de. 

Aliudonando outra. consiaer&~ (In& prete:ndia r.-r 
pan pro\'ar com maia evi.dmeià a neeeuilide indeelinaorel. 
do -.lditivo que matento. e que, Jnai. ou meDos jé. f orlo 
pl'Od112idaa por um mou honnido a !Digo ~pa.taào pela pro
•iu<lia de S. Panlo. ditei .oóment n que. para. ena. pro,bieia, 
a grande, a u.niea qc.eatlo da acfat.lldade, a d e qne ]ltlld• 
todo o .seu bel::> estar 110 pre<lellte. toM. a •M·prolperidàde no 
faturo , é a oolODiaaçio pelo ~y3ttoma de parce1ia oa. a uh

. rio. e qtie esta iri por tem ~~a remeclioa e!!ieau~~ uapido. 
nio lhe lõl't'IJ1 .abiamente applic:ados. M o &aditho não fôr 

. 8.1g11m oft~n panlqa.e foi concedido. • e as dia~~ da lei de 11 de Outubro de 1837 não 
fõnnn exten&.-aa ao& contricws llilltosl'Ot uae .,..tema, •• 

U• ~a. DErUT•J>o ,_ 'Ba ditliouldades muito sérias para uiio rorem bem. e terrnillautemcnte fi:udoa 01 din.ibol e 
~as dessa~ dlapo•ições. obrig11çõu da• pa.rteo eonsra.etautea, 1e finalmento, ~ f&: 

O Sa. G•Tllo l'~~:rxo'fO :-As difiico!dadea ni!.o aüo Uo ~rotegidn " garantida a po•içio do. propri~<» e lana-
léri» eo1110 parece ao· nobre deputado que me honra eom oree. Apoiado..) 
au aparte, porém me.mo quando assim fossem, o que' dü- A falta àe legi.ala~o que ae 11111a -m&Dein. positiva, r&-
cilDão é io•upeu"81.: e foi para trabolbar, pan ttstn dos guio eesos eontrac:tos, COI:leor"Nu. por eerto. Sr. presideate. 
interes•e~ do P!'i% q-oe 0 nobre ex-ministro teve um lugar para u Qe.agrad&Tel•occnrreucial, que no mon: de D~embro 
n"" eoololho• a,. corôa. . do aDtt() pasudo ti veria lngur na Mlouia Senador Ver-

Sobntndo • ...,.,hores. pr~ssmo& àe lei• que veuhio de- gaeim, a m•ia importante d.a oolonw 'exietentes 11& 
terminar poeitiv& e upr..,.amevte os direito~ o aa ob•iga· pmvineia de S. Pa.Uo. E. V. Ex. :dl6 permittirA., Sr. pre· 
"""· d l ob • dl t d r.. d - oiden14., 'lue eu faça sobZ'O e5$0 succeseo U..eeperado algum= 
'~""" " " o;, onoo, u ngações e re tos 08 ..... eu ellOs e considera~. tendentes a r6Stabelecvr a ,-..rdade dos faetoe 
la•radores que O$ recebem e111 eeas e6totbelecimentoe. E' por _, 
ino. Sr. preaidente, qoe oorn todas as forças de minha alrna m,.. apr*Ci•dool'Olo aetulll dlr-ee1or-gtral da repartiçiio das 
eu defendo 0 artigo additivo ,.ue fu extenoivR& Qos colltrM- toiTIIB publicaa, em llltl relatorio apresenh.do este.a!Uio :ut 
tos ell~lllllclos -dii parc:eria-a• diapo•içõ•a da lei de 11 de '::ir. 111\niatro a teerttt.rio do&tado io& negoc:ios do imperio. 
O b d 183 :M - , 1 • 4 r lill•i& uma. trama. oceulta. 8r. preside te. que trabalh&n 

utu ro ~ 7 . UltM entenaem que Mia e1 4pp •ea- del!de muito tt•m"" P•1'11. dee'!noralitU •• co!ol>iaa da pro-
vel &oa e.•ntroctoe de qu<> fallo, e em minha pro•lneU.. e r~ 
n eata provincia taJD'bem algaua julgameutD$ 1e111 aido p · vl11eia de S. Paulo. e fazer nascer acontecimentos 'PtOFJio& 
ferino• neote sentido ; me•lllo no oeoado ~ta opin~ foi • • •tonar • colouiaação pua o Brazil, e impedir aamn t. 

tentad r d · a· .:- ,.. E emigração. A daaordom que teudla li a~er en aW5 
•u• apor a1gu11& os seu• lJ..-.ctoe metu ... roa por ~ .. do qne parecia, nio 80 limllll'l'& a 81mplea -vinganças 
e•w ocQuião senão interpellado o actuA!. mini&tro doa nego- puticularo•, tinha ramilica'""ee calculadas uo Brw e ur. 
cios estrangeims, dtlllarou que para n govemo l:liu era ques- E "" 
tão, que a lei era appUcavel" ""se& cm.tntctos. Outros po- uropa. 
rém peruiio q_ne .,,.., & ntnu:tos não nti\o ouboT<linadO. 6. R a puto de doua anllos que no relatorio da repartiçio das 
l•i ~ ll a.. Oatnbro, quH o pareeiro nilo é loco.dor de ~~er- temu poblicu o Sr. clliecto: _u~rilnia...se a:aim ,. r&apeibo 
riçoa. que e-te tem U1116o.lario corto e nii:oeati a!ljeito a ris- daq11ella eolo11i&: 
co. ~ oont;ng<:JJeiu, em'l.nan.to aqnelle está exposw e arrio- < Graves hnp11taç&ls forão feitas 'oolouia Senadot Ver
ca.W ,. lllil drcumotallclAB quo ~m deixnr seu& a~ços gu.-iro, e impresoas ha pouco ua A.llemanha. » O venen:ndo 
aem reex>mpen~a. eru:ergão e&ta diferença nas Orden..ções anciiio o Sr. Vergaeiro ~lgio por essa OCi:&Bião que o go
e l:lo Dlraito Rolnano, e concluem que a. lei sobre lvcaçiio ele vemo, por pes- a e ~11& ron6a.nça. lllMldaeoe 5111dicu 
:~eniçoe niio pôde regular u contraotos de parceria. · &obre os fa<:toe imputados; por~lll iDCeli=leut>e 11o.d& se íe:z; 

V. Es.. compto~hend~. Sr. presidente, qll&llto á ineo11- tudo ficou d.tpoio apparentemenle aocegado, ninguezn cl.~ 
nDieDte esta clheraidade de intelligencia• dadas a. lei, da confill.•& q_ua este oegredo cobrisse nm vol<Jio. Viajmtes 
qg_al r~llltao~bitrio, pois qno o juiz póde appliea-la. Qll suiesos, allem~s. franoez:M e inglezes visitãrão acolonit., e 
ii~1xar ele appl•ca·lA, e oomo quer que enteniiei ha d0 poder de 1111da deseonhil'io. · 
i .atificu-se com <:Moa j nlgadoe, e opi-niões anU>t-io&dAa. De repente, no dia 2-i de Dilzombro. o Cl()}ono Da'W\12, fa
E ' por i•ao qn~ me empenho pela aceit&çio des" adcl.itivo ; vo1eoidõ e ao que J>llftee a~ incitado por Oswald, ~idente 
elle corta ea!"·mal. remove -illconveniente. na eido.de de S. Paulo, e pelo co~ul daquella naçio C. 

Além disto, ~e~~.horet', o artigo a.à.dlti•o·vem ~ttt. 1 David, -cea;dent.. M>ta. côrte, apre~e~~ton•5e ~ute o Sr. 
COUl ,.. diepo&içõea da lei de 11 de Oatubro de 1837, os di- 1 !enador V •rgueiro !àteudo recluaa~ na~eadu e irra· 
.rei tos doa proprietarios o luradore~, sajeiro~ s tllnta.semer- Í lisueis, e porque o ho11rado Sr. lellador lbe declaruae que 
g•noias, a tantas occ:urrenclae forta.itas. elle mesmo l'Uellderia •o que fos~é justo, mu que n iio da~ 

08 fazendeiros, po..ra obterem colonos, preciaio pagar o o eeu oonf'6ntimomto pant que representa nem 8Al go~emo 
~\Xlrte de t\llllS pa$&agens. pois como- jA. :POnderei no prin- (o que D•-= tambem pretonaia) voltário p•n a colonia, 
Clplo d .. ste di6Cllno, oa q_n~ emiv;rio, pMo. maior p•m ~ ~~te e os oolono• 'llle o ~pcrado, em ~ao algazarra., 
o;brlg:~ào• ~ nece~tldade. pela falta abll<llnta ào neeosaa- dando tiro.., ...;,... e monu. e au1nifutaJ>iio aa•im, e com 
no paro a wia; altm disto pogi<> aa vezes u dividas 'iue palavras j•etanciOIIla, adispo•içio ho1til elll que esta'Yio. 
ellu ~til em suas potrias, o sempre'&& àeopezu quo fazem Al$lm "rrobeutou e .. a bõmba, hll rntúto carregtda, Jern 
dep<>is quP desembareio, e :oo mnaporte para ae f&l.l!udas. o~ colono~ fazen:m q_uei:u.s a quem cam~ia, sem ~mpre
.A.Uim os &.u.,delros e lavradore~ para obterem o& braçoa p.rem o• r.:oursoa que nos coutracto& são espresaoe. Oa 
lhJ'III de qn~ ~cem. precisii<l ~e fue~ grandes adiao~ 1 ou ble-fado~ ti~~ão-se munido do at'Wiaa, polwra. e ch_lllll~
J:~:~CUto&deduilielro- E qaal é, St. prea•dente. a garantill l lllnitoapnnc"pt"rioalarg&l'W&a~poçl§e•, m:snao doi
qu_e M di a esse& Jx.men• ~ Pois niio· baat:a aujeita·loa a :n..-io do •ir à foze::>da KICill' mantiml!l1to$ e dillhei:o. O 
Pt'! .. çi.o ~Clf. servi\'(» do• cclouos por circ:nmatancio• for-~ elub revelnci<:>n•r;o que f1lllccioua.-.a. bana tempo, sob. o 
\o1tas, e tndepeDcftllte. <la VOlltade des* r pretcto de T<!11Di~81 muaicaeo c philcntroplcu. de5llla.llCól· 

De cal"to qu~ •i111 ; e da certo tambem '!,UO 110 lhe. deve ao roa-te. Beunia-os p~blicameDte pJ81ielielo por Dawau, 'lue 
~euoa ~ Dlei<>CI de ollrigar ao tnbalho o colono que sem i uereia nA oolonia aa fDliCÇ(Ioe de mfllb'e e.cola. Monta~ 
JUBta canu. M da pedir, ou a'Uientar-se alltes de comple- ~ JXIIIt&vio Mntillell•• e peuv.lhu. esta~iio ptolllptoi 
lar o te<D:p!! <lo oontracto. <'11 a indemD~lo da q,_uantill a reaiaúr i força ~bli;)a.. Fonú7:io uma eo:mmi..sio o~ 
q~~elhe et.Uvet a. dfs'l'llr (AJ10io4ot.) E mais a.incla. E' pn- çlo. Eln6m. a re•nlaçiioapreeeDto,_ em tcdo o ~iso.-. A.o 
CIIO I!Stabeleoer multaa fortes, e meamo peDas oe-eru contl'a zn-t~ to-mp<> appe~ u 111""111110 f'armeatações e:m. ~
ot_qlle allieii!.o e aed,ut.111 os colo!IC*, ou b>.trocla.zem • anal'- duas c.>luniao.clubt. quoiD-. ~~.&te. 
~ ..... a-ri!_!lll, e " revolta nu colonias. ~a COII'fb-1 Fi:r.erio do. <:>0\onia Sélle~ VoergulliN o Cdlltl'O ' e o quar
:Qlen~ represuo ha a. ha'JCr IGIDJ'N quem, qnenonio eol.- tel-gmeral. C01IlO a qne malá ~ de força aptesen tata. 
1101 _.,_ srana. ~e- %:I'CO ee acliaDialllctoa,.,., Coãeioe diuiot estreit:Lvio ~ ~ele u relJ9õet. 
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O prasidete Da ..... tz ~tlva. em ~dencia ~eguida . es da Conotituiçio, Limeira e MogymiriDl, e pelo outrol&
oom ~~oU de S. Paulo-e do Rio de J...&ro, recebia. ina- do c:omprehend.e as ~ ... d11 Bethlem com llléga$&. 
~ e guiau o eomití d4 ""l!JI pt<b!!t. di&:ante. a de Blootu com 12 leguao, e segue adi8D.te o ma.-

0_ Sa. B...,.oiO, _ Qu.l era 0 ne...,.,io! nicipio de ANraqnlrr•,. que"" estende pet& -~'l.uel'da doi! 
.,-- zioa Mogygcaaa.ü, . Pazdo e Par.anA · até oo!Úin!Z neete e 

Os •. B.u.-.. h Cc!QU:-Nioa~uabeq;w_era;ha•i• Tieté. 
um plano foue qual foooe. • E sendo aabido que os malfcitores &e refugiiio 110$ lnga-

0 s •. G ... v.xo Puxoro' - Sim, h& vi á nm plano, eomo ru mmoo l"'voadoa onde ha fQrç& da autoridade ; o det~eliho 
se conheee pelos factos que •enho de exp6r. B:o\'ia nm plano qne acahamoa de fazer moatra. que neete municipio começa 
q_ue smaçava a ordem publie2, e 0 governo, aenjo oonhe- aeu uylo. donde !IC deduz a nee..soidade de destacar Desta 
cnaeuto esses factos fomo t,..zià.o~. :não tratou de r~ lo Yiila uma força l'el~ait..vel para deatrui-lo em tndo o extenao 
abortar, e nem "110 menos mal'ldou d•oa.nnar 00 colonos, que, di&tricto. protegendo ao me~mo tempo os YiziDJ.os. ';'a! e111 o 
em numera ae mais de ISO, 80 acha •ão mn.ito bem ar- eotado de• ta l<>eotidade •. quando novaa oecurrenoiu torná-rio 
mados ! mais neco•saria e maiA ampla ~quella medida. V. E,.;. ha de 
, Para que melhor se eonhoça 11 gravidade dllquella. situa~ .,.tar melhor ir.founailo que nós do aeorotccimf'Ilto u .. fa
çiio, V. )U:. me rmittirã. Sr. re•idente, ue eu leia as Mnd.a lbicaba; me o qu" poraqoi corre e é aabido sob.-. 

-~IJI;.;.l'<resme:..n;,;;~=.:-=;;q~u::;e:-=;as~-"ea;êm~ar';;a,<:&;.m~u~n;;,:;;.,;;:p::;a~es,;i:as~'ll:;;,.r.;=_;,:=:r..,?.:~,0~""i>""T<P.-... t.e:'mT-iaar~~-.--e-1.stoqaando nm--
CJ.u-o 8 da Limeira diri~lo iio Exrn. viee-preaidente da grande movimento a)Vicola imprimido pelo! Srs. Verp:ueiro 
pro>incia, por occasião dac;:elle acontecimento, e o officio e C., oom a importaçii.o de colonos e C01n o exemplo de aua 

• -n.. r. d ~" • d. ~~ ll applicaçii;> pratica, se tinba apodenodo àa população, achan-
que 110 mez segulllte_o ""'·e e e e r--= en e.-eçou ...,_ue a do-aejá eatab.,leci<:las mui tu eoloniaa e nro\ecradas onn-as. 
ca!l14ra e a. reopoota que teve. I Nó • d d > " " c AnclN Antonio de Lima, oecrebnio da camara munici- • •gnortnnooa ur i ura qo trama, mas silo facto5 inoon-
palnesta villa da Limeira e seu termo, etc.- Certifico que· testa veia que os colonos ouios"" da eolonia- Senador Ver
t>Glo Sr. senador Vergueiro lll" foi p<"dido lhe desse porce:r- tdiro- se organioádio d>.bai:>Lo dn dir'eeção de uma. socis
tidão o teor de uma reptesentaç~o feita por ~ta camara ao e ••c:reta. que se armã.rüo. que e• tio em correspondeucia 
Elrnl. governo provincial. em vtrtnde do qne passei a rever com outraa eolo~>ias, contando niio •õ oom sua roopem\Õio, 
o arehivo desta camara. e no lin-o que serve de registro."- como com a dos ~•cravos e de B•ui_leiros deseouteutes ; 
11. 125 v., e!JCtlntrRi; 0 re~stra dn dita ""J'l'eoentaçiio , qúe fall~o em forn:Jar um Estado livre. Não tememos que ellea 
116u teor 4 pelo. maneira e fórum •egr.inte, -Idm. e Exm. co~igã.l seus damuados fins; mas tememos o estrago do 
Sr. -A camara municipal de 'Yilla da Limeira, enmp.-indo romp1111ento. Elles se conservão ainda umados e altivo a, ~ 
com seu de1'er, tt'lll 0 d.esprazer de levar ao conhecimento indispensavel desarma-los e fazer-lhes conhece>" a •u" im
de V. EX. 0 m!lo eetado em que .., acba. 0 sen mUDicipio, a pottoneia: hto só >o póde operar sem· derl'5m•mento d• 
reapeito da segurança publica (lue se Rcha ameilçadn, e serâ sangue, e com di I!" idade, com uma força te>peitavel, e eis 
,..,..urbada senão partir de V. E:x:. medídasr.iidente~ ~ne o qne pedi moa ince••ant.emerit.ea V. E:s:., a quem De~s guar-
.. - • • de por muito& annoo. gar&.Dtiío os JUStos receios ia população. • Ex. IDel or p 
ll,Ue eMa eamara. estA_ informado dns ultima• occu-rrenciM • aço da eamara :nuuiclpal do Rio Claro, 23 de Feverei-
liavidat na eolonia-Senador Ve"'tneiro -collocada nA fa- rode 1857· > · 
z.enda Ihicaba àest:e districto, e melhor qne nós p<lde~ ava- ~ lllms. Sl'S.- Villa do. Limeira, 14 dellfarço.del857.-
!iar aa consoqucncw;. , Ro~ a VV. SS. me in!ormcm qual o e:;.ta<lo ~ctual d:> mu-

c Os boatos qu" dali ex\lalã.l, de plano dos colonos alie- nie~pio e de euas colonÍM em rebçiio o< segurança indi>idnal 
mies de combinação com os de outraa colonias, com qneto •~ e da ordem publica: ee tem ces&adode tQiio a agitllç[o que 
!Ulhilo li~ dos formnndo ali o centr<>, 6 p~ra formlll'em Ullla apparecet1 na colonia do Ibicabo.. e O$ r~ceioo produzidos por 
iud.epeiJdencia. de tl.Diformidsrle cem o• escravos, têm atter- esse fac:to: se esn o~orreuei" fui on niio um facoo uiJiea
rado o povo. e com especialidade aos fazendeiros ; e se fôr met~te limitado ú dnvid•e entre a directorio l'ln odmhlistra
levado a eB'eito &eus ma1evolús planos,o que Deo~ não permit- çiio da f•~enda e o~ culouoe , sem pa1 ticip•ção e ~oneorre:a.
tirá, seriam os p!lr certo os ms.is infeHzes "habitant-es da nossa cio. de individuas de qualquer das coloni•s ~Ílcurr.vi2inhas, 
bella provineia. Aj:a:im poist e~ta cam.an. pede a V. Ex. u. e ~em .faet~ ou eirc:umatancias que Te.vel(l:m ter barido ou ... 
collocaçiío de uma força r~speitaTel para eonter " uplo•ua trao intenções crimino&a& de maior ou menor alcance,. con
que ttoa ameaça, e medidas acertados psre. e>itar su:. reinei- sequencia, e fins.lmeutt; que medidas uu i~éàs julga e•sa il· 
dencia, e estacomarajulgs que o primeiro easo depend! da lustre eamara adoptllvei~. quer paraoSmdemu.nter-seu
tefetida força, e 0 segu,ndo de medidao JegUlativao cá Me ColoniaS DWI ind.i•pensaveÍs oonruções d6 ordem no p;esente 
&e Dovo •ystema pelo pau incctada , com o fim de aapprir e Da fntnro, quer pal'8 o c !Feito de oerexn regulari•a.doo oa 
na la~oura 08 braços que Yio noa faltando. Niio Qdxnira engajamentos e contractoe, e .. sua e!l'ectiva execnfiio, tlO 
este movimente, quando temos em pequeno circulo mais ponto de ~ista do interesse policial e judieiario, tm o roem. 
de 3,000 alma.s eRtl'angeiras, c de uma só pro tis são 1 o qu &8 providenci~ adopcadas niio embarguem o movimento 
que no! admira 6 termos eido·tão felizes até o presente de emigrayiiO, matando os inte~esse. do J?&iz a titnlo de 01 
sem. que a m:l. e•trella vie!'Jie tu:rvar o horizonte como ampliar e garantir. 
~gol'lL vemO!'. A camara fica deoca• sacia no zelo de c Deoo parde a VV. SS. - Illms. Sr~. preoidentes e ve
V. Er.., que sttendeRdo ao e:r.posoo "o1ará eomnosoo •• me- readores da eamara municipAl de S. Joiio ào Rio Claro.
riidb q!'e reclamão a not!sa po>içii.o: DéOe gaazde a V. ~· O chefe de ~cia interino, Jon TaMm D=to•.-:- EstA C()n
p<Jr mwooo anuos, eomo con-rem. Paço da caJilJlrA m.nnt- forme. - O oeeretario da caxna.m mnuicipal do Rio Claro, 
eipal na villa da Llllleira, 8lJl oessio n;traordinaria de 26 ie Jlancel Rodrigue• do N=immlo. • 
Fevereiro de 1837,-lllm. e Exm. Sr. pre!idente dll pro'l'in-
cia.- .Anlenio lfolllrt<l dt A lmercla.-MII>•Otl FnTtu & C<>- Ro.poJta iifJ CGmara "" f!U""<'. 111.... ltnhor. 
margo. -Dicnysio J&at Franco.-A !llonio Manoel d4 .A breu - c A camara lDUDicipal de~t9. villa. reunida .hoje em &el• 
Jlanod PoTra: Pachu:o.-Joao JOJ!i ~ Sampcio Junior.-J .. ô aio utraordinam, tem • bom-a de a.ccusar a reeepç;io do 
.rfntoi'IÕO Rodrig-.- Ea!J. C<Jnforme.- O seC!I'etaria, .Afldri o11icio de V. S. eom "data dê 14do eorrante; e cumprittà.o 
Antonio ~ L;tM-. -Nada maio se continha e nem 1e deela- com a determinação de V. S .. passa a dar as iuformoçõe.o 
ttva na dita có(>ia da representaçiio, que bem e f.elmeJ>te exigidas. Como parte ies~ inform~es OODl!tio do offieio 

lpara aqui fiX.tmhi do liuo de regi&tro. a qual...,i sem cou:~a queameauna <=amara diriftio a. S. E:s:. o Sr. vi~-pre.$lde11te 
'l"~ duvido faça por ler, cumprir e asoi~nar ; nesta vill._ da da provincia. em data da 23 do mez llro:r.imo findo, toma 
Limein, aos vinte c cinco dias do mez de A bn1 do Bilno do ella a h1lerdade em illclni·lo per c6p1a , accres~nte.Dde ; 
nascimento de No•oo SellhnrJesus Christo ie 1857. 370'da Esta eamara., Dlm. nnàor, comqll.Bilto entenda q_ue 
independencia e do imperio do Bruil.- E eu .André An- o \!rstado actual do s-en municipio _ seja · meiiÕ8 aB>IlA· 
tonio de Lima.. secretarlo da e:una!a, o escrevi e conferi.- taaor, comtndo entende que nio se ach.a no •eu .. taao 
EstA oonforme.-0 ·~erAtario, 1.-''1114 ~ normal, porque comt&lldo ••• IIOllB membros, já par 

c llJJ:n. e Exm. br.- Cumprimos um dever. levulclo ao conhecimeuto proprio, jll por intormações que~ obtido, 
conheomentode V. Ex. oeetado deartemunicipio eoajacen- quoaOIIC()loJlOII da. col~>nia-Senadol:Vergueúo-eauu .l
te!- em rela~ com elle !IQ,qae ~noe â segurança pu- gumo. justa" (aomUiuo appli"nte) a-.iaú.o-lbes par& que lan
blica, n~ pJ~ OODii&llf& que V. EJ;:. farA quaDW eat.eja ~em lllio W armas e 8e :&preaeDtasaem COm Um as~ 
a seu lllcance pora firma-la. tio ~r, ,i&to o reconheeido bom. tr&to que tem aem-

c Este m'llllieipia pelo lado menos de&povoade eonfiDa eom. pte l'IICilbido cloe Nua propriearios, Dio p6dc 3t'Dão :attn'balr 
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toil~ · e~c• ·disturbios -a. :instigações ·estrmhas, ~ que 
-..m plano qual.quer · &!nistro ·lhes -movia -por· bese. '"'Pm""' 
aind~·IIU.is llo}:ombina'(iin qne ea:istia. e · a.inda.-~;.tc-entte 
diversa.s eolcmias e é publico, que ainda hoje ~ oolonas-ee 
:r.-oferem a ·va1tt:l~& que ·esperio. -e ·<j11e --de~· naseer -do 
!ampimento ·em po.ite ae seus··oontl"Olctos: .menos 1uve"!!Uiul 
Jl!~DQÕeS nito podem - .jnstificadas·eomo jnstu: e que 
:atnda agol">!. os <:ol<>nas pJ:etne<liroo fllguma cousa, pTova. o 
e.ta.il<> armado em q11e ainda se e~o,l:e&tado que-em
q_ltallto &ssiud"õr, não póde por maneira. algtml'L ·daT ga
rantia ao •acego publico. Pttra eote ~eitl) oatende-~>·eama
ra. qa~m quanto os colonos não- fõrem" inteiramente d~
al:lllados,. o e•!?~ to publico ;não. J>!?de adq11irir cose ~oc:ego. 
eosa con!iança tao necessari:t 9. nda. do eidailiio pao5eo. 
!::&ta -camt\ra e•tá per.lttadida -que apenas os colonos oe 
aehem dess~mados,·e que ponhiio-se em e:>:ecuçiio algllm~ 
providencias policiaes, ~omo de ·colono al:>;am podeT sahir 
tO!.prme,ente de SU3B C:OlO<Iin~ $CID. ,uma licença. eltpl'llll5a 
dos s~ns propr_ic_~oo, e que o ·governo s=tente :lllll;' força 
NSpettavel, div1dida entra esta villa e a da Limeli'fl, niio 
meDos de 100 pra.ç;ts, á. qual podem atianÇCLr que o socego 
pabl}co nio seja alterado, e q_ue os colonos se· snjeitaraõ 
:mte=;nen.te a suas obrigsçõe!!, porque reconlrecerãõ que 
ha uma força prompta e sulli.ciente para reprimir os oens 
abusos. Eis o que esm ea.mara respeitosamente le'lll. ! pre
.sença.ll e V. S.,-a qnem Deos guarde por muito• aunoa. 
I ~ Paç.:> da co.m ... amunicipal ao· ruo-Claro em oessiio a-
irQ.Qrdina.ria de 18 de Maryo de 1857. ·~ ' 

'jt•t :min~,eaull&:--piomett..u -ze.làmlar~:PQa 
ez.oitarem"OS eolonos oontm: 1111& .eu& -e l:eduD.loa ,&··fv.er 
ama. representação.que~ntém-uupeltu.cantm,a.-.:uã:V.er
grteiro. qne nuttca pod.erAõ •er j_nstifieadlll!. 

~ Nio qnet-o entnr.r em <:&da wn d01 ponto' "deste_pall!l 
de·qnebca rtiio &ómertte -msurlfeat.Tei·-oiiJtm-~sto:&oSre ·-
0 modo e J~~Anelra de s.::a redaoçio, -l'Ol"lne -eada--.mt ac. 
p<llltos .accnsa o. c:aaa V~eiroo 0\aiiJU motiw algmn. 
de ter de propollito .lDgta.do .aos cólonos,lle v~ a11 
mai& infame~ qu.e eue papel com -.una. leviandade il;uper<loa.
vel:ae<:Usa. a caa Vergue1r0; demecesaarlo-é até abaOlvê:-J.a. 

tt .Nem 11.0 menos me é dado contrapô~ a eeas sus~ 
o test.e.mtillha do. fiel cumprimento dos devere& a :respe•to .de 
~io;:os feitos ua.s plantações do café pelos colonos auiaso&.. 
Segundo a declaração de .meu amigo Diethelm, qllB.JDB .RC!Dm
panha como ecnhe<:edor a ... .,. seniços para o ezame élu 
plan~ do café, te .&chio os .cafés dos colonos &llÍBsas 
geralmente .n'111D Cl!iad.() .tiio . possi.mo com~.jámais e~ 
"&!nOII-

~ Tem em proporçlio_pouca.s:familias qui! tnr.tatv.iio o ~ 
confo'l'llle as eltigencla• do p:uz, e pBl'l!. a.s&Ull obter amarar 
p<ll<6i~el vantagem; muitas t.rat&Qito o cafe na~emente 
e ob.tinhão desta fónna tanto e.m prejuizo'da. casa V ergueiro. 
coma em seu proprio. uma .eolheits. mnlto menor; .muitas 
até nem e:>rpÍl:iio Oo9e11-~s.fé, de!D8neira que 8 ca.!R V~
gtteiro niio s6. tA!lm o prejuizo de uma colheita. mcuor, ~omo 
:llém disJ;o vem as plantaç<)ell a padecerem, e .. por. falta. ·a.a 
trato pereceri.õ. pouco a _-pouco. . . · 

" D.ura.nte à minh.a..demom-nu lillllS colonias, ~o-n~
me 'muitas ~ezes '1118 V~n.,longe :de. faltar aom q,nalqum: 
consa que os colon.os em geral precisíio, tem. eomo ponto de 
honm o bem-estar .de ead.à l!tll dos colonos; qne mesmo; dn
ra.n.te este . movimento V m. cnidau de cada um ·aeiles..sem 
attender"" o.cltaviio-u .on n;i() oomprotnettidos. 
~Por ÍSI!O espero COlll een.icçü.o.que ·oa. colonos recon:he

cêriiõ .&na jmtiça, que brevemente tox:n.a!:áõ a ptestar-lheJl 
confiança.,d .. antes, e.fu>do como desejo que seu.honrado pr:i, 
o Exm. Sr. ~oa.dor V:e~eiro, ,_àinda .gene .OOUos-fructo.s 
da semente qne tem. lançado. 

~ A<:eite, honra.d() sen.hor, uegnrança .. de.lllinhaperfeit:r. 
e~;tima. e reconhecinfento. 

--• Angelica, 4 de Março de 1857. 
-<(Assignado)Dr •. J. Ch •. -lleuom-.,. 

Sr. presidente, V. Ex. Q a camara coiill'rehenllem g_u1Ulto 
era grave e melindr<Jsa aquella situação, qnanto el!a ~Lmea
c;ava. a. ordem e a segnrança pttblioa. da proviucja. !'oii; bem, 
senhotes, o ~vemo. contentou-se .em m.anda~ o dek-gado 
d:ts ten:a.3 pubJi.,s, qne..só no dia 29 deJaooiro chegou á 
colc.nin, e que apezar de seus bens de•~~ os, de """" hoa.s 
:maneira. e pro.dencia,.nada.pôd.e consegmr; e o Dr. chefe 
de ~licia, _que ai~da mai~ rerde chegou, e que,. segundo 
me tnformuo, p:u:uo d& capltal com oito soldattos apenas, ~ 
que assim &em força nada poàeri& f><Zer, como de faeto nada. 
íez . E voltArão dei!<a.ndo <Js colonos aill(j.a nrmados, e())l)o . 
illfeli~ e mh-anhao:~ecte ainda se achiin l i 
• A.~ relaçãeg de pal'enteoco e amizade qlle m~ ligiiô -aos j' 
tnteressndos nesta quest5o, obrij!io-me, Sr. pcesi<l.ento, n 
provu qu~nto disse ._ respeito dalh; e· assim, perrnitta-me \ 
tambeiU V.Ex, que cn de conhcclment<>á can àos <locu• i 
~'?l-te~ qae provão o 9-na di$SC qu:tnto §.s exageraç;;es e 1 < E:.ea.uegado d.os sei:! cantõell aa. Conderera'Çio Suissa, 
lDJust.lças dos colonos. Esses doeumentos 5;;0 uma C'IU!a informei-me pelo exame <Ws reipectivos livro•, os qua.ea o 
iirigida pelo Dr, Cl:l~ Heusser, enean-egado por alguns =- Sr. José Verguciro me entregou a um mtallle lllinüta.do do 
:tões da _co~federação suis.sa de examinar as colonias anh&as estado econúmico dos . Clllenos suissos desta, e Cilnvenci-me 
da provmcla de S. Paulo, dirigida ao eb.efe da c..sa Verguei- que o Sr. Jonaa, até agora director, fez os assentos com. per
:ro e C., e :-erti6aado3 <h<ios ~lo mesmo Dt. Beusser, que fe!~exaetid.ão. e q_ue a. este resJ!eito ~e lhe niio póàe fazer-a 
P";'liSO a ler, bem como a op1niiio do Sr. Penet Gentil, ou- IIUillma rep_rehenouo. _ . 
:tr ora eonsnl saisso n~sta corte. <A re.speuo do tQ.tanleute dos <:Olonos forao reatas ao Sa:.. 

< Illm. Sr. José v~rgneiro, chefe da. casa Ver eiro e C., Jo_lllls vanas acen.saçõesaagerad.as. O ~r.JODa$~iÜe3sa ter 
e .Angeli03. - Depois de ter-me demorado quasif.cs sema- fel to) aos <:olonos ~!lUIS repret.ensõe_g ~ cabula.s : c<lm
ll:>s n~s mas c-olonias Senador Vc""'eiro e A r 7 pre. hend? poré'!'- milito bem que a. paCiencr.a de um directot 

d · d . -.,- nge Jea, D!lO de colomas mn>taB vezes fiM exposta a. wu provas. 
po_sso- e':"~:. e commnnLc:!\r a v__m. em po!leas palavras ·-" lh' .,__ 26 de F vereirD d<> 1857 
Jnmha opwaUI, e de apl'1lsentar a V m. como chefe da casa I Lca-. e • 
o-; 111eus IUais nttenciosos agra.declm~ntos pel"s obseqnios e a · « (As&ignado) ]), J. C li. ·Hew«r. ~ 
franqueza com os q mt.es V m. 1ne tem rel)ebido, os quaes ~o 1 ~ Encarregado por .alguns eant&s da Confe<le~ Suism 
posso ~ssa:z recoJ?hecer · . · de examinar as eo1onias suiGSu nesta pro\incia apresen-

" Trve plena hb~dade de exatnlnar o e. st:1.ilo ecouomico I tou--me 0 Sr José Verguciro para este lim com ~ma fra;a. 
e In=-de cada 'Wl!_ dos colonos (e ttii.o &6 dos sni•aos como queu~· ilnpo~sivel de desconlr.eoor todos .oi livros e doCllo-
:~ha ::• illemaes), dea;de sua .chegada a Santos até a 1 :mentos possh·eis. -

e'~ . en\"'\ a. esta. To~os ~s livtO~ e do.:ume:'t_:>S 9u_e 1 Em- con.equencia <leste cxn.me dou com pm:zer a aecla-
l'3;l"'ttd.{ t .fim preetsava. estíverao i mmba dispOSlÇ"O illi- ; :ração ao Sr. âireetor Vollet qu~ elle fez. O$ assentos o maia 
ma •· ; emfim, reepeitavd senhor, V~- fez tudo o que foi : consciencio~amen.to possivcl, e que tratou aos .eolooos co~ 
~(;:el para eu poder obter um ~nheeunento chro de toda I grande imparcialidade, o• -vaalos com sever:iilade, os labo-
po ';'<O. • . • • rloso. porém com amizode • 

.. Est:t_fnnsueZRJii.~ w:;a ptova que V:m.·wngeaem- I "Àllgelica, 3 ie"M.ouço ae 1857. 
presa e. direcça~ d3 colomsnçao colil um iim nobre; e pelo \ -
QOZlhecm~ento <16 todos os livros ·e e=me especial de·fodos < (A~Blgnado).Dr. J. Ch. H.-r. ,. 
00_ ne~o"'- estou à e facto convencido q11e a. casa VergueirQ I < Illm: Sr.-Carlos Perret ~til--A' vi em ·ao que-me 
:n.ao ~bD.l%& a obra d11- colon..isaç;;o a nm& espeealação de ·1 ~Olilllmliica um amigo do Ri9 ·ae Janeiro, 110bre a parte ao 
~e=, que niio perdeu ,~e vista o desigoio duplmnentl! · conreó.do da carta. do Sr. Dr, Heusser, i qual se refore o·~ 

_ ú' por lliD Indo oondu= á patria os bri.ços tlio neceo""- David, oonsul-geral Snisso. em ~'11 ~çio de 6 · dn 
nos.:Jlo! outro fazer que numeroi!Zs familiu q_neno meio io oonento ; tenho a r~ a. Vm. a. boniladc de:TeSpOnder-a-o 
-turbil!:ao da superapn;n.da.ncia da população em-opea. apenas pé"de!la os ires ponro< seguinte&·: • 
~"" consenar_ll- nda., obtenhfu> -ama ~·r&entll <"l:o-QllaeS as ~eclmnaç<íeo a~ colonos -.io"Ibic3:ba.e ;b-

<:n•~o. . , • -. gelica-que-.i-nreobri~oa·acoedel'! 
"' lu~ por lSSO f'rnl>~ e·vmamente q111! -os-iní:niigooae ..-2.<> Tendo Vm. -sado o que em~® Sr. e:KPifio 

-J~:',}!{.:'i'~~ ~~~ de uma 01t ontl'a· qlleixlt DiethelJD examinot1 e oonferencion10das as eonta3 ·.WS m-
-..vwuos m .... ""'m.idoa m. direofio, aa qu&41& VIII. 1 lonas do Ibieab& 6 ADgellea, tenlnr.a bondade din1:-me 118 
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Al'PENDlCE •. m . -
\ ~-

Setõlii&o em: 2:7 de A.gosto. mu não • crime d& tr11IÇii.o. Eis ·o meu . pelllWllento 
(Apoiado.. ) . " . 

Portane<. tudoquo.ntopbiloaophieamente se addutio para 
prov&r a identidade metapby.Oca de uma e outra indepen
&encia n :W veio a propo•ito. (.tpoõa4 ... ) Eu me eol!Oquei 

O Sa. Nncco: -Senhores, al~SS" propOIIiç<íes ~"Vell- noa··r•strlcto& limitw do d;reito crimiDDl, o• nobres clepnta
turadas ~ ÜDDre!o dep-a.t~ que ""' pncedêri<o • mo dos \-agario pelo vasto campo do ncio.:i<>io, e W. phi.loliO
c~ do novo á tribnwt. Vou tespeuder-l.b.e:o, llio tu> to phia. . .• 
por mim seuiio .no in tere! e e dos principio• que eol"l&l~, e Dou. de mllo (> qllf<•t.iíD <4 cla8sifieaçio d:l, qlllll tratei se.- · 
nio po!s~· deixar eorrer i ren1i... Tenho pois necem dad.e mento para mo•tru que ella fora feitn em ódio a millhs. ~ 
ainda umn •ez da vossa atten~ por rJguno momento.. pessoa. J..g ra.z~ em que ftUidei a distincçio de que fallei 

A. e&Ul8.r& v~ qu~ & d.iiiCllllaã.o tem tomado.um& .dü~ aorlio comparadas e ap=iad&s, quando a discusaã.o for ptt·· 
que nilo ero. de eaperar, dosJc: que com fr.wquaa., auula nílo blleada. Entio os criminaliat.as olo :nosso paiz me fariio j a.s
usadll atol hoje, declarei que o f&cto.denunciado em illegal. tiça. (Apoi<>do•.) 
(Apoi<lclol.) • ~ •• • • Senboreg, & quest4Io que nos tem OOCUpll<lO exclusi,a- · 

A. queatiio pot8 estava rec.unua a term011 mut preetiOI, era menu, é a. qooeotiio cçnstitucion&l.; mas coaa. 'l.lle•;iis!....ntt..._ 
eimpl e&. e de facil applicaçio para lli)•~-P~--...,-,-=+=-m!nllilf15t\, nue tem sah,do do circ11lo • icioso ~m que a mo &e tratava da approv&ÇiiO do acto., mas Alimente do bill collocáriio ~nobres deputados que iD>pngniio O parecer. 
de i.ndem.nidade: 8. qu~~Stiio t.r& pois d& noc:e<>•idade a .. Jll~ ' l:":n trmcbcir&dos no principio absolllto da ~rpetuidade 
dida deetetacla ou foose lc~. ou incoJ>stituciolUil. ~ u m agistratura niio fazem 1lllll!. eó conceoeão no oeutido, e 

P ara '\ue poia, o;enborea, discmsiio tõio lonp a. respeito no interea1e da e.uaa. publica, saJ.,·e-te 0 privilegio do lll&
cla illega.tidade que eu nã.o conteotci! (.&po~.) Pua que magiatrado aind~ que pereça. a soe!ied.• de (apoiado.<), ainda 
euaa expre~ desabridas~ pam que tanto ardimento! que 6tjiio oac:ri6.cadu a propriedAde, a vidá, a h onra e li
para que eoau assomos de patriot ismo i11dign:~do ! pa.ra que lierdade de• cidf.diioo, para C>Uja protec~·, pano 011j a a.c.., 
esau reeri.uiu~ que tetiiio o roorito iU. oo~ e da foi Íllltituido 0 prinlegio. (.4poiodo8; muilo btm.) 
bravura, sendo dirigidas a um ministro que eõtÍ.eue no po- O fa.ta.ti•lllO chega ao pouk> de exa~rar o perigo do cor
der , mas que não alio generosa. ooua:ra mim que nwso!l maia roc:tln>, e :oio admitte a po .. !biUda.de do abuso do privil~ 
ministro, que estou.decahido! (M .. ito ,.,..) gio. possibilidade reconh~ida ainda p4;Ios maia exlt"eiiilos 

O S11. (.,"toou : - Fall:tmos contra os principies, o Dio deffcneeres do principio d11 ~midade, não I!Ó quanto & 
contra as peuoas. ia.telligeucia que não se a.-aubiJil IICJD a ~ça. .em a. 

emulação, senito tambem quanto á D>oralidade que oorre ~ 
O 811. N.u rvco : - Ditia o propheta: < Fazci.juet iça: IIIU perigo 0 fraqueza 8em o. s.m~ilO. (Apoi<zt! ... ) 

.-Me que ?s fruetlls dajll.tltiça. n.iio •e txmHIIIl amargos como Aco!XIpallhemos a argumentação doa nobres deputadoe. 
o a.b11at h!o. > · Dizem elleo : <A conatitni~o ettab8lec&!l abeolntu:leAte 

·Diti:t. M. de L&moiguon, ill~L!tre magi&tr:t.clo franeez, · 0 principio de pcxpetuidade, n,ão admi~tindo outre. ~t.riG-
gloria e orM men::; . .dos antigos parl..o.mentos: < Eato.mos ç!o que n.iO oeja a perda do lugar por sentença. " NilO fall~ 
:aqui para apreoiar •• questõe• para úuer justiça, ma8 nilo da IWipensüo d.ecretada. pelo pooet moderador. porque essa. 
pu a apuràr e pôt á pr<>va a pecieucia duo pl\ltes. > medida provisori• se resol~ ou niio na perda 110 lapr; a.. 

Sonliorca. se eu vioo.e dizer, eomo et"& costume, que o &eto "nniea restri~i!u pois é a."porda do lup;sr. · · 
fô1:11 determilllldG.J>"lo Un1l<!rio d~s citcumatancia•, e que era Os nobres deputado• exelut~m a .. im a apoaentedoria, 
legitixno, que d.ilftll:ença. "'haveria no vo•.o proceder! Seria como inconstitncional; negio ao poder legisla";lvo o direlt. 
maia acerbo ! . de õ.-eta-la ., Tegula-la.. 

Tockvia.. eat.a. situiiÇãO não me nffiige, ella é W.. nature::a Toaho cl~do tratoa ao j11i:l:o, e nã.o pomso conceber a força 
daa cousa., ella .se e:.:pllu facilmente. Os talento& n ov06 e do•t• argumentaçiio. O que diz a co:nndttliçio no artigo que 
brilhante~ . que a oamara adquirio sen.tetn. neeer.a!da.de de cita~ (165)? c 56 per IIEinteuça pode!,"âõ eatel joize•·periler • 
cstenta~o e de provançu (czpo~): e•la dioeua.rco lhes 0 1~. • Ma& qual é 0 contrario •mN deato artigo~ Por 
depara boa oceaoiio p~ra brilharem. A nova época, ••m neolillln outro sneio que nio seja a MDtenç:t. I*le o n~~~gis
P.-rticlC>a,;sem id.w, • porque aio da uio vi< objec:~ de llntago- trado petder o 5e~tlogar. AanW. eatA & uclmiio ela apoaen
lll&!XIo no presente, reage contra o pusado, e poli t.em.nece&- tedorio.! .J..o contrario, a eonsequeneia logica f esta : • ll'u 
•i<tade de uma peraonwca~o para oeu alvo ; Hte alTo sou a aposentadoria n;., é perdo do lugu •; logo, pó<le ser do-
eu na questilo de que l!ll trata. · ctoi:ada pelo poa .. r legi•lati'ro • 

. Agradeço ooa aobreo deputado• que tomlriio parte D& di•-
CU!IIil.O a a cxp~6 de be;nevolenci1> e c:oDeiclcraçii.o eom 'lu• O Sa. V. T .... ..ua : - E" usn bell~ eophiama. 
JD.e trs t6.rio: eu lbee aeN• eternamente ftl'llo. 

Sr. presidente, os nobres deputados lêm brilhado i cnata O Sa. N•acco:-E'umbardio, tudo6 sophlamt..{Apoiadot.) 
de fantules e de abstraeções. Os di8cm"nos longos, er uditos A aposeptadoria é perda do lugar~ Elill\ em nosoo arhi· 
e eloqaentea q01e têm proferido, se têm occapaao pri:acipal- trio del!uir com. no• llprouTer, como ::o exigir & necenidado 
JD.eut.e, em exclusiv:a.ment.eesnd•monstn:rqae a ind.epen.l:eD- do momeotll esoii.B pl)Avru perd6 em lugor, de que IM! eena 
eia pe&!oal do o magistrados I. essencial pnra a P.frEICtiva in- a conatituiçao ! 
d ependei>Cia do poder jud.iciario. ..\. perda do ln~ué uma peno impo~~ta l)Üocodigo erimi-

Yu _!!uer:a. negou eues principies! Qutm oe paz em du- nA!., •tt6. nelle detinida., é oegundo n "'"" de6niçio que deve~ 
via. ! Eu certame11t.e que nilc. Par& c:orrol>ora-loe pevo ' mos ~ntender a constituição ; pois bem, a perda do logar 
camar<l. que me po:rmitta ler um. trecho do m eu Ielàtorio nio é o6 a pri-v~ do exercício, 6 tambt!m ·a prlvaÇiio do 
d&sto a.nuo. nome da. honras, doa vencimentos, e até cos 8cr-r!yoa pres-

• N"llO ha admini&traçilo d& justiça sem ma~~:iat.radoa in- tados. (.ApoíadOI.) 
dependenteP.· Niio podemos ter eeau majl;istr"lldo• se a ma- • Ante! de ir por diante, senhores, permitti que eu estabe-
ll:iatrntura IliiD fõt uma prolis>;iio dotada de eataoilidade e de leça uma rtemia•a. 
fnturo, cereacla da '\'1lntagen6, e õ.e eGper~nçu. Nio aendo a A constituição niio eontém senão as b&oes· fnno!UDoDtaes, 
ma~~t:l'atura. uma pro!issão vantl>jo•a e gall":lntida, ella n~o as reg-r:ao gerses qoe devem ser deoenorohid.aa pelo legi&la
c:tcltari. a. •o cação; sem a .-oCilçiio niio havu:í. concu.Tencla; dor, 1\l'oe qt!Al é o limite dessa attribuiçlio do legi•llldor T Se 
ticm OOI!il)nruueia n;., set4 pos~j,·el hnpi)r ~• •••tri~s o fOra o sileneio da <:ccatituiçii.o, o desen.-ohi!nento della !<!t ia. 
pro-.ançu do noviciado , seUl o nonciado a autiguicl&dc se ilt:lpre.tieavel. • · · · 
tD"lllari um perigo ; sem a aut.iguid&de o accesao ~erll.uma. Niio ha outro litnite que niio Eeja umo. di~poeiçiio prohi-
dependencia, uma e•entualid.e.de. • bitlva ou iDrompe.tivel ; mu 'l. os.! é a proh ibiçãó da apo-

Se:c.bous, tratando eu da dusi6esçiio do crime de trai- sent.adorin na em:sti:u.ição! Em que é !Dcotllp!lti.-cl a apo
<;~. e sómen te neau •entido dietingui a inclependenci" pes- sentednria !:Om s per}ietnid.ad"! Repito :lS exp""'!'ões do 
:1oal do• m•Jli•trado-. ela i ndependeneia tlo poder j utliciario rel3tor d3leJ de 182-J. em F""nça: .. A apooentadon o é um 
pua concluir (\'t1e .. •iol açio da in~peodeueia. peuo•\ ®$ -...eonMe\mento da petpe\uiilade, e n;., lU>la no~() . 
m"gtttrsdos niío ' a me.ma cou"' que a ind~ndeueia do d.ella.. > -
"POder judieiario. para couclnir per consequtua:. qllc a vio- O r.<ercicio nio é mn d irait.o ind.i'lid.W, é lUD inte~s.: da 
laçio da inileperultncia peswal seria um a"bu•o do poaer on sociedade,,; um p rincipio de ord.ém pli.bliea.. (A~.) 

.outro crime previsto peli lei de nspou~abilifi&de, mu nüo Qrau si o as COD~nenciü <lo ~pio absoluto qae 
1:ln att.ttu.do contra_o liTre exacicio do poder judieiario, !:elidu estabelecido! SO a ··m.orte 011. a pexdl. do lllgar por 

A.PP. 22 :)", 
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:;entença slo as =icas reHricç0es •h perpetuidade ; uoim t:ldcria n;io ~·inconstitucional, porque 3e &lls. fosse Úl• 
ajuatí~s ser.l admilli$tradaporcégos, JlOr iouco•, etc. CQnsthucionalopoderlegialat;ivo nií.o teria appra.vado mui· 

u tas aposentadorizoa, eoll1o esta de que trlWI:mo~; qnerab sa-
0 s... c"""" ' -.,e~. ber o que 116 respondeu a i&t:l! 
\) 8n. N.o.ooco:- Negais! Tctno agom o lnpr que t~n- c As legislaturas pass~as f!Orll.o: < Feitnn~. dD governo 

des occupo.,~o. e pergunto: Aonde~·~ n:.. consú?>íçiio u.m"' p~dariio conforme a lnftuencia <lo goverllo, e, port>tnto' 
di&}loslçrto .que sutonse .n apo:;eilt3<i.Or::t por ma'tl. ... o d~ 1m- setu actos não poà.era. ~r iuvoca.dos, não metecem zu~ 
possihiliclade phytiéà on mor91! ()fui tos ·apoi.-.4o_s.) Se •ós peito, niio f'azem autoridade. ~ 
aclmittis, "?"= do "bsolutismo <l3 \'OS"' dontrm". que o !>!as a lei de ]93& qne approvon di...,rsaa apooentadQrias, 
!eg!sla.<l.or ordino.rto pó<ie e:tclnir o· magistrado eég~. on ,j, como sn& data mostra, de uma ép<>Q<O. em que dominava 
lonc;O, bo.>eis de Mmittir que p.:.a~ t~mhem excluir G m<\· o partido liberal, é de nma épooa em 'ine ainda a liberdAde 
;>stmdo eorrompido (apoiwlo•); pcr9u~ ~~o hf 11ad~ :no!'is esta,·a ero s.?a aeçilo! e a liberd~de não pOde ser suspeita 
Ulcompativel e repupumte com a a<II!lmtstmçao do. JUStiça n~sta questa<'. (AP"tad<>•.) Replica-se: <lllas essa época foi 
ào qne a ve!lalidade do magLltr:..do. (JiuiCM apoilláGt, muilo 'tertiginosn. ~ (Apoi<ldott rLI<Ut<u.) 
btm. ,. Os procedentes conformes, sem ~epç<;o de um só. da 

0 s ... v. T,..., .. n•, _Não 3poi:ai!o. =ara J."" Srs. deput:ldos, protestlio contra es•·" inroousti
tucionalídade. Que valem esses pr«:edentes de 1 o a l~ 

O Sn. N.u.~co:- Pergnotli ao povo se niio prefere nma..+-=<,._-<±<"'~u.aãO-tõaõõOS <!ia'-. qunndo 0 
sentenç.t d.~iUt pelo loJl.Cl).~açS:u, ~ Brazil c:u:1Ülha! De~emca seguir l'." tcnd.cncias do pxo
qu" n:ao p&le ver- 05 ~ntos, do que relO juiz oorrompido gr<'BSO. 

mediante o dinheiro da parte con!raria 7 (Apai~<ÍM.)l o Sn. Ron.JCCES DOS s~..-ros' -Entilo todos (>~ factos 
O SR. "\1. TAV.U.ES:- E' ontu qnestfi.Q, passados siio legitimas? 

(H<> oot.-os aparw.) O :':R. N'AIIt:CO: -Emquanto n;!o fôrom revogados poà~m 
O s.,. l'nEsloEI\n: :-Attençõo ! ser invoc3dos como precedentes legitimas, fa<:em untoridade 
O Sa~N.ua.:ca :-Ha"eis d.e t.dmittir ns cO!lt:;equenciafl do 

pril>cipio q-:;.e eot.abell~ceste~. 
~laa, se:~ h ores, s~ podemo5 J.ec..-et.'l!' c regular a aposen

tadoria do c.égo, do louco, e por consequencia do corrompi
do ti•Utur q-ue$lia. 

Assim co ::;::o o o poder legisl::.tivo pú.lê em re:zr-.1 geral pro
,·idenciar s<>bre essus aposent:td~rhs, pód.e ~mbem appro
~ vs s.etos esp~iaes de :\pcsen~<1cri:t ~~pois ae praticado!. 
(.olpoi<ld<>•.) 

Leges futur~ <:ertt~m. e.st dare fo1'rr.am ?U!!}Dti~;, ;;on aá facta 
prCP~crita re-ç&aa.t"i• nili- nomt+m~ti·11L- d de pr<~.lerito tem-
p!Jrt; et pt1iden.ú!JIL$ neg(l'iis caucum:-i~. ·" 

Honto!!l. Sr, presidon!e, au~~,Jo o nobre i!.e;mt. ... do pel~ 
pro-.,inci~ dt! S. Pa.ulo com .;eu. t!'a1en~o pn:;t.igioso. com n 
SU.U. pal~_H;l pt:J~en.1~a procb.i~ü11 ~ príodpio ~bsolutO a.n 
perpe!uia.~d~ ~os m.:tgis:md~s, cu~~~d_er."l~d<;> ~ !.\poSi!.nt:_do:ln 
e&!!lô utn:l \-iOl2ylD da petp·.~:n:Csae como rcstr!cÇRo lll
constitnck~::J. temi lleln. sor:~ d'~ mn rri~dpio á. que con ... 
so~o t<l<'.~. :::. minh:t dedicap~. ~"e i~lltnS vezes tenho 
~~fenàiCo JJ~~t~ tribl.!.lltt e fc.;: o o·~j~~to Ue. Jefórmaj udicia.
Yia gue p't".:.F:!= ~ es~e 1irln~pio ~~ d:'l ::apo:-{l'nt:~dotia. ?os. ~::!gis .. 
trs.c..os quaL.-~=> fo5Ptm eleuos sc~o~~·~·:'(':l.~ l!;:.s.e pttuclplO ~o 
da iucotn~&.-::biHdadc pclitiea ~o ':ll:'l!!:~t.-:l<lo ~ b;1. poucos dias 
o nobre dê:~:J~~do (J.ffereceu 1.;.=.1 pr0je~tq d11 lei neste sen
tiC.o ; pds. ·:.=m. elle o compro~e't!r.;i\. ( .. 4_ualado.s. 

Se a 3l}{'li'~tndo::in. forçndn ê UIPfl. •o:::. ~dcç:lo, ttme. viola
ç.:io ela. p~~·?~'tu.idnd.e ... s.e esta ?2l'!l~':.u!·lat:~ é l\bs.olu'b. c B6 
~dmitte a~ H:::zh~õcs expre~s~s J.Jã ~.)u.c>:hui~.:o. como quereis 
decretar a ::pc·:>>et>t:J.iloda. to~~<lu por muti~o de incompat.i
bilid;,.dcp<lbôc~? A quc•tnoé .;,~ :1'><.:ii'O<, ou~ de pcder! Se 
podc!'OO.S ZJ,:,_r- am moti\'0, porqt:~ •:.::io P'·dêmc-sporClntro! S~ 
niTo podem>:,"' em um caso, nr~o ;_')·~tl~~:P':".S lJ0!5 outros. Os ma.
gis:NI.dos E-1!!!!:;s s(u-:a(!ore~L'!.t!.·.a..(;.!n r~l-:,:in rlc.T~ehlm.n:r. )n'"llo
~"t.ndo-o.tv~H1os p-rincipio& nbi:·.h~!ú~ contr1.~ areos:ricçko que 
faze:s ã sn:t I'l'!rp~tu.ida.d.e! (Jf«i!c-' Ypo iad..,s, r.tGi/o btm..) 

SonllOI·es ' uma f;~.talid.:.do aomilll\ ;!, e>t:t diaC!lO&dO ; 
s::tbels qu11 h~!õõ eontro\·ersi..."ls ~t du.\'irlns qu<! occorret!l a -r~s
pei:o dn i;n;,:ligencin a, lt:i o rccur•o é " autotidna~. é o 
-uso, s.t1o os r)r00edentcs; mas. cs nobte.s deputados syste ... 
ma.ticame::;.:~ ~"Çerb~o de s~pcita. !l autoridade • fazem 
iabO!l~no.z:>. ê e todo o pas!edo. c e toU:lS aS tradi"9ões, de
:rog:lo a her:n~neutics e a s~+:-Hi-;.r.~m po! i.l.Ill ;trillcipio que 
ch2.mão do. px-ogre.sso. 

Co.nfcr:::1e :1 hex-meneutit::l. o u~o é o mclhc:: Últerprete das 
leis. 

Conforme a ber.neneutie:!. :! Minião dos coévos. e dos 
nossos ma;oro& vale mais que a :nÔ;sa, qtte 2 dos ~illdouros, 
" esw _principio 1e.i até o ponto de mandar-no5 respeitar o 
que elles iizerão ai.tlda que :não possamos ~aber as razões 
porque proeedfuoüo : Z.."'on .omni'urn, (je<l.! a mcjon6wr CO'r'lSlituta 
..ncnt, rtJ.tiQ 1't#i pole.st~ > 

A doutr'.:u> ne<>t:A distuw<> ~ outta, a nossa opUill'io .. ale 
tud.~, o6 pre~dentes oiio ab~so~. oi'io erros, por'lue silo con
tranos á nos>a oeÍliliiO. Vou demonstrar o que digo. 

A ;ossa <:<~IIll'lll~siio e ·eu :no primruro di;cuno invocA
m~ as 1e1s de1836 e 1843, para d~.monstrm; que ~ r.posen-

nas nossM cont[\)VeX':sias. 
Outro nobre d~putado <li••• que um yaiz uo ... o ">io ~ 

prec•dent.s. l\hs qusndo os teremos ! ~ull:cdo chegará a 
idade e-o <roe possnmo.s ti! -los~ ' 

O Sn. Ro:>~!Gt:Es nos s.,~TOs : - QWUlilo a. lei íôr c<Jm
pletamente ob•ervada. 

O Sn. N'Aocoo: - E' e• ta a qnestiio ; di.:ei• qlle esses 
prt<eeà~ntes nrio ob:;:erYárllo a.l~Í, eu digo o contrario; esta
mos na me• ma. (.dpoieldM.) 

Ci~.ll'os tambem a lei do Franç:~ ll.e 1824. e preenpuzemos 
que essa lé que estabelece &aposentedoria forç:~dn niio seria 
decreta<U se e•sa apo>eut.'ldoria fos•e i~>eompative! com o 
prillci pio à a pe~petuidade, consagrado pela Mrb. o que •e di% e! Es&:l n"tltoridade llt<O vale, IIJISa lei e do 
tempo do Vilelli, C.o tempo dos golpes do Estn<lo, da camara 
intraur;c.b7e. 

llla•, é lei da França. ntra~e~sou no épocas r;eguilltes, 
triull:lp:tou d" r~Yoluçil~. e ainda estA em vi~or. O que dizeis 
à a lei d~ Portu~l aouce !I constituiçUu é a nos!a! Feliz. 
mente so in c e !la •e guardou silencio. 

Ain3:t hn outra futnlidade, s~nhores; a. qu.estiic lliío tem 
sido CO!::>idarad" c dioeut;ch nos ponto• em qno foi p~nposta 
ou C<J!Jccad~. V<!cle bem; en dis•c '< o neto Dilo é só do goqer-
110, <le:>e"do de vossn apprc.v~ão, o decreto da npo~~ntadoria 
niio COlOtém o. clansuln q_u• conti.nbilo os un!.eriores-dep<!ll• 
d•ni!o n:>. p~rte pccuniari11. dn approvaçiio do corpo legula
ti~o---.: o a~ta poi• !c~â plon~mcato vosso ec fur approvado. 
e ilc.o:m\ •~m etfei!o MJ o nilo appto~nrdc•. (Apoiado..) 

Ora., tenh«ros, 1>. quootão coUocada uo•te P''Dto muda <le 
Jign~u ; n mngi>tratura tem urnlt ga. nutin !'lenn na inter
vençiio e concur!<O do poder legislnth·o, da repi"CHentaçilo nn
ciollal: protlc~i n•8im por caboreuc:in, pol'<lul\nto •end.o o 
neto ille::al, como eu o con•idero, para q ao pots!l valer c 
•Pj~ perfoita dependo de uma lei esp~id que o npprove. 

Asoim pen•ava um Ulnstre F>Ltriarcha d:t opiniiio liberal. 
o $enodor Paula S,oazn, cujaa pola,rra• vou repetir. Dizia 
esse illustre fin,.do e1:1 1845 no ••nado, trntnndo do deonto 
<le aposent:ldorias de 1843 : 

~ Noteo5B que ne~se~ precedentes que •c alleg~o. nunca se 
julgQu ;nde~ndentemente do poder legislotivo ; obrava..~ 
sim. f..zendo--se esse acto como ccto do poder legislativo; esse 
direito pll!no. ab5olnto, indisputavel só agora. ~ó nestlls· 
aposentadoriAs se arro~on o !!G<<mlO; o governo entii<l en
tregava a decisfio a& corpo legislativo, tornava-o autor do 
acto. :~o • 

Est.'\ opjniiio é suspeita? Dizeis que a approvuçiio da rep
:entaç[o nacional, q_-ae o •oto do parlamento não daí. garon· 
tia, niil\ symbolisa a consciencia do ps1"! 

O Sx. Gcyn~ : -0 parl&mento não pócle wcr tudo, llio 
póde destroir a con5títuiçiio. 

O 5&. NA11"CCO : -N>io vê o nsbre deputado <r"" o seu 
:.l'gumentg é uma petição do princi pios! E' a que•tão pela 
que~tiio ; a questão é estn mesma, i>to é, ~e o acto del!tróe a 
çOliStituiç:Io ; dizels que &llu, ~" <ligo <J.Wl níio, estamos na. 
me~ma. (.4)1(if<ld.oo.) 

A."~io::, sellllore~, cOll!orme e~~a pratica os magistr&dD:~-
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:\.PPENDICf. •. .1a ---
do nosllO paiz fic:iiO tão ~ntidos como os mlgis:7a<i~s da !lectc sobre o ;>aiz (~r.oihdo•). por~tuo na.s reh>çves exteriores 
Inglaterra e dos Esh:.dos-Unidos. · o ;;overno é o P"i~- {Apoiados.) 

. O nobre deputado pela provinda da Bah~. que f,._].]ou na 0 s ... c._-,0 .. ; _Mas é necessurio c.ue s~ia 0 p~z de 
penultõma ses•iio com uma perieia rara e preco~~. cnm o facto. • 
beDo-telento ·que·'!'tdmir~io·ttp<!za.r-de e:mpreg:ld.o·co:lttttmin'l , - - .... ~... -· .. -
o nobre dep:>todo fez u m quadro r.ormal ~ perfrtito do ].>"dtr . O S!'. _ N"ucco : _:_Em que -fundou o n~bre deput~do ••stt .. -
judici.:lrjo, comprehendcndo n sua or~nisaçfi~. ~ ~u~ ( $ · !)ropos1çao tem<t::ra:ria '! Alluã.:o:-t um fac:o anteri<·r. Dine
phern. de n.cçiio, .as Mws reb.yües C<l:::n os out!'Qli pod~::eo. vos~ &:eub.ores. q_ue o go...-erno jn~lc:c h:.:t'\:'ia: ex.e!rlao a dem!s
fazendo •cn ti r o. necessidade da indepen4encia p,•, soP.l d~ 5ão <l.o prcoidente e do ch~fe de pclich\ ih pro..: meia d~ Per· 
lllllgia~ratu.ra e<>mo perwni:icaç~o d~ indepeu<le.n~ia d~ !JC>- n:unbnco, p<>r causa elas occnrrencins ôe Serinbnem. 
der .in<liciario. O nobre depntad.o :>té ahi foi bem. f,;i :lllmi- Felizre.ente, s~nhcre•, lla cn.a •• :J.Chava o meu nobre 
ravelmente; a tú sli estamos de nccorào. Mas qna,1o o nobre amigo e,;:-ministro dos nep:ocics estmn.,eiros, o qnnl com 
depu.b..do chegou á. ques!io d:1. responsnbHidn.cl.~ . :H') ~~.)lT•~~<:· c!e~c:-gaç?o formal ns.se..-eroU qu~ nnnc:l.~houve :;emelhante 
tivo no~ caso!i ex.tr:.!Ordioarias, elle tcrgi\'ert;vt. a :c.ãu podi!l. exl;;encza.. 
deixRr de tar:;rivcrsal". ~UI:lnd~.ti:erão lup;sr 3.S demis-sões, o go,·ern~ ingl;z t:=e 

Ea: 1u .. ht dite qtte a re~ponsabiliC_cl,, lc ; .o1 er~ · n : . , edo':.CO" sm '"•erpr. ... t ..... Jas c<>rno conu'tueJ:lcia C::~s oc~r 
<;,OJlsi nnllü. como os nos~as estatisrlcas r!izi;~~. ... c.:ue a. res ~ r~ea.1.s. d e Scriuhaem; mas essa lnterpreta.ç~o foi clcs:llen- . 
ron sabfli·33tle 1eg31 nos caso:s llc \'CO:ilid:~dc l,;'l' U h·rl::O:Ítl e t~oa: em a:tc.s 5olemnes, senCo.explí.eadft a exonerS~:::iO pelo 
lmprntico\·el, porqnanto est.e crime não deix:.a n~s-;: ig;<•'!;, e o pcd1d~ r~lter:tdo desses fu:J.~CionariOs. {Mu:t~Jr opoiact~·$. 5 
!lOSSn cOOi):O pune i~;U~ltnéntP. aqueJle que !l<!it:l e nqud!c Â f>J m O facto em qt:e ~C b aseOU :l. presui:Jpçi!o CO n obre 
que~pd::r.do ; querei• •aber c'lmo o nobredepu;~do ssliio-~ deputado n üosjudaa sua icteoçlio, n:as é c;mtra JlToC•u n· 
<ia difficuldnck-? Trgzcudo-t:os a antt~ridadt de Corr.teui!l, t Wl\. ~3 niio demittimos .. , • ._, fnnccionnrios qre erJo 'c!:t 
e o stentftnd:> CTSnd.e erndiç.C.o .. .elle dis..~~~e que u r~s,oonstth!E· .:.~ossn. <X'nfi::!.Dça. como pcor obsP.quio r.o rnJvetnO in!!lez nra 
dadP roinisteriál en t .. m~m absoluument" n ulln: t1Cllri2mos um act.J fór.< d a lei, p<rrn o o.fol àep<!..-,à iumcs dn 

Mos, &enbo-res. quid ir.dt ? A respon!'~bilidat!e 1n~ni~t~ristl ,.0$!2a appro\~aç:io, dn ,.-csso <:oncur~'! (~poiodc~.J 
4 nulln e!L o ~.~ como em to<!a a porte. A "'"!'o:>t:lbi!icin· A ~po•cnredorio. dos·.i~••mbarpdores niio foi Teciamad2, 
de do m~istrsao e do~ :wah:> funccic.mario~ pubiicv~ é eff..c- nüo foi suggerida pelo go,·ettxT ini;lcz. ~!.Co fosse nEo a. t e!'!rt·· 
tiva 1:1. trÍ:ts n n!la aqui. A coDsequencla Clist·J (: qilC a. im- :nos c!.<;cret:ido, esses magh:.traà.os continu1:dã.o em seus 
punid>Vie miaisterial e ch uatnr~t~ das causas. é 1:m~ àiGi- l upres, nJXlznr àe seus precedente;: {.Uuilo b<m .) · 
culdr.dc cio sy•tema representativo que se fu uo.a ::o prcdo- Cm nob~ depnt.~do p<>r Pem:!mbuco. QUani!Ó o bt.J:tndo 
minio das maiorias, e ~s mliorias •':o eompliecs elos n:ini1- depu"'d~ pela &h ia o.t tribuin a :opo"''ltai!oria a ~"O:Il:es~üe• 
tcri~ que elb~ ! ustent:io. m~\zoi o. irnpunid..'t.cte do l.J!.~gi &'.:r::do est:-augciras. para contl.rmr.!" lsta ,..os dis3e : c E' vórds.de, e 
~ um vicio. é nm:l. calrunicbà~. ~nto que ~ d.!:!c=:~t.o foi expediUa·dentro de 10 Ci.'ls. ,. E~ta. 

.A ilnpunldada minhcteria1 tem pol' correc.ti"o n. ccn s"U.:a . circumstnnein, a ma:.1 ''êr, é c~ntra.11rodt~ctnlcm.. FVra Í!l.Ve· 
n di•ti~uirno on iUnoóibilidade; rnas qual e o corrccti,·u tl., rosimil que dentro de lO dias vies•e participeção do ÍP-<:to, 
impnmdadc dos magistrados? ( Jlluilos apaioào:.) hou~e.sem reclalJl.ações da le"açiio. fo~se resohida a a~ 

Swbvres. no ~ystema represents.th·o ::t opiniãr.l ~e :SSl~l:i fH z se~t3dúriu,· fl t>J;pedido o à.ecretÜ. Sabeis, sep.hore~. que en
com a ccn, ure .• com a dcstitniç~o- Se 9.l.ém da ~ensnra c d:; tre n rasoluçúo i:npcrial e a assignaturn do decreto de<:orre 
d~stitui~ao sobre,iessse a persc~;\lÜo criminal contr" o mi- e~paÇ<>; n re>olução porece espontanea em rnzi:o de~sa cele
IIIItro decohido. que já niio exerce o poder, ~n ~ ,.:;o t•lll na~d~ q~e se notou. 
mais pnrn. si J!!' m.alori.Hs: se o mi:1lstto dec:lhido tive!'.~C ~: o Es~e jnl1tamcnto n;io foi causa? foi sóme:t~te oceasiiio do 
supportn.r a a.C!~tt!!a,....a"!o criminal. fic:J.ndo ns~hn i:c.uti!j t:udo... prcc:ed.imefito do {;ll'"err:o, q_uc I:es.olvou confol'me c' pzece
pa.r!l tô.mar co pn.~lnlncnto n Fosiç:ão qae lhecon\·~e~Je-~ q~c~~ doct<!~ elos 1na.g1st:cdDs que intervicrüo no acto; as&im que 
q_uerc_r'n esse !=or~. j"· à.es:.gra.d::.vcl po~ outr::s rm:õ~s 'l"e I! a opo•~r::odo::a fo1 decreta<ia :entra _dou~, a outro foi oó-
lho suo pr~pr •a• ~ (M,.Itw apo•ado.r.) mente romo,·,ao. O ;;o·.-eruo nao p<>dUl de1xar de proceder 

Já •o$ dí••e no pri:rneh·o discur•<> que a his:~ria elo •·:•- j cvmo procede11, quanclo é certo que com a noticio. do ju!!(a
tcmn r~prcsent.s.tivo nttesta que a respcnMbilicls ric t:JÍtli;:e- j monto veio a illformaçlío de c;:ue fõro. eU e o effeito de ·in· 
r!ol é t;m f~cto e."trnordinario. 'lUe ncom(llln ha ~s ~?L·o~• lluencia rcpro's~a. _ 
re<olnctononns ou é con!!f'qnencl:l deD~s- j Senh<>re; , sabe1s n _=RZ!1t) porque ant~3s:t pendeneis. com :t 

Sen hores, os partidos, qu•nrlo mesmo fott,., e ~""·' · 1 Inglnterra :a:n l\C!\rN:~tto"" symp1ltlüns a o mundo civilio:l· 
nlln:cs, •iio p rudentes no n >o àastc meio. Ouv; 1:m f"c:o I dv, " r;:.:!o -por que " n= causa tem encontrntl o écbos 
contempornnco. generos"s no seio do po.rlnmento inglez? Niio é ~cn:io por· 

Em" nnno de 1829, em Frnnç:r, e re..-o!uç~o que .c opero a I (!UC C$:ã ·J be!ll pro~-sdS.s n sinceridade, nl<lllldado com qnc 
em Jul~o_dc 1830. ~·~va em c:uninho, pn~oei:. rl.-s~"; 'r.2:t: o ~'·er.:o braziiei!'<' r.e t<mt emponh,.do n" repr<asiio .:lo 
a oppos•<·:~o ~ra lwnorm; e um deputado, llt. S"hcr:•:. ot:c :r~nco (.lfurtN aporab•-) 
pertcr.oio n c}l:t, l"<!volou. ." intccçüo de prol"'r "m" ro•<·~,, • &_ cl~sruemirmos e .. a Jc .. lchdnde, •: rc~elnnnos i:nPO· 
para pr()sP.gu1r n. dc.:.uncnl. ci:ldll em 1829 po1· Pt"' l.':".tu :~:.·e::. ~.cnc.n. t-o IWccedcrmo:~ de outra mnoetra~ fic.·ncmos lSO!A.-
CODt.rA o m inieterio Vilclli. • <~~>:t, :c~e.mos a. reprovação do mundt> cl\íli.c;:tdo~ que :liiO 

.A oppo.!~.io 80 reunia na rua de Rivoli. e dcei<lio que ::::o >yrnrr.:tat>:! com a c:tusa d o trafiC'l. (Jfuilo.r apoiari<>6.) 
:rn opp<>rtnua a dita ~oçiio; ~nlvcrte, de ani11!" :oi::cw,, O s ... hl .,nt:u:~., , - Sobt~ isto nr-o ho duas opinivcs no 

presenton-:l_e ella cah1o pel?• votos da <!?I"'_SIÇav. l'"i"; todo• reconhecem es~ verdade. 
l sto quer 9-•zer que os pzrtidos têm o ln$tmcr,. pP.m :::io 7 . • • _ 

u!at de um l nstmmentn de dons gumes. qw f~re cs co:- O Sn. _ ~AI>t:co : -O meu nobre nmt_go, deputado pelo Rlo 
trnrlos, m•s os fero tnmbem. · J d~ Jane~r?• em um a.pn.rte, qnand., fn_lliiva o no~rc de;:>n:ado 

Se rc,oonheccis, e n<io podeis deixar de rccr.nh<-eer 0110 ,. pelll Bn!ll~. D<?tou que o snprerno tr1bupnl de JU' tiça dcne· 
~apon•r.bilidade é no.ll.e., nn.o éirrisorio illudir "~u,:~:Jo,l g!lra "- re~"t:" '". terpo;ta do J"-!g~mento que àc!l occasl~o h 
diz~r qne se recorra a responsabilidade legal! E ' ~juu::cr n nP"~•~n!acon"'l, e q_ue os mmiStros des>e tríbana.l :r:ad"' 
lnd1brio ao sofl'rimento. (Apoiado:.)' •o.tfrcruo. _ . • 

O m esmo nt~bre deputado pela Bahia, cons~ôo <i o ?~.ler .~•tn obse:vaç;<o nenh~ ~or ~em_, Jl?r ~nanto o suprc:;ao 
que tei!l no vosso ·alnmo o• sentimentos 118cio,-,ae$, p• ~<l / tn~unel de Justiça ~nstitue_u:naJ:onsaic~e:~;;tra_?rclliJa.na, 
t<!rna.r odiosa a nposentadoria, di••e que elln für3 urG -.-.. e stl ~21~ede _a rcvt$ta por IDJll&tlça J?-Otons, e ~uo pcrqne 
211entc da suggc&tão do p;overno inglez. • j t.prec!a c.c d1vcrso modo d? q~a ~pr•mârio o~ trtbllnl:es !>r• 

1 dmanos : pói!e uma nprec~açao o..as provas pare<:<!r :m~, u:t· 
9 s .. _ Ccmu:-.,. Não aili.rmei pcsitivamenU:, diss~ o-::~ o I j USU!. mesn~o. mas elleniio deve concedor a Nvista que s.\ é 

pau; o acredito:va. ·. • I ea bh·el por injustiça notoria, por 'Viol:tçiio do·O.it~ito ex-
O " • . r .. •••- . . -

-:": N•!roo :-~nhores, pol:-mtnha port., ;:or !"Y..c~' ' Sobrele•.,. qu e por mais jusro que uja = julg:lmentc 
ilo IXUI!~teno a ctue t1ve a horu:a de pertence~. r.p:t:r.· .,!~ j nnDe:>. póàe •er legitimada a cauu qn.e o-determinou se clb. 
P~P.OS>ç..o do .noõ~ depntad.o. (ll .. iw. <~poio.W: ) Os <·:::~o é tl>rpe ou reprovada. (Apoiado<.) .· .. ;: • 
~~lll!Stl'?• que ~= ~~e desse gabinete ~âo ~r:ulle!rc• _e I D!-vo aindã uma :reolpo!!la. !W n?b~e· aeputado pela Ba::i::. 

-{
niJo . CC<icm a _omguem no zelo ~lá honr:~ c br:o :-.::~.:>< ::.... i O nobre deputado. pan.'piOftrim:er'l~nção indebit:!. e s..-s

ruto.. • rtptlidO> apoiado:.) • _ _ • <:=ti e:;. qn_e en qniten.·:~. sobre;o poder jud!~4<rlo, 
E ~l-de bem, senhores, a mjuna, c;ue se nos !:tnrou ~-:- ! dm e : < A.hl cst4 a ~<;ii> fet!a com Vllllgloti& pelo ex 
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mlnis~ro ia ju•tiça no son:odo, decla~ndo que cllo~.oi- justa impacieneia para terminnrs.dhells&lio dB.lei imp9r
n11ãre ao juiz ~cdireit()d~ 1• vara do crime, que Bppellnsoe to:nu e in~preocindivel ® o~CXJ.to. Comprehendo que o 
.Udecisd.o dojWJ•e ab.soheose a vlscondeooa àe VillaNova retard~mento obrigado que ee~àiscu>síio;~ tem tido nos im· 
do 1Iinho. . põe o dever co economisar o pouco t,empo qua nos resta dl\ 

Se.Dhores, fi% essa deelsruçiio nii~ por "anglot"ia seniio por presente sessão : e ~conheço que, faltando a ~te dever, eu 
lleoessidails da minha posiçiiQ. Houve quem disse~e em sou o menos nutor1sado pal':l. me~ceer a bene•olencia da 
nmà ses>ito secreta que o governo lwxia pvotegido a cauHa eamarn. (NDo opotat~o>.) Ou~o comtudo pedir-lh'a, pretllet
da vlseon dess~: th·e pois n~~ssid~dc de fazer essa revelação tendo nilo.abusat dell.., po~ muito tempo. 
conSdeneial. Insinuer M juiz. por "me c.m•uu· que havi:o. Proponha-m~ em 1• lng2r apôr minha opiniiio contra 11. 
uma conspiraçúo para _fu~sr Ji bsoh·er ~ vi.scoEdessa. e con.. p~posto. à c:_ snpp-r~~ão. dos dir~itos &obre o ,:.arque ê~tran
àemnu os doi'OAis ~éos, ~ eu Cl1!ellclía que era isto um es- s~•ro: depots proeut:.re1 attrah,r a nttençiio do ~;overno so-
cauda.lo; que !lbsohida s. vi:seonde2-sa ea!av.a. a e&U32. por brE:~ aJgumAS ques.tões ni!mi~:~.i'.:ltFQ.t.ivan. que. tt mclU. Yet' l'e• 
term. (..lpt1iadc:.) clamiio promptil.s proYideneia~. que delle dep•ndem. ' 

O SA. Cr~n•:- E o qM tinha. V. E.'<. com i!SO! Peço á c:Jtll_ar:- que na. minh~ _?piniilo contr.oria :4 ~11p-
press~o doi dlrettos de lllljlortaçao do xarque niio •eJa a 

{Jt~ilo3 n<Jo apoiados • r-<clamaç~'>). snhelo egoistico dorapr~•entaute' da unica provi:lc~ que 
Os~ 1-hnt·co: -0 mini•tro não p{,~e ~ei:cu de ter inte- ptoduz essa mercadorul.; mas o voto "'pontruteo. sincero. 

1"eo•e n~ puniclo do crimes como eose {"p•i"<ios). que inlluia consciendoso do repr~sentante da nayãa, qu~ prefe?~ o 
sobre a sorte do.5 familin.;;~..!!l>~eguran\"1 d>\s su~cessues be!ll ~e rodos. qne sabo qn!ndo é preci•o antep?r o_ ...-exd4-

~-ltúí?l>S~põio~v•). dam~ tn_mresso ger~l do P""" se; >nteres••~. pnv:.t>voo da 
• . . _ prDYlnem em que n.nsccu, que axna, t~ a COJOS :euffra!I'Íos 

O SA. Cc:<la:- Ent~o procl:tma ~ omlllpotenclo. mmls- I dc~c a hoora de ter um ~•sento no corpo legíshtho. P~de 
teri.J. l llii<t ser e::;acts. ess~ opi11iiW; nii<> poderei tàl.ve~ expil-la e 

O Sn. NAnvco:- Q11s.ndo fiz essa. revd!lçü.o no sen:1do. :sustenta-lo. COU\"anientementc; m~s asseguro que a pro
eu disse qnc o di::.no jniz da 1• v-arn entendeu dedi•orso fuss? de boa. fé, c qne nüo direi para sustenta-la senüo 
mod.o. não appel1ou e estava no seu direito : se o jui>: n5o aqwllo c;ue estiver na minb.n intima convlcçi~. 
appellon, e nada •ofireu : se eu re>peltei a sua conscieriCÍ9., A minh!l. opillliio contraria á abDliçiio do• d.ireit<">s de im-. 
e rc•pdto a sua mu~tr•ção e prohidaàe, "que vem e o que po_rtac'i_ll âo =rque fnn<h-se. Sr. pr~sidente, no "'esmo 
quer dizer css:t. indi"unç:io do nobre deputado? (Ap••"a:!oa.) pnDci:>l<> econom1co ·€m que fun<L\.rãon o.Piniií.o contrarW. 

(Ha, alguns a]J"r/e;) os nobres e illustrados deputa ..;to$ signa~no_••. e prDpugna-
• _ d~rc~ da pr<>poota de suppre5s;,o; é o pnnc1p10 da co o cur-

O Sn. Pnnstl>>:NTE :-Attenç.•o! renc1a. {.41,oiado,.) 
O Sa. N.,nuco ,-um do• "partes que agorn.ouvi lne sus- Os nobres deputad~s suppoem que os diteieos de 15 % 

citou urna re•post:l. que ,1inda devo. . Que p~gn. e~ :nossn.s alfan~•ga.s o xsrque importAdo eles 
O nobre ~~put:td.o peh Bohia aventurnu que o nobre ex- Estado~ do Rio da Prata, n~ s<:> repellem de noss!:'s merCD.

presid.cnt.e da pr<>vincia de P-rno.:»buco inter•iora no julg'l- dos esse prooucto, wmo suo a cauaa da elevaç~o do sen 
m~nto do. rel.,ç:to daquella pro> inci:\. pre.;:o. 

A camara b:t de •e lembrar de que um illustre desembar- ~>Scoz:ào i!os no~re~. d-.pute.dos, poz:qu~ entendo <;ue .''· 
)rndot, dcput:tà.o pelo Ccar:l, que fez parte do julgam&nto, ex•st.,nma des&cs d.tro>.os se d~ve. attnbu:r .ú. eoneurrenc>a 
declarou que tal inter;cnçiio nüo bou•e. que a esses Eotr,d.o• f= a provmc>a do R1o Grnnde na pr<~--

. d•Jcç:m do :to.rque, que é sem duvida um. dos principaes 
O S:c. A:.nnt B.-.sTos: -Apo1ndo. artip:r,s da alhnenta~iio do nosso po\"o. (Apoial!os.) 
O Sn. Nu,;ço '-Assim v~ n c~marn ou e ess:~ interven- A ~tribuindo t:·.l elfeto ~os dire1tos protectore• do :.:nrqnc 

çiio ~ i~e"ncl:!l : o nobTC e"-prcsidente mê inrormou de quP. f~b"c~.do no p:ll•, e cons>der~ndo-os como um verd.~àciro 
cnconttnndo-'<1 Mm um do• de•emb"rl!:•do~es nposent!ldus Ím)Josto lan~d" <obre n.• eon~umido~es, os nohres <1eput:t
,POr occ!t~iit"J elA Ycnnir'io d:.t junts. de justiça convetcs~"'~C!:om dos re;:ul::to~'e t-:mplc~men~ pelos principioa da e~cla da. 
eUe. w!,ro. ~te negoci.o i.nc1dentemente,. ~ ê1di::o o mesmo liberfl!l.<!-e jJlimiu·.do. do comrnercio, sern attcnder~m ds 
de~emb11tgndor que era re1n.tor do processo lhe rcve1á:ra qu~ co.Ii;aiç-.õet' (lU clTcc:mstuueia.B e::-pccincs do palz, e M in· 
lli\Yln no5 nutos provn ~obejs. parn ~ condemnaçt;.o; isto é <lu::::tria. Eu nüo pertenço a essa ~sGo]a. 
intervcoç5o (quer dizer i11tervençüa~ cumpre-me aecreseen- Eatenilo que em muitos c~sa• os <!i~itos p~otcet<lres ni"io 
t:l~ que " conver•:\çãa fUra provOC<lda pela desembnrgnd.or produzem os m:los cffeltos q_"l!e os nobres deputndo5 1h~s av
c não pelo nobre e:~:pr~:'\ià.(."nte. tribnero, e f' !lO necess.:1.'dos como coDdl?Vcs da. c.xisrencin c 

(Tror.olo-st alg"M apart .. cntr• o• Srs. Sergío dt J[aceclo, <lo prowe~>ivo dcsenvclvimentn <!e eertúS tomo.• ue indlls~ 
Branda.o ~ Cunlta.) t;•irt indil(eca ou cacional. As•im fari\o con•ide~n~os por 

mui~ naçüe~ que osest!.belcc:Criio para cone~gulr :1. fun .. 
-: O ~R. Po~smE~n::- Attenç:io! quem km a p.'llavrn é O clnçã~ ou o descnvolvimcuto de •na• itodustrht• ~weaç~das 
~r. Nabuco. pcl" eoncurrcz:cia; as~im siio considerado! nindn por todos 

O SR. N~nr;;co:- Nrto pnYCe~. (l!i&o.) os que os tem eonservnrdo ato! hr>j~. 
Sr. pre,i<le~te. vou eoneluir f"•enJo um pr:-ote&to, e é que O pni%, que é no~o. qae eomc~" npeD:>f t><leaen..-oh~r •~U$ 

membrc. d:t msgistr:~.turn. desejo que clh ••je. independente primeiros p:l.Sso• n~ c:~rrcírn do. induotrin ~, do commcrcio, 
e cerC><d~ ele todao as gar:mtin• (apoiado$) p~ra que possn. fa- não póde supportar •eD:l grave detrimento n concurrencia. ele 
zer j ustiç.~. e rc•ístir a,o go,·erM. e •os podero•os ds, terra ; viún bas. qt~e •e nchiit.l em mGlhorcs condi1-ües, em circnm
n~o q_ne.:~. porém. que o poder judiei:uio c;anstltua uma ju- st:lncia& m:tis favoraveís, c podem por isso • niquilar a in~ 
dieocrac•a, um pod~r absoluto sêm oor~eettv~: que ao pdvi- du&tria do seu C<Jpcnrre:nta. 
lejtio ~e magistratura sejiio sacrificados os interes•es da O •ystP.ma d" il!imimdA h'berdaac stm'o p~ro. os pnÍZ<l$ 
sociedade e os ilireitos sagrados do cidadão, para cuja que·~ acbiio em igu<>.ldade de citcumstancias quane.J ú. sua 
znarda o prívil.eo;io foi instituído. aptidão e meios de industria e de comroercio õ mtts, deo.de 

Senhore<. invertend() nma belh ex1>ressão do nobre depu- que não ha es~ igualdade, o fystema não !'<i.ae ser appli~ 
taiio pela Bshia. direi que niio derramamo• o JJouo sangue cada sem re•trlc~s. 
naspotlius políticas par~< que a constituição seja de u:ina Os nobres<leputados ~uppõem que :9. cansll dn rorestin a 
<!hs&e.m11S para que seja doa Brazileiros. (Apoic;do•, muiiQ qu8 tem chegado o nr9ue no pai~.; 0 impos:o de 15 ~ 
~m. m"ilo bem.) lançado sobro o que nOll TClll dos Est!ldo• dl) Rio da Prata. 

(Q orador i <:<>mJJrÍmnlta<lo por muiros do• Sr.. áeJiola<W•.) Senhores, !erá este o unico genero alimeLlticio que ~m. 

Ses,.iio em. 2 ~ de .~go&to. 

encarecido entra nós! Por ventllra toàoo os outros ~llero& 
de producção do pa.lz uilo tem i~mente aubida de preço 
eonsidemvelJneDte ! 

O a•suear, e 01. ceren.es :nio tem <mcsr-ecido, n;;o eu~!ío 
hoje o aobro ao que custiLvlio h.a. o6menta qu&tro ou cínoo 
llllnos. 

Qual ser:. a raúio d~te pheuomeno? Será porque t.oao. 
<>sses pr<>Quctos goz~o tambem de a!guua direito• proteeto
l"Ci! Sem duTlda os honrados aeputadoa nii.o me rupond,_ 
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râú que esta ·é a. ruio. Como pois attn"bui~ wmente a.oe 
direitos proteáores a carestia do xarque ? 

Nio será maia l'&Z<la."iel attribui-r-lhe s5 moaUULs eaUilu 
da carestia dos _OlltrO&..generoa .lllimenticlos, de todos os 
outros prodc.cto• da indu•tria :!lacionol t . 

Essas cansas siio nnmero~aa e gétaes; ~o 11 falta de h'l"'
ços para OS trabalhos da DM6B. indn.stri~. a esca&se~ do DU~ 
m eral'io, o augtnento progressivo da poplilitçiio. e outras que 
~ria. lo,.go referir, e mesmo ocioso, porq111 todoa os nobres 
dcputades ao conhecem. · 

Eu dis•e, sen hore•, que, ao contrario olo qne pcnsi\o ~ 
honrados deputado., a abollçilo dos direitos ile iw_p<lrtnção 
do :<.at:\J.ue e~triUI~il:o, longe de produúr a baixa, da~à em 
resultado maior elevação do preço dess" mercadoria. A 
t'l!Uo, llellho-res. é qt1e por ella. ficnrá e::.:cluido da eoneur
rencia o lW'que da provinda do Rio Grande do Sul. (Apoia
do&.) 

Nos nos&oa mere~tdos só se coDSOIDO -o =rque fabrteado 
nes•:1 pro~iuch e no~ Estndos do Rio da P rata. Estes Est:a.
dos <: aquells protU>ci& siio oo unicos productor~s concnr
xeotes. :Mu O! gastos d• proolucc;ão nos Estados do ruo dA 
Prllt:l 8ão consideravelmente inferiores ~os d:t provincín do 
Rio Grande. (.Apoiado&.) Sendo de: reconhecida superioridade 
os seus campJS, o g:1do que nclle!i se cria é de muito mmor 
vant:lgem do (!'Ue o gado da pro~incia do Rio Grande : um 
boi de 4 rumos dxquilles Estados tdn semp~c pelo menos 
umn arro'b:l mai• de peso do que um boi da mesma idad e 
CX'iado n os campos do Rio Gmndc ' scn couro tem ts.'nbom 
mais 5 ou G libra s pelo rotllos. 

O sal, que é mnteria pri.tna lia~ :x.arqueadas. entrs ali livre 
dodirel tos,entr•tanto qnepaga nmimpostode import nçã.,nas 
·11ossas alfandegas. O servico das xarquen.d<~s ·ó muito mais 
Y:lut.~Joso nosEstndos do Rio da Prata ào q11e n n provincia 
do R1o Grande. porque nqui trab~lhiio esernvoo, e .Ui os 
homens livres. A facilidsde d!l navegnç'iio dos portos do Rio 
ds. Prata pau qunl'l.uer dos mer=doa do imperio fai co:n 
que os fretes e os premio• do seguro ele .. a na •·e.,.,çüo sepo 
muito mai> baratos do <:JUe os d~ nave~açã<> da P,ovlncln do 
Rio Grande, p:>r CO.tlS:I. Uas dificuldades e p<)rigos da iU~ 
desgraço.da barra.. O xarque no Rio Grande P•t::" 3 % da 
im-posto provincial, c 1 y. de e::.:peàiente nas a!fondt•g a•. 

Diotel·mQ ngorn. seJJhores. nest"s · circum2taucias, não 
reconheceis, M~ndo •·crdnde tudo quanto acabo de e.'<pir, 
quo ha nma vant.:!~m extrnorà.innria. nR pr<Jd.ucçiio do :::.r
que doa ·E.obdM do Rio da Pratu ~ N:.• r .. bricas ~C$0CS 
E.:::dos fica. o xarqao xnuito ma.is b."nto do quo na• f•bri
cn• do Rio Grnndu. Podem clles portanto vcr.det• o t eu prn
duct_o por muito menor preço do que aqueUe por quu pódo 
o Rto Grnudc vender o proclucto de awu xarquc:ldns. 
(Apo .• -d,.) 

O uoieo moio de e•tabclCC<"r ,. igunldnd~ para 1'1\:!ntor n. 
concurrencia ó ll imposiçiio do• direitos actuocs . s~ lõrcm 
abolidos out.os direitoa, como d~jiio oa nobre• dcpullldne 
autores d11 propoata du aupprenüo, os re.;altndos inf•lliveia 
fet-:io dcs.opp.re<lOr a producção da ptoviucia do Rio Grnn
dc, por niio pod~r<m as auaa f11brirua supportar aeoncurren
cia Ô" prodlleÇ.OealrnDgeim ; <!le&SH!lr O prodlleto nos DOS 
aos ml!rc:adot, c portanto elevar-se ainda mai1 o acu preço. 

l">1.\ voz:-En~ 11ppareceria o verdadeiro moncJ?')lio. 

O SM. B~:t.r.o : - !!:sta beleeêr-se, à;z bem o n obro depu
t.~<io, o monopoiio, que. os dignos aut<lre5 da prop04tn at
trihaem ao Rio Grande. mas q_ne t ealmente n.iio e:r.iste. 
Então é 'lne J~ve-rr. ~erdadeiro lllonopolio. e esoe aert e!ll 

· proveito do est.rangeít-o. (A poiadot.) Os honrndos membros 
s~bem ]1erfeitamentc q!'llnto é perigoso matar'!- c:~ncnrr~n
ce~., . e dar o monopolio a quem quer que Se.JB, e mmto 
priucipahnente ,. estrangeiros. Ficando exclnshameute 
senhores de oosooA mercadM, qne jámo.is poderáõ .abute-
cer • .Ues llOI imporiã.o o P"ll90 do •eu producto. . , .. 

Dir-Ule-hiio porém os honradoa d.epo.t:.dos. as fabrieas do 
Rio Grande con:inoarãõ a · fnncclonar, e o nrque ~oe•a 
provincia. continuarl a coneoner co111 o do llio d& Pr~tta . 
Enganão-se completamente. Iloie jâ os :arqueadores do 
Esta.do Otientnl fa= conen=~ ao• elA pro•incia. do Rio 
~de ua compra doa gad0-11. 

5iio clles Co~ que qaru<i ~pro estabel~m o prt!90 do ll&• 
do nas '.!&taDClU dcueu pluz, e JUtS dó Rio G~de. Ora. se 
G! .xuqueadore., d•tl(.·~cia ~ po.derer:o concorrer 
cor:o ""doa Eo~~ fecharll<S aliBJI _ fl\bric:e•, 'não 
Oo;,:prari<; o~ a..·~;.. o a. criadore< bruileir-os fi
Cilrfoü i mercê dos ~dores estrangeiros, Ytnder-lhes-

~i3 
hiio o oe.; :;e.do pel~ ,Preto 'por <JUC elles quizcrcm compra-lO'! 
(Jpoiadoi.) O ptejlll%0 doe cnadores oegoir·se-ha a o dos 
urqueadore~. · 

Assim, pois, 11 ;nedith prCip9Sta, $em pr od.nzir os beo~ qn" 
!tns nobrC' autores têm em mta, prod:ll%irfa ainda o dnplo 
elfeito de aniquilar ao dcas prineipaes industríu da pro
víncia elo Rio Grnnde, estan= as duas princip."les fonteadá _ '· 
aua riquna, e reduzir em pura perdi o rendimento dé 
nonas A1íand<tgao. • 

Que rendimentos terá. ., província do Il.io Grande. snp
EfÍmido~ o~ que percebe desses àous ramos de produoçiio t 
Fi')ará reduúda a. pobrez!l, ~em qu~ :us p~ovinei>IS CQn$ulll_i-. 
deras do xnrqne oon~igiio tê-lo em n .. uor o bundonc!a., e 
por menor preço. E' U>u~ o sacrificio que a nicgncm apro
nita. 

Os nobres d&putsdos P.certão t4nto meno~ em attribuir a. 
col'Cstia ilo rBr.qne á existenci~ d os dir•;tos protectores. 
quanto. sonhares, esqucc~m·•e de que todos os Gutroo. des
pojos do ~do, tanto do 'Kio Gnnde tto Sul ccmo uos E•tn
do• do Rio a~ Pr~ta, têm igualmente encarecido nos mer
cados europêos. • 

Set11 duvida o couro, o ca~llo, e todos os outros clcspojoa 
do gato quo do Rio Gr:wda e dos Estados do Rio •h Prats 
sllo e;xportados para 11. Europ11, niio estão sujeitoo o o• off'eitos 
dos direitoo protectores; entret:mto lit. tem encarecido todos 
il:W'lm.ute; neMéS dons ui ti IDO& annos tí\m iloh,sdo de·\ruOr. 

Q11:11 scr:4 'I r:>zão deste plt011omeno ~ P oder{,.õ os honrado~ 
depu tados e."<pl ica-lo cem os direitos de 1S % que paga -o 
xarqn e estra.n~iro em D.O&.sa& n](ande~:ta ! 

:3eahorts, o fllu<tr:ado deputado pela. llahi:l, 'i"c susten
t ou. com tant.~ n~b iliuade e erudiç~o a proposta que e11 colll· 
bato, disse que o gado 3.bunda. de b l sorte n~ provinci:> do 
Rio Grande, 'l ue n~ x.arquo!adas nio o con:.ometll todo, e 
6 exporllldo tm grande parte p~ra o Estado Or~entsl. · 

O Sn. BoncES Fonns:- E l lg:lDOU· So muito c;_t!t.nto :i 
qu .. utid~de . 

O Sn. lku.o:- Crei" 'l"B avolion em :m nis de 200,009 
rczil& ~ qnnntid11Jc d() gado quo p~ra sli t em paun.do. 

Sem contest~r o f:1cto da p:teP:'I f:~m à e gado pr.:ra o E.~taào 
Or!l!nt.'\1, .-J.j re i 210 n~Jbte depll!.ado que r~!e factC' !'1Ü0 ~iS"ni
nr.~ !nper~bQndand~ tnl de p do:1a pro•·iocin a~ Rio Grande 
qne :tS Hl.:IS ll<hric"s de x:trque:tda ~:io po•são con.umir 
todo o GUe é dc•tinado por'lel'se tim. E inc<>n tesea•el que a 
provinci11 ninh nlio tem hoje mebde do p;ndo que tin ha an• 
~· dn :ntcrra civil. qu~ndo o :>::~rqne •e ~eudia n manos de 
2$ t\ nirobn. c que •~u• = po• podem alin>ent•r o tresdo· 
bro no SRtto que tem. -

Out ra é • r a.ziio da passagem ilo ~.;o p~rl\ o En~do 
Orienwl. Como ••u ji d.i•'"'· os JHIS!os des•e Est3do. como 
de toilo~ os outros iJ,, Rio d~ Ptnto.. s;io consideravelmente 
auperiot-eo ao• do Rio:. Grande: :ttt?"nllidns por cs<."\ "'nta
~m, muit~ Gr:nHcljros que t~m Cilnlpo$ e <tUC podem eam.
pur no Est~do Orien;."ll. prefen:n criar Rli o seu ;;odo. c o 
P•• .. io da prol<incln do Rlo Gl'llndc p~r" c>~c lim, n~o par~~ 
o venderem aos xs.rqneodores. . 

O m()vjrnen to do g11do é r""iP"""" entre a nu•.a p>-uvlo .. ia 
c aquello E•t.ado, ..,gundo as circumstancitt~; o movimento 
q-oe ultimamente ~e têm feito de câ para. l:l, jA em outro 
tempo se fez em larga escale de lli par~ c:l.. Quando. 'depois 
de Ac~bada n guerra. civil. os fs.zendeiros a., Rio Gr8llda 
qulzerão Testabolocor suM ~ueudu, povoar os seus c:unpos. 
c~mprârão gado no Es111do Orien•<~l. ou tr()u lteriio o que 
J.>M"' la h aviiio retirado,. ;>o i':tuito fte res_~;aar~-lo dao .ae
predlt('Qes da guerra c1vll: vxo uns~ mmto em ·d1zer 
que enW:o pass>lrio daqueUe Estado mals de 200,_000 rezes. 

Seguio·"" ·JX>rém 11 ~erm civil- dllqllelle E•tndo; seus 
campos foriío dev:tstados : e depci• delli. vieriio us .füeadai
roJ, eopedalmeut.e os El'llzileiros. : q ue ali residem e têm 
estau ciu, buscar no Rio Gr•nde o ~do de que preciU."f&o 
pará ~povo-. &OU$CO.mpos. 1\fa$ o gadoqne~sim tem .~. · 
s..do para 1:1, n;o é todo destinado ú l<af'l~:· .... · 
de criar, de cuja produeçiie tira-•e -=~J!Dc'!'~~~ 
~arqueadas de cã. e para u de•!e Est.d..a.'l.,~;,~-
"""'e "'t taldeatino. ··- ·-- :-.. ,_,_.. .;-;·< :.·. 
~ia eomo ee ex • ia.tarai e~o'baM
mento do gado@' ~Grlnde (ll:i'ã-~~-~rieaJ:d; gado 
de criaçio, e Dio de -~<$,'o?dliiti'DIIIõ;pll'll u xar-

qu~ .... ~ · .:.;~~;'$ji;;~:tirvda.hl 
&Jl1Umeulo~~- · " · · 

Nesteo tmn~, ·sr;~~~rmulado a miDha 
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'opinicv de 'tl>e ~ r.bóliçJo cios- direitOS de 15 %-; )opg~ de 
ft::J:f1:~:-, f:ll"a àe~a~pa~r a. eonct::-renci::.. dos duns nnieot 
proc l:l~tOH'S de= um t'lú~ prin~C:ípaes gene:ros hlitndltaru de 
CO!tN .. · fK'~ulaç~o .; qu.e diminuindo a quen~~tt"dl! àesse p~:. 

. duc~~' (! ~~;~t lJO-e~ús ml!:-cados~ torn~t .. Io·lla musc!l.TO. etn 1iCZ. o.e 
{ar.o r: b:l.:s..r::- o !:i ~::t. p~e.;o ; e-qu~· =niqllilsndo ;t.:i iudusi:i:;.a.s 

,. qu~ ~:-:..d.u;. ern e~e-:t !r.crc..:!lUoriB: n'unl~ .. b.$ pro'iind:1-. doim
po:ck;: o:::~-t!iL o :r.·:.:~'J jJoHo d.tl e~trangeiro, qU.:' imporá.. o pre
ÇO g,_n~ r ttlh::~r n.~ ~ cr;:.l~l'troiJ.trr<!s. (.:~1JfJialfu~•.) 

lid . .. H~ LX•l't~n ~ ... ..-..: .. :.«..1· contr~ o ~rt-ígo aà.di ti\•o de supprc5-
s!o <h~~u~ rlireitos. 

A:.:;-·Jt">t. ~r. · prc~i.l. ent~~ sc:n.ào esta tah·í~.:: a u!tinut oOCc:J.· 
siã\l :, .m c.~l~ m,: cdh!t. :~ huu:ra de fs.Un't' v.a p-re~~lte ~essão. 

_ pen~::.. :t~~ ·;:u V. Ex. fr...r.~l" :1l~c.-:n2.s breves :téfle.xõt:!s sobre 
vsr i: ·.'~ 'l!.jl:!t.: :-.-) ::;:. cl() scrvi•,•o 'Pub1ico1 (JL qu.!\es· julgo cz.:ec.-e
rern ~:~JJL"t'noida:~f.!: :~~ que deeeuàe'Cl do go\•ernv. 

l,,, ~'!~nud.tl C.ir- cu~~;i,t) ae~t:'J.lei. eu c mtu nobr~ amigo 
p:n;J·::t;,~mr•s u:na a'llwd~acã.o p.H.J'j, "{Ue o ;..:;o;.·~,..~uo pudes:te 
m:-1!l•l:n· \\!nrit.! r ~:.u ha.~t~ publiea. a\gu~ do) proprios ta:J.· 
ele:! ;;~, q!1e o Esmo c ooss uc !!:\ pro,·inci,;. du Rio Gr~11de 
do ~u~. ,1 ü Ur." ~ão ~0!-!:'e·,TI n,:;Cf!~arios no ! erviço pu b}ieo. S. 
Elt. ,, ~r: rr. i:ll;:::<> d.3. f-.ellds, supooDdo 'iUe todos esses 
p:-o';') ,·~c3 n!ldtH:2.$ co;.te,..,'õ:'1'e!!\ p\"l.m ;, renda do Estado, 
opr.~:-.<·~ ~t ::Il!'r"' '!lÇÜO d2. nessa proposta. A. c.mn.'lra me 
penn.itt:r:L c~e e'.l dig~ aue S. Ex. o Sr. lllinistro n tio -"Stn· 
•a ~m. i::f~nr..::C.o... . • 

" o. Z: r.. S Es;R_. CA.o~x~no : -~tpo!ado; o mesmo di~ !1-c-.--rca 
Ci..O .e.~:t,(il! fl~. . 

O Sn. B::tto ; - Sómeut~ algum~s dessas propried:ldes, 
tres ( l U qu:Ltro ::peo.~·.:i-. produztt-m. rendi\ po1· c-.. ~ r:.rem 
ôl.rre-n·'i~<r~ o.S. 1: p:~Tdcu.brc-s ; todns n.5 l.IUlt:tS C$t,l•) ClD 
a.ban'l.;.;lo. e dt! ::!!.t sor:e quo: nein mES!l<o ~s TC~.r:: i~~fS 
ti.!C."'"!; ::êm deiht~ o conhecimr~nto qne deY1:1.o ter (~';liJ IQihls): 
nâ·l h~ n a. !he.5.'3 1.l't?.ri~t ~·l. prr:\·inci.n. já nüc. c1i~o <J r i"g1nro 
ou !•.11~1ho in·1 i~pan.,s;: ... e.l <lc.N-·c~ yn>prio~ n:lCÍü ~ltte ~, nu-.!1 
x:..::m ~ ·) lM~UO:~. \l\"11:\ l'êlf>y-~!.) c:~:.:et.n , rdn Sl~al H~ pt• :C~I\ co
n~ll:l,.·~~r l!u::..~s ~f5;~u~ ~!a qü~ lu.z:!.r e~t5.o s~~uaõo~, qu: ~t:~ ns. 
cir.:.::..;~H·. r.~:;;:w:;.H.~ \!~n que. !'e ac:!:L:'I ! Ei1:.r~~i:ltO S- ~ mu c:~rrn. !
p~:-::J..:: ·:·r>:;:e.s ~~ç~ .PtO!"~.!.·io~ ::l:l t~i•)n:JC:S ll a.ll :.:.q_ueu~~. pr(~ ~· inoi a. 
40 <:~\ .~0 ;~J!U:os de que ô E~:~ê.o ... r~o t1r!t !1ron~.ít~ 1:J~nm, 
: ler::! : :·.mbem 4')~ p.::;r:ict.:.bi.·~~:. que ~s OCctop~Í(J iudedl.li:l t!~Jtl~ , 
'ni .. H',)1"..·~ ·.:; ,!0-;.m Ct.!G Fi~S !l t~ o r--=rt-:.nc~l'!l. 

"f.uiA~s u&..'··auplo ~.içO á p1o<ineia do Rio Grande~ ao 
the! OtlrO a ntori61thdo o go~eno a vender. com. as eond1~ 
lega~ do utyJo; todos aquelles desse• .PropriOJ nacionaes 

· que não f&em neelOAsnrios ao servico do Estado .. Rei'er vc o 
governo sqnelle• que tare"" necessarios, e ve.aW. os outros 
Cios pat:tie~!ares, que"'" ~pr<>veital".lú melhor do que n..:tunl-

. mcnl.e estilo np~oveit•nído, podendo tran•mittir á ~,.. pos• 
ter idade uma.· propriedade legitima, em vez de um:1 oimples 
I""'•~ iucle.•·ià.ll ; ou eutiio IaBude·~• anenda.r , para. que 
A tiDO.! os ,:;o percn i) Estado, e:possüo então COnt!ituir Ulll:l 
rorido. do tbesouro. 

As es:&ncU.s de S. Gabriel, e Itaroquen no ll'lunicipio de 
S. llorj~; r.s da Conceição e Tapas>in:retnn no municiDio 
da Cruz.AI!Jl ; e parte do Rin~iio de S. Vi~entc uo <le"S. 
Gabriel, e.tw.> no ca•o de serem vendidas por muito bom 
pre<;~. 

:N:>o "'" Mimo a re•ttbeleccr" prop~•ta. per núo •e achar 
~:-c-~uw <> nobre lllinistro. <la f2zendà, qlle a impugnou, S~t 
~ . E:>: . ~stives"" presente, t!!lvez que. ~uvindo as considera
~ CJ.UI! ac:.bo de fazer, mudu~e de opiui:io, e então eu n!!o 
d n,·!daria restn'belecer n proposta. !.Ias na aasensia.de S. 
Ex .• e na incerte:<!l de couse~o'llir a appro<açiio da 'Pr<l{XI5t3, 
nio rne mimo n ~pres.--nt:t~h de novo; limito·m': a dl:u:uar 
n. .a.ttenção ,·Jo go\·e!"Dol õObre este obj-;:cto •. par.1 que f~Ç:l. o 
que dntender. · · 

N.u. lei qne COn'-'erteu os cn:?Os e terreo.os à:J.S lliss.Ves 
er.t proprios :lac1~ln:!es êe ordenou ttue ivsse reservada des
se> t en enoo e c"mpos uma par..e sufliciente VoU'" a.ue os 
in.tlio~ OI!<~ ninàa re~~v:io se estabel~ceS5C%ll convenicnte
lU~u ~e. l-\em ao ruen03 ne~ta p:1r•c " !<!i foi ex..cuto.dn. Os 
poucos i :l~tos ~uc r~stAr:io e~tabelccêrüo.sc onde e <:omo 
_?Uci:crtiv : a tudo r:oontinurlU no mesmo estR.do de cocfu~::o. 
e :~~t:lit!uno. (.-i .~oi..:.lo?$. ) Hoje J.'>OllC:.U fu:mili~:. o~ist~m <le;~ 
ses iudios .:1 quem com o melhor direito pertencia, eenão o 
nrop~ie ~::\~r- . o u~nfructo ao menos elos campos c tctTenos 
,I:L:-!- ?-·Ii::-o:-õt:;. 

S<• no f:!rc<Jtm ri;lc:.io de S. \ricentc,. uma das melhores es .. 
t.'lncias- ê.o!"Oj~suit:tíl-. ::;;:o conscrv:1vüo al~nfl r.:~~oi dess:J.pc.
J>lli~ç~o h'~" já muito me;;c!.ado.. e coufnu~id.'l n:J. ma~sa gc· 
r-,11 d:t pnp t:.bÇ:'"t() <la lH'o...-inda~ \iveudo d<&"t.e tnuitos 9.":l't.OS 
ti~m f6 rnw. ne~ r-e~.i:nen de ~.lae~nnen.t"~ iuc~1mmodnndo. os 
".'izb:h•t~ ~~.;~ln irre;:::ularidadc Uc f: eu. c0mp<'rtatnento. e p~los, 
freqa.•u~e., furto• de g~do c~:n 'lue !l":;Oll~o çs •~;aD.Qe[UJS 
d:t ~ o. a vizh~h:mç.:.;. , 

0 ~ •. noi<Gt:s f or.ttS ,; -.Apoia<lo. 

. ... P~"': ii : ·:el:'J.( l"i ·!: ::-:.tlN <• EM1tdo ~d~uiri(\, ou re~~r''·lu ~c:~~de 
l on;,t-.\. d.utn ~~ ·:" R!n G-r;:·ndc d·;) Sul ai.!.!um~d fa.. .. ,enU;,~ de 
cn:tn;;o. COC'l-\1 ·~ 2e • ...:.a,ic.;lll JJO mur..ici pio de ~. G.:hdel, 
~q\l~L :em Ut! e:ttem,ão du.,s ou tre:i 5C':-tn:rtl :ts~ :t tlo !'k j u.. (J St . Ht:r.r.":): -Const.'\·m~ que essa. pc~aell!l pc..pulitci!o 
l'1l, i~c.::lrceu!e e..."'::ens:t no ltlnnicipic- de S. J~éJo 4\~ne. 1 ncahx. d~~'·r :-.l.!e:t•.b nm.me~moscampos doRin~nodeS. Vi .. 
e on~~.; de l'DI!."'.(')!' e~-..cns~o. / C~Gto !)C r c~!'tl~m à~ presidenci:t qa prm•in~ta. . Não sei se Uto 

Pe}:> lei<leorç,t;D~nto<le21 ~e011tu~ro dc)8~. no ar~. I 6 ~:á. o.>n<o!licn:~, Dom H •e procedeu prt!rinmcnte i desig· 
fl<'Ar~o pcrte~c:moo rws prO',mos nacwn:ocs n> cstnt:c1n• c I nuço1o c dístril>uicão é.a parte do:; o:c:>pos que essa popula· 
IX!~I~ t cne::os d·•S indios da comarea de l>lis•\k.,;. de,·cudo I çiio <le\'e eeeupat. 
lY'I'I."~ dis:-<ilJuir ·J.t> pelos índios que restavão uma p:me J C<>mo m:tteria eocna."<:a à de que a cabo de trntnr, fallarei 
dos rue• mo• :~n<:no•."qt!e fos~e !utliciente pam sua cultura. ts.mbem .Js distribuição dos t~rrenos d:ts -po<o~ções. eom o 

A i'i•; l:ez!l clca:- j esni:..us. em enmpcs no R:o Gru.nde ~ .. ~nsis- tim de c!1:!ntar ~L !\ttcnçii.o do ~verno psn. o .e~ts.do iiC!sse 
ti..a. em:.; h:'J~s i!~::~nt'in ~. 9 po::r~iro~, 2 inxetn~a.,,., 8 chaC!'n- ~ervâçn. t),nformc o re~amo!"nto 11 . ·1318 de 30 d : J~uetro 
~~ e. 3; !'l:lc;"'!~. ~h.~ em pndCr de quem e~tiio eEtfi~ ricas de lRS4. n~t;;. 77 ~ sc;::u.intes. o~ terreno~. de~dn!vloA para. 
propri~:l:~Je&l! (~t~C \ltilirif.i~ tiradello.s o E't:~do"! E '>.tio <:.lll :l. ru':l<tttçrlo d .. ~ 9Q\'(1C.r,Ccr. d~ve \ter di .. idia~~lll t<>\e~ u:tb~nos 
poder 114: ~ l~t"!'U:ir4) .... o E tt:::.do ~ tlrx dcllA& utilid$de K1f!U- c ru~cs. e •listribuidos n. tit\:llo d.o a!ot:Jmcnto I_:w.•Tye:uo, dew
tnA ! De te ·i o:: 'i t.'!.oo~e~ C~:;npr."! c tcrrcu~::;.. l;Ue ~no propr ios pi)i~ at! h~\'!L)1t:;V:1:~ :l. phtnta tias pc:wonç;:-~ai o de ro:~rvnrlos os 
Jl.O.Ci 'lt;ue ~ . :1. ~14~:1..2.~ t.s:F..o :'..rrenaa.dos. em 'tirto.de ila e.u.tor i... tc.treno~ n_.--ce.~earics OB.rt\ os e.o:~tabelecimcnt.o~ c servidões pu-
8ft\'".:> ~onf~r!d::. o.o ~~~·crno pela lei à o orÇ!lroento de JS de blicas .. Para m•l'lor ·regulatida~e ~ convcnienein dll• povo2-· 
N"o~embro de 1831. " fnzcnda do B· ·iur,;, o riacli<~ de, çõesro:•st,-,otes.ogo,·erno.poravJsodel2dcOumbrodel8S4. 
s. G-.hrlel. !J•) .l!lnn[cipio, de S. Borja; um• ;.equcn~ illla na ' e:>:~edidn pelo 'llli':\i.<~.rio ~.o\mperío, tt>l'DCU e:<.t..n•i~a .. ell:!• 
foz du rio c~m.~cui'.Jl. e 'IJln" peqnena.··uauch. de ogricaltura ! ·úm dlsposiçüo dru;nelle regalamento, e manàou ~uepcndor 
no nm.uieip;o ele S. Leop~!do. T·xlas as outras, p~it>dpnl- · n distribt:.içil.o de terrenos nas povoayiJe• nté qu~ ~~~ eatnAras 
:ment~ "" quo pertP.ne•hiio á• nntig:.s Mi~;Wes. exeepto o municip•.e•lhe foTneeesoem 3.1! iDforma9<;"" nccessaTill&, tacs 
~e-~ o de ~".ka:1, que é <ie>tiundo pomdet"'sito dacnval!Jnda eomo n quo.ntidnde de reneno de (jllC &iDd~ po>e.qo earecer 

· do e."ercito, est~o o;m ab:>ndono, com graw detrimento para i a~ ditM po~oo.ções e s.s eompeten~s plant.ns com n desi~a-
o E staM, e nté _:nesmo para os pe.rticlliat%, <l,U~ inde~ida· ; ção <la• ruu, puça .. e ar. Tesarv1~ exigidas no citado ::egn· 
lllente cs occt:.p;<O.· : l=ent'l. · 
... Q ~>t-'\co, •e:lhores, que possue uma rique:t:n tiio ~ande ! Or&. Sr. presidente. V. Ex. AAbe qua.nto ~ oi.ifficil 'nbte· 

. :.tmllc~hnos ea.mpos na província d~o Grat>de., tem : rem-se &a eam .. r·u m'Dl>icipaes taGs · idonnaçües. e p1a!1-
:' .~vi&muit:!s vezes gro&Sas qUll])ti,u pelo ala~ C.e \ tas, e quilo poncos siío os meios de que ellas di•p<>e:n pa:-a 

.~;l'Uã ,a ca~s do exereicol .Ainde nií<>· ha I fazerem tae~ '&emços, especialiDente :la& pro•inclaa, onde 
tzd'~--41'11ê.~s. um e&taDci~o-riDte é~tos coatos :aio h:. a repsTtíç!>o eopecial das terras publil!as para as 
dorii5;~;~·4ç·aeD;5 .cam .. pos puaalímeatar poral· activar, e aUXiliar nelles. Poncss ou neubumater4 dlldojt 
gunt'tezDP.O:·~ ~;~ auili~ Sell!.ue i!W.aoolltece u infor1D2çi;ees, e =da~o le\-Utaf a planta de todas :s.s 
P?r ~' ~·:~~ .~. COID~temeute povoa.çüe& de seu• municipioa; ~ o.~do tê:n a ido~ 
Slttu1cspara1àl11Dt;~~ de .cotl\eellr, 5eo I jlodu.,!l\ .,.;as t~ inet~mento~ de distribni~·d• 
atado ':er>dé:(~~~ e QOCIP!'r oa- ; :o~Teno•. '"!'l"~P 'PO''oaçüoa~.' . ,·· -~ . . :~ pódem a:ender 
trosm:us bem~Eae . o.il"R&.&lgn!lta- . por c""a 1';11aO- _ . _:,~ .. -<: -c 

sàaprot>O•U, a ~mafaào .~,enteDdemo. que i Atcamaru mutnCl~ea ~-hio e::t1 prep~.c 
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i76. AWNDICE._ 
C<)Jl.ttaetos partieular~5 ~lll pessoas que ee en.carreg-:io d6 · .. E" neces...rio ~~ti> que. o goveruo p10Cilt'tl )?Ôt cubro 
apprebend&-lpa e en~lh"oa. com t.oÜ!l'ane'- de algwnas. à oevuio doe~. e ~ltu" o daano_. o pengo a. que 
s.ntoridadea <hquelle Estado, ou os pudel!l pu& Mmpre. . estiiO ·e:l~.os :~ brazileirca com a fuga de 

PeW tntt:ado de 1 de M&trço do anno puwlo, no art. 90, o seua ~~:·"0 -~· !arã sem dnri.U 11111 importa%!~ 
S3lVCtliC> e&tipulou aom a. Confederação A.rgac.tüu. a.àevoln- serri~ A ~~ do Kio Glande do Srü; se, tomando em: . 
çe.> do .. a~ores-do exercitQ ele :mu ~t.rm; 1DU n.,.da .., oonsi~ u o~ que a.ubo de fu.tr, apro.mtar 
.:onYeDeionon a re.oopelto da clorol.n.ção d03 e.tcraToo, nctll da a ~ein.oecailio-oppóituua para cele~ eom o goven>e> 
<e.lttradiçiio dos criarilloaoa, IJ.UC com a JJW.or facilidade se "('Qii!eao~ Arg=tina llm tnta.do no qul fe.estipule 
in.ruem de 11m para outro Eat.ado por aquella· ftonteim, e a devola~ dos escravos. (:..tpoi<>4ol.) · 
í'uell:l continuas sortida~ sobre ambas a.a !llargens do rio, Jenho concluído. (JC"Ito bem, muieo ~em.) 

Fllvt DO APPENDICE. 
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