


'',{'!.\ -;;' ·<. ',_ 
i . 

'\'· . .. 
.... 
~-
:.. 

l ' 

I 

~; 
j 

I'. 

-:····: ·.·.,. .·' · .. ' " ' ~ ''·. 

. '·,''.'ê:;:··:·,: ,;;··'!·::.:._,·,;,,, . ~-
• .... ,.._ ···:::·--~- ·-,; ·r· ··r:~ ..... ,~,_~ .. '"!! 

·-~ ,'· '·. ·~·:.~:~ 
' ':r·! ·~-:-t;._~~f\q;;:,' 

,,,;..l·k)l?· . ...... ::..,r.;')f!'"" 

; <:>~-
''····#~ 

·\l~l 
'"~·(·..__ 

; '•:1'',)'.1_.'1•, 
~;~· .. )··; :-~~ 
·: '_ .... '• ~~:.; .. 
'-.'~ 

SENADO 

. -~. ·._:·-~_\rr~~ ; __ · .. : .. ~;:ll.Í 

;·;';:~~ •. :~ . 
.... _--):·9,!-. . 

·.:\0~~· 
... fi:;.~~ ' . :· 4i~·- ' ~ 

. :, ''- .... _":'-'~~,.; ' .... 
:~;.'.i.-~.-~~1 . . 

. · .. ;:::7:Y;iJ;f '" 
.· .:-:~~- ,· 

·-,~·":if / 
., 

• . . ' ::·_::/:~~~ .;! 
I' MCIUiiio Pl'C(Jftl'AtOI'IA 

. .EM 26 DE DEZEMBRO DE i876 

. PUESIDENCIA DO SU, VISCONDE DE JAGUAllY 

D~ mmislerJ_o da agricultura; eommercio c obras: , \f ,1, pul1heas de iô tle Novembro de i871i, em soluç4o +-'':'.l · , , 
ao do senado tle iOdo Junho, remettendo infonna•~;::.;1L1 ·~ 
çües concernentes á prütllnÇilo do Severino Lou-.:.~ .:/, , •; 
ren~o tla Costa Leite, pela descoberta de fibras tex.· .' ~.· 1.~ • · 

A's H horas da manha o Sr. presitlento abrio a tis indígenas.-~: con;missão que fez a requisiçao:,,.;-;'; ·' ~ 
sessão. Do mesmo mnustcr1o de 23 dG Outubro do .dito·_._. .. · 

Fez-se a chamada e acharam-se Jl!'esentes H,. anno e em resposta ao do senado do 6 de Setembro,''?-'
1 

• • 
Srs. scnatlores, a saber: viscomle de agnary, Dias d~cl~rando g,ue é tle surnm:1 utilidade para as pro· ... ';:,.: ) ·_, 
rle Carvalho, Cruz Machado, visconde de Abaeté, vmcms ele ~- Paulo e do Paraml a conclustto dó;;,::.. 1:: . 
Barros Barreto, visconde· de Muritiba, har:To de canal do Varadouro, na fórma do projecto da camará•;::_,:_,1 ~\, 
Maroim, Zacarias, v iscando do IUo Grande, . bariío dos deputados. - O IUcsmo destino. . · .. '-.. df1 I 
da Lagíma, Fernandes da Cunha, conde de Dae· Do mesmo ministcrio de 22 c 23 de Outubro· dÓ.:':!'· I 
pcndy, Camlido Mendes e bar1To de Pirapama. mesmo auno, remettenc!o os autographos sanccio: ... ;· · /I 

O Sn. 3• SECRETARIO, servindo de i•, deu conta nados: do decreto d11 assembltla geral concedendo·:.: · :• 
do seguinte · u!n cr~d~to ~upplementar ~le 4.Hi~f284~.676 · ·aó: • h'' 

lltto mmtsterw para as despezas do exercicio .m r I 
EXPEDIENTE de i874- f.875; e do decreto que concedeu pri;;f~',:~~. -~} 

Officios : legio a Alfonso Allain c Alfl·cllo Riviero. r.W;dg. :;:)i ., 
Do ministerio do Imperio 'de 6 de clezembro cor· introduzirem no lmperio o appm·elho destC~ ... o' '>'•\::,!. j 

rente, remettendo cop1a do clecroto n. 6,H4 do 1í lavagm!l. do .alluviu~s ~ terras auriforas. . : · .:,_}_;_?1!'11.: 
2 de· Fe1'ereiro ultimo, pelo qual houve por bem Do. mpusterw da Jushr.a do 29 ~e Outubro ·;·>N Í' 
Sua Magestado o Imperador espar.ar para 0 dia 3:1. . do dilO anuo, remettendo o nutographo sanccio· · .~ · •'. ' 
do dito mez de Dezembro a reun'hto da assemhléa natló ela resolu(láo que chl força de lei a . as~ · :':(~-~~ 
gct·aJ.-Ao arehivo. . · · . . · · soutos da casa de supplicaç:to do Lisboa. ::t. · 

· . Do mesmo ministerio de iii de Outubro de i875, . Do ministério do IIUperio de i6 . de Outubro ;;~j \'. 
coriu~unicamlo que nesse dia, pelas 5 horas menos thlo, rc!:flellendo os. ~~tographos s~nceionados·. das.:·:~!(- r 
f.O mmutos da manhit, Sua Alteza a Sereníssima r!líloluwcs : a i' dtVLLhntlo os venctmentos dos se- -:"• 
prineeza a Sra D. Isabel dera rl luz um principe. creL1rios das facul!ladcs do medicinn o tlc direito•e :::;: · 
-Recebido com especial agrado. da escola do marinha, o igualando os do secretario. . i \r , 

Do Sr. cluque de Caxias de 22 de Março do cor- da mesma escola aos que perce!Jem os.das referidas :o\ ''i·· 
rente anno, participm>Llo que nessa data assumira faculdades, e a 2• que autor1za o governo para ·, ·• \' 
o eargo do ministro e secretario de Estatlo dos m:nular matricular no i' ·anno da de direito elo • 'i' r-c . 
ne:;(ocios da guerra. - Ficou o senado inteimdo. S. Jlaulo o estudante José Bernardino de Souz11 Ri· · · · · 

Do Si'. conselheiro Luiz Antonio Pereira Franco, beiro. ' ii · l.;~;~~t 
ministro da marinha, de 24 de Fevereiro do cor- .Outros do mesmo ministerio do 9, U, f.3 a f.6 do ·: · 
rente anuo, participmulo quo por decreto anterior dilo mez, rcmellendo os autographos sanccionado~ i••i· 
houve por bem Sua .1\lagestado o Imperador encar- Drt resoluç1To que IIJ?prova a postura da lllma.1 ~~ 
regal-o !lo minislerio elos negocios da guerra, du- cmnaru mtmicipal prolubiu!lo a collocaçlio de ca~·' · 
l'llnlo o impellimonlo do Sr. duque de Caxins.- tazcs ou quaesqucr <tnnnncios nas paredes e muros ' 
Iulcirado. dos prodios; · 
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2 ANNAES DO SENADO 

PROPOSIÇÕES Do decreto da nssombléa gorai, outorgando o 
co.nsentimento tle !JUC trata o art. i04 tla consli-
tuJç:io para IJUe Sua Magcsl.ade o Imperador possa A assemhléa geralresolyo: 
sahir do Imperio; Arl. L" S:io relevadas da prescripcffo em que 

Da resoluç<io tl<l assemb!t!a geral approvando a incorreram D. Joscpbina AtTams da· l~onsecn e 
pens:io mcnsnl de .21,$ concedida nó 1" tenente gra- D. Suzanm Adams para receberem o montepio de 
tluado João l3apl.ista Guirna nies, c da rcsolu\~:io da sua l'allccida m:Te D. Catharina Gress Adams, vi uva 
asscmiJ!éa geral aulorizamlo o govcmo para jubilar do 2" tenente da armada iinpcrial Carlos Adams. 
o Dr. Autonià da CunhaFiguein'tlo, lente de.insti- A.rt. 2." Ficam revogadas as disposições cm con-
luiçõcs c;mouicns tio Semiual'io de Olinda. trnno. 

Do ministcrio da nwdnhn de 12 do dito 1úez e Paço da cmnara dos deputados, em O.de Outubro 
anno, remetlendo o aulugrapho sanccionadu do de 187r:J....:Jlfanoe! Franc1sco Coi'J•éa, presidento.
decreto .da assembléa gcrnl alll·indo ao dito minis- De/fino Pinheiro ele U/húa Cintra, i" secrclarió.
terio um credito extraorilinario e supplemenlar de Manuel Pinheiro ele jffirmuln Osorio, 2•. secretario. 
1).886:000;:5. -A' commissáo de fazmída. 

I · Do minislerio da guerra do 12 do dito mez e A asscmhlôa geral resolve: · . 
'• ·. anno, rcmcUcmlo o aulogrnpho sanccionado da Art. i.' E' autorizatlo. o governo para conceder a 
.\ rcsolur:io da assemhléa gernl, que autoriza o gú- D. Calharina Lopes Coruja melhoramento de jubi-
:.\ . vet~n11o a transferir o :L• tenente do~~· hatalh:1o tlc flar:io n~ lo

1
gmN-,ac prsofes

1
sora puchlica

1 1
tlc.menin;ts da 

: i ·ar 1 JaJ•ia a pé Franeisco Jose Cart uso para a arnia ·rcguczm t c l ossa en1ora da ame ar1a, ·na,oJma 
: \· d~ inlantaria.-Ao archivo o autographo, commu- do § 2", ar!. 31 do regulamento annexo ao de-

I
. '·. mcando-se á outra camara. . crel•) n. 1,3:H de 17 de Feyereiro de !85~, con

Carta do Sr. se!lador visrondo ·do Bom Retiro lamlo-se-lhc para esse fim o tempo em que sm'\'io 

\ 

tlatada de 6 de Setembro do -corrente anuo, em como professam interina, desde 22, de Dezembro 

1 S. Petersburgo, solicilamlo licença para conscr- de 18:17 ale 23 de 1\larr,õ de 1843, o desde a data 
1 .,. . var-se .Jiíra da Ctlrlo, por haver sido designado da sua ju!Jilar.:io. " 
· •' - como gentil-homem da iJrperial carnara, !1ara A.rt. ::l.' Ficam revogadas as disposições em con· 
· '·' cumprir o dáer de acompauhar a Sua i\Iageslm e o lJ·al'lo. · 
:J'\ Imperador na viagem que emprchendcu. Paço da camara dos deputados, em 9 de Ou
k;~ ·Do Sr. senador FirllÚjlO Hodrigiws Si!Ya, de 16 tuhro de 1875.-Jllmwe! Francisco CD1'1'éa, presi
;:.; de Ago_slo do concute anuo, Jlarl.icipanM qup, por denle.-Delphmo Pinheiro· de Ullwa Cintra; l• se

, •·.:, motivo de molcslia, se rclim para :1 Europa, c cretario.- J)fanoel Pinheiro de .Mirmula Osorio, 
.: /' solicitando a neccssaria licen(;a pam ponscrvar-so 2• secretario.-A' commissffo.de instrucçi!o publica. 
·•· .1 ausente durante a sessão legislativa.-A comu:issão ·O mesmo Sr. StJcretario participoui]ue o Sr. se
'! de constiluir,ão. nadór Anflio lhe communicára verbalmente achar-se 
·•f Do SJ· .. séilador Luiz Carlos da Fonseca, datado prompto para comparecer ás sesslles. 
,:: .. ~·, ' de hoje, par!icipamlo achar-se ria Córle c prompto Ficou o senado inteirado. · 
i •. • ·\· para os traballws desta camara. · Compareceram n~sta occasilío os Srs. Almeitla e 

.:;:.~·;· Do Sr. senadm:Chichorro da Gama, de lwjc, par· Albuquerque e Jobun. · 
·:':·.:>.~\cipando achar-se na Cdrlc, nüo podem!?, p~ren!, O -Sn. DIAS DE CAnVALHO apresentou a cópia 
:" J--) r-seu ~·:.lo estado tlc samlo, comparecer as pr1meJ- .aulhentica das actas da cleiçi!o primaria a que se 
·i l(:~s~ssoes.. . . . . procedeu na freguezia da vil! a do Votuveravn, na f no Sr. senador Paranagu:t, datado tle hoJe, parhCt- provincia do Paran:l reme !tida pela respectiva 

pantlo achar-se prompto para os tra!Jalhos desta ca- mesa, a qual lhe foi ~ntregue cm mão pi'Opm para 
ma1~~

1• 
1 

. . 
1 

ser ap1·csenlada ao senado.-A' commissão· de con· 
, 'Jcou o senac o mte1rat o. stituimio. 
r·\ Quah:o officios tlc !l de Outubro de :!87;), tio 1" o Sn. PnESlDENTE declarou que·se achava im· 

sçcrelarw da camam dos Srs. dt:tmlatlos, conunn- presso c i:1 distribuir-se pelos Srs. senadores ore-
.. ~~~amlo que a lllCS!lH\ _cam:!r:t. atloplon :~s ~mcm~as Jalorio dos trabalhos do senado durante as sessões 

r• JoJ!as peJ~ "_Cilado, ~ Iii tlll'l[(ll' :l Sa!IC('a0 UlljlCI'laJ JcgisJaliYaS do a11110 proximo passado. 1 · a~ propos1çocs tla dtla c:wwm : Em scguitla conYHiou os Srs. scnatlorcs para se 
~ • / I.• ~\nlorizantlo o gorcrn?. a eonccder iscnt:rro reunirem amanhã, :l!llcsma hora. 
·~.! de dect.mn urbana e~n .. itenc!tcw .tia cu!IB,lruc~.ao, Levantou-se a sessão :ls H 1/2 horas. 
"i nesta Cidade, tlo edtfJCJOS tft'J(OIIH!lllt!os EYOI!taS. 
~~ 2.'! Decrel:nulo auxílios :i h1roura. 

3.• ncclarmulo que a lei n. iiH tio 22 tlo Agoslo 
de 18til 11<10 vetht a JJOllleat~:lo do tJUa!qltel' cidad:lo 
hahilil:ltlo para chefe tle miss:1o diplomalica. 
r, 1!. • Auloriz:mtlo o govct·no a lransl'eriJ· o cit-

- Pi.t:!.0.$1)itluado Antonio Femantlcs Harl10sa ]l/i !'a a 
prum de cn\"Hil:n·ia.-Jiicou o seuatlu iuleiratlo. 
( Dous tlilos du ig.nnl tlala, tio mesmo secretario, 
tmclkmlo as segulllles 

' 

2• I!ICSii!iiO lli'('JU\1'1\(0l'il\ 

EM 27 DE DEZE1t1BHO DE 1876 

l'll!~SIDENCJA 110 SI\, YISI:ONDE DE JAGUARY 
As 11 horas da manh:t fez-se a chamada c 

aehar11m-se Jli'CS"ulcs cinco Srs. sen11dores, a saber: 
viscomlo de Jaguary, Cmz Machado, Barros Bar
rdo, Figueira tle Mello e riscontle de Ni!hcrohy. 
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ANNAES DO-SENADO 3 
O Sn. !'RESIDENTE ahl'io íl sessao. 
Leu-se a acta da sessão antecedente c, n:io h:t· 

vendo quem sobre clla fizesse obscrva~õcs, deu-se 
por approvada. 

0 Sn. ~o SECIIETARIO, servindo (JC i•, Jeu O SC· 
guinle · 

EXPEDIENTE 

Officio, datado de hoJe, do Sr. senador. Tci· 
xeira Junior, participando que, po1· motivo de mo· 
!estia, não pddo comparecer ;í sessão de honlem; 
mas que espcm poder fazei-o brevemente.-Ficou 
o senado inteirado. . 

Ditos de presidentes de província, enviando col· 
Jccções de leis dns rcspcctm1s asscmbléas, promul· 
garlas cm 1874, 18711 c 1876. 

De Sergipe, de 30 llc Outubro de 18711. 
Do Paramí, de :1.8 'le Dezembro do mesmo anno. 
Da Bahiu:, de 14 'de Janeiro do col'l'cutc anuo. 
Das Alagtlas, tle 1 de Fevereiro dilo. 
De Santa Calharina, de i 7 do mesmo mcz c 

anno. . 
Do Ceará, do igual data. 
Do Maranhão, ele 17 de Março do corrente anno. 
Do Rio de Janeiro, de 7 de Junho dilo. 
Da Parabyba, de W de mesmo mcz e anuo. 
De Goyaz, ele 1 • de Agosto dilo. ' 
De Sergipe, de !7 do mesmo mez e anno. 
De Santa Catharina, tio 13 ele Setembro dito. 
Do Par;í, d~ 20 t!e Outubro tiito. 

Dilo de !6 do Abril do corrente anno do Sr. se· 
nador barão llo · Mamanguape, participando que 
prestou juramento o enlt·ou no exercício do cargo 
doJ presidente tl:t província da Pnrahyha.. . 

Outro de ~de Agosto dito, do Sr. Lmz Eugemo 
Horta Barhosa, parlieipando haver prestado jum· 
menlo e tomado posse do cargo de presidef!!C tia 
província tio Piauhy. 

Outro llo H de Onlubro do anno proximo pas· 
sallo llo Sr. consclhcil'o Francisco Xavier Pmto 
Lima, ,partiCipando haver reassumido a adminis· 
!rar.;lo daJn·ovincia do llio ,[c Janeiro. ' 

Ficou o senado inteirado. 
Outro de i1i do Dczmnhro llo corrente anuo, do 

secretario da assemhlea legislativa provincial do 
Espírito Santo, reme!tendo cópia de dons pro,\'cclos 
de lçi da mesma asse!nhléa, 'fliC lleix~ra.m l e ser 
sanccwnada- pelo presulenle tia p:·ovmc11~ e !los 
pareceres relativos aos mesmos.-A comm1ssúo tlc 
constitui~ão. 

O Sn. PIIESJDENTE .· convitlou os Srs. senaclore~. 
para se reunirem amanhã, ;í mesJ]Ut hora. 

Levantou -se a sessão ao meio tUa. 

3• sessiio DJ'QIUll'l\toria 

EM 28 DE DEZE1!1BRO DE :1.876 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE JAGUAilY 
Do Piauhy, de 7 de Novemliro dito. 
A commissão tie assembléas provinciaes. 
Officios do presidentes tle provindas, remettentio 

falias e relatorios gne exhibiram em 18711 e 187G. 

A's H horas da manM fez-se a chamada c acha) /r].· 
ram·se presentes seis Srs. srnadorcs, a saber :e ··; • j ' 

viscomlc do .Jaguary, Cmz Machado, Leilão da 1 
Do Piauhy, lle 20 de Setembro de 18711. 
J)o Maranhão de 7 de Outubro tio mesmo anuo. 
Idem da mesma tiata. 
Do Minas Geraes, de 25 do Outubro tio mesmo 

anuo. , 
De Goyaz, de 1i !lo Novemhro dito. 
Do Rio Grande tlo Norte, do 9 tio mesmo mez e 

rumo. 
Do Ccar;í, de 17 ele Dezembro dito. 
De S. Paulo, de 27 do mcnmo mez o anuo. 
Do Santa Cn!lmrina, llo i7 elo Janeiro do cor· 

rente anno. 
· • .-Do Mar:mhilo, de :1.7 do Março dilo. 

De S. 'Paulo, de 28 do mesmo mcz c anno. 
Do Rio Grande do Sul, de i• de ALI'il dilo. 
Da Bahia, tio :19 tio Maio (li lo. 
De Santa Ca!hariua, de 27 !lo mesmo nwz e anuo. 
Da Parahyba, de 20 do mesmo mcz o auno. 
DaDahia, do 2:1. tio .Tunho. dilo. 
De Sergipe, t!e 2G do wesmo r11ez c anuo. 
Do l'arauü, de ti rio Junho dilo. 
Do Coar:i, do 7 do uwsmo mez o auno. 
Das Alagóas, tlc W dilo. 

Cunha, Barros Barreto,_ conde de Bacpendy o mar· 
quoz de S. Vi conto. · 

'\I O Sn. PllESIDilN~'Il abrio a scss;to. · \ 
Leu-se a acla !la sessão anlccedenlo, c, n:to ha· 

I b li j . h • I I l,J.,.,,,:,·.· vcnt o quem so ro c a lzcssc o sorvaoues, 1 eu-~e ,,, 
por approvada. ma · · :'; ' 

• .,1 ' ,J ' '" 
O Sn. !!• sECRETAmo; scrvi!lllo de 1•, leu o se· 1 (': 1 

ouinle · · ' ·'t1 ·1 
e I . " ; ~ 

EXPEDIENTE . ;. .

1
,: 

Officios do prcsideulc lla província do Rio Grantlo/' i', 
do Sul; e das mesas parocluaes respcclivas,, I'Cmet1 / '1 1) 
liillllo cúpias aulhculicas das aclas tia clei~;io d~ i ., I 
eleitores cspcciaes, a que se procotlmt 110 anno cor··.' ' ·· 
rcnto nas fregtwzias sogHinlcs: 

San la Cruz, Dorl's da Capital, Nossa Senhora '1\ ' 
Concei1~ão do Vianu1o, Noss;t Senhum d:1 Madre do · '. '·\' 
Dons &1 Capital, S. Domingos tias Torres, S. Paulo 1 , "\i 
1la Lagóa Vermelha, Vaccm·ia, S. Sepé, l'oyo Novo, k, 
Musl:mlas, S. Lnir. tio Município t!o Santo Angelo, \ 
NosHa Senhora da Grar~a do Arroio Gr.11Hle, Can-
gussú, Noss:1 Senhnr:i do LiiTamenlo ·das, Per Iras ., 
lli'ancas, Santo Antonio tla Pnl.rnlha, Nossa Senhora ·' Do 1\Iarallhilt',. do ii do Agosto dilo. 

Das Alagdas, de 12 tio AgoHlo rlilo. 
Do Piauhy, do ll do UuliiiH·u dit.o. 
Do Hio do .ranciru, do 2:1 do di lu uwz e nuno. 
Do l'al':i, de 14 do NuycmlH'O dilo. 

tia Concc•ir~lio da Caehocirn, No~sa Senhora do Ilo· 
sario do 1>asso do Alegt·ete, Nossa Senhora do llo· 
.s:n·iotla capital, Nossa Sc•11hora iii~ Couceir.;lo '!a ci· 
dado tlc S. Lr•opoldo, llo,·es riu Cauwqnnn, Santo 
Anlouio das Lavras, Nuss:1 Senhom tla Coucei~:lo Ao archivo. · 
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4 ANNAES DO SENADO 

Ellf 29 DE DEZEMBRO DE i876 

J>RESJDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARV. 

tla Apparocida do Pnsso Fundo, Nossa Senhora da 
Luz das Cacimbinhas, Nossa Senhora do Patrocínio 
do D. l'edrito, S. Pedro do Rio Gr:mde do Sul, Nossa 
Senl10ra da Conceiç:lo do Tahirn, Nossa Senhora 
da Coneeíçfio de l'íratíny, S. Joilo Baptista de Gua· A's H horas da manh:I o Si·. visconde do Jaguary 
rahy, S. José do Tarrtmry, S. .Josó do Hortcncío, ocwpon '' cadeira da presídencía, tendo compare
S. Jcronymo, S. Miguel dos Dons Irm:1os, S. Ga· cído unicamente o Sr. senador Barros Barreto; pelo 
briel, Santo Angelo, S. Martinho, Santo Antonio quo declarou o Sr. presidente quo urro era possível 
!la l'alrneíra, Bagé, S. Bmja, Alegrete, Hip Pardo, haver lJOje sessão preparntorm, do que mandou 
Espirita Santo da Cruz Alta, Santa Maria da Doca do tomar a presento nota. 

4• sesMiio prepal•aiorln 

Ei't! 30 DE DEZEMBRO DE f876 

1\lonte, Senhor 11om Jesus do Triumpho, Es~irito 
Santo do Jaguarão, S. Pedro do Dom Jardin1, Santa I 
Christina do Pinhal, Sant'Anna do Uvramento, 
S .. José do Norte, Sant'Anna da Boa Vista, Santo 
Amaro, Nossa .Senhora da Concei~:io elo Estreito, 
S. João Baphsta do Herval, Santa Anna do 

,~. Rio dos Sinos, S. Jm1o Baptista ele Camaqnan, 
Nossa Senhom dos Anjos da Aldêa, Cruz Alta, PIIESIOF.NCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUAUY 

\ 
' } 

Encruzilhada, Santo Amaro, Nossa Senhora da · Ás H horas da manhã fez;se a chamada c :lclm
Solccladc, Nossa Senhora ele Belém c S·. Francisco ram-so presentes f2 Srs. 8enadores, a sa!JCJ' : vis
ele Paula ele Sima da Serra.-A' CO!rimiss<io de con· conde de Jag1:a1·y, Dias de Ca!'Yalho, Cruz 1\Jachadn, 

' slítnir•ão · Leitffo ela Cunha, Silveira Lobo, viscomle de .\i. 
1:: Ollcios remcltenelo copws aullwntícas das actas therohy, visconde de Muritiha, visconde de Ahaele, 

tla eleit•ão para senador na província do Uio Grande Barros Barreto, barão de 1\Jaroím, visconde do Rio. 
clo Sul: Grande e condo de Baependy. 

,· \ De 6 d9 Noyembm, d~ anuo COt1'Cnte, da mesa 0 SJ•. PRESillENTE abri o- a sessão. á li cio colleg-JO eleitoral da c1dade de Jaguar:io; 
~· De 8 do mesmo mcz, da ·mesa do col!egio eleito· 

1
, ral de Bagé; 

'>. 1 De 3 elo mesmo mez, da mesa elo co!Jegio eleito· 
:·~ ralda vi!Ja de S. Antonio da Patrnlha; 

:·:.. .. . . De igual data, ~la mesa do collegio eleitoral -da 
f culac!o ele S. Galmel; · . 

Leram-se as actas ele 28 c 20 do corrente c, não 
havcntlo quem sobro ella fizesse obscrvaoões, foram 
d:lllas por approvat!as. 

o Sn. 3° SECnETARIO, serl'indo de i•, leu o HC· 
guintc 

EXPEDIENTE 

' .. ·:~ .. ··1 ' l. 

' ' \; 
• ~·~ • ' • 't'' I 

..,·. ,· I)! 

~ ·~t 
_; I -
~ •' :,,\ De :18 do mesmo mcz, do presidente da pro· 

·y víncia, nos collegios eleitoracs ele Porto .Alegre, 
- Rio Grande, Caugusst'i, Cachoeira, Conccir.ão tio 

Arroio, S: Jcronymo e EJ!Cruzilhada; • 

. ;/ '"'l 
Officios do presidente da província do l'ar:L e ·.;:, . · · · 

das mesas parochiaes respectivas, romel!endo cópias ;. 
.Do 4 do mesmo mez, do presidente elo eollogio 

eleitoral da cidade do Alegrete ; 
De 22 do mesmo mcz, do presidente da província, 

~lfti';?llegio eleitoral dcS. Ilmja. 
tc~ _.2(1. do mesmo · mez c ejo mesmo p1·esidente, 

nos eollegios eleitoraes do Passo Fundo, S. Borja, 
Soledade, Livramento, Ca~apava c S. Gabriel; 

De 4 de Dezembro corrente, do mesmo presitlente, 
nos collegios eleitoraes de S. Leopoltlo o Cruz Alta; 

De 8 de Novembro ultimo, da mesa do co!Jegio 
eleitoral de S. José do Taquary; 

De H de Dezembro corrente, do presidente da 
província, no collegio eleitoral de Piratiny. 

De f3 elo J~esmo mez, do mesmo presidente, 
reme.ttendo cóp1as do accol'tlilo da relar'<io do l'ol'to 
Alegre relativo :i qn~lillcaç:To das Ji·eguezias ele 
Santo Angelo o S. ],mz, o rlo seu officio mandanclo 
proceder <l nova qualificaçiio. -Ao mesmo destino. 

O Sn. r>ngsmJmTE convidou os Srs. senadores 
para se reunirem no dia seguinte à mesma hora. 

Levantou-se a sessão üs H 3/11 horas da manhã. 

• 

au!hcnticas das actas da eleição de eleitores ~spe· '' 
ciaes, feita no corrente anno nas fl'eguozias se
guintes : 

S. ~liguei de Cintra, S. Antonio de Gurup:i, .. 
Santa Cmz de Villarinho do Monte, S. João Ba· 
ptista de Camelil, Nossa Senhora da Piedade de 
lrituia, Nossa Senhora da Sande · de Alter do 
Chão; S. 1\ligucl de Beja, S. liJ'ancisco ele Paula, 
Nossa Senhom do Carmo de Tocantins, S. Jo:To 
Baptistn do Curraliuho, Igampcmirim, S. Josrl 
de Mac:tp:l, S: Bmz do Porto de 1\lós, S. Fmn· 
cisco de Assis de 1\lontc Alc"re, 8. Jmlo Ba
ptista do V oiros, S. Francisco "Xavier do Sousel 
Breves, 1\Iocojuca, ~assa St'nhom da Çonc~it.:To de · 
Aveil'os, AL:wlú. Nossa Senhora da Concmp:To de 
.Salvaterra, Nossa Senhora tlo Aluwrim, S. llliguel 
do Guam:\, Nossn Senhora tlo Nazareth tio Vízeu, 
Nossa Senhora da l'imlade do lrituia, S. Josú do 
Acaril, ltaituba, Nossa Senhom da Concciç:1o do 
Santarem, Curuça, Nossa Senhora da Conceicão d:t 
V iii a 'l~ranc:i, Sanl.o Antonio de Alenquer, Menino 
Dnus de Ant~jaz, Vigia, Cairal'i c Co!larcs.-A co1u· 
miss:io tle consti!uiç:io. 

Ollicios, rorne!tcndo cópias aullwnticas das actas 
da eleie:To Jllll'il senador na proyincia do Par:l: 

De 2" tle Novembro do corrente anuo, da mesa 
elo collcgio eleitoral da capilal. 

... :"' 
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ÁNNAES DO SENADO 

De igual dada idem,_ da Villa de Porto de Moz. 
Do ~ do mesmo mcz idem, lle Monte Alegre. 
De 2 do mesmo moz idem; da cidade da Vigia. 
De igual dal:t illem, da cidade de Camet:l. 
ne igunl dal:i idem, da villa de lgarapemirim. 
.Do :! do mesmo mez idem, tle Gurup:l. 
Sem officio i riem, ria vil! a do S. Miguel do Melga(:o. 
De'2 do NO\cmbro dilo, idem tia villa de Breves. 
Da mesma data,. idem da vi lia da Cachoeira. 
))e 23 rio dito mez, do presidente da pt·oviucia, 

no collegio eleitoral de Cintm. · 
De ~ do corrente mez, idem de Nossa Senhora 

llc Nazarcth de Vizeu. 
De 2 de Novembro ultimo da mesa do collcgio 

olei'loral de Cul'Ue:l. 
O'mesmo dcstiiw. 
Officios do presidente da província rio Hio Gmmlc 

do Norte c das respectivas mesas pat·ochiaes, 
remettcnrlo copias authenlicns das netas da elei\liÍO 
de eleitores cspcciacs, feila nc- cOl'l'Cnte anno nas 

:··.. J'rcgue~ias seguintes : :. . 

{ · Nova .Cruz, S. Beulo, Aputly, Caraúhas, Povoação 

Do igual dala, idem d:t vil!:t do Exú. 
Do igual data, idem da villa tio Petrolina. 
O mesmo destino. 
Officios, rcmottendo cópias autenticas das adas 

da elcir.:lo para senador na província llo Paraná: . 
Do 1" do Novembro do eOI·rente anno, da mesn 

do collegio eleitoral tia villa de S. José dos 'Pi· 
nhacs. 

De igual data, idem da cidade de 'Marretes. 
De 1" de DezemlJJ'O do cort•ente, tia camnra nnmi· 

cipal de Curil.ilm, enviando cópia da apm•at'ão geral 
da t!ita clci~:!o .. 

O mesmo dcslmo. 
O Sn. PnEsrni~NTE declarou que, por com pareei· 

monto e por partici.pa~:!o, ach:un-se presentes 2li 
Srs. senadores, faltando rruatro para vm·ificar·Sil 
nmucro lcgnl; do que vai Jazer-se a commmticat'ão 
na fórum tlo art. :l!l do regimento commum ; por· 
tanlo continuavam as sessões preparatorias, e con· 
viciou os Srs. senadores pam se re1mircm· no tlia 
2 do Janeiro pmxirno futuro, :í mesma hora. 

Lnvantou-sc a sess:lo as H i'l2 horas dá m:ut'.\;i. . . 

~-
10 

, _._

1
, Jardun, l'lossa Senhora rb Concctr.:io da Vtlla de 

I •· · ·. • de Arêz, l'ovoaç;io do Patú, Senhor Bom Jesus dos 
.... J1; . ·- · Navegantes, Nossa Senhora da, Guia do Acary, 
;r- : ·. ·• ,. . Serra Negra, Nossa Senhora do O da villa Imperial :;• SCiill;liiO III'CjiQI'IltOI'ilt 

EM 2 DE JANEII\0 DE 1877 

/ 
I· 

' 1 • tle Papary. Mossoró, S. Gonçalo, Sant;t Hita da 
k \ · · Cachoeira, Sant'Anna do Siridó, Sant'Anna do Mal: 

·,L 

fi',l~·~· . tos, Nossa Senhora da Concoir.:io da Serra do ~far· 
· ·. '": tins, Assú c Natal. • · 

•. /!:. O mesmo destino. 1; :,· Officios, remcltendo copias authenticas das actas 
n tia eleição para senador na província do Hio Gmntlc 

J•HESJDENC!1 DO SJI, \'!SGUNDE JlE JAimAUY 

A's 11 horas tla manhã fez-se a chmuatla e acha, _). 
mm-se presentes seis Srs. seuatlores, a saber : 
yiseondo de Jaguary, Almeida o AlbUlJUercJtWIJ 
Diniz, Barros Barreto, UcM:t Cavalcanti e collll· 

1 
·"\ ·• do Norte: · 

1101 · •'; -~·,_ :··:.;,; De .3 tlc ~.ovembt·o ~lo concute anuo, da mesa do 
. ._~ J ~,.( -.:; .: ·_-,-(· colleg!o clmloral ~la culndc do Natal. 
1/(/1/ •. ·:': De tgual data, ul•!m do Mossm·ó. 

I Ir ' 1- De igual data, idem !la cidade do Assú. 
':t \ . , De !gual data, .idem da vill~l de Estremoz. 
· -'l{ ·_ De tgual tlata, 1dom de Sant Anua do :Mattos. 

1~~ 1• ~ D.e !i do nwstuo mcz, ·idem da cidade da Impc· 
'~~ ratru. ;l{( 1 ·I · · na 3 tio mesmo mcz, idem da vill:t do Ar,udy. 

I
~ 1' S. cm olficio, !lo collegio eleitoral da vtlla do 
\i,' ~ · · S. Gonl\alo. 

· :b_ • : \ '" · Idem,· da cidadtl.!ltJ S. Josó do MipiiH\. 

l'r ~ Idem, ila villa de Nova Cl'llz. 
·.·<li -··1' i Idem, do Nossa Senhont do O' da Yilla !lo Pa· 
I~ i'" I 1 IA , 1 · • paq. 

'1,,:, ~~< · / Idem, de Cauguaretarun. . 
·~ 1. 1 ') ·ldon.t, de Nossa Senhora dos l'razems da vtlla do 

. 1 · Goyanmha. 
.;:: 1 :r

1
· . I

0
dem, da 

1
vtii:1 tio !':ln dn Ferros. 

·\ '· · .. ,· · mesmo_ t csluw. 
'' '(~ ·\ 1 . OJ!icios tias mesas pm·ochi:w.• da pro1'i1win de 
1 

I~ l'ern:unlmco, rellltJ!ltmdo tlilpias aulhenl.i<:a~ dns 
/ 1' I aclns tla eleit~fío de deltures e~peci:ws a 111w so pro-
1·1.1 1 l cedeu no corl'entc anno_, u:ts fi'Pguer.ias ~('guintt)S: 
lJ1\ Carua1·ú, Villa dalllurcsta c S. Schasl.i;.io dn Ou ri· 

\ r· I elll'y.--0 lllCStiiO desl i no. 
\
1

1
:[ •• '·1 ~fficios renwUt•JHiu <:<'•pias :.nli~·uticas das adas tia 

! ~ i',, eitot~"'? pam semt1lor na prOYillüliltle Poi'IHIIIIIJuco: 
.\ li' 1 De ;J de Nuvemht·o dn corrente anuo, da uwsa do 

. \ \ collegio eleitoral tla cidade do Carunrli. 

.. 1í ' 
I i 

do Baopcndy . 
O Sn. J>JmsmEN'm ahrio a sess:lo. 
Leu-se a acta da soss:io anlecetlente c, n:io haven· 

tio quem sobro ella fizesse obser\'ar.ões, deu-se por 
approvada. · . . 

O Sn. i" sEcm:l'All!O pal'licipou que o Sr. scnatlo'r 
Gocloy lhe communieara achar-se prompto pm'a 
comparecer· aos tmbalhos.-Inteirmlo, 

Em seguida leu o seguinte 

EXPEDIENTE 
' '· 

OJ!lcio !le :JO do mez proximo Jindo do 1" S<J<:m· '1 

tario da eama1·a · tlus St·s. depulatlus,. tlcdarall!lo •., 
tlue, wlo su lcll!lo cuneluido alú arJuella _ tlala a veri· '· 
ÜC:ll\iÍO dos pod.t'l'eS dos ln<JIIIhl'llH tia dila Calllill'il 
ctn inunero suJ!icieule para ltJr logar a ahertm·a tl:1 
assemlJ!éa geral, a mo:-~n1a eaumra coutiuuara. e111 
sessõc:-; 1H'epaml.ol'ins.-rFit:ou o seJltulo inteirado. 

Copia aulhenliea (r<'IIICllida Hl~lll ollicio) das aelas 
de <.'iei~\i[O t•sp<Jcial para u1n senut!ot·, a que se pro
cetleu uo eollcgio de Ac:u·y, província do 1\io Grau· 
ti·~ do Nol'lu.-A' colltnliss:lu de eo'ustiluiç;io. 

O Sn. coxuE DI~ llAl~I'B~nv, obtendo a palavra 
pela ordeu1, disse que. os Sr~. senadores dlltJUC do 
Caxi:1s. ]Jartto do Cotegipu e Ctinha Figuoil'ello pedl
l':tlu·lho IJIIO pnl'i.ieipas,;e <JIW se :whav;uu promplos' 
pam loiuat· parlo uu~ lralmlhos tio seuat!o.-Iu· 
L eirado. 

,, 
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ANNAES DO SENADO 

O Sn. l>IIESIDENTE declarou gue ia officiar-se ao 
goycrno pelo ministerio tio Imporia, participan· 
do-lhe que ha numero suffidente de Srs. senadores 
pam abril'-!e a assembléa gemi, afim de saber-se o 
dia, hora e Jogar em que Sua Alteza Imperial a 
Princeza Regente se dignadre~eber Ul!la rleputar-110 
do senado, que tem de pet!u· respertosamente á 
mesma augusta senhora a rlcsigna(~11o do tlia, hora 
e Jogar para a missa do Espirilo Santo na capella 
Imperial, e do dia, bom e Jogar da abertura da 

• assembléa geral. . . 
}?oram em seguida sorteados para a dita depu

ta~11o os Srs. : conrle de Baependy, Leitão da Cn· 
nha, barão de 1\faroim, Fernandes da Cunha, Luiz 
Carlos, yisconde de Muritiba o Paranagmí. 

.' 

O Sn. PRESIDENTE convidou os Srs. senadores 
para se reunirem no dia 5 do corrente, <l mesma 
hora, se antes não se tiYer recebido 11 resposta do 
minislerio do Imporia ao oJUcio acima refeddo. · 

Levantou-se a sessão ás H e 3(4 da manlut .. 

o• sessão pt•cJaarn.tol'il' 

EM 5 DE JANEIRO DE f877 

PIIESIDENCU. DO SR. VISCONDE DE JAGUAilY 

Ás H horas da manh1t fez-se a !Íhamarla, e acha· 
ram-se presentes iO Srs. senadores, a saber: vis
conde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Barros 
Barreto, visconde de Abaeté, Pompeu, visconde 
do Rio Grande, visconde de Muritiba, visconde de 
Nitherohy, Leit<!o da Cunha e Figueira de :Mello. 

O Su. PllllSIDBNTB ahrio a sessão. 
Leu-se a acta de 2 do corrente, e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
app~ovada. 

' O Sn. l. • SECill>TAmo leu o seguinte 

EXPEDIENTE 

1• •e••íio preparntorin 

El\1 8 DE JANEIRO DE f877 

PRESIDENCIA DO SlJ, YISCONDE DE 1AGUAI!Y 

A's H horas da manhã fez-se a chamada, ~o acha· 
mm-se presentes Hi Srs. sena1loros, a saber : Vis· 
conde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Dias de 
Carvalho, visconde de Abaetti, Barros Barreto, Jo
bim, barão de ~[aroim, viscomle de Muritiba, Pom
peu, Vieira da Silva, Diniz, conde de Baependy, 
Uchôa Caváicanti, visconde 1lo Hio Grande e vis· 
comle de Nitlwrohy. 

O SR. PRESIDENTE abrio a sessão. 
Leu-se a acta ria sessão ante~edente e, não ha· 

ven1lo quem sobre ella fizesse observações, deu -se 
por approvadu. 

0 Sn. i• SECRETARIO leu O seguinte 
EXPEDIENTE 

Officio datado de 7 do corrente mez, do Sr. 
visconde de Caravellas, comniunicando achar-se 
prompto para os ·trabalhos do senado.-Inteirado. 

O Sn. PllESIDENTE convidou os Srs. senadores 
para se reunirem no dia l.O do corrente á mesma. 
hora. . 

Levantou-se a sessão ás H horas e 20 minutos 
da manh1!. 

8• seMsíio pJ•cpnrntorin 
EM l.O DE JANEIRO -DE :1877 

PIIESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUAIIY 
A's U horas da manhã fez-so a ehamada e 

acharam-se 'presente~ f5 Srs. senadores, a saber : 
Visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, 
Dias de Carvalho, visconde de Abaelé, Silveira 
Lobo, Luiz Carlos, Diniz, Uchcla Cavalcanti, vis
cOiu!e do Rio Grande, bar:1o do Mar·oirn, Jobim, 
visconde de 1\luritiba, Barros Bart•eto, Leitão da 
Cunha c conde de Baependy. 

O Sn. PIIESIDENTE abrio a sessão . 
Leu-se a acta da sess1io de 8 do corrente mez e, 

n11o havendo quem sobre eJia fizesse observações, 
!leu-se por approvada. · 

O Sn. :1 o sgcJU>1'AJUO leu o seguinte 
EX)lEDIEN'l'E 

. Officio de 3 do corrente mez, do ministerio do 
lmperio, eommunicando que Sua Alteza a Princeza 
Imperial Ht)gente ficou mtoirada pelo officio do 
senado do :JO do mcz lindo, de .que não havia 
até esse dia. numero Jogai dtJ senntlores para poder 
abrir-so a assem!Jiea geral, e bem assim que o 
mesu1o senado continuava em sessões prepara· 
torias.- Ao archivo. 

O mesmo Sr. secretario declarou que o Sr. se
nadO!' Octaviano lhe communicam achar-se prompto 
para comparecer aos trabalhos do senado.-Ficon o 
senado inteirado. . 

O Sn. PHESitlEN'J'Jo: eonvitlou os Srs. senatlores 
para se reunirem no dia 8 tlo corrente, :l uwsrua 
hora. 

Cartas imperiaes, datadas de 4 do corrente JJJCZ, 
de norue1wão de senador do Imperio, pela provincia 
do llio Gr:aiJlle do Norte, do Sr. conselheiro Diogo 
Velho Cavalcanli de Allmt]twrquo; e pela de Pm·; 
nambnco, do S1·. conselheiro Jmio AJIJ·cdo Corrêa 
rle Oliveira.- A' eommiss11o !lo consliluiv1io para 
dar ]l11l'OCCJ' com urgencia. 

Olficio do H de Dezemhro proximo findo, do 
Sr·. Sf!JJador .lacinlho Paes de Mendon(ia, solicitando 
dous mczcs de licent~a, afim de !ralar de sua sande. 
-A' mesma commiss11n. 

Levanlou-sc a sessfío :ís U 1(2 horas da manh:!. 

Onlro do U do cOJTenle, tio Sr. senador Sinimuú, 
p:u·licipando tJl!C nüo leru P,>ulido compare~er 1.ls 
sessúcs por ler sJdo accouunollHlo tle gr·a vo onlcrnu· 
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ANNAES DO SENADO 7 
elade, mas que o fara·logo que· cesso aquelle impedi· 
mento.-Fi cou o senaelo inteirado. 

Officios- dos presidentes das províncias: 
Do Rio Grande do Sul, do 2~ elo mez elo Dezem

bro do anrio proximo findo, rcmettendo cópias au
tbonlic:\s das actas da elciçffo elo eleitores espclliaos, 
a que se procedeu nas pal'Ochias de Santa Barbara 
ela EncruZJihad:t e do Nossa Senhora da Concci(':1o 
do Arroio. 
. Do Pará, do H do mesmo me?. e anuo, rcmct

tenclo as aCtas do igual clcirfio feita na pnrochia 
do S. l\ligue!de Melgaço. -A' commissao de con-
stituiç[o. . . 

Da Parahyba, de !3 elo mesmo mez e anno, ro
metlendo um.oxemplar da collecçfio das leis da dita 
província, promulgadas naquelle apno, - A' com
miss[o de assémbléas provinciacs, 

O mesmo Sr, seci'Ctario declarou qúe o Sr, scna
elor Paula Pessoa communicnra urro poder ainda 
comparecer ás sessões por continuarem os seus in· 
commodos.-Inteirado. 

2. • Remettenrlo a authen'.ica relativa á eleiç~o de 
eleitores especiacs da freguezia de S. Lourenço, 
Tejucu'lapo, na província de . Pernambuco, bem 
como os actos pelos quaes os respectivos presidentes 
crcm·am os collegios eleitoraos dttdíta província e da 
tlo Rio Grande do Norto.-0 mesmo destino. 

3• Remettendo exemplares do regulamento ·de 
2ti de Abril de 187 ,., expedido pnra execução do 
ar!. 2• da lei n .- 1,829 de 9 de Setembro ele :1.870, 
nn parte em que estabelece o registro civil dos nas
cimentos, casamentos e obitos,-A' commissllo de 
legislar.ão r. a distribuir, 

Dozé officios do 1• secretario da camara dos 
Srs, · deputados do H do corrente. -::ez, communi· 
cauda. q~e c~nstara :l dita camaJa, pelos officios 
dos muustcrJps da fazenda do 9 c 28 de Outubro' e 
6 de Novembro de :1.875, elo Imporia de 9, !3 e :1.6 
do mesmo mez de Novembro, dos negocias estran· 
gciros de 30, da justir.a de 23, da guerra· de 22 e 
da agricultura, commercio c obras publicas de 20 
do mesmo mcz c anno, terem sido sanccionadas as /' 

' 
O SR. PRESIDENTE convidou os Srs, senadores para seguintes resolu('ües da asscmbléa gora.!: ' 

d, i" d 1 1 i.• Autorisando o governo a allienar as terras ,' 
se reunirem no m " 0 correu e :l mesma !ora, das aldeias cxtinctas _que estiverem aforadas; ·ri · 

· · Levantou-se a sessão :ís H i/2 horas da manha. 2.• Fixando a despeza e orr.ando a receita geral. /i. 

0' IICIIIIÚO preiuu•atoria 
EM 15 DE JANEIRO' DE 1877 

-PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE JAGUARY 
. A's H horas da manM fez-se a chamada e acha· 
ram-se presentes i9 Sr~. sonarlores, a s~be_r: 
visconde de Jaguary, Almeida e Albuquerque, Dms 
do Carvalho, Diníz, Leit:lo da Cunha, Barros Bar
reto, Junqueira, Jaguaribe, barão da Laguna, vis
conde de 'Muritiba, Pompeu, visconde de Nithe
rohy, Vieim da Silva, visconde do Rio Grande, 
Silveira · tobo, conde de Baepencly, Uchcla Caval· 
canti, visconde ele Caravcllas e duque. de Caxias, 

O SR. PnESIDENTE -abria a sessão. 
_Leu-se a act~ da sessão do 10 do cqrrentc mez e, 

não havendo quem sobro clla fizesse obserYa(:úes, 
deu-se por approvada, 

· 0 Sn. I. 0 SECRETARIO leu O seguinte 
. EXPEDIENTE 

do Imperio para o exerdcio dé !876 a :1.877 ;_ i 1 • 
3.• Autor1sanclo o governo para conceder 1senpilo ., 

de dedma urbana ao bacharel Americo de Castro 
· ou as emprezas que se organisarem para con
struc~ão, nesta cidade, de edilicios denominados-
Evomos; . 

4, • Autorisando o soverno- para concecler ao ) . 
lançador da recebedor ~a da província de Pernarri-. ~ · 
buco, Jôsé 'I'heo<laro de Senna, um anno de licPnca;' ·· .. .' 

5, • Aulorisamlo o governo pam conceder sobre 
clausu!as ao . banco de cre1ito real que se fundar, 
garanlm de Juros e amorhsar.ão de suas -lettras . 
hypothecarias ; • ·. 

6, • Autorisando para conceder ao barilo de The
resopolis lente -catliedratico da faculdade de medi· 
cina da c6rte, um anuo de Iicen~a; ~ : 

7, • Approvando a pensgo de 600$ annuaes; é'êin
cedida ao padre Bernardo Antonio da Silva Penedo. 

8.• Reformando a legislaç:lo eleitoral; 
9.• DQclarando que a lei n. 61.4 de 24 de Agosto 

de :1.851. nilo veda a nomeaçao de qualquer cidadao 

i 
I' ..... ~, 

,._ .. 
,. 

'I, •. 

Offieios do ministerio do Imporia 
corrente mcz : 

para enviado extraordinario c mimstro plenipoten· 
ciario · 

do · 4 c 12 do :1.0 . .' Autorisando o governo a conceder um nnno ·. : 
1\e licença ao juiz de direito Francisco José Car· ' 

1..• Remeltendo, de ordem do Sua Alteza a Prin
ceza Imperial ftcgonte, para serem presentes ao 
senado as cópias authcnticas das actas da apuracrro 
geral das elotçõcs ultimamente ell'cctuadns uns pÍ·o. 
vincias do Rio Grande elo Norte c -do Pemamlíuco 
para preem:himcn_to das vagas· tleix~d:ts pel~s fallc
cídos senadores YJSCO!Ule do Inhomn·un o VISconde 
de Camarà~iho. 

Em seguida o mesmo S1·. secretario t!eclaJ•ou que 
foram transmittitlas :l secretaria desta camara ela 
tlo Imporia, em 1.2 elo corrente mcz, as actas da 
elciçrro primaria e socunelaria para preenchimento 
da vaga de senador da província do l'emrunbuco. 
-A' conunisscro de constilui~cro. · 

doso Guimar:les;. 
H.• Autorisamlo o governo a tmnsferir o capitãõ 

g1·aduado do i.• regirnent<f do artilharia a cava!lo, 
Antonio Femandcs, para a arma de infantaria; 

1.2.• 1\egulando o diroito que tem o fabricante c 
negociante do marcar os proeluctos de sua manu
factura o· uo sou cc•nmorcio. 

Ficou o senado i 1teiraelo. 
O Sn. PHESIDENTE conviclou os Srs, senadores 

presentes pam se reunirem no clia !!J do corrente 
nwz :l mesma hora, 

LeYantou-se a scssfio :ls H 1/2 horas da mnnh:l, 

I. 

.I 
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I O• JIICI!II!IÜO preplli'IÍioriR EXPEDIENTE 

I 

J 

r 

EM 19 DE JANEIHO DE 1877 

J>llES!DilNCIA DO fiJl, Y!SCONilll IJE MGUARY 

Ás H horas da.manh:t fez-se a chamada e acha
J'am-se presentes 1:1 Srs. seuadorcs, a saber : vis
GOÍJde de Jaguar~•, Dias tle Carvalho, Diniz, vis
CO!Hle de Nilherohy, visconde de Abaet.é, visconde 
de Muritiha, J.eilúo da Cunha, barão de ~faroim, 
Luiz Carlos, visconde do l\io Grawle, Vieira da 
Silva, conde de Baépendy e Pompeu. 

O Sn. J>IIESIDEN1'Jl abria a sessão e convidou o· 
Sr. Diniz para loinar assento na mesa como 2• se
cretario. 

Leu-se a acta da sessão de Hi do corrente mez, 
e mio havendo quem solire ella fizesse observa-
gões, deu-se por aprovada. · 

O Sn. 2• SECIIETAmo, servindo de i•, leu o se
guinte 

EXPEDIENm 

Ca1·ta, datada de hoje, do Sr. senador Danos 
;;1 ' )larrelo, participan,clo que deixa de comparecer. ás 

;! sessões, por haver fallecido pessoa que o olmga 
a enojar-se. 

Iii Ficou o senado inteirado, c mamlou-se 'lesano-
't jar o Sr. senador. 
~ n d :~ ct O Sn. PoMPEU olilendo a palavra pela or cm, 
:~ mandou :i mesa uma represenlaç;io do commcn

dador Antonio Epaminomlas tle Mcllo, reclamando 
~ '··r.onlra a eleir.:io ti'~ scn:ulor ultimamente feita na 

Jll'av!ncia dÔ P0;mnmbuco_, ~ pediu que fosse re
melllda :l respccltva conumssao, 
. O Sr. rnESIIlENn: declarou que a representação 
ia :1 commissão de conslituit-:ío. 

Em seguida convidou os Srs. senadores para se 
1 reunirem no dia 23 do corrente, :i mesma hora. 

'·· .... l.?:vanlou-se a sess:io :is :1:1 1/2 homs da munlui. 

11• fiCJ!IHiio itl'CUII\1'1\tOI'ilt 

EM 23 DE JANEIHO DE 1877 

Plli~SIDilNClA IJO SI\, Y!SGONDE Dll JAGUAIIY 

n! A':; H horas da manlut fez-se a chamada e 
l' neharam-se presentes 20 Srs. senadorts, a saber : 

viscontle ile .Taguary, Ailueida e Alhuquerqu~, 
barão de M:unanguape, viscolllle de Almele, 1mz 
Carlos. Diniz, Uchtla Cltvalcauli, Barros llarrclo, 
viscon[le do Hio GI'aJllie, Hilll'iro tia Luz, Junquei!·a, 
Johirn, Vidm da Silva, conde de Uaept•Bdy, ~'IS· 
cmule tio Muritiha, visconde de Nilherohy, Leilão 
da Cunha, Pompeu, Nunes Gonçalves e l'igucira 

• de Mcllo. 
O Sn. PIIESIIlENTll abl'io a sessão. 
Leu-se :t acla tia de 1\l do cOI'I'Cnlc mcz, e, não 

ha\'PIHlo quem sol11·e olla Jizcsso ohsm'F:t~Gcs, deu-se 
por appruvada. 

O Sn. 1" SEI:I~El'AIIIO J~Ll o seguintu 

Officio de iii do corrente mcr., do ministerio da 
guerm, remettendo 1i8 exemplares do repertorio 
ou inliiee alphalietico dos avi'sos expedidos pelo 
dilo ministerio para a exccl\cfio da nova lei do re
crulamenlo e bem assim)gital numero de. exem
plares do i' c 2• volumes da obra intitulada 
A [lltel'l'lt da Tr1jJlicc Allimwa., por L. Shneicler.-Ao 
arcliivo e a distriliuir. • 

O mesmo Sr. secretario declarou que, o Sr. Sa-
raiva lhe communicara achar-se promplo para com
parecer aos trabalhos tio senado. -Ficou o senado 
mlcil·ado. 

O Sn. PRESIDEL'ITE convitlou -os Srs. sen~doi'es 
para se reunirem amanhã :\ mesma hoi·a. 

Levantou-se a sessão ás H 1/2 horas da manhã. 

12" sel!lsiio prepa••ato••ia 
El\1 2~ DE JANEIRO DE i877 

PRESIDENC!A DO SI\. VISCONDE DE JAGUARY 
A's H horas da manhã fez-se a cham1da c acha· 

ram-se presentns i~ Srs. sena,Jores, a saber : vi~
conlie de Jaguary, barão de Mamanguapo, Barros 
Barreto, visconde de Abaeté, conde de llaopemly, 
visconde do 1\io Gramle, barão de Maroim, Jun
quoint, Vi_eira da Silva, <Nt!nes Gon~alves, Silveira 
Lobo, Jobuu, Pompeu e Leilão da Cunha. 

O Sn. l'UESIDENTil alir.io a sessão e convidou o 
Sr. Barros Barreto para tomar assento na mes11 
como 2" secJ•ctario, . 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e; não ha
vendo quem sobre clla fizesse observa~ões, deu-se 
por approvada. 

0 Sn. 2.• SECllETARIO,. SerYindo de i,", leu O 
seguinte 

EXPRDlENTE 
Officio de 9 do corrente mez do presidente da pro· 

vincia do Hio Grande do Sul, remeltondo cópias 
aulhenlicas Lias actas da eloic:1o primnl'ia da paro
chia de Nossa Senhora dos Ànjos do Aldêa como 
complemento ao seu ~llicio n. 1,292 de H de De
zembro do mmo prox1mo findo. · 

Outro de 13 do mesmo mcz, e do mesmo presi
dente, remettendo as aulhenticas do collegio eleito
ral tio Santa 1\laria da Boca tio Monte para a elei
~ão de um senador. - A' commissão de consli
iui~áo. 

O Sn. J•IIESIDEN1'E convidou os Srs, senadores 
para l't)Unircm-se, no dia 27 do corrente nwr., :l 
mesma hora. 

Levantou ·se a sessão :ls H 1/2 hor:f:l tia manhil. 

13" I!ICJ!IHiio )H'Clll\1'1\tOI'il\ 

MI 27 DE JANEIUO DE 1R77 
l'llESIDllNCIA DO Sll. VlSCONIHl llll JAGUAIIY 

A's U horas Lia manhit, fez-se :1 chamada, e acha
l'Uili·SC pre~cntcs 18 Srs. senadores a salicr : Vis· 

.. ' 

.l 
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ANNAES DO SENADO 9 
eoncle ckJagua1•y, Almeida c Alhuqum•ctue, barão 
\lo Mamanguapc,. Dias de CarV:llho, v!scondc. L\c 
Abaeté, Luiz Carlos, Cavalcanll, Tcixmra Junwr, 
Po.ranaguil, Pompeu, Barros Barreto, visconde .rle 
Muritiba, Ribeiro da Lu1., Johim, Junqueit·a, VIs· 
~onde do Rio Gramlc, Leitão da Cunha c concla de 
Baependy. 

O Sn. PllESlllENTI~ ahrio a sessão. 
Leu-se a acta da sess~o de 21 do cOJ•renle, c n:io 

hilvendo quem sobre clla fizesse ohscrva0tics, 
deu-&c por approvadn. 

O Sn. i" sNCllE'fAUIO leu o seguinte 

EX~EDIENTE 

Officio do ministerio do Imporia, dn 23 elo cor-
· rente mcz, lransmíttindo, de onlcm do Sua Alteza a 
Princeza Imperial llcgcntc, a acta da apm·aç.ão _geral 
da eleiç:!o elfccluada ultimamente na provmcw de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, afim de preen
cher-se a vaga 110 fallccido senador Antonio ~o
drigucs Fcrrianclrls Braga, o bem assim a rcspecttva 
lista triplice.-A' commissão de constilni(::ío. 

O Sn. ·pm~SIDEN'I'E convidou os· S1·~. senadores 
para se reunirem no di:t 31 do concnte ;l mesma 
hor:í, se antes nfio rccohcr-se do ministt•rio do llll· 
pcrío participa~:1o do dia, hora c. Jogar em. que _Sua 
Alteza a Princeza Imperial llegcnlo se 11ignar;L t!e 
receber a dcpulaDãO do senado f{llC tem de ped1r 
rcspcilosnmr.nle :\ musma August.a Senhoi·a ·~ ~e
signução do dia c hora pam a missa tlo ,Espmlo 
Santo na capclla imJwrial, c do dia, hora c Jogar tia 
ahertm·a .da assembléa gm·al. 

Lr.vanlou-sc a sessão as H ![:2 horas da manhã. 

I -i• fiCiilliRO l)!'CDIU'l\tot•in 

EM 31 DE JANEIRO DE !877 

PllESIOENCIA 00 sn. VISCO::IDE Dl~ lAGUARY 

As ! 1 horas da manhã, fez·so a. chamada c acha
mm·so presentes os Srs. scna!lores visconde de 
.Tagnary, Almeida c Albuquerque, Jmr:!o de Ma
manguape, Dias do C:n'l'alho, visconde 1!e 
Almcté, Barros Barreto, !libeiro da Luz, Lu1z 
Carlos, viscomle 1lo Rio Grande, Jmuruoii':L, harão 
de Maroim viseonclc de l\lui·itiba, LciWo da Cunha, 
Candido M~ndcs, conde. de Baependy c Silroim da 
!l!otta, o S1·. presi1lente abria a sessão. 

Leu-se a acta da scss:io de 27 do corrente, e n:io 
havendo quem sob1·o ella lizcssc obsci'Y:lt'ücs, 
d~n-so po1· appt'OI'l\lla. 

O Sn. I• sHr.nErAnro leu o seguinte 

Ou Iro, de 30 do mesmo mez, do ministerio do 
Impcrio, participando, em resposta ao do senado 
de 2, que Sua Alteza a PJ'inccza Imperial fiegenle 
digna-se de receber no. paço da cidade hoje, :ls 2 
horas tla tarde, a deputa(:ãq que tem do pedir. :I mesma 
Augusta Senhora a designaç:1o do dia o horn: em !jUO 
1~ov~ pele!Jrai'·Se ll.l imperial capolla a missa cio 
hspll'lto-Santo, rJ elo Jogar, dia e hora da abertura 
d.~ assrnnb!Ua geral. 

Outro, d:t mesma data, do i" socl;ctario da camar:i 
dos S1·s. deputados, communic:mrlo achar-se verifi· 
cada numero snlliciento tlc membros d~ dita camara 
para ter lo_gar a abertura da assemhlea gemi.-Ficou 
o senado llltcirado. 

Tres ~lit~s de 2. c 17 do corrente, do presidente 
da provincut do ll10 Grande do Sul, remcttendo: 

1", cópias antheuticas das actas da cleicão a que 
se pro~c.dcu no collcgio eleitoml de PiraÍiny para 
preenclnmento da VHga do um senador. 

2•, cópia authcntica das actas da cleir'ilo de elei
tores cspeciacs, cll'c~luada na parochia' de S. José 
do Pall·,oc_inio, do município da Encruzilhada. 

3•, cupm authcnt1ca das actas da eleimio a que 
se procedeu no collegio cleiloml de S. Borja pam 1 
preenchimento da vaga· de um senador.- A' com· 
missão de cor1st.ituimio. j 

Ofllc.io de 8 do. c·orrcnlo, do JII'esitlenlc 1la mesa: . 
paroclual do OuriClii'Y, da p1·ovincia 1lc Pernam· ·
huco, remcHondo c!,pia da nela da elcir::io de clei· · · 
lares cspeciaes.-A' mesma eommiss:io: 

Uc!JUOI'illlcnlo de Sehasl i:lo Au~usto Loureiro 
pam qt!e_ se junte !lous documentos, cjuc ofi'crccc :\ 
propoSI(:ao de l87à da camara: dos S1·s. dcputaclos, 
que lhe conwlc dispensa para umlricular-sc no 
i" anno da facultlade de medicina.- A' commiss:1o · 
do instrucr:io publica. 

O Sn. rm~smilXl'E convidou os membros da tle· 
pulação encarregatla de pedir respeitosamcuto :1 
Sn~ Alteza a Princeza Imperial llegcnlo a dcsigna
~;1o do dia o hora da missa !lo Espírito Sanlc na 
imperial c:~pcl!a, e du dia, hora c logat· da aberlum (,' 
da assenJIJI<la geral. pa1':t curnpi'ircm sua .mis8ãv :l .; 
hoi'U designada : c os S1·s. scuatlorcs pan se con· 
syrval'em na casa ale a volta da mesma deputarão, 
ficando I1or cmquanlo suspensa a sess:io. · 
· A'p 2 · /2. homs da tarde, rcgi'C$Samlo a tleputação, 
contmuou a scss:1o, c o Sr. conde do Bacpcndy, 

1
• 

como orador !la mesma, disso que olla eumpriJ·a a 
sua miss:io, dignando-se Sua Altc?.a a Priuccza Im· 
poria! Ucgento rcspontlcr que a missa do Espil'ilo 
Santo sel'õl amanh:1, às 10 horas, na capL'IIa impc· 
l'ial, e a sessão da ahcl'lura da assombl<la gemi no 
mesmo dia, :l 1 hora da lanlc, no paço do scnat!o. ··\ 

I O Sn. rni~smENTl~ declarou tJll~ a resposta de ;1 
Sua Alteza Jmpol'ial llegonlrl cm recehitla com 1 
muito especial ag1·ado, o cou\'Ítlou os S1·s. sena· 
dores para reunirem-se amauh:i, no meio r lia, do 't 

qno ia dat··se conhecimento ü cama1·n dos Srs. de· 
. pul:u\os. 

Ollicio, datado do hoje, do S1· .. senador Pompc~l, Levanloti-so a scs>:io õls 2 horns e 1!0 minutos da 

EXPEDJJIN'l'l~ 

)m·ticipando quo, por achar-se mc.ommodado, llilo li I" 
I I ' l'( ,,, 

púde compm·ecor ü sessão do hoJe c la vez ;lt o 
amanM.- Ficou o senado intnirado. 
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SESSÃO IM~ERIAL 
DA 

ABERTURA DA I' SESSÃO DA 16' LEGISLATURA, 
DA 

ASSEMBLÉA GERAL 

EM f DE FEVEHEIRO DE :1.877 

PRESIDENC!.\ DO SR, VISCONDE DE J.\GUARY 

rado1·, 1\leu Augusto -e Prezado Pae, cabe-me o 
prazer de manifestar-vos a animação de que me 
~inlo possuída ao ver·me rodeada dos Represen· 
!antes tla Naçgo, · 

Ao meio-dia, achando-se reuni(los os Srs. depu-- Suas 1\fagestades Mo Mm soff!·ido em sua pre· 
Lados e scnado1·es no pa~-o do senado, foram no- ciosa saúde, achando-se felizmente a Imperatriz, 
mearlas as seguintes deputacllos: Minha Amada Mãe, quasi restabelecida dos seus 

Para receber a Sua Alteza Imperial Regente do incommodos, causa principal da viagem que em· 
Impcrio: _ _ prehen_d~ram: . . . _ 

Deputados os Srs.: ArauJO L1ma, Carvalho de Par!JcJparms sem duv1da da commoça:o mhma. 
Rczcndc, ~farlinho Campos, J>aulino,- barão de com que vos annuncio que a Deus Approuve aben· 
Araçacy, João Mentl~s, .LcandJ•o 1\laciel, G~ma Cer- ç?ar o Meu Consorcio, com o nascimenl.o do P~i~· 
queira, Corrêa de ÜllYeJra, Fernando OsorJO, Mar- c1pe do GJ•i!o·Pará, duplo penhor de mmha fehc1· 
cellino Moum e GusmtTo Loho. dade domestica e da estabilidade· das nossas 

Senadores os Srs.: Junqueira, Zacari~s, Barros institui~-ões polilicas. 
Barrnto, conde de llaepepdy, hartto de Pu·apama e O estado sanilario da Córte e das Províncias é 
Candido ~lemles. _ , salisfactorio. O Governo tomou as providencias a 

Pam receber S. A. Heal o Sr. Conde dEu: seu alcance pam combater a epidemia que· nos 
Deputados os ~~·s.: Car!os Pe!x:oto, Domingues, priuieiros rnezes do anuo findo, acommette~ ai· · 

Theophilo Otlo111 e Monteiro PeJx:oto. . . gumas cidades do Jittoral, o prevenir o seu reap· · 
S•nadores os Srs.: Uchóa Cavalcant. o Lc11ffo da pareciÚ1ento. Providencias mais completas dependem 

Cunha. ile vosso illuslrado aux:ilio. · 
Á i horn da !arde, an!lllll~iando-se a chogada _de Afanteve-se inal torada a tramjuillidade publica. 

~~a Alteza a Prmceza I!npeml Hegent~ do ImperJO, A segurança individual, por·ém, exige a rev1sáo das 
Jm a deputação, a conv1te do Sr. presJdenlo, rece· leis, no sentido de garantirem efficazmente esse di· 
bel-a it entrada do paço do senaJo, o ~ntrando reito do cidadão . .Apezar do melhorada pelas ulli
a mesma . Augusta Senhora n~ salao foi, pelos mas reformas, a administranllo da justiça requer 
Srs. wes1d_ ento e i"' secr~tari?s da carnara dos novas medidas o a modificaÇão de outms, cujos in· 

. deputados e do senado recebllla Jura do estrado do convenientes a pratica tem de!nonstrado. 
lhrono. .· , , . ,, Na execução da nova lei, que r~gulou o processo 

Logo que Sua Alleza a P_unceza Impmi,tl Re- eleitoral a expr-.ssilo do voto popular teve plena 
~en.te ton!~n us~enlo ~~a cadell'~ de espafdal:.~o.llo· liberdad~; e, no deeur~o da eleiçllo, não foi per· 
cada aba1xo dos degr.ws do lluono, leu a seomnlo turbada a ordem pubhca. Um ou ouh·o fHcto de 

Falln 

AUGUS'I"OS E DIGNISS!MOS SENHOI\ES IIEPIIESEN'I'AN· 
TES n,\ NAr..\o . .,.... A reuui1to da assemblt!a gemi de
pois do IÚgo período, em que esteve a nar.iio pri· 
varia do coucur·so de rossas luzes, augmenta o 
regosijo publico, !J uu esta solemuidndo sempre des· 
pet·ta. _ · , 

Excr·cemlo segumla vez a lle~encm do Imlrcrio, 
na auscíwia lemporal'ia de Sua Mngcslado o rnpc-

excesso ou de violencia, derivou antes de dissen· 
(:ões, particulares, tio que de qualqqer intervençgo 
índehiht dos depositarias da autoridade. Examina
reis, entrolanlo, se as disposiçlies da mesma lei as-· 
seguram suillcientemenle a desejada e JlOSsivel pu· 
reza da eleii:tTo, base fundamental do syslema 
representatívô. 

EstHndo po1· conclui!· os trabalhos do alistamento 
para o serVJ(\O militar, mTo. so roalisou o sorle.io dos 
contingentes para o exorcrlo e armada. A lo1 que, 
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-

cm sua execucrio, enconlrou algumas diffieuldades, 
cxplicaveis pÓJo monos exacto conhecimento da 
}mncipio de igualdade, que clla consagra, vae pro· 
duzinila seus benelicos eflbilos. Pela primeira vez 
completou ·se o quadro das forças de lel'l'a com 
grande numcJ'O úe vol).lnlarios, 

A instrucr,:to publica contin (ta a merecer do go
verno a maior solicitude. Fot·:un crcaclas no muni
cípio da Côrte escolas de segunda gt·üo c as nor
maes, destinadas a prcpami· professores para o en· 
sino primaria de ambos os sexos , terão de ser hrc· 
''emente inaugm·adas. N~s pt·ovineias cs!o . ramo 
de serviço apresenta scn?ll'el progrcs~o, lnn!taclo, 
JlOrém, pela falia de mows ~e lJUO pudl'lll dtspot·. 
Se os melhoramentos matcnacs por ellas crnpro· 
Jwmlidos têm rflccilido vosso auxilio, justific:tda 
será qualquer despeza que. a~ttori~cís para eoadjuvar 
esse grnndo elemento de cmllsar.ao. 

Prosouuo a construcçiio das estradas de ferro de 
D. Pml~o H d:t llahia c do J'ornambur:o, c não 
'tardar:\ que' tenha começo a de S. Pedro do Rio 
Grande ilo Sul. Algurnas· das prol'incia:•s l.umbum 
cslão cm andamento; m:ts o estado procario tlc paz 
fia Europa !em conlrilmitlo P"!'a emlJara~'ar. lJUC 
outras autorizadas obtenham capttaes cslmngcu·os, 
tle que necessitam. . . 

SITo ainda penosas as ctrcumstanows tla lavoura. 
No pcriotlo do lransir.:io que clla :.ttravos~a, c_:1recc 
do !irnllos livres, que s~ adaptem a ot•gantr.a0ao do 
trabalho aurit~ola. Infnlizm·Jnte, a lei de ü de No· 
vembro de ~~87ii, que levé cm vis la rwoporcionar~!IIC 
allivio o rccnrsos, mio tem sorl!do o tlcse,pulo 
c!J'cilo. B intuitiva a lll'gonda de consirlcJ':tl' allcn· 
tamcnte a sorte desta imluslria, pl'incipal fonte da 
l'i'J_ucza pnblica c particular. 

Sor'vos·ha presente a Jli'oposla tlo Ol'0amcnto 
para o cxcrcicto do 1877-1878. O Govcmo proct.t· 

- l'OU rctluzil' os gastos; não obstante, ser:l ncccssana 
, a d~crclação de meios, que fa0a!n dcsappart~cer 

, ··: _._ ÍJnulqucr tlcscqnilibrio entre a rctlCJ!a c a rlespczn. 

hclccida entre as duns n:l•~ties a r-ordialirlade que a 
ambas lar. to interessa. • . 

As forças brasileiras, que occurnram. a capi!al 
do Paraguay, recolheram-se .ao mperw. A íhs
ciplina , do que deram constante e aprcciavcl 
tes!emnuho, e os sacrificios que por annos sup. 
portaram, tem direito a que deste lugar, Eu, 
em Nome do Imperador e da Na~ã. o, lhes dirija 
um voto de agraclocimcnto e do louvor. 

Augustos c Dignissirnos Senhores Uepresentan· 
11:\ Na~ão. . . 

Creio achar-me do perfeito accortlo com o sen· 
ti monto de nossos. concirlad:ios, nutrindo a gr~ta 
cspcranca do guc a legislatura lJUC comc1~a mmto 
ha de contribuir pam a prosperidade c engrande· 
cimento de nossa cam patria. 

Est:l aberta a sessãa. 

IzAnEr., I'mNCEZA brPEIUAL REGJ;NT~:. 

Terminado este acto, retirou-se Sua Altcsa a Priu- ·· 
cesa Imperial regente elo. It!l)!Crio c~m o J!~Csmn 
ccremomal com que havm stdo recelHda e tmm••
lliatamente o Sr. presidente levantou a scss;io. 

EM 3 DE FEVEREIRO DE i877 

I'RI"HDEI'I'ClA• JlO SI\, YISCO:iDE DE JAGUAil.l 

As H horas da manhã foz-se a chanutda .e acha· 
l'am·se presentes ~O·S1·s. ~enadoJ·es, a saber: v!s· 
conde tle Jaguary, Almeida o AIIMJUCI'tJUC, J?Ias 
de Carvalho, Cruz Machado, har:io tle Colegtpe,. 
viscolllle do Caravdlas, Ja~uaril!c, .Nahuco1 Barr~s 
Barreto, hat'<1o da Laguna, ~'t!JXeJra Jnruol', ~~
gucim ·d•J Mello, An.t:1o, ~onde do Baepcntly, ~ti· 
veim Lobo, Vieira da Silva, Pompeu, S:u'aJVl, 
Junqueira. Hibeiro da Luz, Luiz Carlos, Leihto da 
Cunha, niniz, Silveira da Motla, Zacarias, vis· 
conde de Ahaelú, visconcle de Mul'it,ilm, harfio de 
Maroim, Candido Me!ll!cs c Jobim. . 1: 

.~ ,,_ 

'· 

. Causas conhecidas explica lu o. facto do não lei: a re· 
ceita pulJlica aUingido o alg:ll'ls.lllO cm. qnc fo1 cal
culada. Para segurança do cJ'Ctltto nactonal, cumpre 
não confiar unicamenle no augmento natural da 
r'"enda. As olm\s de viaç:io J'e!·rca e O~lli'as. vota,das 
exigem dospozas a que mto pude J~OJ' s.t sú Jazer Jaco 
a receita ordinaria. Jl porque llitO ~<lm ]li'ttdente 
usat• Jar•amcnle dos recursos do crodtto, atlcnt:J a 
nociva "innucncia que os cn)renllos conlraludos 
oxm·ccm sobre o presente o o Jnturo, é de bom co~l· 
selho altcnder sómentc aos melhoJ·amentos, que nao 

Comparcct:ram depois os St·s. visconde. do Rw 
Branco, lmr:lo de Mamauguapc, barão de Pmtpama, 
!<,.rtnuHlcs rb Cunha, durJno de Caxias, Chicharro, 
Panmagu:i, visconde de Nilherolly, Nunes Gon· 11 
çall•cs e Cunha Figueiredo. ,. . ,1 · · 

possam SOl' adiados. .. _ . 
Nossas rcla•~úos com os dcm:us Estados sao amt

gavois. Foran-i concluídas c Jli'Oilllilgadas tinas eon· 
vcmúes, uma postal com a Gr:l·Hretanha, oui.I'U 
consular com o reino de Portugal. Celrhrnrnrn-sc, 
a;) de Fevereiro tle :l87G, os tratados do JlaZ, tio 
limites, c tle cotumercio cnlr_e as H:puhlieas !\i'gon· 
tina e do J'aragnay, ·~om assJslr.ncta do plcntpoli~n· 
ciario brasilr.it·o, nos tDI'!IIOS tio acctlrdo tio 1!1 til' 
Novr.mlu·o dn J872; lkando assimre1n01'i~los lodos 
os motivos tl•J tlivergt•tleia, :mlt·e o B~·asil o a !te· 
puhlica Al'genliua, sobre a tnlutyrelara~ .. t!o lral:1tlo 
!lo triplico allian\'a do 1" tl•J Maw tlc 18Gv, c resta· 

Deixaram de compamcei' com cau~a parhctpada ·~ j! 
os S!'s. Uchôa Cavalcanli, Fil·mino, Paes de Meu· , - li 
dotv~a, Sinimhú, yisconde tlo Bom Heliro, visconde · 1 

do St!liSSliiJa (] Paula Pessoa. ' ' r ···~·'. 
· Dctxar:un dü cotuparecer som causa parllctpat!a) .: , 
os Srs. ha!·i(o do, C:unargos, lmr:to do Sou~a Quet· '.· -~d .( 
ro~, Ocl:mauo, Gotloy, mart[Uez tlc S. V1cenlo e , i. 
1'iseoiHle do Ui o GmHlo. ' \: 

O Sn. l'ilESID"I'I''l'" ahrio a ses~:1o. ./ I 
.'l 

Lenuu-SD as actas do !I du OuluiJt'O tlu 187G e :t 
de :a tle .laneit·u do cot·rcnl'-' anno, t', nrto have111lo 
fj\1011'1 soht·u alias fizesse nbsCt'l':l\~'jes, foram tl:ulas 
[lO I' appro1·atlas. 

·t~ !I 
~..,. -} ' ·~ 

U Sn. 1" sg•:nJ~'I'.\1\iU participou \'t•rhaln!enlc tjlll' 
o 81·. sl)nador UcltL\a Cavalcanli commtuHeai':t n:1o ,~ 
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ANNA~S DO SENADO 13 
poder cowpareccr lJOI' acl;ar·~~ anojado pc!o falle, 
cimento ri•J'UHSOa t!e sua fanuha. 
. v;.,uu o senado iuteirado, o mantlou-se dcsanojar 

. Commisslio r! e mat·iultu e yucl'ra 

Foram recebidas 30 cedu!as, e sahimm e!IJitos 
os Srs. Junqueira por 21 votos, visconde de J\luri-o Sr. senador. 
tilm por 21- e b:m1o da Lnguna por i!J. · 

onnE~I DO DIA 

O Sn. I'RESUli~N'rE declarou que, na fôrma do rrgi· 
menta, ia proceder-se :l eleiçrro da mesa, eotne0:t!Hlo 
pela do presidento. 

Col'rido o escrutinio, foramrecehitlas :JG ccdulas, 
c sahio eleito presidente o Sr. visconde de Jagtwt·y, 
por maioria alísoluta de 30 \'O tos. · . 

Devendo ch•ger-sc a commissão de commcrcio. 
agricullura, indusll'ia c artes, reconheceu-se não ha
wr mais. numero, por sú lerem sido enviadas á 
mcsn 20 cctlulas. 

O Sn. l'nERIDI~Nl'll declarou que n:lo podia 'pro-
segui!' a elei<~ão das commissilcs. · 

Deu cm seguida par:t a ohlem do dia ri : 
Pum vier--presidente foram rc,:cbidas 37 ccdulas, 

c sahio eleito o Sr. conde de Baepcndy, por maioria 
absoluta de 23'votos. . 

Conlínua~ão da elei~ão das com missões. 
Lcvanlou-sc a sossfio :í i f/4 da tarde. 

Para 1 o u :Jo scerolarios foram recebidas 37 cu
d.nlas, c tendo havido empate entre os Srs. Almr.i[la 
e Albuquct·que c Dias de Carvalho,· que obtiveram 
!'!4 votos cada um, foi eleito pela sorte o Sr. Dias 
tle Can·u!ho -Jo secretario, ficantlo 3° o Sr. Almeida 
e Allluquerque. 

Para 2• u 4o sec.retarios fot·arn rr.ci'Litlas 36 cc
du!as, c sahit·am ele i! os: 2• secretario o Sr. Ct·uz 
Mad1nclo por :12 Yotos, c 4• o S1·. lmr:io de Mnrnan. 
lll!apc por i9 votos, e ficaram supplcntes os Srs. 
Vwmt da Silva c Leilüu da Cunha. 

Nesta occasi:lo o S1·. I o secl'etnrio leu a c:n·la im
pel'i:~l · rle notrwa~<lo ele sr.nndor do Imporia pr!la 
pt·ovtncia do P:mi rlo St•. conselheiro Fausto Au
gusto de Aguial'.-A commiss:1o de constiluir.ão 
para d:tt' parecer com U!'f,CIICia, • 

EI.IUÇ.iO IJAS CO~Ill!SSiiES 

Passamlo-sc :i clei('.,lo tias commissilcs, foram 
recebidas :JO cetlulas u eleitos pam a de 

ReSJIOSf<l ti f'uiltt do lhi'OIIo 

Os Sr·s. 'l'eixt•it·a Juuiot· por 21 valo;;, Fernnntlt•s 
tia Cuulta por 23 c visconde do !li o llra!ll:o pot' 21. 

EM ri DE FEVEHEIIlO fJE l877 

1'11l~RIIli~NCIA PO 81\. \'!SCONJIJ.: VI,. J.\UU,\1\\' 

As B horas da manh:1 fez-se a chamada c 
acharam-se pros•'ntcs 3L St·s. senadores, .a 
saber: visconde de Jaguary, Dias dC' Carvalho, 
Cruz . .M:whado, 1\lmritla o Albuquerque, barr.o d~ .. 
Mamanguapc, visconde de Ahaele, visconde de Ca- , 
t·avol!as, Jlmo; Barreto, lmrüã da Laguna, Laráo 
do 1\!aroim, Hihciro da Luz, Vieira da Silva, Fer· 
nandes da Cunha, barão de Cotcgipr., Saraiva, Tei
xPira Junior, Zacarias, Jagu~rihc, visconde do Rio 
Grantlo, visconde tle Muritilm, F. Octaviano, Para
nagn:i, mat·qucz de S. Vicente, duque de Caxias,~·~ 
Cautlitlo Mendes, Graloy, visconde do Hio Branco, 
Uchôa Cavalcanti, JulliJUeira, Leitüo ·da Cunha o 
Pompeu. -

Compm·cccram depois os S1·s. Si!Ycira da Motla, 
Cunha Figueiredo, Anl:1o, Figueira do Mello, 
Diniz, conde tlc Ba~pcndy, Jobim 1• Luiz ~~1rlos. 

Deixanun tle con1parcccr com causa p:u·ttctpada 
os Srs, Paula p,!ssoa, Firmitw, Paes do l\lendou'' ·· 
ca, Sinimhú, Nahuco, visconde tlo Bom-Retiro e 
Í•is.'Otl!le tle Suassuna. O Su .. FI'IIXAND!~s J>A CnNIIA rCI]Ill'l'en vr.rbal

meulo tltSjli!IIS:t do eat·go para lfLW acabava du ser 
e! oito .. - Consnltadu· o. senado, fui apJH'OYado o 
rctfliCrlrncnto do S1·. seu:11lor, 

C1H'I'hlo uovo escmlini0, foi eleito o Sr, visconde 
de Mut·íi.ib:t por 13' voto~. 

D.~b.aram d•~ ~.omparct:el' seu1 causa pnrticiparla 
os Srs. · Nuucs Gonrn!l·r.s, Chicharro, barcro 1ln Ca· 
m:u·gos, barão rle l'irapama, Lar:io~ do Souza 
Qudror., Silvcim Lobo c visconde•do Nttherohy. 

Cousl itui(•tio v d iplonuwiu 

l•'uram roc••bit!as 37 cetlulas c sahiram ell'ilos 
os 81's, 'l'ei~oim Junior pot' 23 Vl)los, Femandrs 
da Cunha por ~1 'c viscoudc t!e Nilhcrohy púr i7. 

' Cunl/lliss1io de fbt'llda 

Foruru recehitlns :J7 cellnlas. c s:dliratu t>loilos os 
St·s. viscowle de CiirÍII'IoJ!as por ~ii volus, 1\nl:lo 
pot ';W o Í"!iH.'al'ias JIOl' ~,]. . 

Cuuu1ússtiu de le!)islar<io 

Foram t'et.ehidns :11, cetlulas. I! sahit·ant Pit•ilos os 
Srs. Fi;;-u~im tio i\!Pllo por :28 \'O los, Nahuto por 
~~! o .lagunt'iiJc por lU. 

O Su. I'IIIWI>EN'I'Jo: ahl'io a sess:1o. 
Lnu-sti a uda da sosSi1o antcl!r~dcute, e, wiu ha

vendo quem sobre ~:ll:t lir.essc obs>'rvuçúes, deu-se 
por appt·ovutla. 

O Su. i" '"r.m~T.Illlci tlllu conta do srgninta 

Ollicin de il tio corrente IIICÍ do clwl'c da COIII· 
mhs:io úc c•stalislica do commorcio IWll'iliuw do 
Bntsil, r••uwtlemlo üU t'~t·mpl:tt'<'S tl:t .1" parte da 
tliln eslnlislicu, do onh•m tlo Sr. llliUISlro da fa· 
znmla.--A uistrilmir I) ao :ll'chim_.-

Onlru t!e · ~ do l\'twcmln'!.l t!o anno prnxin1o .. 
liutlo tio SPCI'r.lal'iu tlo coll•'[iio cll'itot·nl ti•; Santa
l'!'lll, pl'ovittcia dô Par:\., l't!!Hdtlendo copws au·. 
lhcnticas tias actas tia cloi1:1o do um senador 
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14 ANNEXOS DO SENADO 

a que se proce1\eu no dito cJilegio.- A' com
missfio de constituiçfio. 

Asscmblt!as pr.ovinniacs 

Foram'recebidas 35 ceil1ilas, son~o ~'ln!ro cm '· Olficio de 3 do mez proximo findo do Dr. Graci
~·- ,,, li~no de ~aula Baptista, ~onununicando que no 

1\ta 2 do lhlo mcz pre~tou J m·:unenlo c assumia a 
adminislraçfio da provincia do Piauhy.-lnleirado. 

Outro de 2í do mesmo mcz, do VICC·presidente 
ela provincia das Alagdas, rcmettendo um exemplar 
1\a col!ecção da~ leis da dita provi.ncia promulgadas 

branco, e foram eleitos _os Srs. Uchóa Cavaloonti 
por 23 votos, barfío de Pu·apama, por.19, e Si!veir~ · 
Lobo, po1· 13. . ''''"i•P<,;.;.o,:;·;: 

Ol'!'amcnto 

, no anno prox1mo passado.·- A commissiío de 
\ assomh!tlas provinciaos. 

Foram recebidas 37 cedulas, sendo duas cm 
branco, e sahirmn eleitos os Srs. Anl:io, por 32 
votos, Lcitfío ·da Cunlia, por 2fl, visconde do llio 
Branco, por 27, marquez de S. Vicente, por 26, 
Paranagml, por 2~, R1beiro da Luz, por 24, e Nunes 
Goncall•cs, por 2~. 

OllDEl! DO DIA 

: PJ·oseguimlo a clciçiío elas commissúcs, foram rc· 
\ cebidas 3~ cedulas, sem\o uma em branco, para 
.a de 

Commercio, agricultul'a, industl·ia e artes 

Sahiram eleitos os Srs. Sinimbú, por 25 votos, 
barão d~ Camargos; por 21, c Godoy, por 19. 

Empre:::as Jll'ivilegiadas e obras .Jiublicas. 

Foram recebi tias 3G cedulas, solido uma em bran
ct), e sahiram eleitos os Srs. barão de Maroim, por 
2!5 votos, Saraiva, por 23, e Almeida e Alhu· 

} l fJUerquc, por 20. 

Instrucçlio publica c ncgocioç ccclesiasticos. · 

Foram recebidas :!6 cedulas, sendo li'tlS •!lll hran· 
w, e sahir~m eleitos os Srs. Silveira da Motla, por 

'127 votos, VlscotH!e de Caravellas, por 21, e lUheiJ'O 
' da Luz, por 21. 

Nesta occasião o Sr. 1" secretario leu um ollido 
do ministel'io do Imperio, daUulo de a do corrente 
mcz, remelttHJdo, de ordem de Sua Alteza a Pl'in· 
eeza lmpel'ial 1\egenlc, o ollicio da c:unam muuid· 
pal da capil.al d:t provincia do Par:i, no IJUa! aco'nl·. 
panham a acla da aptuação gemi tias elei~ões ulli· 

, n'i~nwnte cll'eduadas 1!n. dil.a provincia, p~u·a precn-
- chJmenlo da vaga do Jalhmlllo sena\lor VISconde do 
~-Souza FJ•anco, e a list:1 lriplice.-A commissfio de 

constituir1ão. -
Continimndo a clei~iío das comlllissues, foram 

receLitlas 38 ccdulas, sendo duas em branco, para 
a de 

Sawlo iJttblicn 

. Sahiram eleitos os Srs. Johirn, por 35 volos, 
Gotloy, por 32, e Luiz Carlos, por 31. 

lledar•ç<io dtts leis 

Pensões c ordenados 

Foram recebidas 36 cedulas, semlo 'quatro em 
Jmnco, e sahiram eleitos os Srs. Vieira ela Silva, 
por 28 votos, Lcilito da Cunha, por 26, e Chicharro 
por 17. . 

Esgotada a ordem do.dia, o St·. presitlente deu a 
seguinte para 6 : . 

3• discus;fi? da proposição da camara dos depu
tados de 187iJ : 

N. 275, disponch que serão applicados :1 mnnn
tCJJ(:ão de mna t1addm de geo111clria ua cidade de 
Goynz, os l'rnrlilllcn!os da somma deixmla pelo 
Dr Conuul1:í. 

2' t!iscussão das proposições da mesma camara, 
do dilo anno : . 

.~· 248, concedendo !icen~m a Carlos Augusto 
Vtell'a, trocador de notas do gol'cmo na caixa da 
alllortizacão. 

N. 2iili, concedendo licen('a ao sec1·ctilrio elo 
co!lselho naval Mm~oe! Bernardino Baptista Pe· 
rell'il, 

N. :H6, -aulorizamlo o governo para mandar 
admiltil• a exame vago no i" anno do cmso medico 
a Delpau, cidadão fmncez. 

N. 218, concedrmlo a D. Maria F1•ancisca Mourão 
e sua inn:t di~pensa elo lapso diJ tempo pam perce
hereln o montopio ele seu fallecido pae. 

N. 20ü, t!ispcnsando a D. Carlota JoalJUina ele 
Aguiar Coutinho o !.1pso t!e tempo, cm que in· 
correu, pam rewbor o meio soldo de seu finado 
maril!o. 

Levantou-se r. soss:ill :i i 1/4 hom.ua tarde. 

EM li DE F.EVE!lEIHO DE 1877 

I'HESlllE:>i<:IA !lO ~H. \'ISCONDE IJE .IAUUAHY 

( 

Foram rccchidas 37 cctlulas, sondo tluas 0111 
branco, e sahiram c!Pilos os Srs. nuu·qu1•z de S. Vi· 
•:ente, por 31 votos, F. Octaviauo, por ::!!l, c viscondu 
do Rio Grande, por 21

b 

~unnm~u·io.-OIIIIl~ll uo rnA.-C:uleim do gco· 
lllL!II'ia.-LiccJI~'·as.-Uhsei'Yuviio rio Sl·.pr·ositlcnte. 
-HC!JlltJI'inll'nlo tle adianwnto do S1·. hanlo de 
Clllt•gl pc.-~lntricula de eslllllaul<Js.-lllonte-pio. 
-UIJsrl'l'a<lõcstJ C'<ICiltla'suhstiluliva do Sr.]Jill•:lo 

l~stat1sl1t:a., ralcdtese r ro/o11isurao 

Fom111 r·:~ehi<las :lP. cct!uJas, ~r.ud." duas 0111 
lmtnco, u sal111'aw ele1los os S1·s. C:llldulo ~leudc~; 
por 31volos, <'omlL1 tlc Baepemly, por 21, c Barros 
Jlai'J'elo, por 17. 

dn Colc!gipe.-Mciu·soldo. · · 

A's H horas tia manh;l fu~·se ;: chalnatla, c aclia
l':un se presentes :J!J Srs. scuat!ot·cs a sabe'r ; 
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Visconde 1\e Jagtiary, Dias tio Carvalho, CI'Uz 

Machado, barão de Mamangnapc, Luiz Carlos, vis
conde de Caravellas, Chiehorro, J unqucira·, Barros 
Barreto, marquez t!e S. Vicente, barão do Cotogipo, 
Silveira Lobo, Teixeira J unior, visconde do IIi o 
lkanco, Saraiva, visconde de Ahaclt!, Diniz Vieira 
da Silva, viscomle .de Mm·itiba, UciHla G:tvaleanti, 
liarão da Laguna, Jo!Jim, Zacarias, Cunha Figuoi· 
redo, Candido 1\lende~. barão de Pirapama, vis,:on
dc.do lUa Grande, Jaguaribe, Leit:io da Cunha, 
conde do Bacpcndy c Pompeu. . 

Compareceram depois os Srs. barão de Camar· 
gos,. Antão,.GQ(\ay, Ribeiro da Luz e Duque de 
Caxms. 

Deixaram de compar~cer com causa participada 
os Srs. barão de Mm·oim, Firmino, Almeida c 
Albuquerque, Paes de 1\lendonca, Smimhi'i, Nabn· 
co, visconile de Bom Retiro, visconde de Suassuna 
c }'aula Pessoa . . _ 

Deixaram do comparecer seu causa participada os 
Srs. Nunes Goncalves, barão de Souza Queiroz, 
Octaviano, Figueii·a de Mello, Paranagúa, Fcrnnn· 
des da Cunha, Sil1•eira da Moita e visconde de Ni· 
lherohy. 

O Sn. PnESIDENTE abria a sessão. 
Leu ·se a acta da sess1lo antecedente ~. não ha· 

venrlo quem sobre e! la fizesse ohscrya~õos, deu-se 
por· approvada. 

Não houyo expediente. 

01\DE!\1 DO DIA 

CADEIIIA DE GEOl!llTJUA 

Entrou cm 3• r\iscussão c foi approvada para ser 
dirigida 1í sancção imperial a proposição n. :m; da 
camara rios Srs. deputados do i87ii, disporülo que 
serão applicarlos ti manutenção de uma cadeira de 
geometria na cidade de Goyaz os rendimentos da 

· somma rlcixada pelo Dr. Corumb:l. 

LICENr.AS ' . '' 

O Sn. POMPEU :-Então tol/itm· queslio. 
Posta a votos, é ~ajeitada a proposição. . 
Enli·ou cm 2" rhscuss:Io a p1·oposiç:io da mesma 

camam n. 256, concedendo licença ao secrclal'io . 
tlo ~onsel11o naval, Manool Rot'l)at'dino Raptista 
} cre1rn. ' · 

O Sn. n~n,io DE COTEGII'E (miui.!li'D da f'azenda): 
-;-H a quasr dons annos que esta projecto. foi ini· 
clallo, c o empl·cgado, natm·;tlmcnte, deve. estar 
bom. . 

O Sn. PolrrEt:. :-Ou morto. 1 

O Sn. nAnÃo Dll COTEGIPE (inhiisti'O da f'azol!da) : 
-~~orto c_reio IJUO não est:i. O que me parece con· 
vemrnte e que se peçam informa~úes ao ministerio 
da marinha ~obre . este p~·ojccta~· porque púde se1· 
que n:To st•.Ja ma1s prec1sa a trccnca. Proponho 
pois, que seja adiada a discussão :tfú que venhan; 
essas mfornmçúcs .. 

Poslo a votos, for approvado o requcriniento de 
arliarnento. 

l!AT!IICULA nE· ESTUDANTES 

Scguio-se em 2' discussão, e foi rejeitada, a 
proposiç;ío da mesma camara n. 31ü, autorizando ·, 
o governo para mandar admiltir a exame vago n~. ' .. 
1• anrio do curso medico o cidadão franccz Deleau 
(AJlonse Clcment Emile). · 

liONTE·PIO 
I 

Entrou cm 2." discussão a proposição n. 21.8, da : .;' 
mesma camara, concedendo a D. Maria F1·ancisca 
Mourào dos Santos c sua irmã dispensa do lapso de 
tempo para perceberem o monte-pio de seu fallecido 
pai. 

o Sa•. bn••íio llc CotclliPc (nl'inistro da: 
fazenda) :-Sr. presidente, em seguida :í resolução 
CJUC está su,jcita :í deliberação do senado, ha n:y 
ordem do dm uma. ouh·a d1spens~n.do lambem dó i , 
lapso de tempo a ''mva ii c um nuhtnr para !JUC 1 • Scguio·se em 2• t!iscuss:lo a proposição da 

mesma camara n. ~~8, coricedendo licença a Carlos 
Augusto Vieira, trocador de notas do goYomo na 
caixa da amo~tisaçno. 

O Sn. PllESIDI~NTE :-Ficou encerrada a discu~s:lo 
desta proposição. Devia-se Sl!guir no dia imme· 
diato a votar.ão ; mas não houve mais sessão. Tendo 
decorrido tanto tempo depois disto, me paJ•ccc que 
deve continuar agom a 2• discuss;io, em que so 
achava a proposição. ·. 

nossa obter o meio soldo. Pela rcsolurão de 8 do 
§otembro de i871i, n. 2,6t9, ficou.cslabeleciuo que 
as ressoas a quem, Jlelas leis em vigor, compete o 
dirmlo, á percepção ilo nieio soldo dos Õfficines do 
exercito c que o não tiverem reclamado dentro do 
rrazo marcado uo art. 20 do decreto n. U de 20 
1lo FeYereiro do 1.8i!O, poderão, para este fim, habi· 
lilar-so em qualquer tempo, mas só perceberão o 
meio soldo da llata da competente habilitar:io. 
Ora, o monto-pio da marinha i\ equivalente' ao 
meio soldo dos officiaes do exercito posto quo haja 
dill'orença nas coutrilmiçúcs com que concorrem os 
officiaes da armada; m:ts mo parece quo a disposi· 

Estü, portanto, cm d1scussão. 
O Su. Cnuz 1\!AGHADO :-E' notaria quo o indi· 

vitluo do quíi tmta esta resolução ó fall~cido, o 
Sr. Carlos Augusto Vicim, · conformo o signal 
de assentimento dado pelo Sr. ministro ria fa
zend~. 

O Sn. ZAcAnrAs: _.Peço a opini;io do Sr. mi
nistro da fazenda acerca dest.1 prctenç.1o. 

O .~u. nAnÃo DE CoTIWli'E (minisl1·u dlt fazenda): 
-E' ex:wto; o empregado j1í ó fallceido. 

mlo quo se estabelece para as vi uvas e filhas elos 
Óllici:ws do .exercito deve ser npp\ic.ada no monte· J 
pio dos otnciaes de marinha. 

O Sn. PoliPim :-Parece justo. 
O S11. nAn.io nl> Co·r~;GIPI~IItillisli'O dn /it::euda) : 

- Portaulo, crn vez d11 cstai'IIIOS legislando, como 
logislavamos aittes, 'sobre casos especiaes, d&vemos · 
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16 ANNAES DO SENADO 

substituir, seguntlo penso, este 
uma disposi~iio geral ... 

caso especial por 2'' pcwte, cw meio dia ou antes. -Trabalhos de 
commissties. 

O Sn. Po~rPF.u: -Apoiado. 
O Sn. nAn,\o rm CO'i'EI:JPJ' (ministro dn J!t::enda): 

- ..... dir.cmlo q uc a rosolnç:iiJ de 8 rle Sctembi'O 
- tle i87ii 1\ applicavul üs famílias dos oiTiciaos da ar. 

rnada. Por psta fi'lrnm, faz· se ajusl.iça del'i1la, c com 
a necessaria igualdade, :ís que se acham no mesmo 
r.aso destas cm quesl:io, c ponpa·nos o trabalho 
tlc cstal'legislando continuadarnentc pam r.asos OS· 
peciaes. (Apoiados). 

O sena1lo, po1tanto, rnc ponnitir:í que cu mande 
uma emenda, dizendo que o applicavcl :ls famílias 
dos olliciaes de armada a resolu~:io relalh'a nos 
olficiacs do excrcilo. E assim, os cruc se julga· 
rem prejudica~los podcr:io J'_ceoJTet• ao ·lh~so~Jro 
para obter aqlllllo a que se ,IUigarem com du·ello. 

Foi lida, apoiada c posta em rliscuss:io conjunda· 
·mente a seguinte 

Emenda w/,~litlltilw 

rr E' app\icavcl :\s viuvns e Jilllas c mais pc~sorts 
que tenham dil·eito :i percopr.:io do monte-pio de 
marinha a rosolue::1o n. 2,619 de 8 ele SetcrnlJI'O 
dr. 187ti. • 

S. I\.- Baniu de Cotrgipe. " 
.Encerrada a discussão, vot~u.sc c foi rejeitado o 

art. unico da proposição. 
Posta a volos a emenda, foi approvada para passar 

:í 3' lliscusstio. 

Levantou·sc a sessão ao lliCio dia. 

EM 7 DE FEVE!IEIRO DE i877 

PHF.S!DimCrA DO SI\, V!SCO:WF. DE JAOUAHY 

SUMMAniO.- Expediente.- Obscrva~úes do Sr· .. 
hat•ão 1lo J>iraparna. -Indicação.- Ordem do 
dia.- Pl'ÍI'ilegio. --Discursoss dos Srs. Zacaria,q 
n Uehôa Cavalcanti.- Discut•so e requerimento 
do Sr. riscondc do Rio Jlranco.-Tmha\hos ele 
commisstics. 
A's H horns da 'mnnhii fez-se a chamada, c acha

raul-Se presentes 23 Srs. senadores, a saber: vis
conde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Macha
do, barão de Mamangunpc, visconde 1ln Abaeté, 
dmjnc de Caxias, Bart•os Bari'Pto, hat•iio da Laguna, 
Lurz Carlos, Godoy, bar:io de Pirapama, ha,·;to de 
Cmnargos, Siil•ciJ·a Loho, viscondll elo Rio 6rande, 
visconde de Mul'itiba, Candido Mcnrlc's, Pamnaguá, 
Pompeu, Saraiva, Vieira da Silva, Ucht.'\a Cavalcan· 
ti, Visconde de Nilherohy e Zacarias. 

Dcixarnm do comparvccr com causa participada 
os Srs. barão de Cot•Jgipc, har;to de Maroim, Fir
mino, Paula Pessoa, Almeida c Albuquerque, Paes 
de 1\Icndonr.a, Sinimbír, Nabuco, visconde do Dom 
Retiro c viscomJe, de Suassuna. 

Deixamm de comparecer sem causa partieipad11 
~mro·sm.no • os Srs. CltichoJ'J'O, bar;to de Souza Queiroz, Jagua· 

ribc, F. Octaviano, Teix~im Junior, rnarqurz de 
Scguio·se C III 2n discuss:to, c foi rrjeilacla, a pro- S. Vicente c visconde de Cnravellas . 

posir-ão da mesma camnra n. 2.l)fi, dispensando a 0 n. c'arlol.n:'.!oaiJllÍJHl de AguiaJ' Coutinho o lapso de Sn. 1° SEr.IIETAIUO !leu couta do seguinte 
lrmpo cm 1uc incormu parareccucr o meio·.soldo EXPEDIENTJ~ 
dr. seu finado marido. · Officio de G ·do corrente mcz, do ministcrio dos 

l~s~rotada a m:ttcl'ia da onl1JIIl do dia, o Sr. pre- negocias osli·angeiros, remcttcndo um exemplar do 
•. , ~;i dente deu a seguinte para 7 : rcJ::tori_o da dila repartir.:to, apresentado ao corpo 

1' pai'/ c, a/ú o meio dia.-2" discussão das propo· lr.grslalti'O na presente scssão.-Ao archivo. 
sidics da camara dos dcpulatlos de 187ti Outro lia mesma data, do i• secrdario da camar:~ 

"N. 318, appromndo o decreto que concede pri- dos St·s. doput:ulos, communicaudo que a mesma 
vilcgio a Alfredo Mattson para introduc~iio de tym· camam, procedendo :l cleicão da mesa quo tem de 
panos eleclril:os do srguran~a. funccion~1· durante o corrênl:o mez, elegeu: presi-

N. 20ii, autol'izando o govcmo p:tl':l conceder dento, o St·. Pauli no Jbsú Soares de Souza; v ice· 
garantia de juros a Jacqw•s Jlonncfonel, ou <l wm- jll'Csidentcs, os Srs. Joaquim Pil•cs Maehallo Pol'lella, 
panhia que se OJ'ganiz:u·, pa1·a a construc~:ão da es- Ja1·:to da Villa da Barra c Franciseo .Januario da 
lr:Hla de forro do l\facciú a Jaeuipe. Gama c~~rr~ucira; 1" secretario, o Sr. Jose! Luiz do 

N. 17~, autorizando o go·~·orno pam relevar da Almeida Nogueira; 2•, 3" c li", os Srs. Francisco 
prr.scrip~ITo a D .. ~lal'ia Lu iza do lll'ito San.dJCs, lgnacio do Carvalho Her.cndo, Francisco Dias C-ar· 
afim do J'I'CeiJCr no thcsouro o que JIJc compctu·. nl'iro o Heleotloro Jose da Sill'a.-Ficou o senado 

:l." tliscuss:io da lll'Oposiv:iu d:1 llli!SIIl.t camam. iuteirado. 
N. 8fl. dnlerminando ejJJO os eleitores ll:t paro- Tendo comparecido mais as Srs. Fernandes da 

·eh ia de Nossa Scnhot·a da Cotwci~::io de Agna Suja Cunha, Nunes Gonr.alvcs, vis<:OJHlo do I\ i o Dmnco, 
,, oui.J·as fiquem pcrlcnt:cmlo ao collogio eleitoral l\ihci1·o da Luz, Leit:io da Cunha, Diniz, conde 
do Ai'assuahy. do Dacpcndy, Fignnit·a de Mcllo, Johim, Anião, 

2" 11iscus;:in da proposir-iio lia mesma can~nra. Cunha FigueiJ•odo, Silveira lia Motta o Junqueira, 
N. 17.\., do 1871·, dt•i:larando que lica compotmdo o Sr. presidente abria a sosslto. 1 

a ]l. Mari:L 1\il:t • Quoir01. Umlmseil·o, n:!o ob- Leu.sc a acta tia sc,qs,~o nnloccdente, u, não ha
slanle a Jll'ell~J·ipç:io, o !lil·cilo ao JIHJio soldo de snu vendo qnem so!Jro r.Jla fizesse obscJ'I':t\:•j•~s, den-so 
tinwdo uwrido. por approYada. 
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ANNAES DO SENADO 17 
o Jlila•. barão de Plrapama 1-Sr. pre· 

sidente uma cornmiss5o da cidade do S. Paulo, 
nomeada pela camara municipal da mosn1a cie1acle 
para promover meios de se cJ•igir IIII? monumento 
na collina do Ypu·anga,. commemorahvo da nossa 

· independcncia, encarregou-me de ap!'esentar ao 
senado uma rcr,resentaçiio ou · requ,e!'Jmento, pe
dindo um auxilio para levar a efle1to ol]ra tão 
patriotica. Eu, pois, mando :1 me~ a -a rep~esen· 
tação, :t qual y, Ex. c!ar:l o destmo quo JUlgar 
conveniente. · 

O Sn. PREsniENTE :--' Vae remettida sls com· 
lnissiles de fazenda c emprezas priv1l~giad~s ... 

Foi lida, apoiada c mandou ·So 1mpr1mtr para 
entrar na ordem dos trabalhos a eeguinto 

membros da commiss4o de emprezas privilegiadas, 
que julga ser composta dos mesmos membros do 
anno passado, se nl!o houve alteraçfio.... · 

O Sn. UcuóA CAVA!.CANTI :-Houve. 
O Sn. ZAcAJUAs:- v. Ex. não é membro da 

commissiio ? . 
O Sn. Ucm:lA CwAI.CANTI: -Nilo; mas estou 

prompto a dar a V. Ex. as informaçiles de que 
carecer. 

O Sn. ZAcARIAs ntlo póde proseguir sem que um 
dos nobres membros da ~ommissão, que firmaram o 
anuo passado, a respeito deste projecto, um parecer, 
declare em aparte se o Sr. Alfredo Matson é inven· 
tor ou descobriclor dos tympanos electricos de se-

·INPic,1ç,\o gurança ..•. 

·"~ 
" Indico que seja prorogado o contrato celebrado O Sn. Ucn6A CAVAI,CANTI :-Não examinei seme-

em 3:1 de Maio ele :l871:i pcl:l ·lllCSiWJQ.sonado com !banto questão. 
a empreza do Dittrio do Rio de Janeh·o Jlm':Nl~.:, . O Sn. ZACAniAS :-Mas é essencial. / 

•t' 

b!icação dos trabalhos do mesmo senado, substi· "· · · ~--"' .- · .. · ·, .... · ·' ·' "'" .,,, '"""" "" ,,.~ . 
tuindo-se as clausulas :14" c Iii" deste contrato O Sn. Ucn6A CAVALCANTI :-Julgo que naJ, .. , tULLuo _ 

pelas seguintes: . , O Sn. ZACMIIAS :-Das expressões do propt·io 
" Clausula H•. Por todos os trabalhos especlllca- parecer da commiss:ío, assignado por S. Ex., se vê 

tios neste contrato a em preza rccehcr:i mensalmente que 1\fatson não é descohridor. 
do tlw_soUI'o nacional a quantia de·10:000$, :l qual o g1 u IJ C . . . 
t~rá dtroito desde o começo das scssties prcpar:tto- 1• CH .\ A\ALCA~Tr .-Peço a palav1a. 
r1as ate o oneel'J'amento da assembléa geral Jugtsla· O Sn. ZAcAnrAs :-E apenas introductor ou 
tiva, sem direito a indemnisaçiío alguma pela hora antes o é o Sr. Orozimbo, de quem, afinal, se 'disse 
addicional de sessão, conforme as ~lterat'ües do que era procurador. 
regimento do 10 de Junho ele :1870 e 8 de 1\Iaio Como o nobm membro da commissão de em-
tle :187~. prezas privilegiadas do anno passado não sabe dizer 

Quando houver, porém, duas sessões diarias, o se o Sr. Alf1·edo Matson é descobridor ou introdu
emprezario receheril por osso dia o dobro ela sub· cl·u·, ha do dar licen~a ao orador pam argumentar 
YCO(liÍO, assim como, no caso do proi'Ogaçiio da como se 1\Iat.son Jossc simplesmente introductor. 
sess~o por duas ou mais horas, porceher:i o au· Ora, se c mtroductor, mio póde ter, pelo decreto· 
gmento. proporcional na rauio de :10:000$, mar· que oslil cm tliscuss:lo, o privilegio, o exclusivo 
caclos para -as cinco Jioras elo scss:to diaria. crue est:l depondento da approvaçiio elo senado. '. 

Clausula W.• A mesa fiscalisar:t a execuo:to do lia sollJ·c esta rnateria uma lei muito sabiamente 
presente contrato, podendo o senado inv,1lidar o concebida o que a commissflo cita repetidas vezes 
mesmo contrato quando o emprezai'Ío eleixar de no s,eu p~recor. 
observar liUcralmento alguma ou algumas das suas E a le1 de 28 de Agosto de 1830, a qual diz : 
disposições. Salvo este caso, a nenhuma das partos " Art. i.• A ll<i assegura ao descobridor ou in· 
contratantes sor:llicito desligar-se das obrigacõos ventor de uma industria util a propt·ieda<le e o 
aqui inserias sem que preyina á outra com alttêce· uso exclnsiYo da sua descoberta ou iuvcncao. 
dencia do elous mozos antes de abrir-se a soss:lo. . Art. 2 · • O IJUC melhorar uma doscolicrta, ou 

Paço do senailo, 7 de Fevereiro de :1877.-Vieil'lt mvo~c1,rro, tom. no melhoramento o direi to do eles- · 
dtt Silva... cobm OJ', ou mventor. · 

ORDE}I DO DIA 

l'RIMEII\A PARTE 

J>i'ivilegio 

MI. 3.' Ao introcluctor ele uma industria os
t!·angoira ~o ,daril um p1·emio proporcionado :l uti
hda~le o dslhcn.ldades da inh·oducção ... 

E1s ~s pre~o1tos da legisla~iio do :1830. 

Enh·ou Cill 2• discussão ·a proposi(lão ela camara 

t
' dos Sr·s. deputados u. 3:18, do 1876, nppr·oynndo o 

' . tlecJ'eto quo concotlc pl'i vilegio a Alfredo :Matson 
·. ,·, para introduC('<ío uo tympanos elcclricos ele s~gu· 

rança. 
I O .sn. ZACAHIAS diz que o anuo passado im· 
-~- jlllgnou este projecto YiJHlo da outra camara. Con· 

Se o uuhvtduo, por seu talento, por sou engenho, 
lo~nou-se autor do uma descoberta, osso indiYiduo, 
umco, na plwasc da lei, Iom direito do propriedade 
tia descoberta o o direito do excluir os outros, 
quaesquer que sejam, elo gozo dolla, porque trata-sr. 
t~o. prod~1~lo do seu talento, do qt~ a ningucm ú 
hc1lo utthsar-so cõntra sua vontade. · 

O exclusivo assim-entendido tl sinonymo do ro·. 

11 ·: tinlia a manter o peuga1nento quo então manifestou, 
]';• mas, para proscguit•, precisa rruo um elos nobres 

YOL. 1 

compensa ao -gonio ou do talento do individuo. r> 
~!as, quanlto se trata simplcsmcnle do inlt·o· . 

c!uzH· no paiz uma imluslria estt·nngeira, telll o in· 
3 
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tlividuo apcna.q tlii·cifo a um premio, srgundo a que quando mni.l~ sl'•.mci·rc!a um Jli'rtnio, m~s que 
utilidade e diiTiculdado da inlroducrrro. alcanr~a Ulll Jli'IVtlc~IO, Iliiicamcnlc eonccdulo ao 

Vê o senado, continúa o orador, a sabedoria fJilC lalcn(o, ao engenho f•lra do linlta. 
ha nesses preceitos. Se a iiléa é alheia, se o indi· E note o senado, diz o orador, que a commiss;lo 
vi duo aproveita-se do que niio é seu n introdu?. no vau muito alem do que so tem J'cito 
paiz urn ramo do industria conhecido em outro, Ató agom, por causa d:1 habitual (lro~uiça em 
terü tlirci)o a um premio, a dinheiro, pam sua visar examinar as questões (c o OI'ador consirlem-sc o 
as dilnculdadcs da introducçüo da industria e sim· pl'iiuoiro comprelwndido nüssa ptldw. do prer;ui • 
nha. Mas o exclusiyo só o pcrmilte a lei üquellc roso), o governo tem .!Jurlatlo os preceitos da lei 
tjne é n.utor d:1 illt!a. de 18:JO, applieanrl<l :llnli'Odnc[l:io do mna indns· 

Neste sentido, pois, não se podia, na camara dos !.ria o fJUO pertence cxr:lnsiy:uncnte :L invenr:io, :l 
t.lopulados, dar-se o cxclusiyo ao Sr. Malson, tanto dcscolwrla. 1\las são cnsos expoi·atlicos. · • 
mnis quanto cllc fal!ava a prineipio cm seu nome c O mimoso, que obtem esse J'avrl!' tlo governo, 
depois mostrou-se CJilC rcpresonfava interesses vindo ao corpo legislativo cxpüe·sc ao monos a 
alheios. Não se lhe podia dar um privilegio por som·ei' algmua contcstn(~ão, como o SI·. Matson est:l 
uma idea, que não era sua. ; ellc teria direilo a um sol!'rendo. l\las a nobre commissiio quiz ÍI' altlm; 
premio, sómeule a um premio, a :1lgum dinheiro c quiz quo esse arLilrio, fJUC se tem iufelizmentc es· 
maiR nada, reconhecidas a utilidade c a diJiicu!tlade labelccido,sc l'onverta em preceito permanente, apc· 
tla inlrodtwç:io da industria. znt· do que a lei tle 1830 tno sahtarnenlc dolm·mi· 

A com missão a !lega precedentes. E' verdádc ~ no11, deixando ao govcmo a mais plena libm·dar],,, 
nos!" terreno não ha contestai-a. parn d:ll' pl'ivilrgio 1•or. dctcnninn~ln~ "l'""'"" . " "":'· "' . . . . . . I . . rl ,. ~--·"": .. ....... u .·~·'·'' . . 1:...v" 1n cu.u;::., ,, lJJ c 

O governo ha mm to tempo cst;l hahituado, Jogo lc~fo 'c l!J)J.R,ilc\':to de uldustl'ia estrangeim no 
fJUC recoLe qua!qt~er rcqt~r.dmento, fall~tndo do i'.': ,11~}.>; .... 
troducç:io de ;m:t"ti/1íU~li'i'~· tilii; :t; seill mais avcl'i· B cs.1e pensamento da commiss:io q:tn J'rz o ora· 

J!ll3c.0·,' tomar o expediente tlo conceder pril'i· dor r~dir a palavm, pois J:l tin!la ;lwn.rlon:Irlo r.sla 
Jegw, atnn de não pesar sobrc·o lhr.souro. Só nes- qurslao de lympanos, CUJa Ol'lgcm alt:\s conlwco. 
las occasiões é rJue o goYcruo lüm pena do thcsouro Ouvindo, po;·t.im, ler tlc fresco o pai·eccr da com· 
e cliz: " !linheiro n:io lhe dou, mas dou-lhe um miss:io, qno é um voto solemne ao sonatlo pam 
pril'ilcgio, c poupa-se assim o diuhciro do Estado... que convnr!a orn disposiç:io lcgis!aliva esse 1:11.al 
:Mas isto tl um sopliisma, é um abuso, que n:io pótlc ar L i trio do govemo, n:io pótlc deixai' da protestar 
ser sustentado SCI'iamento... contt·a s.emdlJaulc voto. · 

O Sn. ·UcuôA CA\'AT,CAN1'I :-Mas que tem sido 
sempre sanccionado. 

O Sn. ZAr.A!tl;\s replica IJHB tl um ahns?, c o que 
se segue da!H o que nas colleccGcs de !cJs cucon· 
!J•am·sc gmndcs. abusos. 

.Em todo caso, sempre gnc .se apresentar uma pro· 
tenção desta ordem, 1m llu·o1to de sustentar-se que 
não é ohjccto de priviler,io, de rxclnsivo, mas stl
mento de um premio peJo lral.Jalho de iuti·ot!nzir-sü 
a industl'ia. 

J~ um ·a Luso do goycrno ... 
O Sn. Ucuth CAYAI,cAxTI :-E 

lalivo tamlJem. 
do poder logis· 

O Sn. ZAcAiliAS : -.. . fJUe ofl'cndo t.lireitos 
alheios. 

I~ vcrdatlc f[l!O com este acto o goYcruo appnt'L'Il· 
emente poupa o lhcsouro publico, poi·que u:Tu t.l:i 
n pl'tJillio; mas pri\'a .ao intlusi.I'ioso, a cujb gcnio 
se t!eYe uma dcscoherta, qnc !iro de lia totlo o pro· 
\'Cito que possa prodm!ir e espalhai' por toda parlo 
o seu inveilto. , 

O governo, iri'olle:tit.lamcul~, aos ,rJnc lho apre· 
sentam um rcquerune11to, d1z :-« 1'ni' dez imnos 
ninguem mais, altlm de vós, pódc produzir lal e tal 
mercadoria, nem aqucllc fJUe tl autor da industria, 
que a inventou 1 " 

Isto não e digno de um paiz civilisatlo! Assim, 
·o govcmo poupa o !liesouro (algu111 dia o govni'IIO 
poupa o lhesOUI'O ?)~uas s:wi·iliea o dit·ei!o nllwio, 
otl'cntlc o grnio Jli'ivilrg-iatlo ]ll.'la nalurezn, t'IJI !to· 
nrlicio tlc uu. J'aroi·ito, " qual lhe estL'Ilt.lc a 11t:io, 

O Sn. UwôA CAYAT.CANTr :-Convertido em lei, 
deixa tio ser abuso. 

O Sn. Z.HAII!As pede perdão a S. Ex. Como 
v:w degenerado o pot.fci·Icgislalii'O I Que raziio tevr. 
o legislador de I8:JO para consagrai' as saudaveis 
base~, aciltta indicadas? 

A mais roda razão :-não confundir o tal enio ou 
o gcnio feliz, rpie fez uma descoberta, com o tt·a· 
ualho, :ls vezes quasi material, do importar no paiz 
uuia induslria rio paiz estmiigeiro. 

N<io; cllo II:ío coufundio; para a invcnr.:io, o 
exeJusiVO; par;l introducç:io, O premio; [lar a n 
tt·;Ihalho, dinheiro ; para o gcnio o unieo premio 
a rJUo cllo aspit•a,-o gozo exclusivo do sou talont.n, 
porfJuc n:io ha. propriedade mais sagi·arla nem mais 
respcilavcl que a cJo pensamento do individuo que, 
:i fm·\~a tlo cslmlo ou a,i utlatlo por um feliz acaso, 
torna-se autor do uma descoberta. Este não pôtlo 
aspirar a outro prewio sewio n que nin~twm yr,nha 
a parlicip:11·, dentro t.lc cerlo tempo, do Ji·ucto tio 
tiUa l'urluna ou do seu engenho. 

Conio agora ealcai' aos ptlti esta tli3tincrão tla loi 
rlc 18:!0, para dizet· ao govemo :-.,Ou ,a· t:mtn tlc 
inYCIIt~:lo nu tlu inli·otluet::io tlo Jnclhoi\11llentos ma
teriacs, tlu·sc o JH·ivilogio ·pot• 111ais on IIlcnos 
annos .. ? 

A lt!i não torna tlcpcntlcnte da approvar:io lias 
caiilat'aS o ]li'I!IIlio; o govcmo pôtl~ por si tlL•eidir; 
ó o nnir~o jui~ sobre a qtwsl:1o : conlwcc se ô util, 
se ,·, tlilfi.,il a inlrotluet~:lu da iudusll'ia no paiz c, 
scJihor dos tlatlos que o IIallllilalll para tlet:itlit·, d:i 
O jli'CIIIÍO, jlCfjlil'llO OU gl'iiiiiJC, confOI'JIIe as cii'Clllll-
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staucias, sah•a a res!lonsa!Jilidado r1uo toma por 
esto acto. 

nueiosidatlcs, como, por exemplo, a dilferença 
ha\'Ía entro um c outro sysl.ema, o qutl não pa
muito da compot.en~ia .do senado ne.m. da e?ml 
sao, i~to ó nogoeto mtcJrarnc!'l.o admuuslrahvo. 
govel'llo ri quo compete tlcc!dir sobre as quosl 

E so se trata de inventor, mio llil necessidade do 
voto do t:orpo legislativa para o privilegio, se 
este ustalwlccor um ·período m~nor du 20 annos. 
O poder Jt,gislati v o só intervem quando o prazo 
VtiO altlm do limite marcado na lei. l\las, tlontro dos 
limites fixados, para que os pn•!onden!os impor· 
tunarom o govemo 'J as camaras? Liberto-s~ o I(O· 
vorno o libor!em·sc as camaras tle !aos imporlu· 
na~ões, cumpra o governo a loi do 1830, dando 
p1·eruio ao JJJ!I'Otluctor o patente de invonç:io a 
<jUcJn a nwrccot·, mas mto invertt~ as sãs iUéas 
1 aquella lei, u:lo elmmc descoberta a in!roducç:io 
<ie industria estl':lngcira, embora util. . 

O orador continúa a yot:ll' contra este prOJec!o. 
ff Sll. UCIIOA CAVALCANT! pontlcm que o 

nobre senador que acaba tio !'aliar o de impugnar 
o projudo, perguntou-lhe se Ma!son era introdnelor 
on inventm·, ao qno I'O.qpont!L'II que n:io !irihn 
a!tcnditlo a isto. Enlr·climto basta !OI'·se o parecer 
1h com missão, e mesmo o tlocre!o do eonéosstio, para 
reconhcct•r·sO que l'I!C WÍO u ÍJlVen!or, mas sim 
Jnll'olluclOI' ... 

O Sa. ZAcArHAS :-~ão inventou essa poil•ora ... 
O Sn. Ucuo.1 CwAI,CAx·rr- ... porque, so fosse 

o iuvenlo1·, o governo Jli1o pr·ceisa\':t J'ecorrcr ds 
canraras afim destas approvar'Ofn um pl'ivilegio por 

. dez annos . 
O Sn. ZACAHIAS :-~Ias pl'ivilegio par·a in!ro· 

duc(:tio só o poder• legislativo podol'ia dai'. 
O Sn. UcuÜA C.wAr.CAN'fl :-Bom: mas o nobre 

sonatlor porgun!ou-lhn se o eoncossional'io em in
ventor, e o orador t!iz que n:lo, pMquo, se fosse, 
o governo niio flJ'oci.snva de npprova~~~io tl:ls canwJ·ns 
par·:t corwotlcJ' um privile!(io rle 10 armas : cslti au
torizmlo a conceder· altl de 20 annoo. 

Perwwtou. o uohm senador· a mzão por· que a 
t:ornruiss:io pr·opüe qrw, nrn Jogai' do pr·cmio lfllc a 
foi csta]Joleceu, se tlu Ulll priviJc~io ror· lllt'UOI' llll· 
mero do armas, e.onw so tem foJrto até agora. 
A J'azão ú muito simples : aintla mio houve um 
projecto neste sentido I[Ue wio fosse approvatlo por 
aruba~t as cam:u·as. Pareceu, po!'lanto, :1 1:omrnissão 
1lesnecessar·io fazcJ• p:u·a o pr·etcndcn!o tuna rosoln· 
(lá O tlilleJ'Clltt) ... 

O Sn. ZACAni.IS d:i um aparte. 
O Sn. Ut~lltl.\ CA\'AI.CAXTJ-tliz que pat•ccia j:i lilll 

dlr·ei!o consliluido; -.ri ela pt·irueu·a vt•z so aprtJ· 
scl1la opposir:flo rwslo negocio Matson. So hllvia 
ahi ou u:To wil outro iu!rotluctor, so loi o pl'ivilu
gio t:ouct~tlido ou uiio re!(ularrnenlc, o oratlor 
entendeu I[UC estas questões lltio eram tia cowpe
lelll:ia da t:onuniss:lo. 

que se suscitarem a respe1to das concossi)es 
!as OU n[O dcvitJamonto, OUVido O procuradO• 
Corôa. 

O Su. ZAcAlliAS :-Foi om•ido. 
O Sn. Ur.nôA CAVALCAN'rr diz que, so ha 

on ontr·o indil'iduo que Sl' julgue prejudicado, • 
compete ao senado decidir a. este respeito ; 1 
potlia o mesmo scna,lo oxnnunar gual o meU 
systcma : se o jll'iYi!cgio foi concedido rogul:u·me. 
ou n:io, ele. Pcmulc o govcmo t\ que se deve ag1 
esta r1uost:io c a clle cabo tlecidil·a, cassando a! 
mesu1o privilegio, se mio foi concedido regul 
mente. 

o orador acredita ter dado ao nobre senador 
explicnr.úos guc pedi o.- If indill'e1'en!e á eommis: 
qne este pr'OJnclo st•ja appt·ovado ou não; o r 
conyorn, porém, u que se estabeler.a urna regra fi: 
ou so>jam _rejeitados ~otlos os priv!legios qnc no 
sentido VICI'Cm ao senado, ou seJam todos con• 
tliclos. 

O Sn. ZAr.AmAs:- O governo, que os não cc 
cecla. Demos este exemplo ao govel'llo, que· eH o n 
os mallllarti para arrui. 

O SR. VISCONDE DO RIO DRANCO ntio lo 
empenho algum em que vcn~a urna ou outra opini: 
neste negocio; mas devo algumas expli!m~ões • 
senado e pódc dai-as, po1·qno, como pr·esHlente t 

Sociedade Auxiliadora, que u sempre ouvida o 
ma teria do privilegias indus!riaes, conhece os prt 
cedentes destas concessões cm geral. 

Concorda com o nobre senador pel.~ Bnhin, cr 
que a lei do 28 de Agoslo do 1.830 es!ahclt!ceu dilft 
renr.a muito razoavcl entro invençrro o introducç:t 
de fndustl'i:l u!il, coneedcmlo privilegio :l inven(<ií 
o aptmas pr·cmio :i inlrodue~:io. Mas, multiplicar 
do-so, como se multiplie:un actualrnente, as desce 
·Lcrtas, sen1To consitlcravol o moYimento que se d 
no mundo industrial, os roque!'imcntos para a in 
lrmlucl::io do imlustl'ias novas c uleis são numc 
rosos; ·c se se. quizer ~ni.rnar os to progros.so po 
meio tio prernros pocunmrws, a dcspcz:t scra extra 
ordinaria c a miss:lo do goyomo muito difficil par: 
f.p'atluar os premi os. 1'01: isso desde muito tempo, .011 
todos os casos atlenlliVels, o govcmo tem converlidt 
o pr·ernio em concosstio de pl'ivilegio, ficando os!1 
depentlonl.e de approvaç:io das camaras. Isto nfio < 

do hoje, é do muito tempo, n:lo por irwllexão 01 
abuso', mas pela considem~ilo, que ha pouco o ora
dor expoz ao senado. 

1~ Ol'lllfOr jltJde O p:triJCI'I' a l'I~S)ICilo do reljLICI'Í· 
IJH.ulo tlo rriajor· Etllllll'l!o Au~uslo da Cosia o do 
cn~enhciro Nm'l'i~. (i~' sHth:ft•iru.) 

Nl'slu r·oqut•r·iruenlo, conlinr'ra o orador·, alie· 
'g:t-se o Heguinl.c: (Lr!,) . _ 

Como uwmbr·o tlaquclla sociedade, dcclar·a riuo 
tom sempre opinado, em suas inl'or·marue.~ no go• 
vemo no sr.n!11lo do n:io faci!ilar-se a eonccssíto de 
p1·ivii;Jgio pal'a indusll'ias j:i eoHhedtlas ..• 

·O Sn. ZACAIIL\S :- E' uma con!ratlicl.fio nos 
termo~. 

<hn, pt•dt'Julinru os 1'ü!JlWJ'eulns que n l~OitllltJssay 
o o ~;cnadu eul.t·nsseHl 110 exame du todas esl\IS 1111-

O Sn. vrsmNu" uo lho llrLIII't:o ... e sobro tHdo 
co111 pn::!t•ri\1:lo tio direito elos iHvr.nlorr.s, porquo 
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d'alli resulta converter· se cm m·onopolio o qtÍe de 
outro modo estaria fmnco a lodos ... 

O Sn. ZAcAniAs:-Apoiado. 

O Sn: VISCONDE DO Rw BnANCO :-•.. cm !or· 
!lai··se mais . caro ~m serviço que, sendo feito pelo 
mventor, sc!'la ma1s IJam!o, mais commodo :\ po· 
pularão. Ullimamcnlc a Socicd:llle Auxiliadom tem 
sempre procurado examinar su os pretendentes a 
p1·irilegios ou premies para industrias conhecidas 
toem procuraçíto dos inventores. 

0 Sn. ZACARIAS :-No caso presente não se tovo 
esse cuidado. . 

O Sn. viscoxnE no Rro BnAl'ír.o diz que a indus· 
Iria do CJUC se trata, j:l cs!:l sendo oxocu!arta. Não 
sabe se quem a pratica ~ Matson ou outro; o que 
sabe e que esl:i cm pratica, porque teve de rccoJ'J'CI' 
a quem a exct•cc, pat·a matlllat· collocar tympanos 
clectricos na escola poly!cchnica. 

Se o privilegio Joi concedido na hypo!hese de 
que a industria ainda n:Io cs!aya pral.icada no paiz 
e o seu inventor não se pt·opunha a introduzil·a·, 
parece ao oratlor que seria rawav-el que o governo 
J'osse ouvido, porque, a lei' sido a cow:essão deste 
privilegio feita antes da rccla1na\::io do inventor ... 

0 Sn. ZACARIAS:-Foi antes. 
O Sn. viscol'ínE no Rro .Dno~xco :-... esta recla· 

mação deyc ser considerada, c o goYcrno, que teve 
à vista todas :ts informações do pessoas haliilitadas, 
que póde conhecer desse negocio com todos os os· 
clarecimentos precisos para fazer aquclla concess~o, 
deve ser ouviilo a este respeito. 

O Sn. ZACAil!As :-Apoiado. 
O Sn. VISC011DE no R1o BHANco:- A reclamar-ão 

parece ao oradO!' muilo digna de sct· a!!cndicla, • O 
clireito do ini'entor e um direito sagrado, embora 
seja estrangeiro, desde que se apresenta cm tempo 
e quer Jazer uso da industria que descobria. 

A introduc~ao de- uma industria nova, em regm, 
merece anima~;ão; mas é preciso yor se ha. sacri 
ficio de trabalho e despendio do capital na sua in· 
troducção. Pedir, porém, privilegio para a intro
ducça:o de uma industria .•. 

O Sn. ZACARIAs : _: E .para tympanos I 
-o Sn. vrscoNnE Do Rro BnANCO :- ..• que n[o 

esteja nestas cu·cumstancias; para um serYJÇO que 
· qualquer póde t!esempenhar ..• 

O Sn. ZACAll!As : -Apoiado; il uma industria 
que não vale nada. 

O Sn. VISCONDE Do RIO BnANr.O :-... não é 
razoa v e!. 

O orador confessa que o governo, om hoa ftl, 
ti muitas veze~ illllllillo nesta maioria, porque n~o 
tem tempo para conhecer de tudo. A prova é a 
Sociedade Auxiliadora, que concorro para essas 
conccss!les, c muitas vezes se vê balda dos cscla· 
recimentos precisos. 

O Sl\. SAnArv,l.:- V. Ex. cst:lrecommeudando 
a rejeição do projecto. 

O Sn. YISCONDJ~ no Rw , BnAl'íCO n:ro sa!Jc se 
rccommenda a rejciçllo ou a approvar,iío do pro· 
jec!o: está expondo francamente sua opinião. 

Portanto acredita que não ha juizo antecipado a 
favor deste ou daquelle, que o pedido do inventor 
é digno de consideraçao o que ·esta reclamat.ão n5o 
foi apreciada pelO governo, quando fez a, c~ncessã~, 
a qual, se não se engana, é do tempo do seu m1· 
niste!'io. . 

O Sn. ZACARIAS :-E outras. 

O Sn. PoMPEU :-Referitl:ls no novo me!hodo. 

O Sn. YISCONDE DO ·RIO BnANco diz que, se houev 
erro nesse caso, ter:i havido em muitos outros. 

O f:tclo de converter·so o premio em privilegio, 
o orador jrl o disse e ora repete, é antigo. Quasi 
que desílo a promulgação da lei de 28 de Agosto de 
18:30 se reconhoceu praticamente não ser possível 
animar a indns!J•ia por osso meio. Por isso a·Socie· 
dado Auxilbtlora oJJ'orcccn il considerarão do go· 
VOl'lto nm projecto wodificando aquella lei cnr11 ••S 
aperf'ci~oamrntos que np1·esenta a legisln~é!o e;· 
trangeira sobre essa materia. 

O Sn. ZAr.ARIAs:- l!las deixou intacta essa dis· 
posi~,ão 'I . 

O Sn. vrscoNnr. DO Rro BnANCO responde que 
manteve a differen~a natural entre uma e outra 
cousa. 

O Sn. UcudA CAvALCANTI :-Priyilegio tambem é 
premio; a lei n:to diz que o pr~mio seja pecuniario. 

O Sn. ZAcAnrAs :- Entrio é alguma grã-cruz. 
Quando, a respeito de industria, se falia em rQmn· 
ncração, e sonante, embom papel. 

O Sn. YISCONDT~ no Rro BnANr.o concluo, dizendo 
que vae mandar ri mesa um requerimento para que 
srja ouvido o govdno sobre esta duYida, qno se 
apresenta quanto :l reclamao:to tlo inventor. 

J1oi lido, apoiado e posto em discuss~o conjun· 
C!amentc o seguinte _ 

!tEQUERIMENTO 

" llcqnr.iro que seja ouvido o governo pelo mi· 
niste1·io da agl'teultm·a, commercio e obras publi· 
cas sobre a reclamaçfio do inYen!or da industria, 
n que so refere o prqicc!o.-V. do Rio B1•anco. " 

.11. discuss:!o ficou adiada pela hora. 

SEGUNDA PAliTE DA ORDE~I DO DIA 

O Sn. PHilSIDEN'm convitlou os S1·s. scnrulot'llS 
para ~c occupat·em com !mhalhos t!e commissucs, 
visto lot•om sitio tlados para 2" parte da ordem 
do dia. 

Em segui tia deu para OJ'(lem do dia 8 n mos ma j :\ 
designada. 

LcYantou-sc a sllssi!o ao meio dia. 

f 
I .. 

.i 
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-EM 8 DE FEVEREIRO DE !877 

i'llESlllENCIA JlO SR •. VISCONDE DE JAG.UARV 

l!iilaJUmal'io,- EXPEiliENTJ~. - Onor.lr no DIA.
Privilegio.- Di~~Cursos dos Srs. Saraiva,. vis
•·onde do llio Branco e Zacarias. -1'rabalhos de 
commissões. 

ç[o do projecto. Mas, lendo S. Ex., em Jogar de 
tirar esta conclusao, otlbrccido um requerimento 
para s~r ~uvido o governo, entendeu dever oppor-se 
ao requerimento, se o nobre senador não der razacs 
ditlilrcntes daquellas que offereceu á consideraçao 
do semulo. 

O nobre senador disso (lendo) : " A reclamação 
feita contra o projecto parece ao orador -muito 
digna de ser attemllda. O direito do inventor é um 
di1·cito sag1·ado, embora seja estrangeiro, desde I)Ue 

As H horas da manh1t fez-se' a chamalla, o acha· se apresenta o quer fazer uso da industria que des· 
ram-se presentes 28 S1·s. senadores, a saber : cobri o." Logo, S. Ex. reconhece que o direito do 

Visconde. de Jaqua1·y, Dias de CaJ-valho, Cruz Ma· inventor ó um direito sagrado e que, reclamando o 
chado, barão llc Marnanguape, Lu1z Cal'ios, nuu·- inventai' contra o introductor, nfio pôde lleixar de 
quez do S. Vicente, llarms Darrelo, vis~omle de ser a !tendida a sua reclarnacao. · 
Ahacté, Silveira Lobo, Uchda Cavalcanti, Pai'Una- Parece, portanto, ao orad'or que S. Ex. devia re· 
~iul, Ant;ío, Hilwiro da Luz, Jaguariho. Diniz, cornnwndar a rejeir1ío do pi'Ojecto; rnas, ao contrario, 
Vieira da Silva, conde rlc_Baupendy, Pompeu, vis· concluio S. Ex. o seu discurso rernettendo o pro· 
11onde do Hio Grande, Saraiva, Zacarias, duque de-jecto ao governo : p.tra q1ie 'I O governo póde faze!' 
Caxias,- visconde de ~luritiba, Leihlo da Cunha, outra cousa diversa daquillo que o nobre. senador 
Camlido Mendes, Jun~ueira, visconde do Rio recormrwndou ao senado , isto e, que alle!lllesse 
Branco e Fernandes da Cunha. aos direitos do inventor de prcfcrencia aos do in-

Dcixararn de compa1·eccr corn causa pm•ticipada h·oductor? N<io. Logo, a rejei~ão do projecto é o 
os S1·s. ChichOITO, hariio do Cotcgipo, haJ•ão da La· meio directo; o meio facil •I e que o sena'do se deve 
guna, harilo de 1\broirn, harão de Piraparna, Fi r· servir pam acabar com esta ques~ío, que hoje wio 
mino, Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque, Paes tem irnportancia nern interesse algum. 
de Mendonea, Figueira de Mello, Sininbú, Godoy, Apenas o orador descobria, nas observações fei· . 
Cunha Figuêiredo, Silvuim dn Moita, Jobim, Na· tas pelo nobre senador por Malta-Grosso, o desejo 
buco e visconde do Bom H e tiro. · de evitar que um pl'Ívilesio concedido pelo minis· 

Deixaram de cornpnr•!cer sem causa participada tm·io que S. Ex. p1·es1dio fosse repellhlo pelo 
os Srs. ba1·ão do Souza Queiroz e visconde de senado. !\las, se S. Ex. mesmo declara que o go· 
Suassuna. verno deu o pr·ivilegio por n1l0 ter sido presente a 

O s i d t d reclamitciío do inventor, pergunta o orador: qno 
n. ' ~BCllNTARIO eu con a o seguinte tlesar pÓde trazer ao ministel'io passado a reJei(\<ío 

EXPEDIENTE do projecto? Nenhum. 
POJ·tanto, parece ao orador r,rue mio ha razão 

alguma pam que JC p1·o!olle ma1s a deci~1io des~e 
negocio. Pela sua parte vota contra o requen-

OfJieio de li do cor·rentc mcz, do ministcrio da 
gn_en·a, remctCen,ln üO exemplares da pi•oposta que 
acalron do nprescntaJ' liil eamara dos Srs depu· 
latlos, lixando as fort\:Js rle lerm pa1·a o anuo 
financeiro de !87~-'-1878.- Ao archivo e a dis
lribuil·. 
· 'l'cndo comparecido mais os Srs. senadores Nunes 

Goll(\alves, bar1lo de C;tmargos, F. Octaviano, vis· 
conde de Nitherohy, viscon•le rle Caravel!as o l'ei· 
xeil·a Junior, o Sr. presidente abrio a sess;io. 

Leu-so a acta tia scSSiíO antecedente, o, não ha· 
wndo qucn1 sobre clla fizesse oliserva~ues, deu-so 
por approvadn. 

OHDEM DO DIA 

l'llil!EIIlA i' A ll TE 

Privileoio 

mento c contra o ·projecto. _ 

O Sl\. VISCONDE DO HIO BRANCO mio tl 
pela solue;io que possa ter este negocio, mas pela 
questtío {to ~rincipios que é ohi'Ígado a tomar a 
palavra para rectificar a llltcrprcla!!i!O que o nobre 
senado1' pela llahia, que acaba de fallar, deu iis · 
suas palavras. 

O ora,lor não disse que o direito do inventor 
deve scrnp1'e sct• anteposto ao do intro,luctor do 
uma indusiJ'i:t ulil. N1io o podia dizer, lendo em 
vista a lei de 28 de Agosto d~ !830, !!UO estabeleceu 
o privilegio para o inventoJ', quando este se apre
senta oppol'lunamuntc, e o premio para o introdu· 
ctm· da industria ulil. Não era possível ,)ar direito 
ao introductor da ill(lustl'ia util ao mesmo tempo que 
se mantivesse o direito do privilegio ao inventor. 

l'roseguio a discuss;lo tio re'fLWrimento sobm a. A rluest1io ó saber se acaso o inventot• llessa indus
proposi\:<lo da c:unara dos Srs. deputados Íl. 318, tl'ia solicitou cm tempo o pl·ivilegio quo podia oh ter 
:qJflrovmJdo o t!ecreto C(UC concetlo pl'ivilegio a ern vi1·lmle dn lei de 28 do Agosto ~lo 1830. Se n<lo 
AJJ'rcllo Matson para inii'OLÜJC(!ilO de tympanos ele· solicitou em tempo, wío púde adnmar .a conces.siio 
di'Ícos do segJU'an\\a. feita pelo governo a quem so propoz a mtrodttzu· a 

l1 SH. SAHAIVA pedi o a palavra conh·a o adia· int.lusll'iit no paiz. 
monto, Jlorquo pareceu-lhe rr11e a conclusão do Da discussão de honl~n1 colheu o orador· qt.w <t 
discurso do nohre senador por Matto Gr·osso, em reclama~110 'lo inventor lo i ilfli'CSCll~<ula postcJ'IOI'· 
vista das observa~ücs que fez, devia ser pela rcjoi- rncn!c ao acto do govemo, c cnl<to d1sso: "Conven1 
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ouvir o governo a respeito desta rcelama(~rro. Jlódc csfor~os para eompcllir aquclla ernprcÍll a fazer 
HCr fJIJO cllc, at!cnclcndo aos fundamentos tia reei a· pcl'l:DJ'I'CJ'em o mono do Santa l'hcreza os promct
mav:ro o, assim, rcconsidemndo o sm acto, ou con· titlos !Jontls, 
lirf!JC por suas informa~õcs o ·flue tinha feito, ou CoJJI cll'eilo, o noLJ'O ministro decidi o c fez 
retJJ'e a conecss;To. " Pelo que consta ao orador, a. constar dos jornaes guo a cm preza, se não desse 
reclamação n:io foi apresentada ao governo, mas conta da obra conclmda cm 30 de Junho de 1876, 
sim :is camaras, do cuJa dccis:To estava depcnelcnle pagada dahi em diante a multa do 2:000,) monsacs, 
a conc.es~:io do pJ•ivilegio. , c que, se deixasse do eoncluil-a até 31 do De· 

O d1roJlo do Jnvcntor, disso o orador, ti urn eh· zernhro tio mesmo anno, cadnea·ria o seu con· 
rei lo sagTado, Jnas é preciso que o!lo se faça v.1lo1' I ralo. 
urn tempo; do contmrio nunca haveria dimilo a Entretanto, passou o dia :u do Dezembro, assim 
premio para o mtrodur.lor do uma indusll'ia ulil. como passara o dia 30 de Junho do 1876, e nada 

'!':unhem sustentou o orador que a respeito mosmo de bonds, nem do mullas quanto mais do 'cadu· 
do inventoJ' de um~ industria j:l conhecida e prali· cidade I 
cada em outros pa1z.cs, desde qne n;io é. nacJOnal, Aehando·se reunido o parlamento, é de crd1· que 
o privilegio não é cabido, se amso essa illfluslria, o nollre minislrodignc-so dar ao oralio1' cxplicnl"ios 
por sua natureza, n:lo exige semolhanlo anima\~:To salisfaelorias so!Jre essas multas o caducidade, pam 
O mesmo aconleeo rnlalil'amenle aos introducloJ'eS que se não diga que caduca foi ·a sua tlceisiTo, c, 
rio intlustJ'ia nova. Não IJasla ter nolicia· de uma pois, o omdor nüo concorrer:l com o seu voto para 
íncluslria uli! c ser o primeiro a apresentai-a, para augmenlnJ' o l!:ahalho tln S. Ex., cuja pasla, <L jul-
ltue so lhe dê um priyiJcgio:, . _ . gar pelos 18.000 000$000 qnc pede, é a de maiot· 

O S Z • · 1 lida c srgut'iLIIICnlc de maiuJ' abdomen. 
11. Ar.AmAs ;-.-.pO!ilt o, () 1. I I r G o Su. YJscoxnE no RIO BnAxco - .. ,. 0 se eon· ncw1·e sonat OJ' vela \JJ'ovincia 1 o ~ alto J'Otiso 

disse honlcm, o a~aLou de repetir, fll!C a pratica tio 
verta em monopolio aquillo rpw de outro 11J01.lo vi· conrorll'l' 0 premio em p 1·ivilcgio.u~1sco da grande 
ri:t livremente ao paiz c estarJa ao alcance de lodos. aJllueucia 1t,. pretcncJ 1 •ntt·.~ ':l inlroducç<i•l elo iJHh:s· 
Eis o sentido do voto que hontem o omdor cnun· tria estrangeira no paix, wandc ;tlllueucia yue, cstü 
ciou, parco~cndo·lho rrnc o senado proccclcni eonJ Yisto, data 1j,1 181.1(} para c:i, que é o tempo em <lllll 
acel'to ouvindo o governo . .Mas, rrpele o que disse 0 parlitlo conscn•aclor, absoluto senhor deste Irnpc
a principio, não tomou a pala\'ra pelo interesse desta rio, ueu gmncle impulso [l industria; mas simulla· 
soluçá o, nms sim pela qu~si;To ele prinr-ipios, porque neamcnle sustentou S. Ex. que essa pralien prin· 
estes casos se hão de repelir muitas vezes, e ainda cipiou Jogo depois de promulgacla a Jei do 28 de 
ol1s~rm ao senaclo que a convcrs:ro do premio em Agosto de 1830. Ha ahi contradic(•.;To. 
privilegio é a pratica constante elo nossa adminis· Se antes do haver gmnclo affiucncia tln preten· 
lr<i~ão o de no1sas cnmaras, çõ~s. ao premio, convel'liam·no em privilegio,, a 

O Sll. ZACAHIAS n:ío tlcscohi'O raz<io pam o p1·at~en, de· rruc se trata, n:io nasce eh protemllda 
adiamento que pede o hom·ado senador pela pro· abundnncia ou focumlade da industria nestes nl· 
vincia de J\olalto Grosso. limos tempos, O phenomeno oxplic:l·se mais nalu· 

O motivo nJ•incipal, que o irnpellio a requerer o raln1enlc pela tenclencia do nosso govcmo a dos· 
mli.amenlo, foi consl.;u·-Jhc que a rednmn~:ro, que pre1.:u· as !Joas rog1•as, como as da lo•i do 28 de 
cxJSte nos nulos, _l!onlm o decreto, f6ra ap1•csen· Agosto de 1830, r)ra lnn(~ill'·sr. ao arlJilrio. · 
tada depois da con~css;io do governo imperial. E, O nobre scmlt;6c· pela provinda· do l'erwunLuco 
pois, concluo .S. Ex., como ~~ rcclanwç:ío é pos· t!eJ'endcu o scn parece!' sustentando que a pmlica 
tcrior li concessão do privilegio, cullljli'O que se do. converter o premio em pl'ivilcgio é direito con· 
ma.nc)~m os papeis ao govr.1:no pam elle dar sua slituido no paiz. 
opJmao. O Su. UGndA CAY AJ,r.ANTI:-Consuetudiuario. 

Mas, f{UC c sela J'Ccimcn to vao pedir- se ao actual 
nob1·e nunisll·o da vgrienllut·a? N:ro póde o Sr. O S1·. Z,\r.AnrAs:-N:ro ha tlii'Oilo consliluido JJCJJI 
Coelho Thomaz dizer cousa que n:ío se encoutrc consuülndiJJ[II'io contm hcm cnlenclit!us pre~eitos 
nos 1mpcis IJIW csllio sohre :L mesa. de leis f[UC nuncn fomm revogados, antes todos 

A roclamac:To existe ur.sse ma~o (le papeis. O tlrJ'entlem ·e ndliun os wais convcnieules. Neru o 
Sr. 'l'hom:tz Col'llw, se fosse 1UiuistJ•o da primilil'll, nohi'C sc.•nador pelo Mallo Grosso, Jll'lll o nobre se· 
poderia deYolvcr ao sena tio os p~ijlüis dizendo-lhe 1wdor !lu l'omam!Jnco, alar:aJu a I.Jua cloulJ'ina da 
IJUC os lesse, porque ludo qnanto deseja sallc1· do lei do 28 de Agoslo de 18:10. · 
goyumo cnconlr:t·sn !lOS tloct11llf.'lltos que o senado O nssiiiiiJliO pode ser cunsitlt•J•atlo em ilwse ou 
tem ;i sua disposição. cm hvpotlwsc>. 

No modo tle seutir tio Ol'adol' o ministro actual A 'tlu•se ó: «t:01l\'1l111 coui'llll'iir pmmio" p1·ivile· 
da agl'itmllum lcrn a seu c:u·go lnnlo [J•aha!ilo CJIIC gio, tlizt~l' qne se coneetla uso exclusivo iitpwlle que 
soda crueldade maJHla!-o eslmla1· a CJUesi:To tio mio descolJI·e Jlt'lll inwnl:1, mns npemts [rala de III· 
l.ympanos cleclricos do sí~guwuça ueslo IIJOIIIülllO; trntluzil' no paiz lllll<t intluslria ulil1" 
pa1·a o ora1I01' I' ln p:u·i.il·.nlal' · lta nrolil'o csp<!ei:tl N!nguo1nll di r:\, _ 
para n:ío tlisl1·ahi1' o noiJI'e 111ini,II'O da ngri<:ul· D1ssc o nobre sewulnt· tll·l'~l'llill!llJ~Jcn, que nao 
l.ura da larl'fa dos Jwutls dn Sanla 'I'IH'I't'7.il, t:OIIIJlel•• ao se!l.ldn uulngal' uunuews1tlatles suluu 

S. Ex. JH'Oil!Clleu iUJlli Bu1cn!llclueule wro poupar I Jll'olent·úes, t:OIUO a tjlle eslü sujei la a clc!Jale. 



1 ' :r . 

ANNAES DO SENADO 23 
O Sn. Uc11tlA CAVAf.C,\:';'TI : -Quanto :l lula enlre 

indivíduos. 
O Sn. lA~AIÍrAs:-Quern é ent:io o comprl.onln? 
Desde que rem ao snuado um projecto approvando 

urn pdvil<'~io c intm·essados dirigL•rn·lile J't!dama· 
çlles c~mlra o favot· do governo, a? sruado .. cabe 
JH'oferH' o sou valo soht·e a ma l.rr·ta " tlcwiH' a 
ljitesldo, estudando o Jll'gocio e111 • lo~lns ns suas 
Jaees, CSllliJI'ilhantlo Iodas as rntnmaosrdntlcs. 

O Sn, Ur.rrdA CAVAI.r.,um :-0 cornpelcntc c o 
goH•mo cm yista ria lei. 

O Sr,, lAcA mAs : - Nova lhr.oJ'ia I Se sú o 
gorcrno é r:ompctcnle pam conhecer do assu111pto, 
pam fJUü vem o projecto ao Sl'nado? Segundo a 
1loult'ina do nobre senador de Pcrmuubuco, o 
scuauo o a canraJ'a seriam perfeitas nulltd:rdcs na 
maleria de gnc se !rala. O orador pensa que o 
nobre smnclor de :Mallo·Grosso não at!optn essa 
cslranlra doutrina.. . 

O Sn. Yisco:sm; no 1\Jo BnA:sr.o :-0 sermlo lrm 
dir·eito de appr·ovar ou de rejeitar. 

O Sn. ZAGAI:IAS: Do approvar ou rr.ieitar cxa· 
minando todas as razões c molÍI'OS pr·ú c contra o 
acto. 

Admir·n que homcmliío conlato, t:ío rnoderatlo, 
COIIlO JIUI'ecc O nolJro SCiliiUOr (apezal' de rJUO O 

· orador tem meti o dos mot!erndn,; (riso) c agora, 
na · ultima r.leimlo, houve su.icitos moderados c 

. mansos que p:Írcciam cordeir-os c rnoslr:u·am-se 
fcrozes,como em occasiilo opporluna lw tlc o nobre 
senador pelo Ccar·:i averiguar). 

O SE. Po~rPEU :-Apoiado. 
O Sn. lAcAitlAS arlmim como o nobre senador·; 

l:lo relledido, queir·a reduzir o senado a chance! 
lari:tdo miuisteriO da agricu!lnm. 

Ainda o nobm senador do l'omamlmco aventurou 
uma itlér, nova rlizentlo que o pt•emio de qu'J falia a 
lei, n:io é sú dinheiro, mas póde muito l)cm ser urna 
conrlecornc:ro qualqnct·! 

Em o qÍJC nos faltava-ver convertido o premio 
tia lo i dll 28 de Agosto cm commel!llas c gr·ãs-cruzcs I 
A lei não falia scn:io tlc premio pecunia!'io. 

O Sn. vrsr.oNnE uo Rro BnAxco:- Essa doufl'ina 
tem seu fullllameulo nas disposições gcr:ws da con· 
sliluiç:io do Imperio; ahi tmla·so tlc premio pccu· 
niat·io quanrlo n:1o coa vem dar· monopolio. 

O Sn. ZACAHIAS ;..:...Est:l dll accol'llo o só rrst:r·lllll 
tlcclnr:u· quo o no!Jre senador do Mnl.lo Grosso, pela 
sua longa pmlicá dos negocias, lt•ut couhceimenlos 
.do ntlrniuislra("lo, r1uo aimla fa!l.am ao nolH·e se· 
ua1lnr t!e Pcmaruhttco : S. J~x. é ru·edso sor· quauto 
antes ministro c o or·ador· muilo deseja Ycl·o col· 
locado ncss:L posi(~:lo tio que é diguo. 

O orador olrser'I'Oll quo o assumpto Jltllle ser 
esl.mlado, nao sli cru lhesc, mas lam!Jcru cm hypo · 
llwso, · 

.l:l disse o que lho occot•r•eu solm a lhPsc. Qnanlo 
:1 hypollresP, hasta ler· os p:qwis que aconr;>an!ram o 
jll'li,IL'i:lo, pat·a couhncer··se quo a Jll'elt•ru;ao do 
St·. r\lalsou e iufuudat!a; ruas o orador· wío pr·cci~a 
insi8lir, 

1~ !astiuravel que a r.slrea das discussões rio se· 
nado este nnno, depois dr. t;io longa nuscncia dai 
can~:u·as c quando o governo Jr.vautou o lrrado da 
r·uin:t1las linniH\1\S c tia neec~sitladc de novos \ri· 
b~tlos,. srja uin proj1~cto como esfo qnc se r.sl;l 
rlrscu\tndo. 
· E mnis Jaslimavcl ainda é que em seguida a 
qups\:io dus lympancs eleelriccs, venha logo um 
Jll'o.ieclo solrre concess:io de garanlia tio jm·os para 
uma estrada de ferro de uma província I . 
• O goremo esquece-se da situação tio paiz quando 

nao se npressa em oppor-sc a semolhnntes prcten· 
[ties, a eomhalcl-as sem conlemplnrão; mns o 
oradsr ospcr·a quo o governo desperfar:l. · 

O or·:rrloJ' ouvia com sorpr·eza da !roca da Augusta 
Jl,'gmt.c c leu depois na falia do tlll'ono uma pro· 
posit"io inteiramente falsa. 

O Sn. l'o~rPEU :-Uma só? 
O Sn. Z.\r.AmAs : Por ·ora, sú refere-se a nmn o 

para isso pede ao Sr·. presidente lenha a hondÚdo 
de mandar um exemplar da falia do fhrono, des~a 
que foi lirla aqui pela Augusta Regr.nle e não das 
rfuo foram derramadas das galerias sobro as cnhcças 
los senadores, cousa que o orado!· nunca linha 
visto. (E' sutis{'eito.) 

Eis o tr·cr,ho a que se refere (lendo): "Proscguc 
a Ci.l!lSI.!'ucção das estradas de ferro de D. Pedro U, 
da llalua o de Pernarn!Juco, o wio lanlar:l que lenha 
começo a do S. Pedro do Jlio Gmndc do Sul • 
Algumas das provinciacs lambem estão ern nntla· 
monto, mas o eslarlo Jll'Ccario do paz na Eur·opa 
tem conlribuido para emhamcar que outras auto. 
rizadn~ oh!onham capitaes ostmngciros, do que 
nccrssllarn, • 

Hcumla.d:~ !alsidarlc l'CJlC!e c confirma I 
A rossrhrltdatlo de uma guerra a proposito da 

quosl:lo do Oriente assusta os capitalistas europeus, 
mas so liressem noticia c certeza de que as finanr.as 
do Impe1·io Bmsileir·o estivessem prosperas, o lr'11ior 
da {.'(Uorra n:lo inhibjl'ia os capitacs de tr·ansv.r>r·em 
o Oceano pat•a virem c:l frucliticar, :mlcs seria um 
estimulo forte para se tmnsporlnrcm ao Brasil. 

A vcl'llatle, pore.n, ó que nilo as apprr.lwnsõcs d:1 
guerra no Ol'iento, mas a eonvicç:1o de qn•! as 
liuanças hmsilcims v;To mal, 11111ito ma i, npli.~:un 
a rcpu,;Ílancia dos capilaes et!I'Opt!us a emponha
t'CIIl·So l'lll cs!mdas rle ferro no Brasil. 

A corTespondon~ia de Londn•s rio Jol'nal do Com· 
m~I'PID tem t!atlo ao Sr·. Cotcgipo severas c. aspm·as 
li~~ões, e é para rnamrilhar quo S. Ex., esrpwcendo 
as :rdrerlcnci:rs do II!Ctili·e CJark, quli o aconsl'lha 
:1- put' JlCdra eru cima do melhor:unenlos materiacs 
por· alguur lempo--fir.rsso :t Augusta llr.gente dizer 
quo os.c:rpitaos cslr·augoir·os wio ~uor·om vit· ajmlal' 
o llrasil por urolil•o da guerra do Oriente. Quei
xe-se o governo da fehro do mellror·anwntos ma· 
lcl'iacs cm que so deixou anler, lvniHl lento, umtlo 
do rumo o n:io :rll!'ilma a lwsitat'lio o r·cpugnancia 
de ·auxilio do c:tpi!acs cm·opeus :i possi!Jilid:ulo 
d:rquelJ;t guei'I'U. 

O or·:rtlur· ler·:l occasi:io ojlpol'lnna 1le vollat· a 
nwl.el'ia 1:1o imporlault~, e p!~t u agora ao SI'. ulinis .. 
Iro tia l':tZL'lltla, a quem eou!Ju declarar o ru:lo l'S· 

• 

(I 
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tndo das finan~as do paiz, assuma a nt:itudo que as 
ciJ'cumstnncias imperiosamente reclamam. 

E a proposito da al!itutle decidida e cncrgica 
c1uo o govcmo devo tomar e1u conjune!ura t:io 
grave, pode liclm('il ao nohre duque de Caxias para 
p~rguntar-lhe quando prctcnt!e complct:u· o seu ga-

.. 
de Janeiro para a publicaçüo dos debates do se· 
nado. 

Levantou-se a sessão no meio clia. 

Lmete. · ACTA EIII !J DE FEVEilEIHO DE !877 
Desde 2/j do Junho do 187ií, dia do seu nasci

monto," cst:l cllo incompleto, o assim wio Jlodcm 
mais as cousas caminhar. . 

l'llESJnENCfA no sn. VISCONDE JlE JAOUAilY 

Abrio-sc o pnrlarnonto, leram-se rclatorios, apre
sentaram-se propostas c o gabinete sempre incom
pleto. 

So o noiJro presidente do conselho n:1o !cm cru 
monte completar o galún!o eo111 algum ou alguns 
dos doputailos litigiosos do l'aran:l e do Piauhy, 
não lho vê o orador rnz:io algunm para n:io coiJl-

A's ·H horas da mnnh:i fez-se a chamada, c 
acharam-se pr,lsentes 26 Srs. senadores, a saber: 
visconde de Jagu:u·y, .Dins de Carvalho, Cruz Ma
chado, IJnr:io de 1\Iamnngnape, visconde de Abacté, 
Paranngu:l, Barros llarJ·eto·, JJ:u·:io da' Lnguna, Tei· 
xeim Junior, Lu1z Carlos, Vieil·a da Silva, duque 
do Caxias, visconde do Hio Branco, visconde do 
Ilio Grand.e, barão de Col.egipe, Candido Mendes, 
Lei!:io da Cunha, Nunes Gonçalves, Zacarias, Ui
beiro da Luz, Uchl.l:1 Cavalcanl.i, visconde de 
1\Iuriliba, Pompeu, Jl, Octaviano, Silveira da Motla 
e visconde de Nithcrohy. 

pletar-se. · 

O Sn. Sn.vEmA Lono :-Provando assim a tlesne-
cessidade da 7" pas!n. · 

O Sn. ZAcAmAs : Correu algum tempo o IJOa!o 
ilc que a magcstndc itinerante deixou assentado· 
IJUC se conservasse o stntu. qJto ntó :1 volta. 
. O or:H1or mio acolheu jamais nem poderia acolher 
semcihan!o boato. Se ácreditassc, pediria ao nobre 
presidente do conselho IJuC adiasse o parlamento 
par:'i Outubro, c nl'ste caso, postas em ferias as 
camaras, o orauor prol:tlra!'i:t persúauir aos seus 
corrcligionarios CJUe nconsclllassem o seu rei con8ti· 
tucional (o senado sabe a quem se allude) a fazer 
um:i viagem ao Oriente, c o orador umilo instante
mente lho r_ogaria que, ah\m do m~\is, avc!'igu~sse 
quaos as tluncnsües c qual a madcu·a da ea!xlllha 
em que AlexaJHIL·e gun1·dava os poemas ile Homero. 

Deixaram de comparece•· com causa participada 
os Srs. Junquei1•a, Figueim de :l\lollo, Gotloy, 
Anl:io, Diniz, Chicharro, bariio de Camargos, IJaL·:io 
de Maroim, barão de Pirapnma, conde ele Jlaependy, 
Jaguarihe, llirmino, Paula Pc~soa, Silveim Lobo, 
Allncitla c Albuquerque, Pacs de Mendonça, Si
mirnhú, Fcmandcs da Cunha, Saraiva, Cunha 
lligueit·edo, Jobim, Nahuco, marquez de S. Vi· 
ccn!e, visconde do Bom 1\etiro c visconde de 
Caravellas. 

Estudado c bem aroriguado esse pon[o, vollaria 
o estimado c!Jefc dos libcra8s completamente i Ilu
minado. O codigo civil o seus regulnmcn!os nasce
riam como por milagre de seu cerehro, os proiJie
mas agitados no seio do pa1·lido liberal receberiam 
uma soluo:1o prompta c condigna ... 

O Su. l'llES!Dl~NTE :-Peco /iconca ao noiH'8 se
nadO!' pam dizei'· lhe que :i tliscussiio 1levc cingir-se 
;i mataria tio rcrp.wrimento do arlimncnto. 

. O Sn. ZAr.AnrA> pondera que o Sr. presidente 
pede-lhe que termino o. sou discm·so jnsl:uncntc 
rJIIIIndo vae sentar-se (rrso). 

V ola contra o adiamento. 
A li i seussiio fica atliala pch\ hora. 

SIWUNllA l'All'J'll n,, OllllF.!f DO DJA 

O Sn. 1'/illHIDENTE convidou os S1·s. senadores 
para se occuparem com os trabalhos das cornmissues, 

c vislo lci'OIIl sido dados pam a 2" parLe da orde!JI 
do dia. 

Em seguitlt\ deu para onlcm tio di:\ 9: 
A mrsnl:\ j:l dosignad:r, Jli'Ccetlêmlo a I• dis

enss:io ria iiHiit:nt"io do S1·. Vieira da Silva Jli'OL'O· 
g:ulllo o conlrato Cl'lclmrdo crJJll o Dilll·iu do Jlio 

D~ixaram do comparecei' sem causa participada 
os Sr. barão ele Souza Queiroz e visconde de 
StMssuna. 

O Sn. 1• Sl~CHETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offido do ministorio da guorra, de 7 do corrente 
mez, rcme!!omlo um oxomplnr do relatol'io dos ne
gocíos a sou aa1·go apresentado :l camarn dos 
Srs. deputados na presento sessão.-Ao archivo. 

Caria do Dr. ;\lbCJ•to de CaL·valho, olfereconLio, 
JÍara serem distríbuidos pelos S1•s, scna1lores, 110 
exemplares do folheto que publicou cm Paris, com 
refCJ•encia no ll1•asii.-A distribuir. 

O mesmo S1·. secretario declarou que se achava 
sobre a mesa uma dcclara~:io de Nol'l'is N. Kahn, 
ccdcnd_o de toda~ as pl'oten~ües que linh~ para in
troduZll' no lll':lsil o systema de !ympanos oloch·icos 
de segm·an~.a api'escn!ado por Malson.-Ficou sobro 
:t mesa pa1·a sor !,amada cm considcm~ilo com a pro
posiç:io. 

O Sn, l'lii~SlllBX.m tleclm·ou ~uc não podia havoJ• 
sessão por fal!a de numero sulficiou!e do Srs. sona· 
dores. 

Declarou mais que a Oi'dcm do tlin. para lO era 
a mosJua j:l designada, o couvitlou os Srs. senadores 
Jll'eson!es pura su occnpaJ·om eom !rahalhos dr• COI".· 
missões. 

... 
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0' lilefl'-lilo. 

EM !O DE FEVEHEinO .DE 1877. 

PUES!OENCIA DO SR, \'!SOONDE DB JAr.UA!IY, 

~umnun•to.- onmm no mA.- lndica~ão.
Discurso e rcquerimcnlo elo Sr. Leit:lo da Cm1ha. 
- i'rabalhos tle comrnissúcs. ' 

A' H H horas da manh~1 fez-se a chamada, c ar.ha· 
t·am-sc prcseutcs ~[) Srs. senadores, a sabor : vis
coruJo de Jaguar·y, Dias do Carvalho, Cn1z Maclwdo, 
Almeida c Alburrucrquo, ha1'1io de ~fa1nangn:tpo, 
Darros ·Barreto, 'l'oixeira Junior, Vieir·a da Silva, 
Chicharro, Lcitt1o da Cunha, Jagunrihr, Silveira 
J.obo, har·~io de Cotcgipe, 1\nlilo, viswm!c do Hio 
GraJHle, Figueira de Mello, lJarão da Laguna, Zaca
rias, viscoude do Ahaoté, visconde de l\!nritihn, 
barão de Pimpama, Lniz Carlos, harão do Camal·
gos, conde de llacpenJy, Pompeu, visconde tio Hio 
Branw, Nuues Gonralves, Canclitlo ·Mcwlcs c·Cn· 
nha Figueiredo. · . · 

Deixaram do compai'Cct•r com causa par·tieipada 
os Srs. UcMa Cavalcnnli, Diniz, hanlo do Ma
roim, Firmiuo, Paula Pessoa, l'acs de Mcntlon~a, 
Sinimht'1, !Ubcii'O da Luz, Fernandes ela Cunha, 
Samiva, Silveira da Moita, Jobi1n, l';~Jiwco, mar
qucz cio S. Viceule, Yiscoutlc do Bo1u 11etiro, vis
emulo de CaraYellas e \'Íscouclo de 1'\itlJ,•ro!Jy. 

Jleixar·nm ele cornparec:cr Sl'tn causa partidpadn 
os Srs. lJaJ·~io ele Souza 'Queiroz e YÍS<'OIHlo de 
Suassuna. 

N:io houve expédientc. 
Comp:u;coeram mais os ·Srs. Pn1·anaguil, Octa

viano, Godoy, Jtulqtwira c duque de Caxias. 
O· Sn. l'llllSIDilN'J'Il nlll'io a scsslio .. 
Leram-se as ~tetas de 8 ü 9 do corrente, c, mto 

havendo quem soh1·e c!las fizesse observu~ücs, 
foram lindas por approvadas. 

O Sr. P01npcu, o!Jtemlo a palavra pela. ordem, 
mandou il mesa a carta imperial ele no1neaçtío de 
senador elo Imperio. pela província do Hio Grande 
do Sul do Sr. warquez do llcrval, datada de H 1lo 
.lanr.ii'O do cot•rente anuo. 

Dtlpois de lida, foi remeflida :l commissão de 
eonslttuiçfio para dar parecer com urgen~ia. . 

PHIMEIHA PAH'l'E DA OfiDEU DO DIA 

algumas obscJ•vn~ões que motivarão o yofo que 
houver tio dar soiÍI'C a mesma indicação. 

Sr. prcsitlente, pc•l'lcn~o no numero daiJuelles 
r(uc s5o intJ·~msigivcis em maferia de eumprunenfo 
t c elovor; eSCJUO•~o-me cnl~1o de todas as conside· 
l':i("ies pessoaes, ·por IIWJS valia fjUC ellas tenham. 
E se assim procedo em circumsfancias ordinarias, 
fJU:IIHlo e!Ias s~io coliJO as em quo !lOS achamos, 
sou ainda mais cseJ·upuloso, não achando motivo 
para rrualf{uer llcsitar.~io na Jll'Cfcrcncia que.devemos 
dar ao fjllC ftlr do inÍcressc publico a considerações 
pcssoaes que porrentura se julguem por ellas 
oll'endidas. 

Srro escusadas, a meu ver, senhores, quaesquer 
considerações no intuito de photographar o esfado 
financeiro do paiz. Depois de se ter cllc incutido 
em todos bs espíritos, obrigou o govemo imperial 
a dcixa'r a~tigas usanças c. vir -ao seio. do parla
mento confessar a existcnem de um tif{iCtt. 

O Sn. FrGUF.InA DE MEr.LO : -'-De quanto? 
O Sn. LEITÃo DA Cu~mA:- O senado sabe que 

no rclalorio lm pouco apresentado pelo illustmdo 
Sr. millistro da f~~enda, temos j~l demonstrado um 
dt!{tcit de sotc mil e tnnlos eonlos. All!n) disto, te· 
mos presente o que a respeito do estado financeiro 
do paiz nos disso a falia do throno, da qual V. Ex. 
pcrmitlir<i que eu Jt,ja apenas o seguinte topieo: 
(lendo)·" •.. e de lJom conselho a !tender· somente 
aos !Jlcllrornnwntos, que mio possam ser· adiados." 

Senhores, é scmpt·e rungente o eonsclho que nos 
indica o cumprimento do dever, quer na vida parti· 
cular, quer na puhlica, <J quando acabamos de 
ouvir exarado este conselho na falia do tlrrono, não 
sei como nos atreveremos a aulorizar uma 1lespeza 
ele l!l:OOOJJ mensacs, sem que a utilidade dessa 
despcza stlja sufficientemcntc dcmoustmda. 

Sei, Sr. Jll'C'sidcntc, quanto dolorosa é n posit;!lo. 
dllfjl.JCllos que, nll'r·ontando a opiníío geral sobro 
qualqtwr assumpto c pl'incipalnw, to certas consi
ticl'açücs a pessoas, se atre\'Cill a dizer o rJUC eJh 
tandem em éump1·imento 1lo seu rlcvet·. Entretanto, 
se hn circumstancia cm r1ue scjaneccssm·io :rssurnir· 
mos esta posir.<lo, é justamente a cm que o paiz so 
acha. . · . • 

'I' orei oceasi~io, Sr. pr·csitlcnfe, no correr• tia 
sessão c nas rlillerentcs discussões que atJni terfio 
log:rr, de dcscnvolror este pensamento ; 111ns por 
hoje limitar-me-hei ~l questão sujüita. 

·Jxll!r.AçXo E' c lia, S1·. presidente, uma ejucslão comploxa ; 
Ent1·ou cm 1' discuss:io a indkaç~lo do S1·. sena- pr·cmlo-so a fac! os I'Cecntcs, passados no seio do se· 

1 t 1 1 n:Hlo c que e imprescindível re,lembrar. 
tlor Vieira da Silva, Jli'OI'O~anc 0 0 con I':I 0 cc tJ· O scuaclo ha elo rücanlar-so d·J nue cm uma elas 
hrado pela mesa co111 o Dun·io .Jo llio elo Janeit·o ., 
llam. a Jlllh!ieat.~~io dos debates do sonado. scssües· passa!]~Js, liOI' occasilio do honrar! o senador 

pela provineia do !lia elo Janeiro pro[JOr a reforum 
O 'ii•·· ]~cHi'i~l ~~a !Ccaa1~::l :-51'. ]ll'CSÍ· do 11101lo JlOI' que cr:nn publicatlos os nossos t!is· 

denll' on quizet·:t litnilnJ'-1110 a dai' um voto sym- •~ursos, o senadorcsolvouquc a mesa ettlittissc o sctl 
l1olic~ a fa\'Ol' ela Ílulica(~t1o que se diseule, 11~10 só. jHil'CClJI' acerca elo assumplo. A rncsa elr.n um varo· 
pela cslirna e e'onsiderat;~io ejtto 111e Jli~JI'cce suu coe solJt'P; a mater•ia, pat·cct'l' fJUO, sn Jmn mo leul· 
tlluslrado auto,·, conto porrp1o S)'lnpatluso COJII a b1'1l, sollrcu motliiicatJiies na vot~ll'~1o do senado. 
Clltfll'cza jol'llalislica a efuo ella s0 t'l'ft•J'I', o que, 110 A mesa como f]lJn rêlralrio·so a 'e,slo respoilo tJ 
lilt'll eutelulcl', 1\ digna t tJ anÍIII:l~tío c de toda pro· lol'llou-se sohrc •.•sle assn111pto (ll'I'J',Jilamonto neutra. 
lcc"ão licila. Eul1·etaulo, coriSÍller:tmio tio g1·amlo No come\'0 desta sess:to, ~IIII os de abrir-se a ns• 
pt:.~o rne o!Jri:;a a sujl'iliil' no juizo do scnmlo scmhl•la gorai, anuunci:\l':JIII lotlos os joi'Jl~ws dos i<~ 

Yi'~. l ·1 
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cc.r·tn que a mesa facultava a entrada no recinto a 
todos que rJuizessem apanhar· os delmtcs rlcsl:t casa 
p:rra ser·rmr pul.tfic:tdos. Altl'io-sc o parlamento. O 
quo pnrccia Jogico, st•uhorcs, em que a mesa pU' 
zcsSil em conctll'l'Cncia a puiJiica(~río tle:\se tr·ni.Jallto. 
Isto o o rJI!O or·a logico c tlecor·ria naltu·almenle tio 
pi·imeiro acl.o rla llll!S:t. (apoiado). Entretanto, COI'· 
rcmm alguns dias c fomos como que sor·pr·cmlídos 
pela indirrt~:To tio honrado membro pela província 

·do i\larnnhao. 

O Sn. VmmA nA Srr.vA :-Nrío haure sorpt·eza. 
Porque razão haveria? Onde csl<i a sorprcza? 

O Sn. Lm-r.\o DA CuNnA :-Por· w1o ter havido, 
como era natural, acto tia .mesa a!Jrintlo concur
rrncia para os lraballtos do senado. 

O Sn. VmrnA DA Su.\'A :-A mesa teve lotlo o 
mcz de Janeiro para cltaruar concurr·encia. 

O Sn. St!.\'P.JnA Lona : - Abrir a cóncurrencia 
mesmo. Ainda é 1empo. 

O Sn. Lrm•,\o DA_ CUNHA: - Sllnhores, lemo 
cmitlir .10 srmado n minlm opinião sobre eslc 
assrwq11o; mas emlim direi sempre que n miuha 
opinirio ó a do honmt!o membro pela pr·ovincia do 
Espirilo Sanlo, iBlo é, que o senado deixe C)l!ll.as 
cm prezas jomrtlislr<:as,. que estiverem no caso de 
publicar· os seus lmbalhos rlial'ios, o fa~am imle
pcrulcnlc de subveno<1o. No meu fraco conccilo, 
creio que haveria quem publicasse os lrahalhos 
do senndo independente de subvonç.rro. 1\fas, em
fim, como a rninha opinirio e a do honrado 
memhr·o pela província do Espirita Santo n:To po
der·r1o, ccrlamcntr., prevalecer, collocar·-mc-hei no 
ter·rl)no da subvcnçr1o. !lias ahi, senhores, é preciso 
ver por·fcitamcnle demonstrado que é absolutamente 
irnpussivol f'azl)r' esse ser·vi\'O por quantia menor dr1 
consignada na indicação que se discute. Mas, prcH-

0 S)t. ~nvz MAeiiADO :-N:io podia fazei-o sem a cindir dessas .diligendas e votar pela indicaçau .• 
anl.orização do senado· is lo é, por urna despoza do 19:000;5 mensaes, é 

O Sn. SII.YElllA Lono :-Podia, estam JJO seu 
rlircíto, E' negocio que lhe Eslava incumbitlo. 

r"alrnonlo um facto inqualificavel, repito, nas 
cirwmslancias acluaes do paiz. 

O scnatlo, por· outro latlo, ha de recordar-se tltl 
!rue O honl'llllO presitJcnlo do r:onsef110 dO gabinete O Sn. Lr,l'lo,io rü Cur-:uA: - N:lo quero irrogar 

ecnsum :i mésa •.• to 7 tlc' 1\larr;o, por• occashio dll so perguntar aqui 
O Sn. VminA DA Su.\'A :-Nem cu. 
O Sn. Lr.l'do DA CGNri.\ :-... IJmuulo nrTo fosso 

por outro 1110liyo, pela immcnsa ':ousitlera~ão quo 
mo merecem os St!Us tl1guos uwmbl'Os. 

O Su . .Yumu DA Su.vA :-Logo, não houve sor
}ll"eza. 

O Sn. Lr.IT,\o nA CuxrrA :-Sou, por·óm, ribri;::~•l1 
a perguntar rl mesa qual a razão por que não :tiJl'ÍO 
concuncncia para os lr·aballws da t:asa. 
-o Il.io de Janeiro, ~cnhor·cs, tem tr·es jomacs tle 

grande formulo e :tvnltnt!rt cir·~ula~:lo, o .TOI'IIU/ 
1/o Commurcio, o Diario do Riu e o G/ul1o, c eutrc
tanlo fll'CScinde-sc tia concm·roncia, tlesle ado no
t'.e~sario c como que logico no assumpto, par'a tlru·-sc 
a uma dessas cnrpr·czas os lrahallws da casa me
•lirurle a quanUa tll) 10:000.? meusacs! A mnsa 
oll'enrlou-se com :t votar.rTo do senado cm uma das 
scssõcs.passl\'l.l:ts 'I NrTo devia oll'entlcr-sc ... 

O Sn. Su,VElBA Luno :-Apoiatlo. 
O Sn. Lrm·,io DA CuxrrA :-... devia assumir a 

surt posie.rio o voll:u· ri 'Jucsl:ío tantas qnanlas yezcs 
fosse mi:it.c~r. · 

O Sn. Srr.vmnA Lo no :-·.E conlinnnr nó cslylo 
(011\':tYCI. 

O Sn .. Lrm·.\o liA Ct1:-IIIA: - Eulr·clnnto, rt'pílo, 
a mesa calou-s:!, deixou ~no o st•nndo inh~iasse 
\111\a 111Cclitf:t f[LW, lll'l'rrrililllll OS ftonr'IHIO~ merrdJr'OS 
da meflil. IJW1 llws dign, em mnis J1I'OJ1l'io da. lll!JBina 
masa. r• !arrio rprr: Irei tlu enndnir as rni11lra~ ollsüt'· 
,.ll!."ir!s pedi11do IJIIO st•ja ella onvitla wlrr·o a in
tliea~'ão. A lllesa, I] III! de \'I:\ ler csl nrlado pal'li
eulanrtcnle eslrt tpll!slrio, ti a eourpeleulo pam tli
zel' .. nos ~c· lliio ~·~ passivei. l'azt~l' Pstn 80l'vi~~o por 
monos tle,;la arullatla rpranlia. E' csla rt mi11lra 
fjUüsl:io. 

se o J)iario OjJlcial não porlía publicar os trabalhos 
das camal'lls lngislativas, nos disse ou respondeu 
por ollkio r!íl'igitlo 11· mesa, olficio t:ujo conteudo 
foi presente ao Renado, que o Dia1·io O!Jicial propa· 
rava-se p:H'a yuhlícar esses tmbalhos, mas que _ 
~nlúo não porlra encarregar·-se dolle, que prepara
va-so para isso, c breve estaria habilitado pam 
fazei-o. . · 

Om, ha IJUanto tempo foi isto? 
!fa tros armas. · 
Pcl'fPtnlo, pois, ao honratlo ministro do Imperio, 

unieo dos nunistros quo ora cst:l prasento, se o 
Dial'io Officialnão cslrl ainda habilitado pà1·a pu
blicar· os tr·nbalhos das camaras? 

Esta questrlo, senhores, !cm graiule im[lor·lancia, 
porque e preciso dar· oulra posit~ão no jornalismo 
do !mpono ao Dian'o Officwl. Nrto somos lcsle
munhas do ll'iste papel que o Dim·io OJJicial cslrl 
fazendo no jol'!lalisnro do paiz ? • 

O Sn. FrGUE!lU rm MELr.o :-Isto e exacto. 
O Sn. Lrm.to DA CuxuA :-O govcl'llo imperial 

pr·onmlga um acto da maior imporlatHlia; o .Tol'nal 
rio CollliiWr·cio, o Globo, o J)ir!l'io do Rio, o publicam, 
mas o Diro·io OJJicial nem palavra dir. sobre elle! 
Ainda ha pouco, penso que as nomeações dos novos 
sunarlori)S for·arn pulJlicrttlas cm lotlos os jornacs 
t!iarios quatt·o ou seis tlias antes do jornal offi-
dal dar noticia t!ellas I . 

Ainda mrti!l. Ilu'entr.ntlo quo a cxistcncia de um 
jllt'll:\1 chnmnt!o /Jhu·io UJJir:iul implica, pl'incipal
'mt)rriiJ, o tle\'t!r' do explicar· os adas tio govr.r·no. 
O J)iuJ'iu Ojficial n:1o piitlo ser· jornal de polemicrt, 
mas devo ler especialmente por missão explicar· os 
actos tio goyerno, . que for·om mal aJu·odat!os, 
adullcr•arlos, tlesnalur·atlos pelos jornaos tlrt oppo
sidío. Ora, pergunto ao senado :-Qnaes foram as 
vózcs l'lil IJUC o lJi(tl'io Ojjicial tem oxjllicutlo o~ 
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um dever intloelinavol, dever quo nunca foi tl!o 
gmvo como na actualidade. . , . 

A falia llO throno. nos diz que lm compromissos a 
satisfazer, c por wnscrJII<liWia que é da bom con· 
se/110 qne niio faoanwR dt•spe:;as qtte posRam sar 
adiadas. N:lo ora o thl·ono fjtiOJlOS devia dizer isto; 
nós é qno deviamos jll'incipiar · pot• dat• o exemplo 
da er1onomia, porqur, é o primeiro devm· do I'C• 
jiresentanle da na(ii\O. zolat• a fortunaJJublica, ler 
em mcllte as economias hom entendi as. Entt·c· 
tanto, j:l passamos pelo dissabor de ouvir este 
pungQrite conselho da .coroa I E it-emos tlqsle!n· 
brar-nos dcllc, decretando, corno cconorma Hi· 
terna de nossa casa, uma dospeza de i9:00UJI 
mensacs, sem lfUC esta dcspeza fique plenamente 
demonstmda? Não o dovcmos fazer, senhores. 

actos do governo? 'fão poucas Icem sido que nfio 
vale a pena fazm: mcn~rro dc!Jas. Enl~elanlo, o go· 
vemo vd-se na mdeehnavel necessitlmle do fazer 
oxplicnt· sc'us actos nos enh·elinhados llo Jornal do 
C_ommercio, rnediant~ gmudo~·dcspcza. Todos os 
dms nós o lemos. h porque so dtl isto? PorrJUC 
mio srro ess~ll ~e tos. e~plic:ulos no pial'io Official? 
Porque o Dwr10 Offwlat nao tem cu·culacão bas
tante para. serem lidas essas defesas. E poi·que não 
tem essa cn·culatlão? Pela sua nenhuma iu1porlancia, 
porque . tod~ o paiz est:t ·pot·sn~tl.ido qne g:_tsla 
tempo JJ1Utt_l ~Clldo O DIUI'IO 0/JICWf, que UIIICa· 
mente pub!tea o expediente tios tninisterios, por 
exemplo, urna ot·tlem mandando fornecer citares 
pam o :u·senal de guerra ou mal'inha, ou a no· 
meaç:lo do arnanuonses para alguma roparlito;to, ou 
cousas semelhantes. Eu, Sr. presi~enlc, hei de afinal dat• o meu voto 

pat•a a despoza com a puhlica(':lo dos nossos de· 
UM Sn. sr~NADon~-0 que os outl·os jornacs tam· bates; mas hei de dai-o cm termos, hei de d:il-o 

bem (Jllblicarn. rela quantia quo vir rlemonslra\la que é impresein· 
o Sn. Lmüo DA CuxnA:-É verdarlo. tliyol ; mas como ost:la imli~ao:lo do men ltom·arlo 
p t t 1 c . illustl·ado anti;:o pela provinda do Mr,ranhftv, 
. O(IO, por an o, aos 10nrados mr~mht·os tl.o minis· n:lo tl possivcl. Eu vou demonstrai-o ao senado, 

ter~ o actual, ao qual mri prezo de pmstat• apoio leal cm detalhe. . 
e smccro com as reservas das obscrYatlüos que cm D' · d' í 
occasião competente rne oecot·rercm; peço-lhes que " 1(: 1~~~~ll:tc~~L~ ~or todos 08 trabalhos espcci· 
tt:abalhem para dar ao Dirtl'io 01/icial uma posirão ficados neste conti·ato a ClllJII'Cza recober:i mellsal-
t!Jversa da em que está. · ment1l do thesom·o nacional a fjuanlia do i!l:OOOz,5, 
o Sn. StLYl~tnA Lono : - Ou supprimil-o. á qual liJ/'IÍ direito desde o começo clus sessões Jll'C· 

O Sn. LEITÃO DA C'uNnA · - Mcrece!•:í a. pena, Jlftl'atorias, etc. 
principalme.nte _nas circumstancias actuaes do paiz, Oh! senhores, o gue fizPnHls uús tlurantc as 
gastar o d111hotro que se est:l despendendo com 0 .sessões preparatol'ias? Desde 2ü do Dezembt·o a i 
pal:icio ~uo. ora s? :dilica ~a Guarda· Velha, p~ra de Fevereiro tiyernos sessões prcparatol'ias; mas o 
que o Dtat•Ju Of/wurl contmue como csl:l 'I Nlll· que fizemos ni>H? Ouvimos ler algum expetlientc; 
gucm poder:i justilicar onl:Io semelhante dcspeza. e at~ o honmdo seuatlor, prcsitlcnte do sermtlo, teve 

a l.wndarf,~, pura não uos Jncomnwtltll' todos os dias, 
Eu entendo, St·. prositlente, ~no desde Ires an- do dar ns sessões pl'oparalorias intcrpollatlamonte, 

nos o Diario Offidal porlia estar 1ll hahililado parit de quatl'o 0111 rlualt·o c tio cinco cm cinco diás. 
publicat• os trabalhos das cnmal·:ls, pot·quanlo o . Altcnrla 0 senac o :i esta circumslancia: de f[Uatro 
Sr. presidente do conselho de 7 do Mar.,o, o hon- cm rrnalro 0 de 1~iuco cm cittt~o dia R liyomos sessões 
rado scnatlot• pel:1- provinda do Matlo Grossos prcpara!Ot·ias, 0 fmymuos hoje do dar vinte ü tantos 
disso-nos que, n:lo oslantlo cnl:To a J'ollm oiJidal contos a um:1 cm preza por osso trabalho, trabalho 
habilitada para se incumbir desses trahn!ltoH, 'o negativo? 
govemo pt•ocut•ava collocal-a nessa posit':To. _01'11, N:to ha considct'(!\'ilo a pcss9a alguma que me 
parece. que o pt·azo elo lt·cs annos cm su!fictente possa resolver a tlal' um voto sellwlhJmte. . 
p:u·a IJlW ~ssa promessa estivesse ronlizadn. Ainda outm razao. 

Eu disse ao principio qtw a fJUÓsl:ío Cl'a com- E' de simples intuitl:ío que esses contmtos sejam 
ploxa, porque pt·enrlia-su a factos rcccnlos, passados feitos pot• um anuo, para vigorarc111 dumnto 11 
no seio tio senarlo. Um dellns foL o que acabei tio scss:lo annual, porque t\ claro que no lim do anno 
mencionar, rela ti vameute ao Dim·io Of/icial; outro podem apparoem· cit·cumsttuwias que ütt'am com · 
foi a votao:to do senado, para !JUIJ a mesa tomasse a quo o contrato não conlinuc. Pó de, por exemplo, 
primcim posição na lfUCst:io da publica~:lo dos o Dim·io OJ!icial dcdat•ai'-Sc habilitado pat·a pú· 
l.t·abalhos, n:lo so rcwlhcssc ao silencio, como foz, hlicar os trabalhos rbs camat·as; pórle 'outra 
tornando-se ncntm absolut:llúento em assumpto tio qualquct• emproza Jli'Opot·-se no uJçsmo scri'ioo J,lOI' 
lanla itupol'lancia. metade da fJUalllia, ele., ele. Porl~nto, t\ intuitiVO 

E11 seria lovinno, sn 1110 pcrs11:uliss') tjlle a minlta <JUO esses contratos dcn•m sot• fetlos apenas por 
opi_n~:to podia procotlot• ua uteulo d~ scnai'lo. on um :umo . 
rltl'lgu· suu compot·tamonlo a rslo t•espetto; por ISSO Enlrclnulo, o hont·mlo scwulor, pela rmlacr.:io do .. 
liutito-me a protrslat• contm a docrolal':To de rios· sua intlica!.',:1n, <]tU' I' <JUC esse t:nJttral.o seja feito pàr 
pczas senwlltantes,_ som que ellas sr,i:nn ca!Jalrnunlo tempo ind••Ii11ido. · 
detnonslradas; hnt !ln ~l>nrpm negat·-llit•s ·o meu O anno alrazatlo a dcspe~.a ct·a tltJ' 18:000$; 
vol.o. J~ n:io nte litnil:u·ei a isto; lwi do colllhalr•l-ns este anuo propõe-se elevai-a ti l!J:OOO.:), com mais· 
eom lotlas :rs J'ot·~-as que usl.ivur<>llt :ru mcn akauct•; o uddt'odo du vinte c lautos eoulos pelas sessões 
(IOI'tjtlC entendo fJttt>, assim procedendo, cnutpro [IJ'OJlll<'alorias! 
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Mas, diz a indica~:ío: Não lw quem, tendo. de CUillJlrir um dov~r, deixe 
" Salvo· este caso (falta 11e ClllllJH'ÍillCillo de a!- de lutar co111 esses interesses, com esses embara~.os, 

. guns ílos deveres), a ncnlmma das 1~arlP_s conlm: nascidos das tacs considora~ões pessoaes. 
tantos ser:\. licito tlesliga1·-sc das olmga~urs aq~u Eu nelw qno um amigo politico, que, sem o · 
incertas sem que previna :l ?LtlJ'a cou1 ::ntcccílencH1 menor inlcrcsse, com a maior lealdade e ale por 
de deus mezes 1111108 de almi'·Se rt sessao... syu1pathia pessoal cm rclar.:ío a algum memhro do 

. . minislcrio, assumo uma ]lÓsi~.iio destas, eleve ser 
Ora, redigido o contyalo por esta. f111'ma, ll f<u:•1 estimado c pJ·czado ]lO!' l)i!c, o quanto a mim, par

ao duvida que deyo YJgomr por m:us de uma ses· licnlanncnlo peJo Sr. minisfl•o da fazcncla. 
s~o, porque o honrac~o membJ'o CJ!Wl', cm abstraelo, Oll'crcc;o.Jhe os mcns sl'rl'iJ,os c a minha palavra 
qu.c haja, para roiletsão do contrato, dous nw~csl para deJ'chdeJ-o e justilic:u.' os seus actos nesse 
de antecellcncia da abertura da scs~ão. . • leiTono. . 

Podemos nós votar semeiJJantc d1spos 1~'ao? En· E entendi, Sr. presidente, f[IIO era lauto mais 
tenllo que n:io. . . _ . . . ncccssaria esta dcci:Jrar:io do minha parll', !JlW, 

Portanto, Si·. ]li'csalcntc, 0~1, nao_ quctend? sahu tenílo cu sido honrado com o voto do senado 
t1:1s mins P!'escripi:Js :i esla .<hscu~sao, ~~~JC u Hill'?- pa1'a memhJ'O da cornmisstio do ort'amcnto, imagino 
c1ar a ut!IJdado da malcJ'lll; nao quumHio Jllaí~ o rrue cu c os meus hmll'ados eollegas leremos de 
·~ans:u· a altcnr.ão do senado, ponho, JIOI' om, aqt.ll fazer a cslcJ res[h'ilo para regu!aJ'lllOs arJnillo I[Un· 
termo :is minhas ohscrvar.õcs, reservando-mo o til· se !em da11o nos annos anl.el'ioJ·cs. Teremos de 
r~ito de vol~ar ü trih~na, sc_por acas2.aq.uel.lcs, r1u: assumir uma gmye responsabilidade. Pot: 1~iulca 
hvcrenl de •mpugnat as llllnhas Jtlu.Js .!pJescnta parle promctlo ao senado que; na aprecwçao da 
J'cm . .11'f!Urncnlos rruc cu entenda !Jlle dc1'CIIl ser dcspcza dos tlílfcrcnles ministcrios, hei do sempl''' 
contcslados. . . . collocar-mc na posiN1o que acabo de definir. 

Conelnirci, pois, pedi mio que esta Jllíl!Ca~:lo v:í a 1'enho conclui do.' 
mesa pai'a dar sobre ella scn pareecr. Foi lido, apoiado c posto CJll discuss:To conjun-

Se um pi'Ojedo, rrue vem tla e:unara dos Srs. de· ctamente o sc•uinlc 
pulados, n:ío entra cm discuss:ío. sn~u u~l ]lareccr de · 0 

commissiio, JlOl'fjl!C ha t!o QSL.t IIH!Jcat:tto entrar e:.n . JIEQVEilUCGXTO 
debate, Rer votada, sem ~o. n1o11os sall.crmos a ~111 
nião da mc;m, que ti a comrnJsstio Jll'OIJI'lll para tllzt'l' 
sobre c !la? Entendo que nGo. 

O Sn. Cnuz ~V.r.11Ano : - E' do rorrimcnlo-; 
rtuando n:io se requer que haja parecei', as indica· 
~úcs são logo sujcilas :l votação. 

O Sn. LEI'!'.\o nA Cuxu,\ : - Pois cu rccrueiro ; 
se o regimento o exige, eu rorjuciro qnc a indicação 
vil tí mesa.· . 

E faço-lho um pedido: peco-lhe que s.eJa franc~a 
sobt·e este assmnrJto. Devemos csper~1· Jsto·; was 
peco-lhe sem\1re que seja f1·anca, .rrue tlJga·nos real· 
mente o que 1a sobre este negocio. 

O .Sn. DrAs DE CAn\"M.uo : - A mesa tem siílo 
sempre franca em seus pareceres . 
. o Sn. LEn•,\o nA Cu:mA :-Se :t mesa entende quo 

não é possível fazer-se esse serviço por menos c!:7 
avullat!a quantia du 10:000$ rncnsaes, eu desde Ja 
lhe hypotheco o meu voto. 

O Sn. SuNEIHA Lona:- Sem concurrencia a 
mesa n:1o pUde responüer a isto. 

O Sn. LEn',io DA CuxnA : - Mas C. preciso que :t 
mesa nos diga eom franqueza se entende rruc t\ 
il\l~l'CSCÍndiycl f~Zt'l'·SC CSSl\ t!espCZl\,. 

::ir. presidente, cu acho qu~ a maJor prova do 
considcrar.:lo do estima c de J!ltcrcsse, qne posso 
ilar ao miÍJistorio, t! a~swnir a posiç:io do Jiscal das 
despezas pu!Jiicas. Creio que o minist~do ntio lol':i 
amigo mais sincero, nem ma!il provcllnso. do que 
CU C J]O f[Uil aljl!CliCS tjUC fjli!Zl'1'CIH l\SSil\1111' t:un· 
bom a musma posi!;.:to, posi(::io dcsagratlavcl, Sll!l ; 
porque scmlH'C é de~agl·~tl:ll'l'i, rt•pilo, c:onl.rarl.~ll' 
1nlcrcsscs J)cssoacs) ullcrüssl1S pt·tv:lllo~, que ~jln 
um dos "1'1\mlos males rJUC acabrunham este p:uz I " . 

· " Rcqnoiro que a indicar.:1o v:i ti ll!esa pam dar 
pare~or solH'C ella.-Leitao du Cunha. "· 

A discussão ficou adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA OHDEi\1 DO DIA 

O Sn. t•m;smr.x•J•g convidou os S1·s. senadores 
para se OC!:Uparclll eom os trabalhos de coJJllHis· 
sues, visto ser a ~' pa1·te tln ol'!lem do dia. 

Don C! li seguida p:ll'* 01·dem do dia H : 
'l'rabalhos do CO!lllllissues ." 
Levantou-se a scsstio iO minutos depois do meio 

dia. 

UAEI'ilNIW 

A's H horas da manhã nc.h:u·am-se presentes ii 
Srs. scn:uloJ·cs, a s:tbm·: conde de BacpeJHiy, Pam
Qagnd, Octaviano, viRconJitJ Jlc Almcttl o viscontle 
tlo Ui o GJ'illlJ)e. 

O Sn. J<JlllRliJllXTJ; convidou os S1·s. l'lll'llllagu:i c 
Octaviauo pnra sct·vírcm na wcsa eomo {nu 211 ' Ru
cmlaJ'ios. 

E111 ~cgttitln tleda!'OU IJUe n:lo lwvia sess~:ol luas 
que ia IeNe o expcdit!nto IJUC w achava soure a 
ruesa. 

O Sli. 1" Si·!I!\JE'I'Allltl len ug ,;eguinles offi,;ios: 
Do minislt<rio d:1 fazenda, tlu ii do cOJ'J'enle lllPt, 

em roBpnsta no do srnatló 1lc ~lltlu Agosto /ln 18i:i, 
lntnsmilliwlo côpi:t do ollicio JiO qnnl a pl'Haidoneia 
da província tio IUo de .lanciro tlü coula dos mo-
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ti vos ·que aeonselharam a transferir para o Jogar 
da eslat'ão do Ouro Fino, na estmda de forro de 
Pedl'O II, o registro da Sapu~aia, onde m·am ~onfc
ridas t.ts guias do _eaf~ t•xpe•!hlas ~ela. recebedoria 
IJUO allt tcn! :1 JH'OVIncta de Mmas Gcracs.-A quem 
Jcz a requistt'ão, ·. 

visconde de Nithct·ohy, Uchóa Cavalcanti, Loi!~o 
da Cunha, Pompeu o 'Diniz. 
· O Sn. t•tmsroENTE dcclaí·nu que nfio havia soss~o, 

nom expediente para ser lido. 
O SÍt. 2." sEcmn·Amo leu os seguintes : 

Do Sr. Jmriio do Cotc~ipc, de H do cort·cntc · 
comrnunícando que deixa do compnrccar :ls scssüe~ 
por achar-se anojado cm consrqucnt:ia da morto 'i! e 
seu sogt•o o conde de Passé.-Ficon o S<'!lado intei
rado, c nuuulou-sc des:uwjar o St·. senadot·. 

~rendo compartJcido mais os St·s. barão do M:unan
guapc, Leil:io da Cunha, vis<:otulo do Mm·itiha, 
tiodoy, Cruz Machado o Diniz, o Sr. pt·ositlonle 
convülou os Srs. senadores pai'il se occupat'L'II! C•llll 
trabalhos de commissGe~, visto terem sido dados 

' I 

PA!lECEtmS D,\ CO~rmss:io JlE CONSTITU!ÇIO 

I'' A' eornmiss:io tle cons_títuiç:lo foi presente, p_or 
onl<!lll do senado, u1i1 officw do Sr. senador Vts· 
~Oilllo do Bom Uctit·o, dnlntlo de S. Petersburgo cnt 
ü do Setembro do anno findo, nó .qual pondera que 
achando se na Europa, por haver sido designado, 
corno gentiJ.Jwmern da imperial carnam , p:1ra 
acompanhar Sua Magostaclo o fmperador, na via!{em 
que ernpt·chemlcu com o conscntirncnto d:t assemb lóa 
geral, o nilo podendo consct·var-so f<ír•a desta Côrle, 
dur:mlo o tempo das sessões legislativas, sem liceu; 
('a da augusta. camara,'a que pertence, pede por isso 

pam a ordem do din de Jwj<J. · ' 
O Sn. I'Ugswi~N·m t!t•u a seguinte ordem do dia 

para l:J: 
A mcsnw j:l designada. que se conue1la a referida Ji~nn0a, ale fjl!O cesse o 

ACTA E3! l:J DE FEVEHEli\0,7JJJ~ 1877 
"' 

l'lli~SJOBl\'i:IA !lO· S!l. \'ICB·PIIESiDBNTg CUXDI~ 
11.\JWJ~l\'D\' 

mal iro allcga,]o. , 
A commiss:io tlc eonsliltli('iio, altl•ndondo ao mo

tivo IJUe cxpliclL a anse11cia do Sr. senado!' vis
condu do Bom netiJ·o, tl de p:u·ceet• que seja 

DI~ cotwctlitla a Ji~cn~a pedida na forma do cstylo . 
Sala das ccmmissücs rio senatlo, cm 11, do Fe • 

vct·eit·o de 1877.-.f • .!. Td.reim .Junio1·.-Viscond c A's H hoJ•as <la mnnh:i acharam-se presentes 
oito Srs. seuailores, a snlwt•: conde de llaepnndy, 
Vieira da Silva, Lcit:lo da Cunha, visconde ilc 
Ahaeté, Paranngu:l, Zacarias, visconde de ilfuritiua 
e. Figuoil·a t!o Mello. 

de Nitltcrohy.- J. J. Fúnnmles dn Cunltn. . . ,. 
2o A commiss:To de co11stitnic.üo foi present,,, por 

ordem do senado,, 11111 olficío do St·. senado!' Fi r
mino Hod t•igues Sil\•a, datado do 18 de Agosto do 
anno findo, 110 rrn:LI partillipou IJUC retirava-se 
nnrrtwlla tlala para Europa por motivo de ineofl_l· 
modos do sande, e, COIIIO 11:10 possa comparecer as 
sesstics do sonatlo durante o corrente a11110, so
Jieil.a a neec.Ssnria licen~1t pa1•a consr.11'YaL·-se a.u .. 
solllc dut•ante o tempo do rdel'i<lo pei'Jodo Jegts
JaiÍ\•o. 

' O Sn. PI!I~SmJ~NTE convidou os Srs. Vieira da 
Siha o Leil:1o tia Cunha pam to1nat·om assento ua 
mesa como 1• c 2• secrctarios. 

Em seguida declat'Ott·que u:1o havia sessão, mas 
qun ia let·-so o oxpet!iente 11110 se achava sobro a 
mesa. 

O Sn.Vu;fiiA ll'\ Su.YA,snt·vitHlo de i" se~rotario, 
leu o sc"uinte: 

Ofiici3 do ministel'io tlo lmperio, de 10 do cor
reu te rncz, <leclai·anrlo lfUO Sua Alteza a Princeza 
Imperial He;;enlc ficou mtoil·atla tias pu:;soas que 
corupocur a !Ilesa do sonar lo na presontr! sessão.
Ao archivo. 

O Sn. t•tu~swt~wm eonvidou os Srs. sPnadot·es 
pan1. se occupat·em com lt·ahalhos ck conunissües, 
visto terem stdo designados para orden\. do' 1lia de 
hoje; o rlcu pam ort!el!l tio dia H a mesma j:i 
tlcsiguad:t-t!':tlJalhos de conunissC,es. 

AC'l'A J~ill H UE FEVEBEII\0 DE 1877 

A commissiio, eonsirlcrallllo o motivo allegado, 
e tcnrlo cm l'isl.a os JH'ccodetlles estabelecidos por 
osta augusta c:un:li'a, tl de p:u·nccr· tJUC1 de co~f~r
mitlade com os mesmos precedentes, seJa concedtda 
a 'Jíer.uçn pedida. 

Sala das commissões do scnatlo, cm H de Fc· 
vct•eit•o de 1877.-.T. J. 1'ci,veira Jttnior.-Viscowlc 
da Nitlim·oh!I.-'-J, .r. Pe/'llandt•s dtt Clti!lta. 

Fieat·am sobre:~ mesa pa!'a cntmr na ot·dem tlós 
trabalhos. 

O Sn. l'III~SII•I~X1'B convidou os St•s, sun:ulot·cs 
Jlill':l Se OCCUJl:t!'el!l COI!l tt•ahalhos das COilll!lÍSSIÍilS, 
o dt!U para a 

01\DE~l DO DIA 15 

1.• discuss:to tla intlica~lln do St·. Vi•lÍI'il da 
Silva, III'OI'll,~::tHio o eoplt·at<~ celelmulo pllla. mo~:1 
eon1 o /Jilu·iu r/o llio de Janm·o pat·a a publtca~,ao 
rins dehale.< do s"n:ulo, cOIII o .!'Clfl!OI'IIIlCnto de 
adiai!IPiiln do St·. Leit:to rl:t Cunha. 

A's ii ltoms da 111anhil aeli:u'alu,sc JII'L'SL'IItes 
~ l St·s. sPn:uloi'L1S, a :.;ahel': conde de HiWjWfll.ly, 
Dias th Can':tlliO, l~:u·:i•l <lr! Mamangtt:lpP, visw11de 
do Almt>l.e, ll:ll':lu da LagiUI:L, .ln!lqur!im, Uorloy, 
vist'Oiidu de i\lnt•iliha, Siil'<!ira rla .\Iulla, Z:wat·ias, 
vis<:oudll do Jlio Braueo, Jagnal'iiJl', Vieira da Silva, 
Fernandes da Cunha, Parauagu:l, 'l'oixcira Junior, 

:J·• discnsstlo das Jll'<lJlllSi\'<jes tia camat·a t!us 
S1•::. d~>pul:ulos: 

N. 21~, coucedemlo a D. ~!ada Franci~ca l\lotu·:In 
dos Santos e a sua imrã dispcusa do l:lpso tle 

• 
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tempo cm r/uc inMr1·cram para receber o monte· 
pio de seu fa lecido pac. 

N. 80, dctcrminamlo qnc os cleilol·es tla paroch!a 
de Nossa Senhora da Conceir:ão do Agua Suja c 
outras fiq'ucm pertencendo ao ·collcgio <ileilor:tl de 

EM fti DE FEVEREIIlO DE f877 

l'fiESlDENCIA DO Sll. YISCO:-!DE DE JAGUARY 

Arassuahy. . 
Continuaç:1o rb 2" discuss:to rla pruposiç[[o da 

mesma camara n. 313, de I875, approvando o de· 
creio que concede pl'ivilegio a Alfredo Matfson 
para inlrorluc\:ilo de tympauoa clr.ctricos ele segn· 
ran0a, com? l'erruerimcnl.o de arliamcnto do Sr. vis· 
conde do Rw B1·anco. 

SatiiJlGU\l'iO. -EXPEOIENTE.-fiEC.Ol!POSir.Ão DO 
MINISTimiO : Discursos dos S1•s. duque Íle Ca
xias, Cunha I?i!(ucircllo, Zacarias, har:lo de Cole: 
f(ipo, Saraiva, F: Octaviano, Silveim da Molta e 
Pompou.-EI.EIÇ.\0 SEXATOilTAL DE l'EnN.U!Dl!CO ; 

· Obsorl'açúes dos -s1·s. F. Octaviano o 'l'eixeira 
Juuior.-Onnr.~Ino DIA.-Publica~ão dos dohates 
do scoado.-Discursos rios Srs . .Dias do Carva
lho c Vieim da Silva. 

2• dita das proposi0úes da mesma camara: 
N. 172, de 1875, autol'izando o golCI'IlO para 

relevar da Jli'CSCI'ip(::lo a n. Mal·ia Luiza de Bl'ito 
Sanches, afim de recebei' no lhcsouro o que lhe 
competir. 

N. !74, de -1874, deelaJ'ando lflle fica compelindo 
a D. Maria Hita de Queiroz Urnb.Jzeiro, não 
obstante a prcscripgão, o direito ao meio soldo·dc 
~eu finado marido. · 

ACTA EM f1i DE FEVERim\0 DE :1877 

I•m:SIDJlNCIA DO sn. VISCONDE DE JAGUARY 

A's H horas ria mlnM fez ·se a challlatla, e 
achat•anHc presentes 2U Srs. senarlor<Js, asah<JJ': 
visco111le de Jagu:u·y, Dias rle Cnl'l'alho, CI'UZ Ma· 
chado, Almeida e AllmqucJ'lfUC, bm·üo rle M:unun· 
guapo, visconrle lle Ahael~, Vieira rla Silva, vis· 
cOJulc •lc CaJ·avellas, Candido Mendes, Teixeil·a 
Junior, harúo dn C:unargos, Luiz Carlos, Zar;harias, 
visconrl•J rio 1\io Gmmlo, Pomp11u, Sal'ilil'lt, Para· 
nagu:i, Godoy, Jagrmrihe, Joi.Jim, Lei(;lo da Cunha, 
conde de Bacpcmly, Hill oiro. rla ·Luz, Diniz, Fi
gueil'a de Mello, Nunes Gon~alvcs, Junqueira, [?er· 
naniles da Cunha c viscomlc rle 1\luritilm. 

Deixaram •lc •:ompareccr com causa participada 
os S1·s. · Ucho:t Cavalt!anli, Chichorro, harão de 
Culegipo, barao rla Laguna, harúo rio Maroim, barão 
de I'irapa111:1, duque de Caxias, Fimlino; Oda· 

• viano, Paula Pessoa, Silrcim Lobo, llal'l'os Barreto, 
J'aes de MtlllrlüJmJ, Sinimbi"J, A11IJ1o, Cunha Fignoi· 
rodo, Silveil•a d:Í Motla, Nalmco, marr1nez rlP S. Vi· 
r:eute, visconde ile llom·l\eliro, viscuutle rle Niclhc· 
ruy c viscoudn do l\io Branco. 

beixar:1m de r:omparecrll' sem causa pal'li'ciparla 
os S1·s. harão do 8ouza Queiroz e YJscoude de 
Suassuno. 

Não houve cxpcrlienlo. 
O Sn. PIII~SIIlE:'n'l·: lled:II'OU que n:1o porha havn 

sess:1o po1· falta do numero sullidento de Srs. sena· 
dores, e qtw'a Ol't[t!lll do dia pam Hí era a mcsmn 
j:i dcsigmu1a, accreseentlo a 111 tliscus~íio tios pal·e
;:eres da couuniss:lo 1ln t:ouslilui~.:ln, llliO coucod~m 
liceu1:a aos Srs. ~cnadnres visconde do Bout l\etu·o 
o Fi1·Íniuo 1\ndrigues Sil~a. 

l~m seguitla convidou oH S1•s. senn.do1·es tll'escn(cs 
para se OCCIIjlal't!lll 0111 lJ•almlhos de COIIIIlliSSÚI)S. 

A's :11 ho1•as da rnanM 'fez.se a chamada e 
alliJaralu·se presentes 31 S1·s. sen~r!OI'es, a sabei' : 
Vis.condo de Jagua1·y, Dias de Carvalho, C1·nz Ma· 
chado, Almcirla c AlbtHJUCl'<JUC, Godoy, visconde 
de Nithorohy, Pamnagu:i, visconde de Caravcllas, 
Antão, conrle de Bacpendy, Viei1·a da Silva, Luiz 
Carlos, visconde de Abaetrl, Leitão dà Cunha, 
Junqueira, Diniz, Silveim do Motta, Pompeu, Tei
xeim.Tuuior, barão de Cotcgipe, visconde do llio 
Gl'ilndc, duque tle Caxias, Mondes de Almehla, 
Udtóa Cavalcnnti. Barros Barreto, Fernandes rh 
Cuuha, Juui1u, P. Octal'iaao, banto de Camargos, 
Nunrs Gon!)alvos e Zacarias.-

Compai'CCI!rmn depois os Srs. Jagual'ibe, lliLeiro • 
da Luz, Figueira dn Alello, Samiva, Silveira Lobo, 
\'iscando de Aful'itiha, Cunha Figueiredo e ma1·quez 
de S. Vicente. 
D~ixamm de comparecCJ' com causa participada 

os S1·s. : Chichül'l'O, bar:to da Laguna, !Jar~o de 
Maman~nape, !Janto rlc 1\laroim, barão tlc Pira
pama, Fil·mi no, Paula Pessoa, Pacs de Mendon])a, 
Sinimb1"1. Nabnco, visconde do Bom Retiro e vis
cDiulo tiO Hio Branco. 

J)eixamm de comparecer sem r.ausa parlit:i.parla 
os S1·s. : bari1o de Souza Queiroz e VIsconde de 
SuasstuHL. 

O Sn. J'UI~SlllH:>iTI~ abrio a sessi\:o. · 
Leram-se as actas de fO, :12, 1:1, H e l1i do 

coJ·rcnlo e, n:1o havendo quem so!Jre cllas fizesse 
obsei'Va~ues, fomm dadas por approvarlas. 

O Sn. 1" SEGilE'l'AniO deu conta do seguinte 

EXPE ll!ENT E 

C:u·ta imperial de senador do Imperio pela pro
víncia rlo l'aran:\, dataria de H do COI'I'enlo IIWZ, 
do Sr. conselheiro Manoel f?J'ancisco Corr~a.-A' 
commissi1o de conslitui~Jto para dar parecer com 
m·g•!llcia. 

Ollicio da mesma dal:l do minislerio do Imperio, 
l'euwltcnrlo as aclns c mais papeis constantes de 
uma J•clar.:io, concernentes üs nlei(:,;cs a que se pro
ccdcmm Íiltin1amonle ua provin1:ia do Paran:\ pam 
preenchimento da vaga do fnllccirlo senarlor b:u'Jlo 
ri•~ Antoniua.- A' mcs1ua WJnmiss:lo. 

OuiJ'O rio W do S1·. conselheiro Antonio da Costa 
Piul.o e Silva, t:OIIIIIIUilieaurlo llUC por dccrelo rla 
IIIL':>IIla da la Su:1 Alle~a a Princeza Imperial Hegcnlc 
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houve por bem nomeai-o para o cargo do minis.tro 
e secJ•otario de Estado dos negocias elo Impcno. 
-Ficou o senado inteimrlo. . 

Requerimento de Jo:1o José Fagundes de Hcz.cncle 
e Silvn, pedindo que o senado rnnoYe o fH'OJil?to 
Jc!m G de 1874, relativo :l mitwra~,rr.o. dos n~s 
Cayapú, Mamnhão. c s,HIS aJllueules.-A eOIJHIUS 
s:io de emprczas privilegiadas. 

JmCOl!POSIÇ,\0 DO )IINIS'mll!O 

sado, cm casa elo meu nohre amigo e rollega, • 
Sr Junqueira, ent~o minstro da guel'l'a, appare 
cc;1 o nouc·o }l;u·:1o do Colcgipe, e chamando-mo 
para uma janclla disse-mo : " V cnho por parle d• 
~~·. Dtulue ele Caxias convitlal;o pac·a fazer parle 
do micmtcrio qnc se esl:l oi·gamzando," l'lfcu lJeus 
respolllli·lhcJ cu: agradet~o immeusamente a lelll 
ln·a11r·a como signal de considerar.:1o; mas eu nunc; 
desc•jui ser ministro, principalmente agor<.l que mc 
al\ll(l cm eonvaleMcn\'a do um grande incommotlc 
ele samle, quo soll'l·i ha pouco tempo; não posso 

O ~~·. ciUI(IIe ele Cnxhtt-i (jii'Psidenta tio meu amigo, não posso: não faltac·á quem sirv: 
conselho) :-Sr. presidente, creio que cun!P!.'O -~!111 mollloc· do que eu. ~. Ex, i_nsistio, fazcculo:me di 
dever commumcando ao senado. que ·o mcncsi.I'JIO, 1•01·sas pondcrar-ues, c podJO·Illü que do1·mcssc n( 
de que fat~o parle, acha-sç !ecotnpos!o c. cornplclo. ·caso, po1·quc ellc no outro dia v i !'ia sa!Jer ·o mct 
N;to se completou ha mms tempo ~ g~l!mc!o, P~ 1' ultimatuni. . 
ser minha intcur.:to, desde a.sua pl'lllliiiY:t DJ'gam· C01u ell'eilo; no outro dia vollou o illuslre La 
zação, completai-o com ma1s. um mcm.l.Jc·o da ~~- 1·:1o :i minha c:asa (foz-me este faval'), c mosiJ'OU·Sc 
mara !empor!lria .i· e para i_slo esperei a rem! mo pouco satisfeito, quanrlo"llw disse, que c1uanto n!ai: 
do coJ·po leglslallvo c a. leJIUJ·a d~s. rclatonos. tinha pensaria, tanto mais havia rccon!wcido a Jlll
Acontecentlo, poJ•c!.m, que um dos muustros tlrpu· j1ossihiliclacle de dar conta da. m:1o. 1\espondcm ollo_ 
lado fo~so cseolludo senador, dcsma.nchou,~c a .1as _de pouyc·, e teus quem lo ajude. E red~lu·ot 
proporçao cn!i·c os meml.Jros de uma camara e os de 1 n~lancm po1· tal modo, que, achando-me d1anl.t 

·de oull·a. de um amigo de quarelita annos; estando a. orga· 
Julguei então :iccl'!ado, de accôrdo com os meus nisnr •al.Jinctc um dos nossos ratriarchas politicas 

.collcgas, que se rctiJ·asse d? ministerio um dos se- cm qtfcm depositava e clcposJto . confiança ; e rc: 
nadares e que eslc elevem snr o que occupava. a ceiando cu finalmente, que pela segunda vez se 
pasta do ImpoJ'io, o fjtlill n:io j_ulgava ~iel'ül' oao- me dissesse que cu era um cgoisla, confesso 
reCCJ' a sua demiss:io, que alcás tle~~Java, tulvcz ao scnarlo, que !irJnci abalado, porcjue sou, antes 
para CJlW n:io se suppozesse que. o fazm por lemo r Lio tudo, mais homem de corar-ão do que tio cal
da analysc r ln seus actos. Sentmrlo, como lot!o o cu lo· fraqucci c disse ao meu amigo: " Pois 
gabinete, a falta de sua co~pcra_ç:~o, n:1o pude dmx.~r nfio ;.eflctes que estamos cm uma cpoca tão dif· 
de procedm· como procedt, SUJeitando esta queslao fiei! c quasi horrorosa, omque vemos pcndl!nte~ 
á tlelibcraç<io da Hegentc do Impcrio. Sua Alteza que~tilcs ma•nas, taes como a lei élcitoral, as fiiJan· 
resolveu-a peln maneira por que o semtdo sabe. cas 0 sobrr. tudo a questão religiosa? O que pl'C· 

A po!ilica 1lo gabiuoln com a .entrada de dons iel!l!o fazei' o noro ministerio? Como· ha de afiron· 
novos ministros não soll'l·ou alteração. . t:tr todas estas dilllculdadcs ? Que torças tenho para 

S:io estas as cxp!ic:içüos que me cumpna tlar ao isto o que forças ler:1o os collcgas? Eu sou frac.o, 
·senado. lliiO posso cousa alguma. Para· onde irá o novo 

O Sn CuNHA FtGUJUliEDO : - Peço a palaym. gabinete? 
· O S1·. Cotegipe, respondeu-me:-« Quanto üs 

O Sn. ZAcARIAs :-Per-o a palarra. duas primeiras questões, a eleitoral e linanccira, 
o sr. cunhn e Fil.l'lleh•ello (e.x-minist1·o nós faremos o que pudom10s, c quanto :l quesh1o 

do impm·io: silencio) :-Sr. presidente, se n:Io .f~ss~ :cligiosa, estuda-a, e nús lo seguirr•nos." · 
estylo parla_mentar, _o .um dever. d~ hon!'a pohtJ.cO· Observei-lhe entffo :-«Quanto :lg duas primeims 
social, CX]rlte:Jr o uumstro denusswnarJO ao _pa1z c po1!ci'-S<J·ha esperar, mas qu~nlo :í re!~giosa, :urro 
ils camams os motivos de sua retirada t!o ga~mcte a preciso estudai'; a este rcsp01lo tenho puma Hléa 
que pertenceu, eu tomaria agora o SJ!eucw coJ_no assentada, islo c, que li1o grave negociO n:io pt\do 
OUJ'O de fino quilale, e até fugiria ~le meus prO ]li' lOS continuai' no escabroso caminho que tem per· 
amigos, para não ser fo1·çaúo a tllzer uma pa!avm cocTitlo alcl hoje; j:l estamos diaulc rlc um schisrna ; 
se quer, que pudesse molestar a alguern, fJ' so!'l u· de nocnssilamos pôr mn Cl'two 11n roda; só vejo um ro· 
the,ma a comrncntarios mais ou menos des1•au·ados, medi o sallllavel, e é a publicar.;1o elo uma amnistia 
mais ou 1.nenos gratuitos . . . , : •oral que, n:lo sendo dosail·osa ao ministrrio 

Mas, desde quo mo VCJD na mdechnavel o abso· [msRado, vic·:l entc·et~n~o :ic:aiJ•isat• as clcagas q~c 
ln ta necessidade de Jli'Oillmci:u·-me perante o sena· foc·am ahol'las, c que 1rao ficando pc·ofundas, so na~ 
do, a qnem devo lodo rcspeilo, fechm·ei os oll!os se acmlir. S'obJ'C :niucllcs, que ltverem sido im· 
pam dizer a verdatlo sem atavios, núa o pm:n, a Jun plicados, nessa ,infeliz qu~~l:lo, lance-sr. o veJo do 
de que o senado c o paiz possam avaluu··m? e esr1nocimcnto. " 
jul~ar-ruc, conl'oJ·mc onlenilerem em sua sah:-tlol'la. S. Ex. t!issc-mc: _"Pois lteDt: neste cnso, ' l'.a1·a isto, Sr. pc·osiclonte, necessito a>scgu:tlar 
duas c\pocas: :tqtwlla cm fJIIC fui ch:u~wlo pal':t esl:unos pt·omplos; havemos du fazer o flUO so pu· 
fazer pac·to do gahinclo 0 a 0111 que t1ve de ro· der. u-E ou tamhom tlisso1, "pois !JCm, queres me 
tirar-me. ALordarci logo_a \11·imdra época. mala c·, J'aJ'Ci p:u·l? do no v~ gll;I,Jiuel.n, " que com 

Achando-mo, 110 dia 2f), t 0 Junho tio anuo pas· cll'eito ficou oq;:uusado no tha :lu de Junho. 

• 
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· Eis aqui tem o senado o motlo por· que enl!'ei no 
m inisteriO. · . 

conser·vo no rninisterio por meu gosto, porque n:io 
vejo nrss:t cadeim de espinhos scn•lo sacr•Jficios a 
fazer, e mais uarla; lculro-nw conscrvatln nolla ale 
hoje, respeilaurlo a ausr.uoia do 'rrnpernrloJ·, a pro
~iuridade da ahorltu·a· rio pal'!arncnlo, o dever que 
lordro de dar conta do meu~ aelos 0111 pul.rlica tlís
cnss:To, quo u;To temo. 1'ol'lanl.o, e'mquanlo as ca
ruaras não J'oreur ahi'J"las, I'JJlfJIInnlo wio lt.ll' o meu 
mfator·io o n:1o entmr· nos ]ll'imeir·os colllhal.os par· 
lamenl:u·"s, n:io me relil'lli'Ci voluulal'iarnentc; 
depois rlisso dospodit··me·llt.•i ~0111 muito pr:~zor. 

Na primeim ou sc~unda ~~onfercncía de ministros, 
a.prcsentei ·urna ligcim nwmol'ia aos meus co/leg:rs, 
mostmmlo o cslar.lo do p:riz cnr r·cl:rçüo ú qucslilo 
mli<>iosa, indw:rndo lo:;o os meios do rcmcdi:rr· 0.1 

mal~s soll'ridos, o.iinafllll'lltn provendo do anln nulo 
as é\'CrJln:rlithnlcs <{llll se seguiri:rm, 110 caso de ser· 
concedida a anmislra.' 

Esta me• mo ria, que rcdigr cm nrcnos rlo 211 hor·as, 
sem ler diante dt.•. mim rlocurnenl.o :rlgurn, mcJ·r•ocn 
a approvaç:lo !los meus dignos r~olleg:rs, e, se n:io 
rjuizcsse passar por exagemdo, diria qnc tinira 
merecido seus applansos. 

Propo"mos a medida da :rmnislia, e dnpois de 
muitas discussões nas confcl'!!llcias, no desp:who, 
r., por ullirno, 'no consollw rle EHindo, discussües a 
IJUO fui nr•rastado lilcr.rrro doente, cxpomlo-ruc a 
perigo do vitln corno l<Hlos IIII) viam, conscguio-sr• 
a r,r·aoa que o novo gaLinclc havia implorado ao 
poder moilcradal', 

O Sr. F. Or:·rA \'lAXo : - A !tentas as thoorías 
oorl!Íiilucion:ws ..... 

O Sr·. Cu/IIIA E !7rr.ur.Hn;no :-S. Ex. tG\'a a Lon· 
dado de dizer: -Hl'úis boiu, ludo isto fica entr·e 
nús ; ll<io ~r,ja commnni~atlo a niugncm, nem mes· 
mo aos nossü~ collcgns ; lculw de fallar com 
ellcs, e depois Yoltnrci pa1·a: eonvcrsarmos. " 
~hnlerei o silr.ncio, rospon11i "por que não me custa 
guartlnl-o; wlo tenho pr'OI'ido de o revcf:u·, .. E os 
meus· r~ollcgas quo digam se !h r> loquei nesse 
negocio ; \li'Ocru·ci mosrno fugir· <lns occasi,;Qs do 
conver·sar sol.ll'e r.lle ; Yinharn-mo dizer mnilas 

Scguio·sc, corno sabemos, o levanlnmcnlo tlm 
in!crdictos; c 0.1 dons bispados 'de l'crnambur.u o 
do Par:í, iscados rle ·sehinr:r, entraram no seu c:rmi-
llho l'l'"Uln r·. · 

Qua1~to :is outJ·as dií!leultlatles, rJuo sr. nos nnto· 
lhavnm, Sr. presi<lcnte, direi I]UIJ, relalivamqnle '·' 
n1ci{~i10, nfio se potlel'ii nrguir t;Oill jusla raz;Lo o 
gahinclt•, ospet~i:rlmeule o minisiJ'O do Irnpcrio, tla 
pcclra de desidia, e de 11fio haver· cunrJu'ido o seu 
dever, tleixnmlo do salisfawr a I orlas as autorisa.: 
~lics, com que o liomou o po<ler lcgislalii'O, nenr de 
rlir•igir as eleiçties com totla imparcialidntlc, sus
lenlando o ernpcnl10 de lronra. 

O Sn. Po~IPJW :-Isto é o fJIIC V. Ex. pensa. 
O Sn. F. Oc·rA\'JA:W :- Inno~encia ! 
O Sn. CiJXIIA ll Fwmmmno :-Agora mencionarei 

a segunda opo~a, em fJllll come0nu a llesponla1' a 
crise <tnc acaba de rcsolver·s. 

No dia U de Janeiro, o nohr·e dtH[IIO de Caxias 
l'cz·rll<! a honrn •lo ir a minha casa dizcr··rne: qno 
alguns d<'putados, que se ach:mun tlcs•~ontcnfes do 
.rnirn, iriarn para a opposi0ão, se cu conlinnasso no 
rninislor·io, c r rue rnn faria suecessiyas inlt!rp!!lla
''ues de modo <JllO cn w!o podesse ~.omer· nern doi'· 
i1rir· (JF.<atla.<) l'orgnnlei ao nol11·e t!U<jlle:- Que 
motivo;; rloram para a nrinlm r·,•lir·ada esses con
j Ul':Hlos? 

lí.1r S11: sr,:unorr: - CtHJjUr:itlos? 

o Su l.UNIIA Jo: FIGUI"nrwo: - nl'SIJOntlen·rnc 
R. Ex.- N:io al'lieulaJ'arll faelos; mas \ . .Ex. sa!ro 
(c rlizia urna \'l'l'1latln), ']IW pal'a :;c fazei' 0(1[10RÍl'ltO 
l1asla lJUnltjlllll' pr·dcxln, por· 1J.~0111plo, f]llll o 1ninis· 
trn u:io lr!rn olhos :wws, 11a1Ü :II]Uiliuu, cab~llos 
louros, ck. )) I 

Por e~:tc• mwlo nfiü ll:tVPI'<Í, aecrcsc.ontei PU, go
YI'I'IlOJIOS~irel. l'ois bem, SI'. tlrH[llf', por·e:;;;as ill\ll~lt· 
t',as 11rto me ohrigat·:ío :t JWdil' a ulinlm n~iOHet·a~~fio. 
V. Ex. sal li'," e túuiro uw!hor o saiu! o tncll auli~o o 
Sr. Colt•gipL•, IJHD u;To oc1:upci o cr~rgo pm· tnein de 
fHltid(nt~!"íes, mHn de eonqtti.·da; fui ttf't'ílsfaclo a l'llt~, 
dPpoit< Jc IL'I'·Jill' cs·m~ado. V. Ex. :;aiJ'' fJUO nflo me 

cousas, rnas ou CiliJsorl'nYa·rlle l.rarH]tdllo, r:ou(iarln 
somrnlc na minha cons1:ioncia. 

No dia 7 de Fol'er·ciro, o nobi·c duque rl'o Caxias .• 
em conferrn,:ia, restabeleceu dn novo a qursl:io de 
gabinete, pt•tlindo aos coHr•g:rs um eonsclho: se cou
ver·ia rccompOi' o millisi.DI'io, ou sórnculo ~~omplc
lal·o ; ~tw 1!10 parecia fjlle na eamara convol'ia lia
ver 't nllnislros deputados, no s:•nado n:lo potledão 
ficar ~senadores. 

Fazendó nr.sl,~s ter·mos a cons11lla pnilio o Sr. 
thll[UC ao Sr. Colt'gipo <]III) llL1HSC o Sl'll parecer:
e S. Ex. 'opinou 'fjlllJ f)Uatro senadores nlinísli'Os 
nilo era f;,clo mui eonformc ao syslema r·cpr·csen-
Lalivo. ' 

Rl'spomli fJLH~, o faclo rlc haver qnal1·o ministros 
no senado n:!o era cnso novo, nem constituía razão 
sull1del!l.o p:u·a tlelnrrniuar uma roeomposi~.ão, e 
fJUC JlOI'lanto cu conlinna\'a a sustentar· a idr!a de 
se cornplotar e mTo I'Ccompor o rninisfel'Ío. 

Os antros collcgns acoslwanr·s·e :i opim:lo do 
Sr·. Colegipc, e ali! como ello !lllSl'r;am·sc :i dís
posiç:!o do Sr·. duque, depondo as snas pastas, se 
assim fosse necessario. 

Ficando em unirlatlc, decl:ll'ei que não mo cm 
licito petlir demiss;io, estando mui certo tle que os 
apr·eguatlos descontamenlos a meu respeito, ou não 
cr·:un rcal!S, ou eram inconfcss:wcis; fjtle mui! o 
sentia n:1o pütll)r acompanhar os meus eol!,•gns no 
\'010 que fii'OilUilCilll'lllll; por• lfllC Clllelllfia, I)UO 
r:arla um dos mcnriH'OS rio gahineliJ tiuha responsa
hilirlatle pess<a[, alem 1la wllc!'.Liva. 

Crinl.ol'ia os rner11hr·os ria can1ar·a; vinha1n o !los 
nas mcllro:·es <)isposi\:üt.•s: cu co111ava ali i amigos, 
t~omo :ti11rla wnlo 1J tlevo t:onlar· Sl'lll(11'<': quem fôr 
horn cjuslo lia da ser 1111'11 :1111igo, '''~'ll'fli'L' lJilO mo 
COIIhCCI'I' fJCIIl, · 

No dia !I rle F<'\'l'l'eii'D, adtanrlo·loll' no senado, o 
no!Ji'C dtlllllr! de Caxias pt•dio·llll' rpw !lu.• 1lés:;r• urna 
palavra. l• Ollros Jlal'a aq111~lla sall!(:t (lil'SI!JIIflwlo), c 
::;, Ex. nw disso o segniulc; IJIIP o:; no~so~ collugns· 
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haviam concordallo na minha retirada; que se eu 
m1o pedisse a minha ~xonora~ão, clle a propria 
a Sun Alteza Irnponal llcgente, e l(l:e so a 
não obli vosso relirai'·Se-hia ollc. 1\cspondi -lhe: Sr. 
duque, pai'll guo Ünlo açodamenlo? Esperemos 
pelos debates das camaras; verifiquemos o dcscon
tenlamcn!o dos amigos, que eu lhe protesto, que 
depois de dar conta dos meus actos, me 'retirarei 
de boa vontade: antes disso mio; pois que sollre o 
meu brio c pnmlonnr politico m1o a~lmitto t.'r'ansac· 
~~:io rle quahdarlc alguma .. Far.a V. hx. por l.anlo o 
que lJUizrJr, proponha a mmha cxoneraçilo, c cu to
mal·ei a tleliuoraç;lo de Sua Alteza Imperial como 
a mais sabi~. c terei a honm tio· expor-lho os meus 
motivos no despacho de !6. 

cias entre os ministros denunciados ao senado e 
ao paiz pelo nob!•e minisll'O do Imperio,quo acalJou 
de ser oxoncrnr!o. Se S. Ex. quer usar da palavra, 
o orador cede-lhe. 

O Sn. BABÃO DE CoTEf.IPE (ministro ria (a;enda): 
-Eu desejo tilllar depois de S. Ex. 

O Sn. ZM:AmAs p01·gunla ao S1·. presidente quan· 
tas vezes ptÍde falia!' um senador sobre esta ma· 
teria. ' 

O Sn. Pfli>SillEXl'E : - Parece. que se deve con· 
siderar a quest;io corno um requerimento : cada 
senador pútle fallar uma vez. 

O Sn. ZAr.AmAs desejava fallar depois de 
ouvir o Sr. ministro da fazenda ... · · 

O Sn. II. OcTAVIA:I'Q-Foi onde o cinzamm. O Sn. nAn.to DE ConGIPE (mi1listro 'da (a· 
O Sn. CuNHA E FwuEimmo : -E cu rccclJi ã :::enrltt):- As cxplicaçúes cs!tio dadas. 

cinza com llastanlc sa!isfaç<io, dizt>ndo. Menwnto O Sn. ZAr.AmAs nrro pútle apreciar devida· 
homo, quia pu/vis es et in zmlvel·em. 1'eVI!I'lcl'is, l'I'OU· mente o conflicto; que houve no gallinete e que 
vcra.Deus que lorlos rellcclisscm !Jem e t!cspre· at\ahou com a sabida do 'lr. Cunha o Figueireilo, 
zassem as miscrias deste mundo I sem que o ministro, auto1· ria entrada do Sr. Cunha. 

() Sr. Dntruc aprrscnlou-sc antes da ho1•a do dos· o lligucil·cdo para o gabinete . e autor lambem em 
pacho e J'allou ;i' Sna Alteza, sem duvida diz~nl~o grande pa!·!o, ao que 11arecc, de sua expuls;1o, dig<t. 
que cu cm a causa do um descalabro na III:IIOI'Ia alguma cousa ao senal o, · . -
.:ansorvadora. O SJt. Srr.vmn.l Louo: -Apoiado, sem que J'alla 

Ora, po3l~ ~ rrucslilo !lestes !ermos, w!o em pos- a alma do minislcl·iq. · · 
sirol que n pl'Oposta [lyr.ssc outro lblcclw, e cu . . . 
acato sobl'C mudo a solut:úo de Sua Alteza Impc1·ial· O Sn,. ZAc,~nrAs. a.crr.d1tava por Jsso sm· Lom 
ne:;cnlc, a rruom t!evo rcvcrnncia pi·ofulllla, c wlo cslylo d1r:cr o~~·. n11~1slro da fazem!~ alguma cousa 
llosmcnlida fidelidade. 'fivn a hom•a de hcijar-Jiio para expliCar o confllcto e sua solu0ao .. 
as m;ios por lmver~mc alliviado do Wo OUCI'oso O Sn. Su.vmnA Lono :-E1·a nmis cavalheiroso. 
1::u·go, apczar tlc não hal'r.r cu BolicHndo nesse mo· · · 1 · 1 

. m'cnlo ~ minh;( e~oncra('<iO. 0 Sn. BAIÜO DE COTEGII'E (Íilli/ISli'U ll! /tt~eltl a): 
· '· 1 1 d I' · · -Fallal·ei düJlOis de V. Ex. · Sua Allez:t lillllel'iiÜlt'\'tl a uOIIt ate c t ll'IUII'·lllC 

t!uas palavras; e t•n disse-lhe rruo ha mais lcmpo O Sn. Z.\CAIIIAS: JJCm, 1illlar·;i. S. J~x. quando 
havia dcst~jatlo retirar-me do minislcrio, c Sna AI qnizer. Não faliai'flo collogas, mars versados que o 
leza Imperial sahia dissQ. A minh:t rnissão osla1'a orador, que, fallanllo depois do S. Ex., lhe rleem 
ar-abatia, tlcstle que cu mio era mais o homem nc- resposta cabal. . . 
~:essa1·io, porque ~e entendia que a qucst;To religiosa O S1·. dnlJUe tle Caxias, conlinúa o o1•ador, asse· 
eslava morta .. Eu deri:r, portaHlo, eonhccow'lo isto, ·voron que a politica do gabinete, com a modifica· 
tlispellir-me· do gabinete: não fJUCI'ia, porem, se1· car-:16 do minisltll'iO, em nada so a!lei'On; o orado!' 
l.axado do tlissolvento, para n:io carregar eom d:l piamente credito ao que disso o nobre p1·esidcnto 
grande culpa St!lll rcrniss;io. Esperava, po1·ém, o tempo do conselho. 
conveniente, a abertura do parlamento. Desde que O wogmmma de mu ·~:lllinete não 1umla, porque 
souho 11ue eslava resolvida a minha cxoilcrnç;io, retiram-se alguns minis'i!·os, r. muito menos reli
não quiz mais assistir ao despacho tlaqucllc dia. rando-sc apenas um. O Oi'atlor pensa qtw, ainda . 
Sua All.oza Imperial se dignou tlizcr-mo que fosse rclir:ualo-sc tortos os Illillistros, excepto o prcsi· 
despachar. Despachamos, c retirei-me. dente do conselho, c·slo pódo recompor o organizar 

Estou llescansat!o, S1·. presidente. A mi11ha exo- o urinisterio, pel'IIWHcccntlo 8ümprc a politica tlo 
néra~:io não e desairosa a nenhum homem t!c h em; gahincte, Cllcarnada no pl'CSÍllcntc rio conselho. 
apenÍ1s p(,do signilicar um acto anli-parl:unonl:u·, e Assim o pl·ognunma do gahiuclc de 2ti do Junho 
do funesto ell'cilo. do ·1875 é c conlinuani a ser o n1esmo programma 

Jlslou saliel't!ilissimo; o fat:o milvol.os p:u·a qno -o progr:unma do desengano, .islo e, o staln 'JIIO 
os novos c velhos liuwnciros combinados gnvel'llL'IIl até :1 volta. ·· · 
hem o paiz, c leúh:un carreira mui ft•liz, navt'~ucm 
PJil 111:\1' S!JI't~llO, Ji Vl'CS, COlllO 'go ncham, de Ulll 
hõuwm imJ.ler!ÍIII'nlc, tlliC cm consitlar:ulo origem 
do dusc:lialH·o parl:uncnl:u·. 

O senado o o paiz me far:io justiça. 

O Sll. ZACAlllAS. acrntlila que o honrado mi
nisl.rt~ da J'azenr~a qniz dizl•r alguma ?Ousa a 
I'L'S[ll.'ilo das t•xp!lcnç•ir.s ou, antes, das tllvcrgen

\'OL, l 

Nilo hou\·e lnodifica[:<io de programnm: o que 
h ou v o fo1·;un alguns J'actos que o oradO!' passar;l a 
intlicar. 

Po1· exemplo: o 81·. ha1·iio tio Col.cgipc liuha, 
desde 21i tio .Junho do 1871i, tinas pastas a seu 
cargo, am!Jas inlpOi'lantcs, i111porlaulissima tuna 
tlcllas-:• d:t J'Hr.t!lltla. 

ura, depois tle l:mlo tempo decOI'I'itlu, era 11:1· ,, 

• 

•· 
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lural quo o nobre ministro se sentisse fatigatlo ou 
que desejasse dar ao publico a salisfa~.:1~ de vel-o 
menos sobrecarregado, com uma pasta su, porque 
n:1o ha quem possa com duas pastas durante mmos. 
Nestas cireumstancias S. Ex. deixou a pasta de 
estrangeiros, em que linha colhido glorias do Para
guay, ficando com a da fazenda, em que poder:l colher 
glor.ia aindn maior, a de restabelecer o equilibrio 
da receila c dcspeza do Estado, j:i que lhe coube o 
infortunio, não diz, bem, a comgem, que outros não 
teriam, de declarar ao paiz que est:í desequilibmdo, 
profundamente deserjuilibrado o seu orçamento. 

Não ha nisso objecto de reparo: houve só rles
accum ular,ão uo pastas e nada mais : o orador louva 

tornassrJ seus e, pois, 11 sep:u·a\:[o do seu collega foi 
um arbill·io, um capricho, que não púde deixar 
de ser ccn~umdo. , 

Examinar:l o orador pet·funcloJ•iamente o que se 
póde dizer contra o ministro demissionario. 

Dir-se-ha que n~o tern ngom falta de sande? 
N:io. O Sr. Cunha c Figueiredo, se agora est:l ado· 
entado, mais adoentado, ·mais enfermo estava 
quando o chamaram e do algum modo o forçat·ám a 
aceitar, em 25 dr. Junho de 187ti, a· pesadissima 
tarda. Então andava enfermo e curvado urro como 
Xisto e1n busca da tiara, mas realmcnttJ indisposto 
e alheio :l arnhiciio do poder. 

o acto em vez de censuml-o. 
E rJuetn foi nomeado ministro dos negocias es

trangoiros? O St·. conselheiro Dio;o Velho, que 
exercia dig~1am9nte a pasta d~ l'usliça, o qual, com a 
mesma n:tlurahda.<.le e suavu ade com que, pelo 
tlireiiG de vizinhança passou da· l'arahyh:! para o 
lHo Gmnde tio Nort~, t!eslizou-se da pasta da jus. 
liça para a dos estrangeiros, que; na ordem ·dos 
ministros, lhe esta vizinha. O que lm para estra
Jlhnr·se nisso? Nada. 
" Vaga a pasta da justiça, convitlou-se pal'il p~·e. 
enchei-a urn ati rogado do serlão, que entrou Imuto 
uatm·almentr. pelo principio de estai' a \1orta aberta 
e a cadeira tlesoccupada. Se corrcspont er:l ou não 
a tarefa, se o ministerio lol'llou-se útt nrro mais 
forte com a escolha, o tempo mostrar:í. 

:Menos feliz que o novo ministro da justiça, o 
Sr. Costa Pinto, aceitando a pasta do Imperio, 
•mirou po1• aposentos que cheiravam a sacrificio 
recente, lt·opeça~tlo cm uma victima. ~ 1 i_ clima 
era 'o seu antecessor, o St·, Cunha e Ftguett'euo. 

O orador acima reconheceu o poller do presidente 
do conselho em relat~iio aos seus collesas. O pre
sidente do cónselho é' o immediato depositat·io da 
,·.onfian r' a da coróa : os outros o são mediata- · 
mente. ' · 

A' vista disso, se o prcsitlente do conselho 
reconhece que um tle seus collegas pratica acto ou 
sustenta doutrina em opposi~:1o aos seus deveres o 
ao pensamento do gabinete, púde chamai-o a bom 
~aminho e, rccalcilrando elle, pedir :l corôa a 
cxonera~':1o do ministro rlis•·olo; mas essa impor
tantr~ attriJJUiç:io do presi.tlente do conselho quer-se 
rJxorcida em tet•mos hahets, om regra. 

Se o presideute do conselho n:to tivess~ seme
lhante atlrihuir~fio ou não podessc opportuna e 
pfli,:a?.menln cxc"t·cel-a, seria um zero. 1\las cumpre 
f{Utl O pr,e~idcnto do conselho repilfa, desde fjUe 
li ver notwm do acto e pt·ocet.ler H'rt>Jiulat• do collega 
dcsvait·atlo, que n:1o csl:í ua altura do cargo, o acto 
nu procedi meu to que com r:t7.:1o dcsapprora, JlOI'f]lte 
tle outro modo toma-se complico do collt>ga o com. 
p:li'IC a respectiva· responsabilid:ulc, n:1o potle"utlo 
pl tlivorciai'-Sc llelle, t:orr.o o coujuge, que descnl
'pa desvios, que ollimtlcm a sua honra, penlo direito 
:10 divorcio. 

Ora o uobt·c duque do Caxias não allcga, n:to 
Jllítle invo~at' cm!lra o se1~ collrga rio lmperio, lJI!C 
acabou de cxclntl' tlo gaiJIIwlc, actos ou procedt
uwnlo1 rruc S. Ex. tqcita 9u expressamente mio 

Dizem que toinou medidas e praticou actos que 
n:1o podiam mewcer approvaç:To; falia-se do con· 
trato Berlink; da importaç~o de um rar de !lortu· 
guezes para pro3agar o ensmo n01·rna no patz, do 
contrato uo 60 banhos que o Sr. Fogliani obri· 
gava-se a dar aos que ~presentassem cartões da 
sect·etaria de Estatlo dos negocias do Imperio, etc. 
De llnlo isso tl culpado o Sr. duque de Caxias. . 

O Sn. F. OcTAVIANO :-S:io solidarias. 

O Sn. ZAcAIUAs:- Sem duvida são solidarias. 
Solidarias no contt·ato Berlink, rjuando celebrou-se 
e fez-se publico, excitando gt•andes reclama(~ões; 
solidaria t:unborn quando ulteriormente, porque 
'Bcl'!i11k n:io cumpl'io o deposito de aO:OOO,~ a que 
era oht·igado, o ministro demitlido mandou fillat' 
tle nenhum etleito o contrato. . 

S:to solidat·ios, porque n:1o impediram na occa
si:To, nem reprovamm nunca, a eneommenda de 
mestres portuguezes para o ensino normal na tla· 
pita! do Imperio, o contrato dos banhos, etc.' 

O Sn. CuNHA ~> FIGIJEII\EDO : - A respeito dos 
mestt•es foi obra toda espeCialmente minha. 

O. Sn. ZACARIAS : - O nobt•e ex-ministro do 
Imperio não pàde pôr esse limite :l solidariedade 
ministerial. · 

O Sn. CrrNIIÀ E FrammtEDO : -Foi neto sobre 
que não os consultei. 

O Sn. ZAcAlUAS pomlem que, se os collegas uilo 
foram ouvidos préviamente, se o nobre presi· 
dento do conselho não foi consultado sobre o 
acto, teve, pelo menos, noticia delle pr)los jornae~ 
e ainda era tempo de embaraçar o etleito ds 
mctlitla. 
· O Sn. F. O~TAVIMi"O: -N:1o exigiram de S. Ex. 

quo retirasse o acto, Jogo atlhel'it·am. 
O Sn. ZACA!UAS: ·-Perfeitamente; o omdor 

pensa que os ministt·os Icem os jornaes, excepto se 
adopta mm a thcol'i:t do os n:!o ler, que inaugurou 
o ]ll'esirlentc de cet·la pt·ovincia do norte o que 
S. Ex. o Sr. presidente tio conselho os lê (só acon· 
sclha-lhe que n:io leia o JJial'io O/lim'a4 que para 
nada presta), n[o podendo, portanto, reprovar 
agora esse acto do SNl col!cgn, que a imp~ensa ccn· 
sm·ou acromente, sem a ltlllllnla advnrton,lw; quanto 
mais reprovação do presidente do conselho. 
o ~ll. SILVEII\A ):.OllO: - Alllli'OVOU, o 
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O Sn. ZACAnrAs conclue do exposto que as faltas, te : louva o tlroecclimento do e:t-minislro do 
:t que o nobre presidente do r-onselho e seus col- pcrio. 
legas poosam o.ttl'ibuir o desgosto manifestado con ra 0 11111., biU'llO ele Coteglpe (mlnisti'O dc 
o ministro demissionm•io, nffo são especiaes no do- zendcc):-Sr. presidente, foi bom que eu a~uard 
mittielo, mas t:oncernentes a todo o minislerio, que as observações do honrado senador pela mmh:1 ~ 
as adopto.u o fez suas; • vincia, alim do que podes.so de uma ve~ dar as 

Allegou o Sr. presidente do conselho apenas plicaçCíes que s. Ex. deseJaVa, ~ enun~wr algu 
uma causa : a conjuração de descontentei Que ou- re(\oxões 11 res1wito do quanto ~ f!!CU honr 
Iro p1·csiclente de conselho tivesse medo do conju- eollega 0 Sr. ex-ministro t!o ImporJO JUlgou do: 
raclos, podel'ia explic:i1·-so; mas um presidente do oll'ereeer :í consideração elo senado. . . 
eonsolho'mili!ar, em cujas veias deve fa2er sentir-se o nobre s.enador por Pernam)luco,-ex-mml' 
o ardor marc1al, nilo, de. modo algun~. do Imperio, dividia suas exphcaç.ões cm c!. 

RecUai' perante pasqum.s, recuar dwnt? ~as allu- opacas: a da organização do gaiJmeto. de 2il 
sões rio carnaval, em que fi~urou. UITYlllllllstro,, em Junho, 0 a da sua retirada do mesmo .salnnete: 
tjue Nossa Senhora de J,ourues fo1 exposta a~ r1~o, Não contesto nenhuma das propo~ICÕ~s do.11l 
ontle .lamiJ~m o Imp~rador! a. Rege~ te, .o Prmc1P,e t1.0 senador, pelo quo toca ao P.l'l!~elro pon 
!mpen.al, fo1 tudo rnc!tulo a r!rl!Culo, 1sso é covardia· Com elfeifo, foi ellc instado e ll!Ulto wstado ~~~ 
mcxphf!!LVCI o será um precedente de funestas con- Jazer parle 1Ja o1·ganiza<;<1o cntfio ernpJ•ehend' 
sequm1C1as no. futuro. E o caso_ tl !Jllfl reeuou,se pelo g1. duque de Caxias. AJUgurou-se-me, poré 
sacrificando-se um collega.! . . · . ~ue s. Ex. atlrilmio demasiada imporlancia :i qw 

Esse co!leg~, alvo elo od.lo ~!e gaJUtos, t'l.n max11na 1,10, CJUO denominou roligi~sa, ele u~odo a potler c! 
parto estrangeiros, era prmclpal!llilllte oe!mtlp! por- prl'lwnder-se que a polilwa seguul~ pel.o ~~vo.r• 
tll!C mostrou-se lirr~e em seut11nentos rehg10sos, soure csso ponto f<lra do sua oxchlslva 1mcrahv 
JOJ, cntratanto, o muco exonerado ! Doa ou m:í, me permittirá o m~u nob~e eo!lega cp 

Facto semelhante o oraclo1· mio se recoi'Cia ele o ministerio rrJivintlirJU~ para SI a g!orw,ass1m con 
haver acontecido no pa.iz. Expellir·SI! um ministro wlo recusa a responsabilidade de totlos os actos qt 
por factos de tjUC totlo o gabinete é solidaria : lhe possam trazer censura. 
desejava que mostrassem estar em erro. o Sn. ZAc.\nrAs :-'-Apoiado. 

O Sn. SrLVElllA Louo: - Um empurrão tão 0 Sn. 1unÃo DE ComGIPE (ministi'D da {azendct):. 
brusco... Sr. presidente, não sei.se entrõ as !'azües, que é !1o1t 

O Sn. Z.\c:AmAs:- E' costume velho, mas digno a um ministro produzrr rara .ex~IJCal' a sua l'ctrmt! 
ele sovera reprovação, mentir-se ao paiz a respeito tL1m cabida todas essas mmuciOSltladcs e promcnore 
elas causas elas mudanças ou modificar.ões rios que historiou o meu collcga. . 
gabinetes, e agora elar-se-hia repeticão désso deplo- 0 Sn. Sn.vErnA Lono :-Ao paiz · turlo se rlev• 
ravel almso, se o nobi·e ex-ministro do lmperio dizer. 
n:lo tomasse a rcsolulli!O de vir ao senado contar · · 1 ) 
o caso como o caso· foi: o orado!' louva-lho o O Sn. nA nÃo DI~ Co'I'EG!I'E (inullsll'd dct.fazem 11 . · 
pror.edimcnto. S. E:..:. collocou-se na altura da -Deixo ao juizo elo senado :lpreõml:0

• 

dignidade do cargo quo exerceu. . o Sn. Z.\GAll!AS :-Devia tl:tl' "essas cxplica~.õcs, 
o nollrc ex-ministro não tjueria a todo 0 fl•anso qu:mdo as causas apresentadas são Ião pequenas. 

ser minisf.I'O, O que desejava em que, visto ameaça- o Sn. nA nÃO DI~ Com arPE (ministro dtt {trz~n~c(J: 
· rem-uo alguns momh1·os d:L carnai;<L tempornria de o _ 1\eferio-so Jtrincipalmcnte o nobre _ex-~nu~1stro 

atormm1t:u·em com inter·pella(~ues a ponto de o rulo a essas particularidaeles e. c01~versaçues mtuna~, 
deixamn conHJI' nem tlorrniJ·, o Cf!W simplesmente que se oassam em conJ'tJI'encm~ rcst:rvatlas do gab1· 
tleseja1•a era apresentar-se na cam:~ra, ou v ir as accu- uele. N:to sei realmnnte se 1sto é r~gular. Pas
sar-ões, !lefentler-se o, quantia recebesse UIÍJ voto do sarei a· consi1!crar o quo S. Ex. denormnou segunda 
desconfiança, de!xar a pasta. tipoea,-a da retirada. . • 

Esse desejo t!o ministro dornissiona1·io om justo, Compl·ehentlo, S1'. presidente, as ~azues ~no teve 
era uoiJre, Cl'a, souretudo, pal'l;~nwutal'. O ~rarlol' o meu nollm amigo, o Sr. conselhw~ Jose Be1~to 
declnra que, n:io obstaut~ a auuzarle que o Jrg:L ao ela Cunl1a e Fiqueiredo, parn não petlll' sua tlenus
ministro tlcrnitlitlo, mm tos actos seus n:lo appro- s:lo. Acredito •JUC a essencial fossy que!er fJUe n:to 
varia, antes teria de impugnar no parlanreuto. se dissesse IJUC recuava ante a drscussao dos seus 
Seutio, porém, 'Iuc uã? achass~ em seus ~~llegas o actos. . 0 r 1 ex-ministro do lmpel'lo o apow, que ~xrg1a pam E' som tluvicla !IIII mollvo no ':1', c 1gno o OU• · 
ir• :i cam:u•a rlcfenti•JI'-se, eourLateutlo Jacc a face os vavel; mas que, loclal'ia, n~o porha sc1· obstaculo 
seus adve1·sarios. a que o minislerio se reor~an1zassc, caso enten-

desse o i Ilustre pl·esitlenlo tio conselho, de accorclo 
Se n:to cahio llil pms~nr.:L das r.ama·l'ilS o JlOI' com· 08 clornais col!cgas,. como entendeu, qu,e ag 

rnotil•os lealmente expcmliclos. sou!Je ao IIICIIOS conveniencias politicas 0 parlamentares o exlglanJ. 
explicai' a su:L 'I"'Jtla fallautlo a l'tlrrlarl••, Jll'!~cr;- 1 1 dente siug1lla1' rws aunaes p:u·lamcnt:u·cs tio UJ•asll l'orlcl'iamos estar :issim em ,Cl'I'O; mas ' o cer 0 

soo ;j de A"osto urro lwuvw.so cm !8ü8 preslarlo urro m·amos movidos pm• •:onsltlerap:To afgurna do 
holliCIWge1u" a esse bom principio. O orador· repc- qualquer Jorma desairosa ao nosso !Ilustro collega. 

• 
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O gabinete ontontlcu que devia l'úMntpor-se com a 
exclusão de nm de seus nwmhi'Os srnnrlor. 

O Sn. nAnXo DE Co·t·i~Gim (ministro da {a~anda) 
• ••• o cnltlo nc~ossario se tornava que um dos so· 
natlores deixasse a pasta que oc~upava. 

O Sn. ZA.e:\nrAs :-Devia sei' o Si'. Diogo Velho, 
fJUO rl.escrjlnlllll'on a proporç1ío. Fez·Sil senador, 
o~eas10nou o dcscquilihrio, olle rJLW sahisse. 

O Sn. vAnAo DE CoTIWTI'il (ministro da {a::emla):
Poder-nos htío acrln~al' do seguinnos um principio 
que n;1o ó ~ verdadeiro, mas não nos podem accusar 
t!e sermos inconsequentes. 

~.to <lr;s~onlwço, nem pQ(lia desconhecer,· que 
nnutos. Lnlmsteriq_s te1r havido nos quaes os sena· 
dores figuraram em maior numm·o; e mesmo algum 

O Sn. SU,\'IilllA .Lono :-Ntío ri razão pai·a se houve em que figumram s<'1 estes comoxclusJlo dos 
alija1: u.m senador; mio 1"111 J'untlamcnlo .nem na mcmbrns. da c:i1nam dos .S1·s. dcpul:ulos; mns se· 
conslllult~lio nem nos c,;Lylos tle ucuha111 paiz. . mclhanle modo de proeedr~r, em rclactio .1s duas 

ca!na!·a~, nfi~·mc parece mgular e nein !JUe seja 
prillüJjliO ~c;-:tavcl. qm, t!csclc que, . sc:::nndo as 
nossn,s op1111ur;s, tlovm um ~l'I.JUd.or dmxar a pasta, 
perguntcl ao J!!uslre opposiCIOlllsla que tomou a 
pa}av1:a CIJl. primeiro lo;.:m·, porque e com q1w rli

N~o rJ.oslo, Sr. prosidenlc, um argumento lrazitlo 
para a uli!idado rla causa rio <JIW sr: tJ·ala. Quando 
se organizou o gabinete do 21i do Junho c n1TO ~e 
póde c»mplctar·togo, a oppo.~ir:io na impn•nsa cen
surou:nos com insisteneia pOI'rrne o não Jizcmos. 
Enlt1o, por parle do galJinetr•, l'r!spontlcu·so com as 
mesmas t'tizões, que foram apresentadas no chefe do 
pode1· oxer~utivo, r!eclai'IUH!o·so fjtte o gabinete se 
completaria reuniria fJllü fosse o parlanwuto, ro· 
conlwut!o a nncessiJade do rrne saltrsM o novo mi· 
nislro do· seio da eamam ie111porarin. 

O Sn. HAHXo m~ CliTE«H•r·: (minisli'O rlrt {a;cnda): 
-Ouvimos com lotln nlit'llÇtio, tanto ~s e.xplica· 
!~lles do nobre ex-ministro; eomo as ohscrvaçües 
que depois se apresentaram . . · 

O Sn. SiLVElllA Lona : -Essa 
repugnando de mais. 

rar.Jío mo cstà rcJto IIHJU!l'Jr·se da ·prefercncia dada a e.1to sobre 
arjuellc '/ 

O Sn. mnio DF. CoTEfoiPg (min istl'a rltt {a;cndo) : 
-Peço pcrmiss11o ao no!Jro sr.•u:ttlot· para conli· 
uuar. 

O faelo a que ar~aho de alhúlil' est1i cs~riplo. Nós 
assculil.mos ntn sua '~onvt~nien~i:t, c se lliTO et·n 
illegaller ruaior numero do s:!U:Hlorcs no ministcrio, 

. pelo menos ei':t mais pal'iamcntar c niais conforme 
üs l10as praticas tio regimen l'<!pn'senln lii'O que a 
camara dos Srs. tlepulatlos lil'esse corta preponde· 
ranr.in ou antes mnior somma de influcn~in na 
politica activa. 
' o Sn. z,~CAII!AS :-Pútlo mesmo dizer preponde· 
rancia. -

O Sn. mnio n~: Co'i'IWIPE (ministro rla fazenda) : 
-Este principio, que enconlm conleslat~Jío po1' 
parto do nobre sunadol' por Minas, cu acrctltlo, 
devia antes ser aceito e alrllotmlllo; 

O Sn. II. ÚC1'A\'!ANO:-Eile mio contestou, disse 
que não era motivo occasiona!. 

O Sn. nAn,\o Dll Co'!'l~r.il'li (ministro da {a:: mula): 
-A não querer o minislc1·io Iazm· promessas illu· 
sorias ou enunciar prineiJiios, que simplesmente se 
adaptassem 1\s o~~asWes ou Jis ncccssitl:llles de 1110· 
mento, de certo que devia sustentar aquillo fJUO 
desde o comcr.o havia afian0ndo ao paiz e 1l corôn .. 

O Sn. ZAcAnus:-1\!as podia cumprir a promessa 
sem sacrificar um collega. 

O Sn. Su.v!lm.t Louo:-Scm alijtn·. 
O Sn. IIAH.io 1m Ca'I'IWiPI~ (ministi'O rln (a;mulri) : 

.o S11. ZAcAmols : - Se a questão é de . cquili
lll'lo, rrucm desmanchou o equilihdo é tine devia 
sahir. 

O Sn. Po~rrllu: - Apoiado. 
O Sn. II.~ liÃO DE Comr.rPri (minisll·o llrt_jazeudu) : 

-;-Mas, senh~rcs, c. osbt .wua tpleslilO pot· assim 
rlJzr;1· t.!omnst~ea. Nao crr.w que a GJlJlOSI~ão lenha 
O llli'CitO rJe pergunlül' JlOI'iJUC prcferiOlOS es(c 011 
:uiLwllo; clla púde r:tJILSUi'ai' porr1ne pt·eJ'erimos este 
ou li!Ji!ello, mas n:ío pci·guntar ll raz:To dessa prcfu· 
rene1a. 

O Sn. ZACAiliAS: -Se era po1' deseqnilibrio, o 
que causou o tlescrplilibrio é rrue dcyia sahir.Dcsrle 
que a !lega descquilihrio, Jli'Oduzido pela nomen!;:To 
de 11111 rlepulado n scuado1', este ó rJUO devia sahir. 

O 811. mnXo DI' Comr.n;ll (minlsii'O rl<t jit;eurfa): 
~V. Ex. entende que rlevin snr um, o nobre pre
SI(Ientc do COHsclho entendeu que devia ser outro. 

, Mas, scnhor~s, quer sqja este ·ou aquello, nunc:L 
pudc ser rlesa1roso c meno~ drshonroso a um 
membro tio govm·no deixar o minislcrio, porque 
os seus collegas, ou o presidente do conselho, jul· 
g:uu que por moliv?~ de ordem politica, que de 
ngor tlevcu1 ser altcnulllos, n:io con1·em a sua con· 
liuuar:1o. 

O Sn. Su.YIWLA Lono :-Esta é a unica hypollw
sc' 

O Sn. Z.\r:AniAS :-A rlemissJio rio ~i', Josllllen
·lo wlo tem igual. 
. ll Sn. Sn.n:mA ~.ouo :-Foi pam1l!'mn,jn1· maio

na. conl~a os eonJUrJulos, que nao motiva1'am a 
COIIJIII'IIÇIIO, 

O Sn, r:nESIIlEN'I'I·: :-At.l.<!ll('IÍO ! 

O qnc aconteceu, S1·. presidente 'I Aeonlcc<'n fjUC 
por ell'eito Ua cscol.lw para scnatiOI' de- 11111 dt>s mi· 
nislros tleput.ulos, :t JII'O(lOrl,'lÍO f(IIC l(ll<!l'ialliOS C de· 
scjavamos guardar no seio do 111111istel'io, l'lll rt•la· 
!'110 1\s r\aur.H·as, t!csappareecll ... 

O Su. ZA<:AHiAS :-Pois sahisso o autor do tlese· 
quilibrio: clle que se fez sanador, subisse. 

O S11. iL\ILÍO Dll Co·mmm (ministl'o rla jitzcnrla) 
-Os seus apnrlcs me ohrig:un a I'Cspostas e dos· 
\'i:Uil-ILIO tias cxrJica~úcs que t!CYO Uar. 
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O Sn. ZAc,\niAs :-V .• Ex. porque n.~o fnllou O Sn. ZACARIAs :-Pois esta é a verdadeira< 
primeiro !lo que eu1 Não quiz fallar, não teve cs· lrina. 
lo cavalheirismo, então ha de pormillir que lhe d~ o Sn. DAI\,\o DE CorEGIPE (mimstro da (a.zem 
alguns apartes. ·-A politi~a, as convenicn~ias pai·la!llentarcs 

O Sn. nAnÃo DE Co·mairt~ (ministro da fitzendn): questões que se parlem sust:Jtar, quer mterna • 
-V. Ex. ha tio perdoar; nús il'!flos ltluilns oc· externamente, a diflerenca no modo de encara 
ca~iüe~ de di.~cutir. qncslúcs enii'C um· c outi·o mi-nistro, podem t!'; 

O S Z 

'

r E · ·r 11 c trazem muitas vozes, ou quasi sempre, a roh• n. .ACAII!As : - . • x. não qn1z a ar, e d .. 
portanto mo wjo obrigado a da1· apart~s. o um lllllllSh·o. 

Esl ti que·é r. verdadeiro J1rincipio, e mio o 
O Sn: nAn,\o DI~ CoTEGIPE (ministro rla fazenda): tabelecitlo pelo hu.Jrado sena or. E se recorrer, 

- Porquo justamente não potlia fallal' antes de :i historill politica do outros paize~, e mesmo ;I 
V. Ex. Mas mto me increpc Lle falta de cavallwi· nosso, apozar de sua cm·ta existcncia, veremos c 
rismo, porque o uobJ'iJ senador sabe q tw, po~to n1mado. aqu11lo que acabo do cxp61:. Nfio se 
qutJ muito ft·aco, sempre posso apa1·ar alguus de mostt·m·:t senão um ou out1·o exemplo, ~ue consl 
seus l1otc8, c quantia mo scnli1· fc1·ido,• saherci dcs· excepção, em paiz estmngoit·o, -da retirada de 
viar·Hte a tewpo do S. E~. gntrelanto somos dos nistro pot· faltas, como figm·ou o illustre senatl 
senadores mais ant1gos.... ao conti':IJ'io, a difl'cren\la do vistas no modo de 

O Su. Z.\r:Al\1,\s:-V. Ex. t\ qno tom mais ~e !iO carar as questões, a incompatihilidade de caracte 
annus. c' ouh·as razões, tl que conslituom a cau~a mais 

rjuentc da rctimda de ministros.,. (Iln u(quns apartes. O S;·. presidente l'eciama 
attenr-lio.) · Se lançarmns as .vistas pam exemplos de c; 

ahi, npezar tio haver o illustre senailo1' dito 
hoje pela pl'imoim wz se ti1z a luz, observarei 
que o facto tertJ·SC dado repetidas vezes. 

O Sn. IUn,\o m~ CoTEGJI'E (ministro tlrt {ttZeillla): 
-V. Ex. Vtl, S1·. lll'esidente, todos fall:tntlll c nin· 
guem deu ap:ll'tes; J'allo cu, principiam as inter-
rupr.õcs. · 

Eslabelcceu o nob1·e senador uma theoria espe
t:ial sobre o modo por que devem snhir os minis· 
tros_f'lZ o presitlonltl de conselho arbitro, e ar!Jiii'O 
de la! fll'tlllttl ljUC, se CU fosse 1!0 p:u·tido tiO. ilJust1·e 
senador, dodaro quo com elle nuno:11 servil'ia em 
ministerio algum ... 

O S11. ZAC.\lUAs:- Pois t\ esl:t a doutl'ina consli· 
tucional. 

O Sn. rtAit.io I li' CtlTIWIP'I (;niHist;·o da fit:ewla): 
••... po1·que de um gabiuote de r1ue fosso pres_i
uenl.o ;lo conselho o uohm senado•, n:To podcn:t 
sahir nrnhnm membro sem scJ' com a sua dil{ni· 
tlatle oll'c11tlida e ta!Yez rlt>sholll'ado. A doulri11:1 
emiltida pelo nobi'O senado1• t1•az esla consequencia, 
pOI'qnc S. ·Ex. disso que o presidente do const-lho 
t\ al'ililro n:lo sú tia politica COIJIO mesmo do con· 
coito que se deve faze•· dos seus col!cgns. . 
' O Sn. ZM:AIII.\S :-Pois n:lo. E' isto mesmo. 

O Sn. HAn,io llt~ Cul'Etlll'l~ (litiuislro da fazenda): 
-Uisso S. E~. rJlW quantia algumulinistro pmlic:u· 
tjualrruer ael::io qnc possa ser cen~urada ou um 

· acto t]UO doY:t ser reprovado, o )ll'Cstdcnto do con
selho deve chamar o collega o dJzeJ·.Jho: " E' oc· 
easi:to de sahir." 

O Su. ZAr.AmAs :-N:lo; motivo solem no e pu-
!Jlieo: niiu e isto. -

O Sn. P'; Ot:T.W!AXO :-De combinação. 
O Sn. ZAcAmAs :-Isto sim. 
O Su. BABÃO Bll CoTEGti'E /ministro da fa;:e~~d. 

-Bem; não contesto, depois veremos. lles~le. 
n:io pút!e haYer combinaç:io, desde que o mml: 
recusa cornl:tinur; desde IJUe recusa o!Torecer 
demissão, qual a soluçrro 'Para um gabinete em ! 
circumstancias ? • 

'l'emos exemplos tle casa, e Jisongeio-~Je 
citar um, que n:io pútlr, s·)r recusado pelo JJIU: 
senador. H:t tle reconlar-se o illustro senado 
permitia-mo V. Ex., S1·. pm~idente, que me J'e 
á pe~soa do nosso illustmtlo colleg:\ o Sr. i• 
cretal'io , ha <le recorrlar-se o illustre sena[ 
sem duvida, dns rnzt)es quo esse nosso collegr 
Sr. Dias de Carvalho, deu ao senado p:u·a sua 
timd,t rio ministorio de -que fazia ent:lo parte. 
me mlo engano. a principal rnz:io.justilicativa de 
retirada foi o parecer a S. Ex. que seus colle 
n;lo·estavam de accordo com ollo. 

O Sn. SJLVElltA· !lA MorrA :-Isto ti raz:lo pai 
montar. 

O Sn. ZAr.AHJAs :-A que se apresenta ó • 
n:lo tl. 

O Sn. BAn,\o DB Co1'Efoll'l·: (ministJ:o dtt 
:::mula):- Se tlslou dnndo :u·mas contm mim, 
vnm-se tlollas; mas deixem-me continuai'. S. 1 
rlcu :tintla como out1•a razão, a de qun recniav:~ 
lho p.11'eda que amaiol'ia, que ató ent:lo o apot:l 
não cBhva igualmente satisfeita, o que, portan 
n:io querendo emharar~ar os seus collcgas, pe· 
sua demissão. • 

O Sn. Z.lr.Ant.\s d:l um aparte, 

O Su, lt.~H,\o llE CoTt~Gil'" (lllinisti'D dn (a:t•nda) : 
-De sorlti que um111i11islro s•í ''i1·ia a sahir t!o 111i· 
uistcrio JlOI' falias a juizo do ~:hcfu rlo gahiuclü. 
Oh! st•nhol'l'S, t:omo sabeis s;lo illl111rnsas e incom· 
lll!~llSlll'iWüiS HS J':IZ!ÍCS 1 llllú po<lt~lll tiL'I.ül'lllilll\1' a 
sahit!a tio um lllflllliti'O tlo gowt'lln sem ser poraclos 
rr.JII'OI'ados õu ccustu·aYeis I Elias s:io tacs c tau tas 
quo cu mesmo Mo as posso cuumera1·. 

O Sn. 11.\u,in nB Co-mliiPF. (mittisl;•o d~l
zcnrla):-Acaso V. Ex. o eslii elogiando m:us 
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que eu? pQi~ quem tliz IJUIJ ~c gloria uo citar 
este exemplo ? · 

O Sn. SrLvgmA LOIW :-E' Jll'Ceiso v~r se os 
p:ti'lidal'ios· Icem raz~o ou n:to .. 

O Sn. su:vmnA Louo : -E' bom o exemplo, mas 
não tem pal'idade. · 

O Sn. IIA!lÃO DE Co'l'EGI!'E (miliistro da {a::andtt) : 
-E' verdade que ahi este1'e a [\i\'ergenc!a com o 
nosso ex-collcga; mas nem por isso devemos ser 
censurados. Pode ser quo elle tenha muit:1 razão. 

(lia outros _apartes). 
O Sn. ~·AnÃo m~ qommPE (mm-isli'O da faze~ula): 

-VV. hEx. o que querem e que cu n:io tu·c as. 
conclusúi)S. 

O Sn. CUNII.\ E FmuEr:umo:-Por isso é que ou 
queria que o parlamerito se pronunciasse . 

(Contiuuam os apart~s. O 81·. Jmsidente reclama 
atteiiÇiio). 

O Su. nAn:\o DI~ CoTEGIPI~ (minisli'O da fu;eudu) :
Mas a nós não podia couvir correr essa chanr.a, 
porque não podíamos admtUtr que fosse o no!Íre 
senador exdusivamcntc alvo da opposiç:to, sem 
IJIIC r.lla JlOS tocasse lambem. Entao a honra do 
ministerio cst~va em suslrntal-o a todo o transe, e 
cahi1· com clle na mesma oc,:asião. 

Daqui conclue-se, Sr. p1·csidente, que uão são os 
princípios estabelecidos pelo illusLJ·e senador que 
mo precedeu, qu~ regulam a sahida dos n)inisii'Os. 

Eis ahi uma das couclusúos ljllC cu tloscjava tirar 
contra os princípios do nohrc Benador. · 

Em segundo Jogar, o ministro que rt•prüscnta urna 
Jlofi(ica neste nosso sys!ema, que •í o systenm de 
governar com o> partidos, púde pedir sua exoucra
~:io, c, accresccn!arci mes~uo, tlevc pctlil·a, quan1lo 

.. percebe que ua su:1 conlmua~:1o no gnhinelc pótle 
vir qualquer c~Jbara~o, son:io damno, :íqucllo ·a 
rruem so acha ligado. 

·Se, porum, acontcCG que nestas CÍI'cmnslancias o 
ministt·o [[i v erg~ do modo de pensar do JH'osidcnle 
tlo conselho, que, na phrase do i Ilustre scu:>do1· que 
mo precedeu, é a c:tlll'ça do ministerio c conhece n 
opinião de seus collegas; qual o meio de rcsol ver-se 
a quest:1o ? 

Não comprchendo, urro allinjo com outl·o, senão 
aquclle que o nobre sen:11lu1' apontou. Didgir-se o 
presitlc.nle d~ conselho :í cot·ila c put· :1 qw;st:io cm 
seus verdatluu·os teJ·mos, pa1·a que olla dcc1d:1 entre 
um e oul1·o. 

Eu jà disse, c ô mw ·ex-collcga, qunmlo explicou 
as razões da sua sahitla, coulii'IJJou, lJIIO clle enteu
tlia u:io dever la1·g:u· a past:1 mn qu~ tivesse nas 
camams UIIHI demonst1·at.:io que Jhn fosse adversa. 

Este pl'indpio, que o honra sem tluvitla, n~o pôde 
sei' app!icado no procotliuwn!o gemi do uma atluli· 
nistrat\;io, uiío pútle, nem tlcve esl:1 lkar-Jiw su!Jçu·
uinada. 

O Sn. F. Or.TAVIANO:-Esl:l :thi declarado o 
vcl'lladciro motivo. 

O Sn. Su,vr~r;A Lono :·-AryanJos da maioria. 
O Sn. SAnArV.\:- ~[ataram uns para salvar os 

otíll·os. 
O Sn. Z,\r.Am.\s :-Foi o bode emissario. ' 
O Sn. l'liESIO~>N'rE :-Allrn~üo I 
O Sn.ll.\IJ,io u~> Cn·;,;.:.:ll·g (mi11istt·o íhtfa:em{a):

Orn o.• s-unhores q llt'l'l'lll fralll)lll'Za, querem ver
Llatl~, e enlrnt:ml.o tomam o que eu a1:aho de dizer· 
e111 um scnlitlo que sem duvida L\ muito gJ•adoso, 
e e~pil'ituoso, mas que não é o verdadeiro. Diga-me 
o nob1·o senarlo1· t)U•J deu-me o aparto o lJUC ri-se, 
o t)Ue faria se entendesse que um ministro podia 
trazer emhar~ços ... 

O Sn. F. Oí1!'AV!AXO :-N:Io sou conselheiro de 
Estado; mio dou conselho~. (J/i.ço.) 

O Sn. JJAnio llB Co·mGrrE (ministro da fazenda):-
!\Ias é conselheiro do paiz. · 

( Cl'lt:nm-sé_ outi'DS apartes.) 
Se os illustrcs sonatlorcs, ~ue me iutenompem 

por esta foJ•ma, dizem :-eis alua raz:1o,.atiramm·o 
aos lobos; eu tmnbcm potlia [lizer por minhi\ vez: 
-eis a raz;1o po1· que tanto lastimam os i Ilustres 
lihentes a sahi,(a, pois talvez lobl'igassem nisso um 
meio de derrocar a situaç:io [Jominante. 

. O ministro, nestas ci1·cumstancias, pt'1tl~ <liZIJI' : 
-Eu JlOI' mim n;io me tlcmitto; ma~ a~uoli<ls lJUC 
Hnlonuem fJUC esta rnsoluê'iío púilJ ser Jll'ejutlitial 
:i. mard1~ geral 1los negocias, tlcvcr:1n, por corto, 
pr<l.ocLlor prcscillllillllo t_lessas consitlcr:t(\uos, aliüs o Su. ZAc.,m.1s :-Silu:t~õcs quo se sustentam 
mmto c:llmlas o Jouvavets, de collega a collcga. sacL·ilii:antlo collegns, estão moribundos. 

Senhores, o prosidunte d<J consulho, ou IJllUIIl 
'ILICI' lJUC Llii'Ígc tuna politin:1, perceLcllllo a exis· 
tencia de um ohstaeulo prejudidnl :l sua rnardt~. 
se u:io tratasse de supcml·o, n:io mereceria segun1· 
mente a I(Oill':l de assu1ni1· a tliJ·ecr.:io 1lo pnrlitlo. 

O Sn. Sn,YJ~IIIA Louo:- Em ahsolul.o n:io 1\ 
prineipio; é pi'Cciso Y<!r a natu1·ez:1 do ohst:LCulo. 

O Sn. Mn:\o l>E CnTEiiii'E (minist.ro da /tl~enda): 
-Sei'Ía O lllCSIIlO IJUil lllll piloto ljllt!, t!llXCI'!(all!IO 
um es,:nlho na Jll'lla !.lo uayio, o lau~asst! comtmlo 
soh1•e elle. 

Ora, sunhOI'>!S, ljllrlll'\ 11110 po1ln ap1·cciar as cir
WIIJStaucias Llt• Llllla situa\':ÍO polil.ie:1 Lllil l'ld:t(':io :1 
seus proprios parlidnrius SI'IHlu os ljiiU I!SL<1o :i testa 
da adlllinislra\.;io 1 

O Su.JunÃo DI~ Co·rJWIPI~ (ministro da {azellda):
N:1o houve sacrifido nenh_LuJI. 

Disso cu, c o meu ux-collega assim o coJiíiJ'· 
mou, que na. conferencia que _ti vem COJ,n o Sr. pre
sitlllnte rlo conselho, lho havm este fetlo conhecei' 
'[tw existia lle~llOntenlamento da parle de alguns 
t epntarlos ou tle Hill g1•upo de deputados. 

l~u, 8euhot·ns, nilo posso explicai' a ll·oca tio 
paJavr:1~ conlhlenciacs entt·e uu1 1J outro ministi'O; 
llliiS a julgar pl'io que ouvi do Sr. JI!'>1Sitlenle do 
COilS''iho, p:u·e~c-Jno que oJIIl urro tl!'>JO ao meu 
itluslrc ex-collega, que .íulgava conveniente Slli\ 
CJi,OilCr~l·:lo, JHH'IjliO CJI:I JIIC fOSSO Ílll[IOS(;Í [lOI' iÚ· 
~uem, o'u po1· qual11UCI' grupo. O fjllll S. Ex. nos 
eouuuuni1:ou foi quo , .pela ohserva,;.iro quo tinha 

. ' 



. r. 

I 
~ 

'. 

" t . , 
tj,~ 

~~ 

~ 
)) 

! 
~( 
.Vi 
~ 
3' 
~~ 
:\ 

J. 
D 

• ---. 

~ ,I 
·~lj 
/' 

ANN'AES DO SENADO 

feilo, lhe parecia, aMm de ouh·as razões, que o 
ministerio se devol'ia tornar mais forte. 

Desde que a quesl.;to passa a pessoal, cu declaro 
rJue sinlo·rne o mais possll'el acanhado n r1!1:cio 
mesmo lei~ dilo alguma cousa que possa olfrmlcr o 
rncu illustre "eüllcga, e talv<•z mio SL'i' do seu 
agrado, .quanclo além <1:1 amizade auliga CJllü lhe 
professo, sou talvez causa desses de;goslos fiO i" que 
tlst;i passando, srgurido suas proprias e~prus· 
sües... ·· 

O Sn. CllNH.\ E FlGlllllliEDO :-N;ío passo por dos· 
gosto algum; até estou contente. 

desrrestigio, deve ser stigmatisado por aquel 
se fizcmm ,os c~mpeaus dos pl'inl\ipios cor 
tl~res. Assun fot que a m:mutt•nç5o destcn 

r
llos alé :i exaget·arfio flYl a fortuna de Vas' 
os, dtJ Honorio llcnncto a de Euzehio de O 
Se nnq;w!/es lempos uma opposição parl<u 
n~io nos ~orre~Jores, mas na P.resen~a do p:J 
c!.1sse a .z·cttratla de um mmistro, cujoe 
tr l'esscm saio approvados por todo o gabiJ 

O Sn. ZAt:AlliAS: - Apoiado; esta é a Qi 
(Apoiados.) 

O Sn. nAnXo DE ComGJrg (minis/I'O ela. firzenda) : O Sn. nAn:\o DE CoTEGJPE (minis/J'O da faz, 
Emquc, pois,houvofalta diJlealdaçliJLiauossa parle? -Ninguem pedio a exoneJ•ac~:1o do Si·. Cun 
em ~ue nos afast:iínos dos principias conslitucio· gneircdo. • • . 
naes 1\espondcrci JlOI' acaso :i :ll'gunwntar:io de o Sn. S.\Jl.U\"A : _..., ... o se depois de iln 
que o illustJ~e ex-mimsl.ro foi sacrifitr,do :Is cariea- c<~ss:1o plena r. larga, esse minislro·fossc re1 
turas eamavalescas? O mesmu illustm srmador qun cido i,n~apaz de pro~egt!it• na administ1·:tcfio, 
fallou foi quem respomlcu a essa accusaç:to, os rnuustros se rchrarwm, po1·que todos os 

N<lo olhemos para taes cousas ; infcliÚ!s soria· condcmnados, coino, o estava aquelle contra 
n\os se essa razão jlO!lesse de rJualquer fúl'llla actuar se dedarara a oppos1ç:io parlanwntar. (Apoi 
no animo .dos mimstros I P~lo contl'llrio; Sr. IH'Il· Est,l é que é a rcgm do nosso syslema, c 
sidcnte, talvez que essa razão fosse mais J'o!'le pam tido conservador tem, Sr. presidente, mais 1, 
que se mio praticsssc o que se praticou; nús, pon\m, ningucm a obl'igaç:t:J cltl zclat· o prestigio do 
entendemos gue as nec·essidades e as convenwncias exceuth~o ~ a. h01~m de seus rncmllros. Appliq· 
pu!Jlicas cxiguuu aquellr. procedimento. estes pnnctpws a 'JUCsl:io ele que se tratn. 

Nada mais tenho a dizer, nem mais explicações O Sr. uonsrlheiro José llento, pot• nma· se 
a tl~r. Concluirei sentindo que tal oecnl'l'encia UIC actos, a pl'incipiai' ria qucst.to rcli~iosa, impt 
privasse tia companhia do meu illustrt amigo, c, t·isou-so. E' innr.gavel que S. Ex. tndm algmr 
aiutla . mais, 'JUO no seu animo possa litmt· algum~ popul:tridade. 
dcsconlian~a de que eu neste assnmplo não proc'''lt O Sn. Su.vmn.\ Louo:-Como os outros. 
como devêra· proceder um amigo. Entrr.lanto, cu, 
pot· firn, lastimari:! que, .n:~s J'elaçíl?s ofliciaes que O Sn. SÚtAzvA:-Entre aqnrlles que havian 
devem ler entre st os JUilliS!ros, nos nús devesse- ptado a politica religiosa ilo ministel'io pa: 
mo's comporlat· de modo a lic:l!'lnos tolhitlos de S. Ex. rt•a impopular. Uas, Jlt'rgtmto cu : m 
fallar no seio do ga!Jincto. cont aqnr.ll:t liuerd:tde popularitlade era Pú do Sr. Josll Bento? Ess 
IJUO requer O SCl'l'i('O publico C a confi,a~('U l~llltUn popnlaridat)C pm·tenci:l a todos OS ministros (<1 
que deve reinar entre os membros do llllUIStcrw... dos), ~·~" inicwram uma politica religiosa di 

o Sn. Sn.v&mA Lono : -1llais este !'ecipe. da pohl:ica do c~·presitlenlc do gabinete passa 
, 1 O Sn. F!GUEII\.\ DE Mzn.r.o :-Pelo contrario O Sn. UAn.io DE ComGII'E (miuis/I'O tia fazenda/: . . , . 1 . . , .. 

- Poder-se-hiam explicar sem duvida os factos natnm-se m.us popu .11es perante o pa;z . 
que se deram, sem que se descesse a certas indivi· O Sn. S.\llAJ:A: -Eu fallo setilprecom oxat 
clua(\Ões, qu~ necessariamc!1te não podem ser agra- ·C!ll' relação :lquJllo que aflil'luo. ~~~ disse :-i 
1lawis e mmto menos ace1tas como regm de con· pular cm todas as camadas quo tmham applat 
tlul\la em t\asos laes. a politica religiosa do ministerio passado. 

Tenho dito quanto Lles~java. O Sn. ZAc.inzo~s: - Noto-se que o SJ•, visr 
o .01•. ~na•nh'l\.-0 que se acaba de dar, o 

,proc~dit!Jento do.no!n:e ministro d.a faz~nt~l, ~ con· 
seq[1rncm dos prmc~lllOS [[!W d9111111~111 a :;, hx .. na 
administração puhl!ca. Eu nao ''''JO cm tuclo 1s!o 
senão o corollario 'do um pi·incipio omillido aqui 
na sessao <lo anno r:tssatlo ,ror S. E:c. . 

s: Ex. tl1sse: «mo se ror eu rruem stJJa o coveiro 
elo meu partido." E.:. o corollal'io deste principio 
IJUe faz a tortura rio mini&tel'io actual c r1ue ha de 
ti·azfJi' n morte <ln siluaç:to consm·vat!ora. 

O Su. Sn.vJ~JHA Louo :-Apoiado. 
O Sn. SAUAt\'A :-Em todos os povos eh· ilisados 

e pal'lamentarcs, os partidos conserl'adorc~ , tccm 
como dogma cardeal a manutenção do pt·c•stJgiu da 
autoridnue. Tudo q unnto possa concorret· pam esse 

tio 1\io Dranco não est:l presente, não quiz 
estas rxplicaçíles: 

O Sn. SAn.iiYA :-Mas, senhores, lendo as ~:a 
no meu retiro, cu vi que alguns actos rulminisll'a 
do St•. minisl!·o do Imperio tinllllnt incorrid 
clrsapprovnrfio elos habitantes tla Côrto. Pen 
cn: esses :Íctos não liulmm sido riJsolvidos em' 
se lho JlOI' lotlos os ministros? 1'inlwui; logo, 
ponsahilidadc era cóllecliva, et•a de todos; n: 
podia atll'ibuir pai·liculal'!lwntc ao St·. José I 
um ado que era ministrl'ial. 

O Sn. Z~GAHI.\S: - Apoiatlo; o mais 11 
sério. 

O Sn. S.lll.\II'.' :-Portnnlo, Sr. prcsitlcnle 
que maneira se estabeleceu depois d0sso liu 

• 
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qucst~o ministerial? Alguns deputados cntcndc
rarn que o Sr. Jos!! Dento era o peior dos minis· 
tros, l[UC de,·ia ser saerificado, c alguns, cm par· 
ticnlar, "fazendo urna injustiça ao nobre ministro 
do Impcrio, diziam, scnlJOres, quo S. Ex. cm uma 
ignoro mia publica I I~to se rrpctia nos corredores 
da camara, como me nlfírmararn, por ter· ouvido, 
muitos de 111eus amigos c co-rcligionarios, 

Portanto, a quest:lo estaheleccu-se neste ter· 
reno : uma parte tia maioria du camara não que· 
ria o Sr·. José Bento, porqlXc S. Ex. tinha pr·ati· 
cario actos immoracs... · 

O Sn. F. OcTAVIANo:-Da maioria; nao da op· 
posiç:Io. 

O Sn. SAnArvA:-Não digo mesmo-da maioria
digo alguns deputados, por·que não se sabe se 
a maioria conservadora pensava sim ou não. AI· 
guns thlputados influentes da siluaç:lo diziam que o 
Sr. J0sé Bento tinha praticatlo nelas de nolor·ia 
immoralidade. • 

O Sn, n.\.RÃO n~ CoTEr.JPll (rnini'stro da {'azmda) : 
-Oh, senhor·! Nunca so disse isso. 

O 'Stt. SAIIAIVA:-E' eousa lJUe todo o mundo 
sabe. 

O Sn. mn.Io DE CoTEG!PE (ministro da {a:mula): 
-Dizer-todo o mundo-é dizer ninguem. 

O S11.' SAnArvA:-V. Ex. não e capaz tle desfa-
zer os lloafos publicas. . 

O Sn. DAilÃO llE CorEGJPJl (mi11isti'O da fazenda) 
da um aparte. 

O Sn. S.mAIYA :-Eu l:i chego. 
De posse o espírito publico da qucsUo pr·oposta 

por essa fúmm, alguns deputados representaram ao 
noure duque de Caxias, como clle acabou de dizer, 
no sentido de que a continua~i\o do Sr. Jose Bento 
era um mal para a situação. Por conscqucncta, o que 
fJUCria diz•JJ' isto depois do tudo quanlo sú sahc 
no Rio de Jaucim? Quorü dizer: uHa um l!lÍ· 
nistro que wio pauta seus actos pelos princípios da 
severa moralid:rde; ha um minislro a lJUem g-rande 
mrmeJ'O de amigos aponta como mna ignomínia pu· 
hlica.» 

O Sn. FJGurmiA DE :M~r.Lo:- N:lo ouvi essa 
opinillo. 

intriga·ií dos respostciros, estou sacrificado, snio 
corno ministro perdido -na opinirro publica; tenho 
noccssidadc de cstabcl~crr a discussão pnbl~cn, d~ 
esperar r1uc se ahr~ o pat·lame!llo pal'll provar que, 
~c não sou ministro digno, mio e lambem rli~no de 
continuar a vil·r~ todo o mínistcrio." 

O Sn: Srr.vmnA Lono :-Apoiado; tivemm metlo 
da confrorlla!'<io. 

O Sn .. SAIIAIVA: :... Esta é f]Ue é a f]Ueslão. O 
Sr. harão de Cotcgipc, com toda a su~ habilidade, 
n:tvc•on por todas· as aguas, mas nilo tocou· no 
v!'rd:~deiro ponto da díscussfto. O Sr. Josú Bento 
n:io havia de dizer uma cousa desnccessaría, quando 
atnrmou que tiuha necessidade,, por su;t propria 
honra, de esperar que se abr1sse o parlamento,· 
que se ,1brisse ·a .dj~cussão pulrlica, para provar 
que era injusto o juiío que dellà f:tziam os seu~ 
co-roligionarios. . · 

O Sn. CuNHA FIGUErREoo :-Serão muito pouco~. 
e talrcz poJ·.motivos inconfossareis. 

O Sn. SAnArvA :-Portanto, St·. presidente, era 
esse o dever do nobre duque de Caxias. Devia es· 
perar pela discussão da J'al.l:t do lhr·ono e niín 
prestar attenr,ão üquellcs que fallavam nos col'l'e· 
tlorcs contra o nobre ex-ministro do Impcrio, devia 
ler a coragem de aguardar occusi:io rim que o par·· 
l:unento examinasse os motivos pelos qmws o Sr·. 
Jose flcnto se devesse consider·ar· digno on urro drt 
continuar .no governo. Então havet-ia fundamento 
pam a sua rct'imda, comquanlo fosse um contr·a 
sonso, porl)ue todos sabem que nenhum dos netos 
do 81·. José Dento deixou de ser· pr·:rticado·com 
sciencia do miuistcrio. (Apoiatfos.) 

Mas 11 quesllio foi resolvith por outm foJ'IIlll, e 
assirn o ministcrió const'guio b ,seu Hm, q·ue em 
apenas li!:J':\1'-So do Sr. José Bento (apoiados), sa· 
bendo, como disse o nobre ministro da fazenda, C[UC 
o ·veredictwu da carnam, se fosse contrario ao 81·. 
Jose Bento, seria igualmente ao ministerio, respon- · 
savol por todos os actos tio Sr. Jose Bc!Jlo, c por· 
isso ohrigatlo a acompanhai-o na sua re!trada. 

O ministel'io, sacr·ilicando um collega; sacrilicou 
o prineipio da autoridade; faltou aos principias 
par·Ianwntarcs, para rlecidir·so por intrigas do cor·· 
redores, cm ''CZ de roguttu·-se. pelo·voto da camam 
sohre a retirada ou conscrva~:to do Sr·. José Bento. 

O Sn. SARAIVA:- Eu a ouvi muitas vezes, com 
rJu:wto nlio a partilhe. Para mim o Sr. José Bento 
ü tlio probo como qualquer dos outros ministros. 
(Apawdos.) E, Sr. ]li'Osidcnte, se dos nelas do Sr·. 
José Bento os c:wdi!hos ou atlvogados politieos 
l.r~cm colhido prov~ilo, latnhrm se púde dizer o 
nresroo de todos os aetos tios outros miniHiros 
(llpoiados) .: mas pcssonlmcnte (eu sou testemunha, 
porque o conhe(~O ha muito lempo), o Sr. José 
Bilnto inspir·a conlian(lil por sua prohitlatltJ pessoal. 

1\las o noi.Jr·e ministro da fazenda achou bonito qu•J 
o Sr. José Bento sahisse, como sahio; por·uue de 
outra sorte a retirada do Sr. José \lento scritllam· · 
bem a do minislerio. 

(A}lniados) . . _ 
Por·lanltJ, Sr. pr·csrdcnlr, qnal frn a qucslao? 

Os dcpnlatlos pediam a r·eliratla do Sr·. Jost\ Bento, 
portJIW rlln não cr·a digno de ser miuistr·o, e o 
Sr·. Jost\ Bcnlo adivinhou a causa, procctlcu 1:0111 

pr.rspicacia c raciocinou assim: uSe cu saio pelas 

Portanto, o exemplo trnzitlo pelo noht·o ministr·o 
da Ülzouda wio lcm paridade. O S1·. Jose Pedro 
Dias do Car'l'allro sahio uo minis!cr·io, n:Io porque 
tivesse dilllr:ultladc ern sahir·, corno o Sr·. ,José Bento, 
a quem a sua homa prohiuia deixar· o ministcrio, 
emquaulo os seus actos iulo J'o8scm avali:tdos pc!a 
earnam dos duputados, nws ~irn po1· causa ele CJlWs· 
tues administmtivas, provenientes lle di!llculdadcs 
linancoiras,. sem liJI', enlrcfanto, encon!mtlo obsta
cu los cm seus coll!'gas. 

O Sn. ZAr.AII!As :- gste procctlirn0nto foi cligno. 
Nrro ha paritladn, 

,. 

;. 

r 

': .. ...... 



' I' 

i 
1 

ANNAES DO SENADO 41 
O Sn. SARAIVA:- Mas o Sr. José Bento não 

podia sabir, como se queria, sem mostrar que era 
réo confesso e condemnado por todos. 

por trazer eu para o recinto desta casa eircums· 
tancias particulares que se haviam passado entre 
os collcgas. 

O Sn. ZACARIAS: -Deitaram-lhe cinza. O Sn. SILVEIRA Lono:-Tenebrosa theoria f 
O ·Sn. SARAIVA:- O nobre ministro da fazenda O Sn. CuNnA FIGUEIREDO (ex·ministro do 1m· 

deixou de considerar que a opposiçilo feita ag pm'o):-S. Ex não reconhece a legitimidade desstl 
Sr. José Bento não tinha principro no parlamento; uso. 
na tribuna não ~e mostrou que os seus· actos fos- Ora, Sr·. presidente , somente referi tanto 
sem rmlos. quanto era tendente a demonstrar· os motivos por 

O nobre ministro da- fazenda espantou-se da dou- que, qu~ndo fui sol~citado a pedil· minha d.e~iss~o, 
trirra emittida pelo Sr. Zacarias-de que os presi- · susteutet que se dev1a conservar todo o mmrsterro, 
dentes do conselho tinham o direito de expellir como se achava, send.o apenas completado, e era 
. do gabinete os outr·os ministros. Cr·eio que o meu essa uma idéa nobre e constitucional, isto é, impor· 
nobre collega não disse que os presidentes possuem lava dizer: " Não fujamos, não corramos sem ver 
efse direito ; declarou, sim,. que podem dirigir-se de que. " 
ao poder· moderado!' e pedir a demrss~o de um col· Pois haveria para mim (já o provei) cousa que 
lega, á vista de seu procedimento offensivo ás con· me obrigasse .a sahir do caminho que considero 
vcniencias publicas. E' exacto esse prindpio; mas muito legitimo e honroso, só porque se pretendesse 
lambem o membro de um gabinete tem o direito de intimidar-me com inlerpellações diarias? Na:o. 
se dirigir ao poder moderador il pedir que dll ao O nobre duque ac Caxias tem uma vida longa, 
gabinete outro chefe, quando este se mostre in· est:l coberto de gloria e prestigio, que o garentem 
11apaz. · contra os ataques da maledicencia. O nobre minis· 

(lia alguns apartes) tro da fazenda, pàrlamentàr antigo e notavel minis 
.E' esta. a minha opiniao. lt·o por muitas vezes, póde lambem não fazer cas!. 
O nobre ministro da fazenda rematou o seu dis- de cerias imputações, por se julgar lambem garan· 

curso dizendo que nos conselhos de ministros se tido pelos seus precedentes etc. 
passam cousas quG n:io podem vir :l publicidade. Mas um homem I(UO é pela primeim vez ministro, 
E' uma doutrina inadmissível no governo parla- que serve com sacrrficio, que cumpre suas obriga· 
menta r em que mio ha segredo, cm que tudo se r.ões com todo o escr·upulo, pMe em uma occasiao 
diseule ; somente quando um ministcrio sacrifica o desl'as, suprema, deixar de defender-se, de dar con· 
interesse do paiz ás conveniencias do um parlido é ta do seu proceder ao parlamento? E como podia 
que o segreJo s.e considera essencial. eu expor esses motivos sem entr·ar um pouco na 

O Sn. SILVEIRA Lono :-0 segredo é a aiUla do histom (c fiquei na superfiéie) da minha vi!la mi· 
· • nisferial, curta em si, mas que parece me ter sido 

negociO· · . mui longa? Conio podia eu J'allar senilo como o fiz, 
O Sn. SARAIVA :-'Quaes silo as questões de uti- 0 como quo pisando sobre ovos,? O que. rc~elei 

lidado publica que 1hscutidas nos conselhos do mi· nesta cnsa que se rr·csta~so ;1 ucducções ollensrvas 
nist1·os nfio podem ser trazidas a tribuna? · a meus ex:-collegas? . 

Somente aquellas que são inspiradas pe·la ami· Senhores, eu não sou conhecido no Rio do Ja· 
zadc e que se destinam a satisfazm· inte1·esses in· neiro, e ningucm hl as vidas das províncias. 
confessa veis. . O tempo dos meus sm·viços foi consumido nas 

Eu tcr·mino deplorando que o ministerio Jlara províncias. Não me . apresentei como homem que 
viver tivesse .sacrificado um dos seus collPgas, dos- quizesse conquistar pastas, o que para isso com· 
viando-se da verdadeir·a doutrina parlamentar que rrasse trombetas; apresentei-me como simples ci· 
aconselhava que proporcionasse a esse colloga oc- iladão modesto, que não quer senão que o deixem 
casitlo de clefender-se perante o parlamento o o viver em sua casa. -
paiz. Nunca mandei escrever minha biographia, nem 

O Sn. CuNHA E FIGUE!IIEDO (ex-ministro do 1m· dei ap!lntamentos Jlara clla, nfio obstante me terem 
-pm·io): -Peço a palavra. . sido pedidos, por mais do uma vez. · , 

O Sn'. ZAcARIAS: - Ha mestres.nisso, examinam 
O Sn. PRESIDENTE :-0 regimento não regula até os artigos. 

este ·ctolrate; os precedentes admittcm que só se 
f'alle uma vez; mas Jlarece·mo. que o nobre ex-mi· O Sn. CuNHA E Fri:ur~mEDO (ex·ministro do 1111· 
nistro tem o direito do defender-se (Apoiados). ptrio): -Obrigado a fallar• por riecossidade indecli· -

11avef, limitei-me a clizer tanto quanto julguei bas-
0 Sr. Cunlla e Fltuaeb•eclo (c.i:·ministm tanto para justificar o emperramento do não ter que· 

tio Impel·io): -Eu j:l oxpuz ao senado o que jul· l'ido aceitar a demiss:To a pedido. Mas, quando se 
guei essencial dizer a rcspoito do minha retimda do tmta rle honra 0 dignidade, eu não vejo iliantc de 
ministel'io. Quanto aos factos, n:lo fui felizmente mim senão Deus. . 
conteslatlo pelo nobr·o ministro da fazenda, o creio 
que o nobre presidente do conselho, c.om o seu 
silenci_o, confir·1n:t.que não improyisei, nem accres
centei uma só vir"ula. Mas o nolrre ministro da 
fazenda entendeu do alguma maneira censurar-mo 

vor.. 1 

O Sn. ZAcARIAs :-Deus o n:To os duques ... . 
· O Sn. CuNHA 1~ FIGUEIREDO (e.x-ministro rio lnF 

llol·io)':-Quando as cousas so passam no silencio, 
6 
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no segredo, nquellc que lica d.ebaixo da pressffo da t•as. Nunca quiz passar JlOI' orador o nem conqÚis· 
ealumnia tem ohrígar.:to de d1zer tudo. lar pastas; só tenho falindo quando forrado pela 

E senhores, triste do mim se não .livesse to- necessidade. Mas fallei e pulJliquei tudo guanto 
mad~ este exp'ediente, quando ~o parlamento se era conlhlcncial, para que o parlamento, onde puz 
tratou da questão chamada di Sermlwe111. todo o· n~gi:lcio em p1•atos limpos, ficasse intei-

Era uma quest:1o inteiramente' rcser':ada; cu melo. Foi entilo que· t:mto eu como o gover
tinha lutado com os aguntes e cruzadores m~lezes; no ficnmos perfeitamente defendidos. "Quando acabei 
c ao Sr. Paranhos, que enHto era ministro", forneci o meu dis1:urso, o Sr. Nabnco, que era minístt·o da 
os melhores dados pan1 iJu~ se sahisse bem dessa justi~.a e que lambem temia Cjue eu fallassl:', veio 
,1uestão como de facto saluo-sc, c melhor do que. ahra~ar-me c pedir que mamlassc imprimir Jogo o 
outro n{ínistro na questão do ;1/bm•tltio; e porque? discurso, afim de ser remellido para Lonlll'es. 1\e
l'onruc . puz diante. dos olhos do Sr: Paranhos i commen~Jo~-rno o Sr. mlll'qu~z CJU,C nada esquccc~se 
a lustorm com toda a verdade; de . sorte que nem OJmtt1sse do que h:ma !h to, tendo mm to 
o Sr. Carvalho ,Moreira fez un! exccl!entc me~w- cuida~o cm que não· ~scapas~e nada .na pnblí~ 
?'tmtlwn, esti'Íhando-sc. nas n~mhas mformaçues. ca(~ã.o; e entito nl!o se JUlgou . mconYenwnte q11e 

Nas camaras não lmha hav1do defesa alguma. eu hvesse usado das confidencues, quando antes 
O governo mesm~ não eslava. d~!endido, porque pcn;~ava-se cle mod~ gonl!·al'io. 
tudo era myster10 e' convc~1encms . a guarchu·. Nqo coil!pronwlti o governp e nunca c?mpro
Vindo para a Córto, eu, qu~ nao respe1to .res.ervas, meti! a nm~uem. O apparecunento do dJscuJ·so 
,Jcsde que se t1·ata de mmha, honra e diglll~lade, causou tal 1m pressão ao mesmo Sr. mnrquez 
1laclarei que havia de fallnr llll; questão. Elia Já es- de Olinda que cllc o enviou ao Sr. Carvalho Mo
t.avàacahada, pois, ~omo j:i d1s~c, o Sr._llaranhos, !'eira com recommcndnção de fazei-o traduzir·em 
hoje visconde do R to Bmnco, linha ohhdo grande mglez e espalhai-o em Londres. , 
viclm·ia. porque lorcl Palme~stol.l suhmetteu-se. M~s ~:Ex., ~r. presidente, não sabe o que f)zeram 
o gove1'1lO n:io se achava delelllhclo pernnte o pa1z entao os mglezes. Não houve typographlll em 
e no ost1·angeiro. O meu nome, que era objecto das Londres que guízcsse imprimir o <hscurso. Nessa 
iras do consul inglcz, estava ainda dcbníx? de sus- oceasi:io o mmistro mandou ~izer que as c.ousas 
peita, mesmo para com os meus falsos am1gos . estavam acabadas, e . gue convmha n:1o puhhcar o 

Chego :l camara, e o q~e acontec~~? C~ mo j:l. se discurso, porque elle l1avia de fazer l:ll)mito ba-
tinha atamancado a questao, como J:l, se linha chio rulho. . . 
alguma cousa e não havia mais press:í? ingleza, a!- Pergunto eu agora: por que n:ío recuei diante 
gumas pessoas entenderam que eu tmba necess1- dos reservados, quando se tratava de uma questáo 
dadede explicar-me; um ministro pedi o-me expressa- intemacional? Porque a minha hom·a o a do ge
mente que não fallasse mais na questito do palha- vcrno :rinda estavam em duvida, e não quero que 
bote. O Sr. SPrgio 'feixeira de Maceclo, q11e então nunca"p:lire duvidas sobre clla. 
era tamb~~ deputado, só f:lltou ~ôr-se <I~ joell~os Agora, t~mbem hnia de dizer, como fui convi
pa~a pedu-!'le qqe não f~!lasse · elle ma lllUilo dado para fazer parte do ministerio de 25 de Junho, 
am1go dos mglezes e se !m' !a desconcer.ta~o com 0 e porque sustentei que não sahiria delle sen:io par
eonsul Cowper,, parente de !ore! Palm.el ston. O lamentarmente? Era pa1•a nito deixar que pairem 
Sr. Nahuco r~cmava q~c e~ fali ando deixasse es- sobre a minha eabeca accusaç1ies muitas vezes en
~apar alguma meonYemencm, que levantaso qur.stão commendadas. Pois ·então eu havia de entrar para o 
mterna~!Onat,. . . ministerio fazendo saerificio de minha sauile, de 

Emfim muilas pessoas me Sitiaram, para eu não meus inte1·esses e da minha vida, tendo conscicn-
fallar. . . cia do meu dever, para sahir delle enxovalhado, 

E1·a então presidente (!O consel!10 0 Sr· marquçz além de prPjmlicado nos meus interesses e na mi-
-cio Olin.ua, e aS· Ex. livc de ·diz~ r que eu fa!lal'la nha sande ? Não, se querem os meus sorvi~os, de 
convcmen~ernente; mas que halla de pd•· .tudo, á que nunca pedi a menor paga, ao menos garan' 
luz do dm, cert~ de que, se al~uem poch~ fic,J~ Iam a minha dignidade, n4o me deixem culr~gue 
mancha1lo, não sena.de certo eu. Senhores, e !lll1l ao dente viperino da calumnia. 
doloroso, e custa muilo a um hom~m honrado VIVei' 
ne~lo pair. desde que sr. acha obr1gado a melter-se o· 811. S!LVEII\A DA Afo1'TA :-Isso é verdade. 
naquillo a que chamamos govornaç~ao (oh ! oh ! ) , 
Jicam por vi.a do regm espostos ~ todas as ealum
nias : o por 1sso que não sou anugo dos segredos, 
senão apenas quamlo elle o o!ll'ictamento neccssario 
no scrvl(:o Jniblico. gm geral gosto muito da pu
!Jlicidadtl. 

O Sn. Po~rmu"!-Com etl'eito I 
11 ~ii\, Cu:xnA F. Fmurmmno ( e.r-ministl'O elo 

!'" '"'~''" 1: - Disse ou ao Sr·. m:u'IJIIeZ de Olinda 
'1";. IIW havia de oxplieal',. e I'O,n cll',1iln rue 
t•xpliquei. Ael1:1-SO tmprcssn nn Jor11ul do Com
'iiii'J'cio o di~CUJ'Stl c1ue Jll'Oferi chrmntc qunlr·o ho-

O Sn. CuNHA E FIGIJEII\EDO (ex-ministro do Im
I'ÍD): -Nilo ha nada que me faça ~unrdar s~lencio, 
o peço a V. Ex. que me perulle se amda tome1 tempo 
ao senado. O meu amigo o Sr. ministro da fazenda 
pareceu sentir que eu trouxesse factos reaes para 
serem apreciados pelo senado. Ainda mesmo que 
alguem m'o pedisse, ou não ·ueixava de dizer a ver
dade núa e pm·a. Nilo silo segredos_ do familia. os 
nssumptos relativos :l administr·ação !lo Estado, 
nem as divc1·gencias clos ministros en!i·um na or
dem dos factos fJIIO fieam encel'l'ados no sacmrio 
da familia ••• 
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O Sn.' SII.vEmA Lono :-Apoiado. 
q Sn. CUNIIA E'FmuEmEoo (ex~ministro do Im

Jierto) : -Trata-se de negocio politico· e J1or
tanto, estou convencido de que procedo e:U re
gra ( Ajloiados), 

mcttidos com cousa de maior monta, ellos Icem 
gum grnnde segredo, alguma grande chave de 
ta~o.; ·n~o podem largar o ministerio, urro pot 
SUJeltnr-se a uma derrota na camara dos deptil:ll 

Nada tenho que ver com a questão tlonJ8sli 
tenho que ver somente com a questão 'Jl~lil.illa 

O IV•;• F. Octa"l~no 1 -Esta discussao paizrecónhecer<l onde está a causa de se ter 1'01 
deu-nos alguma luz sobre_ o modo por que ultima• ilo o Sr. conselheiro Jose Bento asahir do mini: 
me_nle se fazem e desfazem ministerios em nosso rio. (bfuito bem). 
~z. . . 

O lwnrado ex-ministro do Iniperio nos contou O lilr. lilll"cll•a 'da lloita a-Sr. pr• 
como entrou )!ara o ministerio. Nao entrou por dente, no meio das densas trevas do systema 
combinaça:o de princípios; nao entrou esperando presentativo no Brasil às vezes bl'llxoleia algu 
realizai-os c com a consciencia de ir prestar rele- lu~. que nos deixa acreditar na esperança de r 
·ya~tes se~viços ao paiz. Foi iJlstado por um o_syst~ma represcn!ativo nilo esteJa de t~do p 
mtJmo am1go, que se comprometleu pelo ministeJ·io d1do amda. A 'dem1ssao dada e não pedida p 
:1 aceitação !le iiltlas suas sobre qucstcre~ graves nosso· collega e ex-ministro do lmpeno, e as 

Eis ahi um capitulo de historia moderna, que ~sta plicaçlics que o nobi'O presítle)ltC !lO conselho ' 
discussão nos trouxe, revelando-nos o motlo como ao senado dessa demíss:io, convenceram-me de ' 
se organizam os mínislerios nesta terra. Log9 do- não ostiio esquecidos intoi1·amente ainda lodos 
pois, ficamos sabendo o modo como se modificam; preceit_o~ de nossa vida ~onstitucional, e que 
e apezar de todo o talento de que deu prova 0 Srs. mm1stros acham que amda se deve, ao me1 
!JOlire ministro da fazenda, para desviar. a questão por formalidade, dat· algumas e·xplieaçGes ao p 
JUlgo do meu deve1· offerecer algumas consideraçGes lamento. · 
sobre a questao tal qual se ofTerece em toda sua· Applaudi, Sr. presidente, o procedimento 
simplicidade. nobre presidente do conselho, apressando-se a r 

O honrado ex-ministro do Imperio solieitoti tle aS' causas, verdadeiras ou não, da demissa:o dada 
seus collegas que o deixassem comparecer no par- Sr. ex-ministro tio Imperio, e apreciei as suas r 

lamento; no S!lll -caracter official, parn dar conta e claraçGes como o reconhecimento de um dever p• 
defesa de seus actos . e mostrar que nfio havia fun- qual tenho p~gnado muitas v~zes nesta casa, se 
damento d~ seu parlldo estar com elle desgostoso .. pre que ha dtsso!urões de_ gaumete. - ·. 
9 Sr. pres1dente _do conselho, levado, porém, por Este dever_ fo! v.reench1d~ P.elo ~obre pre~1de• 

• mfor•na~li,ls par!Jculares, e para evitar, como nos do conselho; o mm1stro dem•ss1ona1'IO cumpr10 p 
disse .o Sr. ministro da fazenda, .um escolho e 0 sua parte o dever quR completou esta scena da v 
descalabro tle lodo o ministério; nao póde acceder parlamentar. 
á justa supplica 1lo seu collega. - ~luitas vezes, e ainda mesmo· quando se retir 

Assim, apezar da solidariedade até aqui con- pela ultima vez do .ministerio o nobre vis~onde 
fessaua; apezar da boa razfio constitucional que Ab~eté, eu reclamei nesta casa que c.r~ mats nec• 
defendia o Sr. ministro do Irnperio, foi elle at11·atlo sar1o saber as razões pot• que os mm1s~ros sahi: 
aa·mnr e salvou-se a restante tripola~ão cviL'Ill· do que aquellas por que entravam, quando de p• 
do-se o escolho t ' grammas esta vamos satisfeitos, mas que o par 

Mas, quando so vü is lo praticado por homens monto ~iio podia fazer irléa da _march:1 seguida 1 
que se acham no fim ~te_ sua carreim politica, ho- ~111 gabmete sem s.1ber ~los mohvos pot· que . s~· 
mens e~berlos de prcsh~to, homens respeitados no bro~ o_ ante~edente .. Esta parte o nobre lllllllS 
seu _11~1z, como são os Srs. presitlente do conselho demlsstonai'IO c~mpr10 Clcact~mente. · -
o _ muustro tia fazenda, pMe alguem acreditai' que 1\fas, Sr. prr.sld,mte, as razões que deu o no! 
diante des~~ escolho taes homenM, com essa grande presidente_ do con~e!h? para. a_ de"!iss.ro,_ c 
r~sponst•hllldarle,_ procetles,sem desse modo pum e que tleu.o.n?bre nums_Lro de!mss1ona1:l0, de1xar: 
sunplesmcntc por quere,·crn viver? Ntlo, senhores. na cons~1encm do pa1z mutt~s dumlas sobre 
· Devo procurar outro motivo e o paiz o procuranl: verdad,en·as causas deste facto 1m portante. 
el!es estilo presos, corno se tem dito, no compro- . Na enumeracão dos passo.~ que deu o nob•·c p 
1111sso do serem ministi'Os JIOl' um corto ternro. E' s1~cnto do conselho, _convlllantlo !lr;suo 7 t~e . 
o !JUO se conclue desta discusstio. O honratlo duque nw~ o nobre ex.-numstro do Imper10 a ped!r. s 
de Ctlxias e meu honratlo amigo minislt·o da ra: deuussilo, eu nrro destlnbro ·mua causa_ Jeglh!• 
zenda mlo eram capa1.es, c1n outras circumstancias, parlamen\a•·, pam se tlonced_er essa detmssã~ 1: 
do sacrifical' ~eu coilega, mio eram capazes _de !ada. Vti.JO que a 7 de lanell'o o nobre presulo1 
recusar-lho aqmllo que se concede a todos-a defesa do conselho.·· 
de sm~s actos, quando tinha recebido da iínpronsa 
os matares botes, tanto do seus auveJ"Sarios como 
até tle seus proprios amigos. 

O Sn. SILI'EIIIA Lollo :-E do cnrnaval. 
O Sn. F. ÜC'l'A\'IANO :-Se os honmdos ministJ·os 

assim procetlcr:un, ú JIOI'ftuc se acha1'a1n compro-

o Su. JJUOUF. DE c~xrA~ {JII'I'&idtllle do CO/Ise/ho): 
A U ... 

O Sn. SU.\'ElllA D.~ ~IOTT~ :-••. a :ll,de Jane 
o noh•·e presidente do conselho deu a entender 
nobre ex-ministro que convinha que ello se rc 
rassc. S. -Ex. t•cimsou·sc tcrmínanlcuwnte ti c: 
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retirada. O nobre duque ainda cm 7 do Fevereiro, ainda tomou cinza corno ministro (ri3adas), ainda 
mesmo nesta casa, instou com o ministro demis- assistio ao conselho de ministros; só no conselho 
sionario, para que pedi'sse a sua demissfio. O mi· foi CfUO Sua Alteza .. · 
nistro recusou,pelos motivos que jd cxpoz ao senado. UMA voz:-Muilo antes. 
Entre as causas dadas pelo nobre presidente do 0 Sll. SILVEIRA n,~ MorrA:-... mas no conselho, 
conselho pam convencer ao sau collega de que , S 

1 
· · 

devia relirar-so, existe uma nolavel; é que 0 mi- no despacho .• oi que uaA teza commumcou aQ m1· 
nistro demissionario devia resignar-se ti demissão, nistro dcrnissionario. que sua demissão fóra pro· 

· porque sua continuação poc\ia dar causa a um des- posta c concedida, segundo a ·propoz o nob1·e 
calabro da maioria parlamentar na camara. presidente do conselho. De maneira gue até á 

Mas, senhores, este motivo eu acho que seria ultima hora o S1·. José Bento esteve logrado. 
muito allegavel para um presidente do conselho O Sn. n.\RÃO DE CorEGII'E (minist1'0 da fazenda) : 
para com um collega, se acaso so proporcionasse e -Disse-se na conferenda anterior que se ia pro 
este collega uma occasião parlamentar em que ella por a questiio. 
pud~sse mostrar que a sua causa ora diversa da dos o Sn. SILVEIRA DA ?tlorn :-Bem; mas propor ·a 
outros ministros. ·· questfío ni!o tl resolvei-a; o nobre presidente do 

Se acaso havia compromisso c1P ministerio de conselho podia propor a que~tão e o poder ~1ode· 
recompor-se na abertura das camaras, entendo que raclor podia nilo acceder, e então nlio hav1a de
era preciso que o ministerio esperasse uma mani- missl!o. 
festação das camaras para fazer essa recomposição; 
então pocleria dizer com fundamento 0 nobre presi- O Sn. ·nAnÃo DE CorEGIPE (ministi·o da fazenda): 
dente do conselho :-a opposiçiío manifesta-se toda -Não havia, mas havia proposta. 
contra o nobre ministro do Impcrio.-Poderia con· O Sn. SILVEIIIA nA MorrA :-Havia proposta, mas 
vencer ao seu collega da necessidade da sua retira- não havia demissão concedida. · · 
da, so acaso a justificaçl!o f!Ue apresentasse não 0 SR. CuNHA FIGUEIREDO :-Havia proposta antes 
fosse completa. Então, entendo que a allogaçl!o do do despacho 0 re-solvida antes do despaclio. 
nob1·c presalente do conselho era nascida dos prin= 
cipios do governo parlamentar ... 1\las antes da aber- O Sn. nuouE DE C.m.\s iwesidente do conselho) : 
tura cias camaras, quando não havi:i ainda na ca-· -Mas nl!o estava assi,S'nado o decreto. Por .con
mara dos deputados senão discussão sobre verifica- scquencia ainda era mmistro, assistiá ao despacho. 
ção de pode1·es, quando não havia ainda uma dis- o Sn. SILVEI!\.\. DA MorrA: -E' o que estou 
cussão politi11a, quando não apparecia uma manifes- dizendo; eile recebeu cinza como ministro, assistio 
tacifo que não fosse de corredor (apoiados), como ao despacho como ministro. 
dizer-se a um ministro :-Retirae·vos, porque ides Esta scena, Sr. presidente, traz um resultado 
ser causa de um descalabro da maioria parlamcn· muito importante para estes restos do systema re
tar? Qual é a·maioria parlamentar que tem ·o mi- presentatLvo que nós temos. O nobre presidente do 
nisterio ? conselho reconheceu que devia dar os motivos dlt 

Este, Sr. presidente, tl o facto mais importante llemissão do seu collega; nós tivemos occasião de 
desta discussão, porque revela que no nunisterio ouvir 0 nobre ex-ministro do Imporio declarar ter
núo havia ba mais tempo a solidariedade c_om q11e minantemente que tinha recusaclo dar sua demissão 
tinha viviclo,. !ts queixas que. appat·ec~ram contra por um motivo muito parlamentar. Estava prompto 
o no.hro m1mstro do lmper~ •. ~l1o VIgorosamente a dai-a depois de justificado perante o parlamento. 
p~la.1mprensa, tod~s eram ~ll'lg1das não ?O!ltra. o ·O gue ha, portanto, transparento aqui ó que os 
m!m~tro do Imperro, m~s. s1m. contra o m1m.steno mohvos rcaes, que é preciRo aprofundar, da de
(apowdo&), porque o muusterro cr~ cumphce do missão pl'Oposta do Sr. conselheiro José Bento são 
~o~~s ~s actos deste mefnbro do gabmete. D.e~do ·a outros que mio apparecem ; o motivo, a razão ap
llllC!ahv~ ~a s~gunda phase, da ques!Lto ~ehg10sa, parente 0 a que deu o nobre presidente do con 
que o mmisteno fez-se responsavel das 1déas elo selho- 0 desiquilibrio de senadores no ministerio. 
nobre .ex-ministro do Imperio. Ora esta razão é pouco procedente, porque, a ter 

Ass1m, senhores,, esta t~dagaçfio qu? o parlamen • de se concertar o equilíbrio do ministerio, era mais 
to ago_ra tem occasuto deJa~e~ arespeJto das cau~~s Jogico concertai-o :l custa do Sr. Diogo Velho, que 
da rehrada d~ noh~o e~·mmts.tro revela ~~ pa.1z tinha sitio eleito senador, sendo ministro e havendo 
que nrro haVIa .s~hdamdad~ J<Í entJ;e o m!Illsteno jtí precedentes do outros ministros, como o .Sr. 
e o no~re ex-mm1stro (AJ~owdasJ .. E_por 1sso que Alencar, como o Sr. Ant~o, que depois de e!e1tos 
elle .fo1 abandonado, sacnficado, mtunan.do-sc-lhe 0 antes do serem escolhidos ... 
sob a ,pressão em que o poz o nc!lrl'? pl·esldentc do U SI sENAoon : _ Esses retiraram-se para 
consouw do descalabro da m:uona parlamentar, 1 .r . ''elei•ão 
pressão, CJ.Ue foi exercida fóra dos me1os regulares P eJ eal a > • 

· por que se pollia propor a ti emissão do um membro O Sn. SILVEillA DA Mon·A :-E ó uma vantagem 
do gabinete. O nohro ex-ministro do Impor i o rc- sem pro c~t~r de doutro ... : !\~as h~ exemplos lle 
cobeu a advcrtencia elo nobre presidente do conselho outros mm1s!ros tcl·crn ped111~ douussão ou para 
.<Juanto :l convcniencia da sua retirada desde .la- pleitear a cleJção ou P.nm dar llbeJ•dado à corda. 
noiro; essas :ulvertencias repetiram-se os princípios Entretanto, S1·. presulenlc, cu, comqum!l~ adopte 
deste mez. Mas o nohrc ex-ministro do Imporio o principio, quo o meu nobre collega numstro da 
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fa~cnda apresentou, da nece'ssidatle de ter acamara , O Sn. SILVEIRA Louo: :- Apoiado; despcndios(l 
electiva uma influencia preponderante nos canse- comedia. 
lhos· da coróa,. J'!ffo, posso aceitar o alvitr~. ~~~bus- o Sn. SILVEIIIA DA Morl'A :-0 que c llatentn 
carem esse·equlllb~JO á custa do doseqmhhrto do depois de5\a dis~ussrio é que o ministel'io nrio tinha 
Sr •. José Dento (Rtso.) . solidariedaqo havia muito tempo, e que as mziles 

A razao, p~rta.nto,.~r. presHlente, a razrio vorda- que o movera!u ultimamente, a pedir a,.dern.isslío 
dw~ é outra, e a rar.ao. apparente que deu o nobre do Sr. conselhCJro Jose Bento da Cunha F1gue~redo 
prestdente do conselho Já demonstrei que não pro· não são. as verdadeiras. 
cede, que es~e perigo de descalabro da maiOJ'i:l não 0 meu nobre colle!ía que se senta a minha direita 
póde se,r acmto. . · (o Sr. F Octaviano), Já disse alguma c.ousa, 11ue 

Que mstrumento tem. o .nobre pres11lent~ do con- nos póde oriental' a respeito da razão verdadeira. 
selho para sondar a maJoria antes de mamfe~t~J·-~o Eu não quero t•eproduzJr o seu pensamento, por· 
clla solcmnemeute, para sabor se acaso o ~~tuhbno que elle já paz as cousas em relevo ... 
'da maioria esl:í perdido ou não, por!Juc·o Sr. Josil . . 
Bento estava no ministerio? . O Sn. SAnAIVA.-PodJa desenvolvei-o. 

Alguma cousa houve, portanto, que os senhor~s O Sn. SILYEU\.\ DA MorrA : -Entretanto eon· 
mio nos qum·em contar; deu-se algum facto ma1s tento-me com isto . 
. particular. O que foi qu·e indit:ou ao Sr. duque de Tomei, portanto, a palavra, por ver restaurado 
·Caxias que o Sr. Jose llento era antipathico á maio- um uso parlamentar, pelo qual tenho pugnado ha 
r~a? Houve alg!lma manifestação, algum abaixo as- muitos annos nesta casa. Quamlo os Ballinetes se 

. slgnado? dissolvem, é mais preciso saber os motJvos 4o mi

O Sn. Dl!OllE DE CAXIAS (pl'esülen!e tio coilselho):
Houve conversa·s; ouvia em conveJ·sação a muitas 
pessoas e preveni ao Sr. ministro do Imperio. 

O Sn. CuNHA FmuEniEno : -E eu lambem ouvi 
muita cousa em contrario a isto ..• 

O Sn. Su.vEIRA DA MoT'rA·: -E' urna verdade o 
que-dir. o Sr .. Josil Bento. 

O Su. DuouE DE CAXIAS (presidcntedoconselho):
l'ambem é verdade o que eu disso. 

O Sn. CuNnA FiauEmEuo :-E lambem quanto eu 
disse. . • , 

O Sn. SILV!lllt.\ DA MorTA :-E' exacto; eu podia 
dar provas da verda1le, podia corroborar ainda esta 
verdade, mas nno p1·eciso desde que S. Ex. affirma. 
Mas lambem é exacto o que diz o Sr. ministro de
mis~ionario, porque elle tinha na eamara apoio do 
uma grande parle da deputacdo do norte,. que re· 
clamava contra as manifestar.ões apresentadas orn 
opposiçilo a S. Ex. • , 

O Sn. CuNHA FruuEmEiio :-E' verdade. ' 
O Sn. SJLVEmA DA MaTTA :-Portanto, esta razffo 

de perigo de descalabro da maioria, a meu vrr, não 
tem tanto peso, muito mais quanto eu entendo que 
o minister10 devia esperar uma occasião sol~rnne tio 
manifesll\çfio da maioria para onljlo escolher o mi
nistro que se dernittisse, que -se julgasse obl'igado a 
l'azer o sacrificio do sua pasta com uma razão plau
eivel, que era a falta de apoio do parlamento. 

O Su. SAnAJVA :-Nesse easó deviam sahit• lodos. 

ni.sterio que sabe do que o p~ogramrua do minister~o 
que entra. . 

Hoje isso· ainda c mais i1nportante, porque, 
Sr. presidente, o que está. acontecendo vem confir· 
mar a idéa em que estou ha muito tempo e que hei 
de declarar sempre que se tratar de questões poli· 
ticas nesta casa: uo nosso paiz ha muitos annos ha 
ministros, porém minislerios nfio ha. · 

Tenho concluido, 

o Ha•, Pompeu 1-Sr; presidente, a discussão 
parece esgota~ a. Depois do terem fallado .os ora· 
dores mais .distiootos desta casa, o que poderei 
accresceutar? 'l'odavia, peço licença ao se~ado para 
lambem externar o meu pensamento, amda. que 
ligeiramente sobre o assumpto. · 

o debate, se n:lo foi inutil, como disse o honrado 
senador que acaba do sentar-se, revelou comtudo 
um triste symptoma e é que nós Mo progredimos 
na ~ratica do systema parlammtlar. Da· discussa:o 
havHia e principalmente do que disseram os honra
qos ministros actuaes o o ministro demissi<>nario, 
rJJsulta o. seguinte : !JUe a demissão do Jionrado 
ex ministro do Imperio lhe foi dada para man
ter-se o programma, de que. nos fallou o nobre· Sr. 
dnque de Caxias, isto tl, o progmrnma do descn· 
gano, do primo vivere até á volta. E o nobre mi
nistro da fazenda desenvolveu longamente os mo· 
tívos que determinaJ·am esse sacrilicio do um cal·. 
lega Jlara que os o~t~·os so satvassew. 

S. Ex. o Sr. lllllliSli'O da fazenda esqueceu até 
sua logica hahitual, emmaranhando-se, pam justi
tiC!lr o acto da demisstto do seu collega, I'azões im
proce!lentes e até contraproducentes. Ora 1lizia-nos 
gue o seu nobre collega fóra demiUido, porque se 

, O Sn. F. OcTAVIANO:- E jil se declarou que havia tornado impopular :i maioria da camara dos 
na:o queriam correr este risco. St·s. deputados o receiava que essa imp9pularidade 

O Sn. Su.vmnA n,\ Mo•r1'A :-Eu ainda tomei se estendesse aos outros e arrastasse todo o minis· 
estes momentos no senado, para felicitar o meu paiz !crio; ora dizia-nos que a dcmissao lho fôra conco
JlOr havei' de vez em quando uma luzinha do sys· dida,, r.orquo, s~gum)o os cstylos parlamontaro~,não . 
tema reprcsonlativo quo nos resta. S:lo eetas sccnas era !JcJto ou convenwnte quo houvesse no galnneto 
incompletas do paJ•lamento essa comedia em que 'maio1· numero tio senadoJ·es do quo do depu· 
nós l'i vemos.. . ' · lados. · 

• 
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Do~ conheci a coslumnun lucidez do uohre bnr:lo pi·ovincia vizinha, r1ne j:l prescreveu o dire_ito de 
do Cotogipo. eleger seus filhos, eslava na mente d.9 presidente 

Sr. presidente, os meus honrados collegas <JIIO do. conselho ou de seus collcg~s aliJare.I~ .o ~eu 
me precedrram pnlvel'isai'am complelamente estas collega do Imporia pela razão do cles~qUihbno, 
duas proposi1.ilcs. Com rll'dlo, se o nobre ex-mi- quando outra não occoi-rcsse mais prompla. A _con· 
nistro do Imperio se !Ia, ia tornado filo impop!Iinr, demnação do Sr. Cunha Figueiredo era infalhvel, 
a ponto de que da parle da maioria da ca111ara se estava lia muito decrelada. · 
manifestava uma opiniüo hostil, quo chegou a Ainda a raz[o que o nobre ministro da fazenda 
levar abaixo-assignados ou re]Jresent~ç,ucs contra allegou, do que a impopularid~dc ele seu_ collega 
S. Ex. ao Sr. p1·esidcnte do conselho, pergunto: do lmpcrio poderia J'crir c arrastar o ga!Jmetr, é . 
Jl?r que acto se. to !'fiou impop'ular o nobre ex-mi- · (remulta ::;, Ex. que lh'o diga) u~1a falta de !~ai· 
~Istro do Irnpcno, que tamhem não affcctassc a seus !latir., porque, desde que os minish·o~, cavalheir~s . 
Illustrcs collcgas '·1 Por vcnt111'a o minislel'io deixou distinctos, se compromcttcram a segmr uma poh· 
;llgwn diil de ser solidaria ? Como ptide o ministi'O liea, a observai' um progi·amma, c cm todos os seus 
dcn)i.ssionario tomar a s.i o mono}Jolio d~ respon- netos marchavam de accôrdo, se um cahiu em. 
sabiltdado de actos dclilwraclos 11 expmhdos por desagi'ado do parlawcnlo ou de UJ!l grupo da ca
accórdo commwn? O pror,r:unma tio animo rlcspre· mara, era justo, leal c cavnlhwoso, qu~ todos 
t 1enido, que foi npi'csr.nlatlo o anuo passatlo ao se- aiTostassem essa impopularidade, e n:io sacnfitlar a 
nado, dchou algum dia de ser seguido unanime· um amigo pam propicliii'CIIl as iras das divindades 
mente pelos nobres ministros ? Cr'eio cruc não. infel'llaes, fazendo-o o bode expiatorio tios judeus, 
Portanto, se inpopulal'idade ailquirio .o nobre ex- rara levar ao deserto· os seus peceados o os pecca
winistro do Imperio pe.los seus actos, essa impopu- dos dos eollcgas. . . 
!aridade devia ter J•eeahido igualmente sobre os Este modo expiatorio CI'a do pagamsmo; a .lei . 
~utros se~s e~llcgas, que cooperaram com elle c d:t gra~a não comporta mais semelhantes sacnfi-
Joram sohdarws. · cJos. 

Além disto, senhores, qual era o meio de verili- Esta é que era a rolitica, sena:o parlamentar, ao 
car-se assa impopularidadC', de que se fazia um capi- menos tle totla a Jealdntk . 
tulo de accusação no SJ•, Cunha Figur.ire,do? Em, Em todo o caso era conveniente OUVI." perante a 
como dizia o l10nrat!o ex-ministro do Imperio, pc- cmuara o uohre ex-ministro do ln1per10, porque 
rante o parlamento. Elle queria alfJ·ontar a c:unara se do debate rcsullasse que elle tinha culpa P.C~
dos SJ•s. deputados, essa maioria que clle podia soai, que mio all'cct~va os seus collegas, s~hma 
ter a gloria de dizer que é sua feitura, porque foi pai·lamenta!'lnenlc, como entro uós mesmo JiÍ se 
elle especialmente que dirigi o o empenho de honra; dera mais de um caso; mas mlo sull't!cal-o, as
elle Cjlleria all'ronl:u· esses refractarias, que ;is cs- phyxial-o nas trevas, rJuantlo cllo pedm luz e ar. 
condtdas se I'llhcllanm contra elle c couspiravam Aqui aventou-se a theoJ·ia parlarueutar da Inght· 
nas _trevas; quo1ü e~n puh!ic~ delmte. Pxhihii' as tcrr~, pela r1ual o presidente ri~ ~onselho propõe~ 
razues pelas r1uaes lmlm direito· ;I conhança dessa denussão de um ou ou Iro num~li'O, .quando pai 
ca1~~ra; ou succ~H!lhi~ na luta leal eomo cava- vculnm alguma falta grave o faz desmcrecet• da 
lhuu·o, c como muustro parlamentar, era essa sua conlianca nclle posta. 
honra e seu dci'Cr. o meu nobre amigo o Sr. Sa!·aiv~ equivocou-se 
- Mas o que fez o nobre prcsideute do conselho? quanto ;l segunda pa!'le da mesma theo!'la. · 
Sem attcndt•r its razões nltntas v~zes manifestadas Na Inglaterl'il ao presitlente do con?ell!o. competiJ 
pelo set! collega, apressou-se :1 exigi r a demissão designar os seus collt•gas,.desde qun, wtligih}dO ~elo 
antes quo c}Je vodcsso apreseut:u·-se perante a e a-. parlarncnlo, ú' convidado pela coroa para orgamzar 
llllll'a JPI'a JUsl.tlicai·-se c antes me~ mo que se arti- un1 gabiueto. 
cu lasso no parJ;~mento <i lu_z do ~lia sua nccu~n(,;io. Dado 0 caso de J:tllal' a! num dos minish·os ao seu 
Por c?nsequoncia, essa razau tlc IucorreJ: em unpo- PI'D"I':linma ou a nm "l'iiV~ de1·er, vao ter com a t'O· 
pu!al'llladc urro ú pal'!auJCnlar; c é perigosa couto rô:t "0 presidcute tio c~onscllio c solidlit a retirada 
prcccclcnle; , ,. , , , " . , . , do sct! collt~~u. o inwrso, yoi'0nt ,n:l.o se tlil, ne~u 
. Quanto .i out1 a raz.to al!~g.tt\,t pelo u~hJ e JIJJJJIS· pot!ei'Iil dar-se 8010 anarclua. Qnnmlo um ou onLio 

li o da fa7:ei~dn, tnmhcu1 Jil foi respondido qtw, se ministro ou todos os níinistros wro estão eonltmtl·s 
um dos 111I!llstros pas,ara a, syr membro t!o Sl)u;tdo com 0 prr.sideutn do 1-.oilst'/lw pndcm tlcmiss:To c SIJ 
o consequonlemento d~~UIJ~Uithrava o ~almw.le, CI'n retiram pal'il 0 pa!'l;uucnto d1)cidir t'ulrc clles. 
esse auloi' do des''CJU!Iilmo IJUC tle\'Jil dt•Jxar a . , 

IJasla. E qu~'ll! foi, 'S1·. prt•sid~•ntc, t]ll~1 !n:tndou esse O Sn. Su;vmnA Louo :-!s~o u:lo "rar.oav!'l. 
IDni·ado nmuslro, pn1' du·e11o de l'iZIIIhanl'.a, fa- O Sn. PO.\H'I>C:- ~'las essa é a regra. 

ze1·-so senado!' por um:t proviucia lJUO n~o lho 0 Sn. Su.vmn'A Luoo :-N:io ,\ razoal'el. A nossa 
pertencia... t'l · " 1 l 1 r· 1 COIIS I lll\'"0 IIi O Clll ilill il l IS O, 

O Sn. Su,,:ml.l. Lono :-Eu suppunlia ali' rJll' 0 O Su. PoJIPr.U :-- S:ío <•.~s"s os cslylos inglezes o 
isso j:l linlm caducado. qun ai"UII1as vezes lt!t'll1 !:ido ndoplados eut1:e .nós. 

O SH. Pmu•rw:-· .. para tl11setlllililll'ill' o ga- l\'a In)•l:tlerril, r1u J8U2, lonl Palnmslou, lltliiiSII'O 
hiul'ID ~ .Logo. dt~~tle tjt.W esse honl'ndo ruil!isl.t'o, dos nt~l;o~~ios t•sl.J·:wgeiJ'OH, ilJII't!tlSDli·S~ emllocl:u:at~ 
por direi lo tle viziuliau~a, se I'L'Z sellild<!l' tlc unm ao L'I!IiJaixador ll'itn~l'Z que o gorel'llO !llglez ajljliO· 
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vava o golpe de Esl:ulo d11 Lui1. Napolei!o. Este li'O. Creio que ainda Mío lemos a pratica turca de 
procedimento foi repromdo pr.la ·rainha, e !orei Jorro. heija1'. o laço qu.uHlo se recrlw o lirumn .. 
Hussell, pl'imeil·o minisii'O, fez retirar atJlWile sru Mas, vollaudo ao prog1•amma de Jll'imo vivete, eu 
collega por !01', se111 scicncia c conhecimento tio d1'S-'java sabor dos honrados minisll·os se conlinúa 
conselho de ministros, dado um passo do lauta o n~t•smo pi'Ogmmma do auimo tlespteveuitlo, e que 
importaneia. nos faltou acJui o nohrc dUCJU!l de Caxias em Junho 

Na questão do que se l1·ala, se o nolH'O rx· ,do anno passado. 
ministro do Imporia Cüllllllellcra :!elos g~"aves, dos- Fa~o esta pm·gunta muito intencionalmente, por
vianda-se do progranuna do g:i1~1netc c tios seus que, segundo se deduz da argumr.iilac:Io do nobre 
deveres, cumpria. ao honmuo presidt•nte do canse- cx-minisli'O, parece que a sua politica que se accen· 
lho levai' ao conlwcimcnlo ela corôa o~ motivos luara com relar:1o aos negocias religiosos, motivou 
~ue lidJ:t para.pctlil• a cxonorar:1o tio seu coi!Pga. a sua tleuliss:Io assim como a sua impopularidade. 
Se os mo tiros eram os allt•gados, isto ti, do tll'S· Digo tjUO a demissão tio noill'o ex-ministro do 
agrado e anlipathia de alguns deputados, cumpria Impel'io nestas condições foi anti·parlamentar e 
esporar que as camaras se reunissem, afim de que o Cl'lll.'lmcnto injuriosa ao tlemillido. 
seu collega se juslilicasse, conftultlindo os seus Antes do ost:u· o1•ganizada acamara dos doputa
adversnrios, ou que ollo fosse .convencido. Isso dos, o nobre o~:ministro, que não J<lra ouvido, nem 
é. que era leal c pal'lamentar. conrencido, foi julgndo c condemnado por pedido 

E qu~es foram as eulpas em que inc:ol'l'cu o p:ll'licular do deputados, fJUO nrro tivel·am coragPm 
noili'C ex-ministro do Irnperio para que seus col do cxlemar na tribuna os motivos de sua desconfi; 
legas écdcssem· :i influencia c suggcslões uo alguns an~a ou accusa~:io ao cxonerallo. Nunca houve 
tleputados occullamenle cxpemlidas ao nobre riUIJUC, demissão mais contraria :ls narinas parlamentares. 
p01' não tel·em a co1·agern de exhiuii' essas accu· Digo lambem que a demissão foi. cruelmente 
saçües ou queixas no pal'lamento? atfi'Ontosa, po1'quo teve lagar llcpois do qQc se disse 

Quacs SCi'Í:un essas culpas? Sol'ia por venllll'a a na imprensa cm rcla~ão a ossos aiJai:ro·assigruu/os, 
execur,ão do empenho llo homa? depois das allusücs injuriosas feitas, dumnte o car-

ScnÍiorcs, a esse respeito o no!JJ·c ex ministro naval, á pessoa do nobre c~·ministro, malignamente 
tem culpas t:io gt·avcs, que sú a mizericordia infini· accentuadas no Dtario do Rio. Foi o golpe de graoo, 
ta de Deus potlm•á pe1·tloar t Mas wio recahe so· a sanc~:lo de tudo quanto s·e tinha J'eit11. E ain'd:t 
mente soilrc cllc as censuras que mereceu; rccahcm assim S. Ex. beija a mão quo lavrou sun. condem· 
lambem cm seus collegas que o aeompanhat·:un. A na(':i~! Atlimiro tanta longanimitlade I .. 
Providencia, que vel:l soilre os nossos actos, fez Mas, senhores, dii':l o nohrc ministro, isto é nego
com que se realizasse no noh1·e ex-ministro a scn· cio domestico ... E cu com eJJ'eilo não quero cntmr 
tcn~a do poeta : o cas.tigo elo vicio c! o JII'Dprio nelle. O que me importa saber como membro do . 
vicio. pal'l:unento, ó unicamimto se a demissão do noi.Jrc 

O nob1c ex-ministro do Impcrio mandou que em. ministro do Imporia trouxe alteração ou modifi· · 
todas as províncias do norte, tlosde Sergipe ao ca(l11o na politica e no pi'Ogl·amma até llojc annun • 
Piauhy, fossem os proscriptos liilcracs p1·ivatlos tio ciatlo pelo Sr. duque de Caxias: foi pi'Üicipalmenta 
direito de mandarem um rep1·esentanltJ :i camal':t p:ti'a isso •JUO :wcnlurci essas palavras. 
tomporari:o, apezar do favo1· do terço e do cmpenl1o EJ,JHÇÃO :lHNATORJAL DE mmu~rnuco 
da palavra imperial, pelo que assim ficou retluzitia 
a quasi unanimidade. A culpa desse facto n:1o é sú O SR. DIAS UE CAl\ VALHO diz que acha-se 
de S. Ex., é de lodos os seú.s, collngas; po1·ém antes sobre a mesa um parecer tia commissão de con
que esses depulatlos mamtcstassem tlc qualquer stituit1ão sobro a eleH]ão senatorial de Pornarniluco. 
modo a sua gi·atidiio ou ingi'alidão ao nohre ex-mi· A éomn)issão de éonstitaiç:io c~aminou as nctaH 
nish·o, foi clle clespeditlo a requerimento occullo e mais papeis, que lhe foram pi·cscnles; da eleição 
de ai nuns desses deputados. Eis ahi o caoo em que a que se procedeu na província tio Pem:uniluco, em 
o castigo llo vicio é o proprio vidol No1•ernbro do anno passado, da qual resultou a 

De todo este debate, Si·. pi·csidento, ficou lir[llido lista tl'iplicc cm que ·estilo contclllplatlos os Si'S, 
'lue o Sr. conselheiro José Bento foi instado p:u·a conselheiro João Alfredo Corr~a do Oliveim, 
1 ar sua demissão, 'e que o nobre presidente tio con· Dt·. Joaquim Pires Machaclo Portclla c monsenhor 
selho, a pedido de alguns memilros da outra carnam, Joaquim Pinto do Campos, o primeiro dos quaes 
assim procedeu. Ficou l:ll!lbem clnro IJUC. ·~ Sr. foi nomeado srnatlor do hnptli'ÍO, por carta imperial 
eonselhoiro José Dento ped10 temp? p~u·adeCH!Jr-se, de ~ de Janeiro, pam lll'ecncl!CI' o Jogar quo oc:· 
considei·ando ser de sua lionra e tligmdado mostmr cupava o fallocido Yiscont e de C:unaragibe. · · 
perante a camara a som ra7.[0 tios seus :ulvoi·sarios. Pl'incipiar:l a commiss:1o püi' cmitlir o seu pare
Não obstante, o Sr. conselheiro Josélleuto foi do· cor soilro a represenla(':1o do cidad:lo l1rasileiro An; 
miltido 1 ' .. tonio E\1aminomlas tio Mello conli'a esta clci~.:1o 

S. Ex. disse ~no nesse caso ag1·adece c bet,Ja do ~enat Oi' pela p1·ovincia do Pet·uaiuiltico. 
reverente c cordtalmcnle a m:1o qun tlen·IIJtJ a thl· Emtluas onlons pode-se elassilicat' as allegaçues 
missfio c que deste modo foi adianto tio~ seus do poticiou:H·io: na Jli'Íiueim cxpcmlc ~O!Isidt!l'a· 
tlesejos. Mas, como o nobre duqull do C·1xtas s0 (:Oes gora!'s; na s"guntla t•numem os YJClOs qnc, 
havia adiantado cm pt·opol·a, não cOIIIlli'Oh.OJ!tli 0111 sua opini:io, :Hmullam on Jll'cjmlicam cm sua 
]Jcm nr.sla parle o pens:uwmlo do nobre cx·nllllio· validatl•J a elei~fio ocnatorialtlaqnnlla proYineia. 

' 

, 



48 ANNAES DO SENADO 

Eis aqui as suas ponderacllcs : 
· . Con~itluaçüea ,qeraes.-" Não foi respeitalla 
th~po.s1pão da reforma eleitoral,, que adoptou 
prwc1p1o das rcprcsentaçties da mmoria. " 

:L especlal:iva, cumprindo notar que· a opposiçilo de 
a plano mUlto concorreu dimctameilte para que maior · 
0 

n<1o fosse o desenvolvimento do systema da lei 
visto como em muitos e nota veis lagares abandono~ 
a cleiçao, empenhanllo-se mais em sua actividadê 
para, em dcscrcdito da lei, nccumular difficuhlades 
tl sua regular ·execut~ão, o provocar nu !I idades li 
elciç:io; ou porque 'em sou plano politico enten~ 
desse que niais lhe convinha desacreditar a lei da 
rcformtl eleitoral, do que· gr~ngear a parte menor, 
que ~ertamenle alcançaria, se. activamente pleiteasse 
a eleição; ou porque, convwla do fraco apoio da 
opini;lo publica, preferia o abandono a uma der· 
rola certa. 

Cousüleraçõés especiaes.- " L• Na eleição de 
que se trata houve fl·alulc e violenda; 
· 2.• O ll'ibunal da Hclaçáo\ cm seu espírito· parti· 
ua1·io, ousou julgar que não havia nullidadc nas 
qualificações ; . 

3." Pl'ova-se ter sido feittl a clci~ão a bico de 
pcnna, pela impossibilidade absolulli diJ se fazer a 
apuraçt1o das eleiÇões cm poucos dias; 

4." Eliminados os collegios cm que não lig11ra o 
terço da .minoria, diversa teria sido a ~omposiç:io 
da lista tripli~c. " · 

A comm1ssão, após attento exame das expostas 
arguições, não púde convencer-se dos fundamentos 
allegados na representação, especialmente pelos 
seguintes motivos: · 

Cansidel'açües · geraes 
Illude-se o peticionaria julgando que a reforma 

eleitoral tivesse por filo armncar aos eleitores a sua 
libc!'llade ·constitucional, constrangendo-os a votar 
cm maiol'ia ou minada. Nos governos reprcsentali· 
vos, ha um dia cm que o povo é real e ~minente
m~nte soberano : é quando lança a eedula na urna; 
nesse momento é clle, quanto :i liberllade do voto, 
superior a tudo, e seria absurda c inexequivcl a lei 
que se interpretasse como coarclando essa liber~ade 
amplissirna. · · 

O que o legislador teve cm vista com. o ~eu novo 
mecanismo eleitoral foi coutrihuir para dai' jus de 
representação a opiniões menos mmJei'Osas, que no 
systema anterior licavam for~osamente exelutdas 
por um baluarte inexpugnavcl. Assim se evitou 
uma espellic de proscripç<io legal e de unanimidade 
parlamentar resultante, 

O terM significa, portanto, um meio de apu· 
rar a t'Orça l'elativa das idéas politicas sem 
exclusão de nenhuma. E' um elemento de vida 
para às partidos que tenham raizes bastantes. 
.Mas nos Jogares onde uma opinião predominar, 
a ponto de representar a maioria 11ecessaria, 
não ~ú parti os dons terços, como lambem para 
o ter~o restante, nada haverá que objectar, e a 
eleiçilo uniforme sertl perfeitamente constitucional 
e lPgal. O terço é assim uma concessão faculta· 
tiva, ·não uma determinação impdrativa. 

E', portanto, inexacto que a nova refomia cloito
ral houvesse sido desrespeitada, no tocante :l re
presentação das minorias, a qual significa cousa 
muito diversa do' que o peti~1onario lhe attribue, 
chegando até ao absurdo. 

Accrescc, porem, que. para a eleição senatorial 
n.ada tem•quo v~r. a d1sposiçllo sobre. terços e mino· 
fias. Estailetermma que para deputados cada elei
tor vote em tan,tos nomes, quantos corresponderem 
aos ~lo~s terços do numero total marcado para a 
provmc1a; mas para senadores desapparece ares
tl'icção: enl<io cada eleitor vota em Ires nomes, se 
houVOI' de preencher-se uma va~a; em· seis se 'forem · 
duas, e assim por diante, na torma elo art. 8! da 
lei n. 387 d~ 19 de Agosto de !8~6 (Decreto n. 2,67ti 
art. ~·" §. :!1). A que vem, portanto, arepresentaç:io 
de mmorms cm um processo a que ellas nfío silo 
chamadas ? · 

O r~gnlamcnto llo governo de i~76, art. !27, na
da mms faz do que reproduzir a disposir.ão da !eh 

p que ~e pretende pois? Que o sen:1do desres
~eile :. le1? Que se msm~a contra o seu proprio 
acto? Que ostente um documento de verst1tilidade? 
Que se.prentla c~m considerações já julgadas ?·Que 
con.tral'le a convi~Ç<io de tant~s · províncias, que, 
aceitando o novo systema, tá por elle fizeram 
obra ? · Q~c se ~~qunça poder haver algumas diiTe
renças mm ex plica vc1s na f01·ma de eleições de se
nadores c deputados, quando jtl para aquelles, e 
por um uni versai consenso, em val'ias legislatums, 
se estabeleceu a organizaçfio de um eleitorado es-
pecial ? · 

Nilo I A commiss~o pensa que as consideraçõ~s 
geraes ela represcntaç;to stio Impotentes · contra o 
espil'ito c a lettra da lei. Quiz a sabia constituiç<lo 
que os mandatarias do povo cm ambas as camaras, 
que constituem o corpol legislativo, tivessem ana
lo"a OI'Ígem,.rcccbessem a seiva do ·mesmo solo; 
bebessem. na mesma fonte; isso explica a índole 
das respectivas disposições ; mas tl claro que as 
duas camaras toem, por sua natureza, organização 
e fins, diversidades que não .é licito tlcsprezar. 

Portanto, nem como direito cunstiluido, nem 
conslitnendo. púdem sm· tomadas cm considtJrar.tio 

Que isto foi geralmente comprehendido, provam 
as eleições feitas para ambas as camams tlo corpo 
legislativo. Província ha em que a opposição re· 
presentou to1los os camlidatos li lista ll'lplicc para 
scnadOJ·; cm oulms províncias os dnpulados eleitos 
foram de um só matiz politico; finalmente, em 
outras, g1·aças ao syslema tlo Lei'('O• repa1·.lio-se 
entre as varias opiniões a rCIH'esonla~.;io naciOnal, 
do modo quo, ha muito, n;to se via na carnnm tom· 
pomria lüo considt.'l'avcl numero do anlngonistas 
tla situação vigeute ;, c nem em mniol' cs~;ala se 
alcan\.ÜI'n com o experuncnlado syslema de cn"<mlos 
si11gulnres. 

A I'XJICI'iencia, portanto, t'Orrrspolllleq 0111 par!tJ 

as rcllex<ies do p~ticionario. • 
E ainda co.nsitleradas as ~rgui\'úns.. <lllC por 

alguns com ma1s sensato concr~to silo fetlas conlm 
o acto do executivo, que rcl(ulamcntou a lei, em 
quanto, sem expressa determimw;io desta, negou o 
lcl'\'o li ulci1~ão do ell•ilores cspcc1acs para o senado, 
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e por isso, dizem, fdra infringido o preceito da vincias, sem nonhnma contestaçfio, executada tanto 
constituiç4o com acreação de uma divcrgencia no ao sul·como ao norte do Imperio. Já este con· 
modo da eleiçfio dos senadores, · que devera ser senso geral, aceitando e I}Xecutando o acto do 
igual a dos deputados, se' reconhece.quo nenhuma poder publico competente para expedil·o,·de per si 
IJrocodencia ha para se concluir pela nullidade oastava para imprimi•· toda a força e virtude que 
da vresonte oleiç.fio : Porquanto, · se fóm prece- devia ter e tom para regnla•·isar, extreme de cen· 
dente esta objocçllo, seria principalmente contm sura, a olciçl!o a que se procedia. 
a mesma expressa determinação da lei que, adop· Com elfcilo, decrelado, aceito c executado como 
!ando a emenda snpnressiva proposta pelo Sr. se·· -foi, o regulamento do governo ora o meio que ne· 
nador Cruz Machaao, estatuio qtÍe os senadores cessariamento devia segui•· o povo pará exercer o 
não fossem votaclns com a rostricçllo do torr-o ; o seu direilo soberano do eleger seus rorrcscntantes. 
se a mesma disposição explicitamente .nilo foi posta Com elle e por olle exerceu o seu du·eito; mani· 

· quanto á eleição dos eleitores espcciaes, rr.sultou feston o seu voto, que deve ser respe'itado como 
uma lacuna, que, para exer.uçilo da lei, foi pelo express:io da vontade, nesse mistm·, superior a tu· 
oxccutivo supprida no regulamento CJUO lhe competia do c que uma vez manifestada pelo modo porque 
fazer para a respeeti va exeeucilo. o pod1a ser, deve ser acatada. Porquanto nmguem 

Entendeu o governo que n:i determinação expli- contestará que competia ao executivo expedir o 
citá e substancial da lei, que por iniciativa do se· regulamento para a execução da lei; que assim 
·nado foi eslatuitla, de não haver terço para a·eleí(~ilo legitimamente o fez, e inlêrprelando a lei no sen· 
dos senadores, se. incluia implicitamente a dos sons lido m·guido, foi inspirado po1· força de razao, que 
eleitores espcciaes: j:i pela procedeqcia de razão, exclue qualquer idéa odiosa de malvcrsacão ou 
tanto mais relevante, como condição necessaria grave falta, que lhe possa h·azer insanavel nnlli· 
para que vingasse a idéa substancial expressamente dade. O sonatlo em suulla sabedoria e indcfectivel · 
determinada de serem os senadores voL1dos oxclu equidade, ntlo condemnnrá, po1· corto, este acto cio 
sivamente pela maioria, e jà porque as ponderações governo CJne, ainda com. a maior severidatle consi· 
que- em amhas as camaras eram feitas e atinai dm·ado, quando muito pOtler:l ser capitulado um 
attendiclas cgm a referida adopção da emenda desacerto e nunca um c•·•mc-. . 
suppressiva, concluíam pelo senlido que firmou o Ora, se o regulamento competentemente expe· 
governo em seu regulamento, que a ausoncia do dido pelo executivo para a e:i:ecu~ilo da lei, era a 
terço determinada pela lei para a eleição dos sena· norma que necessariamente devia ser seguida na 
dores, incluia necessãriamcnle, a dos respectivos pratica desta eleição; se ao discreto arbítrio do 
eleitores. E' certo que tendo estes de votar em governo em clado corn a incumbencia do executar 
lista plena sem restl'icção, só á maioria cabfa a lei, fixar-lhe o sentido ; se este foi iixado, embora 
expressa~ a mesma lista; em tal caso, nem podiam com o supposto mrnos acerto, porem evidrmtementc 
prevalecer os votos da minoria, senão tah•ez para sem malvcrsaç:io ou vicio tal que autorizasse re
calculadamcnte tm.nstomar a manifestação da opí· pulsa publka, era portanto a norma legitima im· 
nião da maioria, por acinte fazendo aquella primar posta a todos os cidatl:1os activos que quizessem 
o candidato menos importante· sobre os principaes, CXOL'CCI' o .seu direito do votar. E so estes uni ver· 
![UO a opinião dominante verdadeiramente sobro salmenle aceitaram o do conformidade praticaram 
todos distinguia. o acto soberano dn. eleição dos seus l'eprcsentantes, 

Conceda-se poréri1 de barato que o Execulivo cm eviden~emente exerceram em regra o seu clii·eita 
~eu r~gulamento não se alasse precisamente á letlra politico ll!ltre lodos o mais precioso, e de tam~nha 
da le1 nessa parte, e que tenha ·alguma razllo a cen- 1mporlancm, que com verdade se pt\do dcnommar 
sura 9.ue alguns lhe fazem de que era mais conforme o gerador da constiluiç:1o, e C{Ue nolla tem tal pre
o sent1do le~al que na eleição d-os cilcitores especines ponderancia, que pelos dev1dos tramites a póde 
fosse admillldo o terço como na eleição geral. Na modificar o reformar. · 
opinillo dos C[Ue entendem assim a lei, deixando de · llaver:l razllo, direito, ou qualquer p1·incipio res· 
rec.onhecer a incongruencia de haver terço {lilra pcitavel, que. possa del~l'lllinar a rerulsa do voto 
eleitores espeeiaes quando ó negado para a eleLçilo ilado P.elos culad:Tos acllvos, que ace1taram a regra 
de ~enadores, o governo tel'ia commettido um wo do _poder publico comp~lento para traC:11-a, c q~e 
de mterprctaçiTo da lei em seu regulamento. 1\las ó aceitaram-a em comn)Ulll accónlo, som dLscrcpancLa 

. a questao p1·incipal a decitlh· : este erro que alcant~e com tantos outros c1dad:Tos do vm•ias p•·ovincias 
póde ter ? · . . . ao sul o nor!o do Imperio; ~ 9uo, aceitanilo, de ~m1 

E' tal que necessariamente preJUdL!JUe a el.o•çilo lado obedec1am ao acto _leg1hmo elo pode!' publiCO 
e assim dom ser repellida pelo senado, por mvada C1lll!petcnto.para. exped•l-o, ;c de outro amua obe
dc insanavcl nullidade? . dc~mm .il llllpen.osa necessuladc d~ _ndoptm•em_o 

N:To cabe em J'az:io reconhecer tal roleYancLa, mo1o un1co que tmham pam o excrcLcLo do sou d•· 
Am semelhante erro ou dosace•·to do regulamento, •·cito, visto que mio lho restava outro modo de 
se erro houve que a commiss:1o não reconhece. intr!'vir ectualmcnto na el~i~ilo? I : · .. 

O que a com missão reconhece no regulamento • Sun, com pro~unda conv•.cçilo ont~ndo a comnus· 
que competentemente expedia o govm:n.o para exo- s:!o:.náo li poss1vel qt~o seJa ropcllldo c sem gra· 
~~uç.ão cla lei, 1\ 0 sm· clle a norma logLILma que se V!SSLmo csc:!mlalo acOLmat!o. do nullo o voto que 
ilovora seguir na pratica desta eleiçllo; rc~onhece c1dad:tos acllyos deram, SUJOltan~o-so :í norma que 
<lLLe foi ella ge~·alnwnte adoplada cm va•·•as pl'O· o poder puhlwo competente lhos unpoz o 110r todo~ 

1'0~. ( 7 
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foi aceita e praticada com reconhecimento tle sua As asser\~<ies ~as represeuta~úes peccam por nl· 
legitimidade. · . gumas ou por todas aquellas faltas. Ora são im· 

l'oder:l, porúm. proceder a ohjccçáo fundada na pt·ocedentes; ora do imaginação; ora blhas de 
mesma disposição da lei rrue directa e claramente documentacão convincente, e finalmente ou não 
eslatuio a divergencia da elci(o:Io de senadores c formuladas com regularidade, ou annulladas por 
deputados, athniltindo quanto a estes o ter~o que provas cm couti·ario. 
retirou quanto aos outros? . Com elleito, que valor podem ter os proteslos 

E1•idcntcmente. ne~1hum~ procedenci~ Jl.6dc ter; ,g~ralmente juntos :lrcpreseu~açáo contm os. pt:oce· 
e suppol-a, scrJa I ao aflroutoso :i dtgmdade do thnwnlos das mesas paroeluacs? São quast lodos 
senado, como cogilal-o capaz tle comrnelter tama- assignatlos apenas por deus ou Ires individuas; 
nha contrarli~t~ão c cahir em ln! versatilidade. Não, estes sempre os m_esmos; a redacção uniforme, 
não é possifel que a disposiç;1o da lei gue, por ini· com a mesma letra c o mesmo systema; assigna· 
ciativa do senado, Joi atloplada sumia ·por to tios llll·as nunca reconhecidas por official Jmhl ico; tudo 
aceita e executada, sem;~ mini ma contestação oppor- is lo est:l persuadindo que se não reJ'criam irregu· 
tunatnente manifestada, sirva tle causa ou pretexto !aridades reac~, praticadas em pt·esen[~a de nu me· 
para a annullação c comlernnação do acto resuJ. rosas interessados e sim se p1·eparavam efl'eitos 
tanto. para declama~ão em tempo opportuno. 

Adoptada, como foi pelo senado, a lei com todas E po.t·que se não juntaram esses protestos :ís 
as suas disposiçües, peremptoriamente ficou por adas? · 
ell~ !a~1bcm resolvida a .questão t1~ su~ procedente Naf!uellas em que apparccem for~ularlas ar.cu· 
ll'gttmmlado ou conformttladc consttlucwnal. sar.ões e protestos, surgem sempt·e rlelesas e wntra· 

Ora, se em geral, relalmunenle üs eleitoões sena· protestos das mesas parochines, ~xplicando satisfa. 
toriaes, assim entende a commiss:to, sobe de ponto ctoriamente os factos adulterados e repondo as cousas 
a sua convic~úo com a relevancia de razões que a na situadiG legal de que os interesses wncidos sn 
lill'lalccemno tocante :l clei~11o da província de Per· csforçav:Ím por t!erruhal-as. . 
namlmco de que trata-se. Nada servem hoje para convict.:1o > tlivt!rsa estas 

A immensa maioria que distinguiu os callllitlatos arguir<ics, não justilicatlas, c que houve cuidado 
Jlropostas :i escolha da corda o o resultado no lavei tle afastar das vis las de quem só podia re~lahclecet· 
da elei~:1o gemi dos deputados daquella prot•incia o succcsso ou explicai-o. 
a que se proccdctt (a p:n· e passo) com o tei'~O Conlt·a a vaga at·guirão de violencias protesta a 
pmscripto o tlemo~sh·ou. ü luz tia ~v~tlencia q~o Jli'Í~I'i a J\tlta do_s elemenl9s com que scjnpre sn 
outro resultado nao podta ler a elet~ao dos clet· aeotmavam as elot(oões venetrlas pelos do lado tio go· 
tores especiaes . cm ~~ci~o:1o sem reslt·ie[':io de ler0o. vcr~o, isto é, policia que tmJo a1:nssalaya prendeu-

E, portanto, se evtdentementc reconhece-sn que do, JUlgando c rcct·ul;llldo; scrv1ço acltvo da guar-
o voto soberano tios citlad;1os activos tlesignuu os tl:r nacional opprimindo e nrraslando ao yolo .obri
cnnrlitlatos da lista tríplice, tlenlre os quacs foi gado o geral dos volantes etc. etc. ; protesta posi
oscolhido o senador; se esta manifesta\:iio do voto tivamenle contra essas vagas declama\~úes, sem ao 
populat· foz-se do acconlo com as regras que foram menos apontar um fitcto positivo, a verdade noto
traeadas pelo poder pulllico competente •ltlital-as; ria que esta eleição entre .todas as antecedentes se 
se houve o consenso universal de todos, <ruer ao distingue por hawr corrido com a maior ·serenida· 
sul, quer ao norte do Impc:·io, para assim se pro· de. e ~bso.lutamente escoimal)a_de mact~la de. sangue: 
eeder, n:1o t\ dado com razao, ou qualquer funda· o mmo Jacto de que ha nohqa, um hro dtsparado 
menta de direito descoiJheccr a lcgitituidade com junto ao ajuntamento eleitoral de Allogados se re
quc foram feitas cm geral as eleições. senatoriaes c conheceu ~er um mero dosash·e casual, de quo re
muito pJ·inciiJaluwute ;~s da proviucia ~le Peman~· snllou fel'imcnto cm um individuo pm·tcncente ao 
Luco de rrue traia cspccwltneule a conHutssão, e cnJa ludo conservatlúr. 
regularidade passa a demonstrm·, considerando todos 2"-·Lamenta a commissão que em ·um documen
os pontos espcciucs da rnprcscntaç;to referida ; e to elevado :i presença do senado haja quem se j ul
lwm assim examinando o pt·occdimcnto eleitoral em gue autorisatlo a menoscabar o poder judicial, pro
,•.atla 11ma das froguezias da província do Pernam· clamantlo·o injusto c só movido pot· cspirilo parti· 
buco, cujas actas foram especialmente examinadas tia rio I 
pela cot.timiss~o, como mais abaixo moslJ'at·á. O pode!' jt_Jdicial, o mai~ seguro vehicul9, J;:u·a 

Cousuh•J·arui'S flei'III'S d<t repl'esentaç:w.- :Ln A tornar cllcclll':ts as garantms que a consltltu\:;1o 
!'mude o violcncia s:1o sem duvitla vicias radi· ofli!t·ccc, o poder indepontlenle e !:lo sobcmno den
enos de mna elci(:;io .: mas cuntpre ao juizo impai·· tro da sua or!Jita, eon!o são os nmis. nltos potler~•s 
cial precaver-se conlm esta constante e banal tia terra, n:1o tlove nsstm estar exposto :i Ytoleneta 
aecusa\~áo dos ]Hll'lidos e dos interesses ma! tratados de npaixonatla lingungem. · 
]leias l!rnaR. _ . . A. lei ú clm·:t. Os t·~~ut·s~s soiH'C ÍI'J•cgularidatlt•s ~u 

N:lo lmslam vagns allega('·ues 1~m~1 sunples d1zer~s !lllllttlatles :lo qt!al.thca\:ao (tJl!c. a reJH'Cs~nt:truu 
tias parles; cumpro que as argut\ouos st•Jam espt•et- unpugna) sao tlcGtduws pelos JUIZes ~lo tlll'(!tlo ; 
Jie;ulas c docuntcutadas; que e! las sejam aprcsen· perante clles podem recorrentes c utleressatlos 
!.atlas perante aautol'idade conlpolcnte e um l<•mpo llJil'CSenlat' allega\:llcs o documon!Oil. As decisões 
uliJ, e que pão scjant senteuci~tlas sem o mui i ai· que imporl.a!·ern nullida.de tl1mreent·so)lat•a a ReJa. 
/fl'lll/1 Jllll'/1'1//, \':10 COlll cfleJIO SllSjll'llSl\'0, As 1\t>Jarues I'L'SOiYClll 
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' promptamente esses recursos, conforme a 1\ispo· 

siçáo da lei. 1'udo isto. se praticou, sem qno so 
impute a minim11 falia de tans Jlroeessos ; resta 
p01·tanto o expediente triste de injuriar os julga· 
dores por não terem satisfeito os d~sejos dqs pro· 
testantes. 

Rosario do Goyana o do S. Vicente ; e vieram in· 
compl'ctas as de Nossa Senhora do O' do Goyana, 
do S. Pedro ~fartyr, de S. Salvador da Sé, de 
Nossa Senhora do O' do Maranguapc, do Santo 
Antonio de Gamnhuns, do Senhor Bom Jesus dos 
Afllictos da Fazenda Grande, de Nos&,~ Senhora 
da Saude rle 1'acaratú, do Santo Antonio de Sal· 
guciJ·o e do S. Sebastifio do Ouricury. · 

Não pódc ser. Res jnclicata pi'O ve1•itate ltalwtnr. 
N1io é neste augusto recinloiJuepódem achar écho 

palavras subversivas e só gratuitamente destinadas 
a desvu·tuar um dos altos poderes do Estado. 

3,• Poitca exr,ericncia · mosh'a 1!0 haver exami· 
mdo acl;ts elmtoraes quem se espanta de que a 
11puração 1le eleições se proceda em praso bJ·ovc. 
A actividade que é de uso applicar a esses Ira· 
balhos explica o fado fJ•erJuentissimo de que .. a 
representação se IJUCixa. Dar c~sa celeridade como 
demonstral~lío a pl'iOI'i ele que o processo era'im· 
praticavel, parece patentear a difficuldade que se 
cncontron do justificai' com provas a veracidade 
d;t· suspeita. . 

Em todas as ouh·as. parocl1ias, vrl·sc das actas 
que o processo ril,iloral correu bom, c IJIIC, so cm 
algumas houyo protesto n rnclamaçõcs, as mesas 
parochiacs roful;u•am Yanlajosamontu as m·guiçucs 
vagas, improcedentes ou desacompanhadas tio 

~.:• Para chegar-se li. eonclusã<i de que oult•a 
teria sido a composição da lista triplico, Ianr,a· 
se ruãn de um meio eul'ioso. Na eleil~l1o pií1·a 
senadores não ha partícula!' direito das mino· 
rias, como ha para eleição de deputados. E para 
cll'eitos de argumenta(':io organisa-se um mappa 
ern que só se a1mí·am os collcgios cleitoraes onde 
houve rcpresenta(~:io do minoria I E e quem assim 
compr~hendo os fôros da leal discusslio, que 
se in~urgc contra as apural·.Gcs li bico de pcnna I 

Atmntece, poi'IJm, que aind;t damlo-se tmto ao es· 
pirito se rc,:onhoce que o senador nomearlo foi o 
mais votado da lista Ll'iplice; c todos aquelles jogos 
de algarismos só dari1io em resultado unia alteraç;io 
de terceiro nome, recahindo a elciç.ão em tres cida· 
dãos todos do mesmo r:rodo politieo, sem que a op
posiçlíO, a que o peticionaria diz pertencer, tenha 
nisso algum interesso de parlidü ou pessoal. 

Soja como i'UJ', o processo eleitoml da fll'OVincia 
rle Pomambuco m1o oll'crecr. margem pam se modi· 
ficar a opinião de que os Ires cidad1tos eleitos st1o 
os IJÜe essa província apresentou li cot•6a para entre 
elles ser nomeado o que no senado brasileiro a 
deve e ao Imporio representar. · 

A commiss:to passa a completar a sua demon· 
stração com a analyso 1ia olciçfio primaria nas di· 
versas'parochias da província. 

m,mç.i.o Í•IIIMAIIIA 

A pl'OI'incia de Pcmambuco, como sa vê do 
qundro junto, tem 72 parochias, ás quaes foi lixado 
o lotai' de 2,074 elnitoJ'OS Jl'llo dccJ·eto u. G,2H do 
li de Julho do 187ü. _ 

Consta que por falta das respectivas qualifical'.úcs, 
t:njos trabalhos ou foram anuullados pelo poder 
compctoutc, ou mio se eoncluiJ·am om tempo. deixou 
do lmvm· cleie;lo nas paroehias do S. Felix do 
llu!quo, de NÔssa Senhora da Conceil~rro d;t Pcdm, 
de S . .Tosú do Bl·ejn rla MadJ•odc Dons, c !lo Senhor 
llom Jesus dos Allliclos do Exú, que tleviam ele· 
ger, a pt·iuwira 2:1 oleilores, a scguuda H, a ler· 
ceim ~O e a rJnarla I2. · 

Nilo foram prcsoulcs ;l commiss110 todas as 
actas da eleiç.:lo primaria do Nossa Snuhom do 

prova quanto aos factos em que se J.msciam. 
l'LEI(,:ÃO SECUNDA111A 

Por acto presidencial 1le 8 de Agosto a província 
foi dividida cm 3ü collegios eleitoJ'lte3, pelos quaes 
se distribuimm os 2,07~ eleitores marcados lis suas 
respectivas parochias. 

Não tendo Jmyido cloi('ão primaria nas duas pa
l'ochias, CfUe compõem o collcgio de Duiquo; mt 
unica que flirma o collegio do flrojo, o em uma das 
duas <lo collegio do Exú, como ficou notado cm 
lugar competente, tambcm deixou de haver eleiçilo 
secundaria nos dons pl'imeiros collegios, e o ter· 
coiro funceionou sómonle com os nove eleitores d:t 
rarochia de Nossa Senhora do Dom Conselho de 
Granito. Por este motivo reduzem-se a M ·os colle
gios e a 1,988 os eleitores. 

Vieram as authcnticas de todos os collegios em 
,que houve eleição, o a commiss;io ac!JO~I·as regula
res, tendo sómente a notar as segmntes occur
rencias: 

No collegio de ItanJbé foi resolvido que se to
massem em separado os votos da parochia de S. 
Vicente, afim de acautelar-sr., diz a acta, a ''ali
tlade da eleição. Não se menciona, porém, o moti
vo desta resolução,· nem qualquer duvida ou objec
ção que a ella se tivesse opposto por parle tios in, 
tercssados. , 

A cornmissão JHlo ptide, portanto, emittir juizo a 
estli respeito, embora conste do expediente do mi· 
nistcJ•io tio Impcrio, publicatlo no Dia rio Officiul de 
25 de Janeiro, por um otneio rnmeltido á camara 
dos S1·s. deputados, IJUO parecia mio estar ultimada 
a qualificação daiJuotl;L freguozia até o dia marcado. 
para as eleições pl'imarias. 

No collegio do Caruarú, de 74 eleitores, dividi
ram-se estes, o formaram dous collegios, um mt 
casa da camara municipal c outro na ig1·eja mah·iz, 
compon<lo-se o primeiro de 1:! ·eleitores e o segunrlo 
de iili. 

A divis;ío do collcgio é explicada pelos oloitores 
que vota mm na matl'iz: dizem olles que, antes d<t. 
hora legal e sob a prcsidencia.do umj111z de paz in
competente (o 4"), reuniram-se os outros, ·o ~imu
laram uma eleir,fio na casa. dit camnra, accl'Ogccn
tando quo acharam esta fechada, quando a o lia se 
dirigi:uu opportunamente, pam a formal~l1o da mcs11 
e mnis trabalhos eleitoracs; ;i visllt do que, por ter 
perdido o logar o prinwi1·o juiz 1lo paz, o por esta1· 
1mpcdido o segundo, convidat·am o terceiro por 
otndo, IJUC YOIII tmnsr:ripto na acta; sob a. iH·csi· 
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dencia delle ·formaram a mesa na matriz, e pro· 
cederam com regularidade a tOllos os actos da 
eleição. • 

tuiçao e poderes que, logo que tenha estudado as 
eleições !las províncias do Paraná e do Rio G1·ando 
do Nor·te, digfie-se de passar-lhe as actas de qual· . 

Comparadas as actas dos dons collegios, incli· 
na-se a commiss:to a propor ~ulJ se adie o conhe· 
cimento da eleiç:lo deste colleg10 e que se solicitem 
as necessaria:s informar:ões por intermedio do mi· 
niste!'io do Imporio. • · · · 

Dos 1088 eleitores existentes na provincia dei
xaram ele compareeer nos respectivos collegios 126, 
por motivos que as mesas julgamm atleudivnis c 
Justilicados. Assim, reduzem-se ainda a !862 os 
eleitores que efl'ectivamente· tomaram parte na 
eleição. · . · 

Os votos destes eleitores foram distribuídos deste 
modo: 

f.o Cons. Joilo AlfJ·erlo Corr~a de Oliveira :1626 
2.• Dr. Joaquim Pil·es 1\fnchado Portella :12110 
:~.· !t!onsenhor Joaquim Pinto de Çampos. :1089 
Cons. 'fheodoro Machado F. Pereira da S1lva 619 
Cons. João José Ferreira de Aguiar 5~3 

~Seguem-se outros me~ os votado~.) · ·. . 
Segundo a apuração fe~ ta pela C;unara ?1Iumc1pal 

do Recife, de accordo com as aulhenticas que a com
missão examinou, exilluido.s os v o los de S. Vicente, 
que o collegio de Itambé tomou em sepamdo, c os 
dos :13 eleitores que se reuniram na casa da camara 
municipal de Caruartl, a litila lripliee Hcou assim 
organisada: 

1." Conselheiro João Alfrctlo Corrtla de Oli
veira i ,584. 

2." Dr. Joaquim Pires Machado Portclla !,208. 
:J..• Monsenlíor Joaquim Pinto do Campos 1,0~1i. 

.. Em todas as hypotheses do anrmllaçõos ou alha· 
mentos parciaes da eleição, mantern-se a ordem dos 
votados, subsistem proporcionalmente as mesmas 
differenças, e permanece a lista tl'iplice sohre a 
qual'foi escolhido o Sr. conselheiro João Alfredo 
Corrêa de Oliveim. · 

A' vista do exposto é a commissão de parecer : 
i." Que soja adiado o conhecimento das eleições 

primarias das parochias mencionadas, cujas actas 
âeixaram de ser presentes ;l commissão, ou não 
vieram. completas; bem como, na parto que lhes 
corresponde, a eleição secandaria dos collegios a 
que pertencem ; 

2." Que seja adiado o conhecimento da eleiç:to 
secundaria do collegio de Caruarú ; -

3." Que sejam approvadas as eleições primarias 
da todas as outras ~arochias da província do Per
nambuco e secundanas dos respectivos collcgios; 

&." Que seja reconhecido senador do Imperio o 
Sr. consélhoiro João Alfredo Corrtla de Olive1ra. 

Sala das Ccimmissiies :lü do !levereiro de :1877.
Viscondc de Nictheroy.-J. J. Tcixcim JnnioJ', com 
resli·icr.:io quanto :l cxposiçiio de motivoe. -J. J. 
FtwnaJÍdcs da. Cunlw., comreslricçtto quanto :l çxpo
~irão tio motivos. 

Foi :1 imprimir para entrar na onlem dos tm
balhos. 

O· Sll. F. OCTAVIANO (pt.•ln or·tlmn) aproveita a 
oceashlo para pedir á nobre co1nmiss:ío de consti· 

quer dessas duas eleições, porque amigos polilicos 
sons daquellas provin~ias. o mcu~lliram de .exami· 
nar essas actas para mdwar !lofe1tos e nullulades, 
e. elle não ha de improvisar de um dia para outro 
contestat:ões a alguns esquecimentos que possa ter 
tido a comniissilo. · · 

Nesta çamara vive-se na melhor fti, prestji,·Se toda 
a confiança ao que dizem as commrsslles ; er.trc· 
tanto, o honrado minish·o tia fazenda j:l deu o ex· 
emplo de eontestar com toda a ~alentia o trabalho 
de uma commissilo de que o orador fazia pa1·te. 
S. Ex. tinha examinado os papeis e entemleu que 
llevia reclamar; isto quer lhzer que n~o se deve 
ter confiança implicila em materias desl.a o1•dem; 
e portanto está o orador no seu direito, sem que 
oll'enda aos honrados membros da commiss~o de 
poderes, pedinllo que as actas das eleições .do Hio 
Grande do Norte e do Paran:l, desde que SS. EEx. 
as tenham visto e feito seu juizo, lhes sejam com-
municadas. . 
. O Sn. TEIXEillA JuNIOI( observa que a praxe es· 
tahelecida, quer nesta eamara, quer na outra, é 
apresentarem as commissões seus trabalhos :i mesa, 
desde que os concluem ; e portanto mio sabe se· 
a conunissão de poderes, antes de apresentar á 
mesa seus parecares .sobre as eleiclles das provincias 
do Para]J:i e do Rio Grande do No1·te, deve suh· 
metter as actas ao nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

O S1·. F .. OcTAVIANO deseja· só meato cJue, quando 
a commiss:io a]Jresentar seus pa1·ccm·es sobre' as 
eleições tio Hio Gramle do Norte e Paraná, fiquem 
logo soln·o a mesa as re>pectivas actas o mais·papeis, 
porque pretemle estudar essas el01çlles, para o que 
não pedir:i muito tempo ao _senado, pois nem tem o 
habito de inc~mmodar a attenção dos seus collegas 
com longos d1scursos, nem deve contar mesmo eom 
um favor, que possa prejudicar a marcha llo se1·viço 
da casa. 

Heconhece gue ha necessidade lle resolver logo 
essas questões ; mas espora que o senado collocar
se-ha em sua po~ição ehwada e n!lo quererá ouv!r 
novamente as. queixas que se fizeram contrl\ o prl· 
meiro reinallo, de entrarem aqui senadores por con• 
luios, manejos e actas pouco examinadas. · · 

Eis aqui a razão por que convem mesmo a am· 
bos os partillos pohticos dar to<la a liberdade de 
discussão, fmnquear todos os elementos, afim de 
lJUC os dignos cidad:tos · quo teem de entrar Jllll'll 
esla casa, entrem com suas cabeças bem levantadas. 

O Sn. l'nESmi~Nm:-0 nobre senador será atten· 
ilido. 

OHDE!ll DO DIA 

I'UIJLICAf]ÀO DOS DEHA,TES DO SENAllO 

Proseguio a discussão adiada do requerimento do 
Sr. Loil:lo da Cunha sobre a irulicacão prorogando 
o contmlo celebrado pela mesa côm o Diario tlo 
Jliu d11 Jnnaii'O para a Jlllhlica\:1'10 dos debates do 
senado. 
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Eme11da 

• Depois d;1s paravras-dê parecer-ac~resccnte
se-precedendo concurrencia. 
~m t6 de Fevereiro de t877. - Silveira Lobo, " 

que ngo houve casa e encerrou-se a scss~o desse anno. 
No anno seguinte, entrando de novo cm cliscuss~o 
o parecer da mesa, o nob•·e senador pela provi~cia 
do Rio de Janeiro indicou ao senado a convemen· 
cia. de se fazer a publicaç:to po1· um modo d!verso, 

Foi lida, apoiada e-posta em discuss;to conjuncla· ma1s prompto, para chegarem logo ao conhecimento 
mente. , do publico os debates havidos nesta casa. Essa 

discussão durou dias, mas nlío se pedio que fosse 
O IIJir, Dia• lle (Jan·allao: - Sr. presi- a mesa ouvida a tal respeito. O senado por .si de· 

dente, .. depois de uma discussão tf!o importante como. liberou fazer 11 mudança do systema, augmentando 
a que acaba de encerrar-se, c na ausencia da maior a despeza quasi o ·cluplo do quo em antes. Ora, 
parte dos nobres senadores, é sem duvida desagm- se o senado póde naquella occasião proce~er de~sc 
davel occupar a attcnç4o dos que se acham presen- modo, que necessidade ha hoje de se ad1a1' a eils· 
tes; mas sou obrigado a obedecer ás leis da casa. cuss:io desta indicaç;lo ;Jara ouvir ~ mesa? Creio 

Quando á indicaçi!o do nobre senador prlo !\la- qeo o senado Iom bastante conhecm1ento da ma· 
ranhao ofl'erccon-se o adiamento de que se trata, teria para poder por si resolver desde já.· · 
pedi a palavra conh·a, e poJ•tanto devo expor ao Convém, senhores, que continuo o systema pra· 
senado as razões do meu voto. ticado na sessão pMsada, que foi como que um 

Nosso l'egimenlo prescreve que as indicacoes, ensaio, segundo declarou o nob~e senador pela 
quando julgai:Ias objecto importante, sejam remetti- província da Bahia, autor da emenda que autoi'IZOll 
das a alguma commissão, a requerimento de qualquer a despeza de !8:000$ com essa r.ublicação? Creio 
senado•·· Quando se apresentou esta indicação, nin- que o senado está bastante habilitado para com
guem f~z tal requerimento; era, pois, obrigação da parar o systema anterior com o seguido na sess~o 
mesa, ,principalmente do Sr. presidente, dai-a para de t871i e resolver qual dos dons systemas deve 
a ordem do dia, e assim se fez. · prevalecer. 

Entrando a indicar.ão · em discussão, o nobre Ora, se como tenho exposto ao senado e como 
senador pela província do Amazonas propoz que ~onsta ~os Annaes, que niío· leio para não me tornar 
ella fosse remettida :1 mesa para: dar seu parecer. unpertmente, mas que podem ser consultados pelos 
Estava ·o nobre senador no .seu direito, porque o nobres senadores, a· questão está posta nestes ter
regimento lambem permitle que, em qualqtwJ· estado mos, parece-mo que não ha necessidade de nova 
de uma discussão, se possa pedir a remessa da audieneia da mesa. . · 
·ma teria á respectiva commissfio. Eu, portanto, não Devo accrescentar que era estxlo do senado. 
censuro o uso que o nobre senador fez do direito autoriza•· a mesa, nos ultimas di:1s da sesSão, para 
que lhe dá o 'regimento. Vou só mente dar as razões que providenciasse a respeito. da publicaç,ão do~ 
pelas. quaes entendo que nfio h a necessidade de se nossos debates. Este estylo desaJlpareceu; o que o 
remetter a indicaç:to á commissilo da mesa. certo é que no fim ela sess:io de i871i nilíguem delle 

Tão· inteirada ost:l deste negocio a mesa como mais se lembrou. Assim, não tendo tillo a mesa 
-está o senado. Se o senado não tem maiores escla- autorizaç,;lo alguma ti tal respeito, como podia 
recimentos a este. respeito, lambem não os tem a inll·ometter-se nesta quosf:to ? 
mesa; e se o senatlo p«lde, na sessão do anno de Não se tratava tio prorog:u· uma fórma do publi- . 
187/i, som audiencia da mesa, resolver sobre a indi· c~ção j•i. definitivamcn.tc adoptada;_ o se~aelo não se 
eaçilo de um de seus 1i10mbros para gue se mudasse tmha · amda proriunc1ado ·sobre a contmuaçáo nas 
a fórma da publicaçilo dos nossos debates ; se pôde sessões seguintes do systema dd publicação votado 
·então, por emenda de um outro nobre senador, auto- como ensaio. ' 
risar a mesa u fazer e•sse contrato, marcando-lhe a Com que autoridade, pois, a mesa do senado 
som ma at•J que poderia ·chegar para contratar essa havia de fazer anuuncios, convidando em prezas 
impress~o nos termos em que clla foi decretada, para se cnca1·regarem da publicaç.ilo dos nossos 
parece que não ha raz:io par:1 que hoje o senado se trabalhos, sem saber de fJUB modo esta publica~l:lo 
abstenha do decidir p1·omptamonte um negocio do devia ser feita? Sem duvida, tamanho arllitrio não 
IJUal elle tem perfeito e •mbal conhecimento. cabia nas attrihuir.ões da mesa. · . · 

Senhores, em :187~, fez-so um contrato com a Nt•m isto devo ·ser estmnhado, como o foi ·pulo 
empreza do Dim·io para a publicaç~o dos nossos Ira· illustrado autor da imlicamio, apoia"do nesta parte 
balhos. Nesse contrato exceptou-so uma das. condi· por um nobre senador poia província de Minas 
çõos dos contratos precedentes que determinava a Gemes, quando disso . que cm ob1·igação da mesa 
duraçiio do mesmo contrato omquanto uma das fazer annuncios, chamando propostas para a p_u
partes não intimasse á outm a cessaç:lo. No lim da bliu:w:io elos do bates. 
sess~o de !87~ a empreza do Dia rio do Jlio diJ Ja. Disse o nobJ·o senado•· que, s•r apresentou a in
neiro requereu ao senado que fosso alterado o di~aç.ão, foi porque a mesa nada fizera !1 esse r~s
eontrato nossa parte, inserindo-se aquella concliç:io. pe1to om lodo o decurso do moz do .lanCJro. S. hx. 
A mesa, sendo. ouvida a osso mspeito, deu seu esqueceu-se de que dm~1nte o mcz ele JaneiJ·o mio 
parecer, que não foi favoravel. Ent1·ando em dis· liYomos s~não sessões proparatorias, e nestas sessões. 
cussi!o o Jmrecer da mesa, apenas pronunciou-se o não se podia h·alal' do' semelhante maioria. 
nobre senador pela p1·ovincia da Bahia IJUe o•;•mpa A mesa acha-se, na verdade, collocada um uma 
hoje o ruinisterio da fazenda. Seguio·se um dia cm posiçtlo de que uão sei como sahir. Di~em os nob•·cs 
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senadores: «Vós devíeis ter praticado este acto .. ; refa, c é natl1ral qno clle queira continuar a pro· 
entretanto, daquellcs bancos sahio, na scss:1o d•1 teqcl-a. . 
1875, uma accusa('ito hastaul.c forte conh·a a mesa, 'Desde que se resolva a eontinuaçito do systcnm 
porque tomam a iniciativa do fazm· convites pa1·a a do pnblicar.:io seguido atiÍ 1~7~, não teremos ne
publica('i1o dos nossos lJ'.\ballws, lliÍO tendo sitio ce~sirladc do dosponllor m:tJs do que motaclo da 
autoriza1la pam isto I solflma proposta pelo nobre senador na sua indi-

Ora, nesta tliyorgonci!t d_o opiniões, porlb a mesa car,ilo. Se, porém, o senado ~ntcntle que devo co11· 
tomar sobro s1 o ai'IJILI'Io de qnc nccusttm·tt os tiiÍuar o novo systema, decid:t immediatamenle, 
nobres scnatlol·os não haver usado~ certo do quo a me~:t dedam muito posiliva1nonto 

Senho1·es, n:1o só por dever de wrtezia, mas tam· IJUC n!Lo é esta a sua opini:1o. Ouvir a 1n~sa · pot· 
bern pela fil que. tleposilo nas p:tlavr:ts tlo nobre oo~cripto ou do viva voz, creio que é a mllsma cousa, 
senador pela prOVIIlWl do Amazonas, acredito IJUO e, portanto, nesta parte llca co1·tad:t a !Jneslilo, não 
S. Ex. não leve inton~ão tle rensu1·ar a mesa· a•~re- ha necessidade do requerimento do nobre senador 
dilo tamhem que está inten~:To nit~ tiveram 'oulros pelo Amazonas. 
nobres senadores; mas o nicam o das palavms n:io Or.cupa~do-so deste aqsumpto, chamou o IIOOI'O 
se metlo pela intcnç:io de qucrn as profere, medo-se sonadot· a allCil!.':io do senado para o nosso eslatlo 
pelo r[tJe cllas só:un. lill:lllCCii'O, Acrctlilo S. E:<. !JtHl h~ do sol' aeompa-

_Quem ouvia .o nobre scnatlór acc\!sar a mesa de nhndo por mu.ilos dos s~us collogas e1~1 totlas as 
nao ter eu1npndo seu devo!', quanrlo este Jcvel' itlé:ts IJUe enuneron a respeito tle oconomtas; toda~ 
não eslá mareado _cm parle alguma; quom ouvi o 0- arrue lias d~spezas qnc pmlermos col'lar sem PI'L~uizo 
nobre senn_dor accu~ar •. como que do sorpreza, a 1\o scrvil'o plihlico, hão de ler o voto n:io só de 
apresüllta~ao desta u1dwarão, do certo n:io pútlc S. Ex.,' como de muitos de nós; cu sct•ei llltl 
deixar de reconhaccr qnc S. Ex. fez uma censura. tl:u[l10IIos ql1c Mo de acompanhar o nobre sonat!ot·. 
Mas se a mesa tctn os funtlnmcnlos IJliC acabo do Assim, esl:t!Jelccido o pl'incipio da ·neccssitlade 
expor par:t mostmr que não podia fazer annuncios, tle ccollOillia, creio rrue o SOilado da1•ia um l1om 
convidanllo emprezas para este servir-o, cl·oío tjiiC cx.ctnp!o, se vo\ta~~e ao systema. anfl,rior, VOl'fJUC 
a t:cnsura deve t!esappareccr. • não conlteeo no n~vo systcma outra vatitagem mai~ · 

do que tlai· a r,onllL'cer mais dop1·c~sa aos leitores 
n Fallot~:se nq.ui, Senhores, na necessidade tle fmn- 1ta ci<Lule do Hio de Janeiro e circumvizinhan~'as 
, qncza. Nao VC.JO rruo a mesa merera nenhnma c0nsu- 118 discusstit1s havidas nesta ·c:t.~a, porq11o pnra c 

r:t porfalta t!Qfrauqucza. Qual foi o negocio ronwtli- msto rio Illl[!ri'ÍO n1io i nlltw a demora de dous ou 
tlo a ~1cu exame, e a respeito tlo qnal ella rccnsassc t1·r.s llias, quê tanto importa a puhlieaçao na forma 
fli'OIIllllCilll'-se? qual foi o negociO n cujo I'CSJll~ito do conlmlo anterior; n:io h:wundo, portanto, ne
ella n:io de~sc sua opini:ío com toda a. ü:u,qmlza, ccssida11e t!e dcspondennos :18:000.;'! on iU:OOO$ 
e1_nllo1':t esl.n·esse CP-l'ta dn r[lw essa opi111ITo mio h:t· mensalmente· p:u·a ee fazer a pnh!il,:t(':1o como foi 
vm de Jli'C\'aloccr no seuado? Qnem, conheeentlo a feita ~ 111 :1875. Aqui e~t:l, pois, onli'O ponto essell· 
marcha tios negodllS ncsl:t casa, pi'Onnncin-sn de cinl, a el\jo respeito n<'io é p1·ociso que a· indicat:ão 
um n1otlo cont1':ll'io :iquelle !JlW tio certo ha de Súl' , , 

lt l vit ~' mesa. 
o rcsu ato, uão apresenta a neccssari:t coragem I Concluo : n:io concordamos com o augmento dn 

. E,. depois, n_:io YOJO aqui in~Pressl\ uo'nhum que t!espúza; ,1ue1·crMs a economia .. E n;io se diga que 
possa tlo!crllllllM' a mcnOI'lJCSlllt(:<io ppr llitt'te tlit é 11111 ping•l do c1J1·a; é mna economia que t:tlv<lr. 
mesa. Portanto, ·todos cssl)s argnmcntos s:ío des- chllguo a umn. ecntc11a do contos do reis. Unnt 
neccssarios jJUI·a uma quesl:lo l:io situplr.s. 1~e 11 tena do contos de réis para um· il"ficit !ln 

Eu a resumirei nesll's lcl'lllO.>, pOI'Ijllil n:io de- G.OOO:OOO.$, como se nos aununcia, pttreco que é 
soja _tomnt' ~empo ,no sen:1dt! eo111 um assiunplo, mais do qno um pingo tle cêl'll; ô umln·antl:io, que 
lfliC, sendo altas tio 1mportan<:1a, n:io o é quanto il se n:To augmonla a luz: apaga a parcolla corrcspon
~u:t docis;To. Cumpre rrnc o senado resolva s<J donlc do monstro, cuJa can1la convem por toda a 
quer continuat· o systcma ~nguido na soss:io do mancim eol'l:u·. . 
187ii, ou \'Ditar ao syslotn:t antel'iol·. E' soiJI'C Aillll:t resta um ponto t!:t índi,:at.:io, sobre o 
hlo I[Uo o scn:ulo I!IWI' ouvir a opini:in da fjtlltl tam!J<!III estou aul:ol'iz:ulo a dizer ao senatlo 
mesa 'I Eu estou anlol'iz:ulo pulos lllllUS collc" ,, a opini:in da mesa, e VtJIII a sm· a parl.o eu1 qtw 
a tli;:cr ao senado I[Uo a 111osn, allellllOIIilo 

0
:'is se lll:tl!'.la fazer o pagnmrnto dcs1lo a dal.:t das 

eil'IJtunslandas em llll'1 nos acll:tlllos, enlen1!e: sesS<it~S prnparalorias. .Estou pCI'Stmtlitlo tle qttB 
:1" l[llil tl<:iVIJil\os voll:u· a~ systum:t anlei'Íol', isto 1l esta tlispost("lo esell]lotl ao nohl'o senatlor pela 
tjtliJ ,;onvc111 f:tz<ll' a pul>l1ea~"lo tios nosso:; tralla· próvineia tlo ~Iaranh:lo, )IOI'fJIW S. Ex. lalvut não 
1 ws na fcll'ill:t [lO I' t[llJ su li1;:i:t nt1\ o :limo dn [il7!1: l'uil,u~lisso he1u na ineonveniencia 1lc sn antol'izar 
2" qno continue o eontmto en111 o ./Jútdo <lo !lia uut:L do.-:pcr.a de 1\J:OOM pd:t publka('âo de adas, 
,r, .fo11n/ro, poi'IFW n:lo :tt'.I'L'ililu Diu annundos, rpto todos os jol'll:tns P.uhlicaram. Ni'>S n:io l1ve· 
eh:nuantlo otlfl':ts elnpt·c~as : l1:\o tlu SIJ fnzet· os 1uos Ulll tlchaln, n:1o t1ven10S un1a IJilcsl:lo; apo
illllillllcio:<, po<lenl appal\'C<!I' tlo11s nu ll·cs eoncnl'· nas nos renuitlliJS aqui, tle r,, 0111 lt ou 1lo ti em li 
l'IHlle~, e n ~tlll:uh) h:t de tlt'i'.idi!'·!·W a J'nvo1· do dias, JWl'lt ouvi1· a lcit.IH'a da net:\ tl:t ~ess:to nu .. 
/Jiario do Jlio. N1!111 en ''Hll':!nllo rp1e assi111 Jli'O<:L'da lt•l'im· Ull h•1' alg11111 oxpellioni.IJ, ·vot:n·-sc pnl':t 
o ~cn:11lo, punpw, ''"'ando J:l :w,Hflllli:ldo ao lnililll i~ln a l'eldhuir.:1o de 1\J:OOO$ cruio 1Jl11l n~o t\ 
pnl' lfll" essa Dllifll'I'Z:t tt!ln dusen1punhado sua l:i- razoa\'l'l. 



ANNAES DO SENADO 

'I'alvez que o nobre sena1lor otrerecesse esta parte 
da· sua indicnr.:to- guiando-se pelo contrata :m· 
tel'ior, que mandava pagar· ns sessões prt!paratorias; 
mas enlfiQ tralal'a-so apenas de sessõt•s Jli'Ujlara· 
torias, que dm·aram 1i ou 6 dias. 

mas não !err~i de dizer nada mais do que aqui r 
que lenho dito tio· vi.va voz. • 
. O senado esl:l habilitado pam deliberar, n:1o 
pelo conheciJnento tfUO tem ri:~ nJa.toria, não só Jl' 
rrso!U("1o rrue tomou n:1 ult11na scssao a respe 
deste modo de publicar seus tnrl.Jalhos, como pr 
IJUO 11atla do novo tem occor·rido que exija a atte 
do ria Hwsa. 

· O Sn. Vmnu DA Sn.vA:- i'.las eslaholccou-so o 
pi'Íncipio. ·E' exacto que eu rcguJ,•i·!ue pelo con· 
trato anterior; aceitei o prineipio. • P:u·ece:mo que a indica(':io pútlo ser approra 

cn.1 . 1" tlJswss:ío, porque . no! la apenas se trata . 
ul!lalade _da mateJ'Ja, e nuJguem conteslal'<i que 
ulil puhJJc\U't!IU·Se os lJ·a!Jathos do senado. Fiq 
para a 2" discussão o nlotl.o da pnh!icar.ão c ent:í 
se ninguenr ofl'erecer emenda :i inilicnr;:io 'do noh 
seuador, . eompyomelto-mo a. a!andaJ-â no sentir 
em fJII•J lr!nho dilo rJuc t.i a o[nni:lo da mesa; 

. O Sn. DrAs m~ CA!li'AI.IIO: -Bem; estou ÜiZillliiO 
jusli~:t :Is snns inlen('ões. Digo qtw o nolll'l' >:I.'Uador 
wío te1·ia apresentado essa parlo 1la sua illlltcn\''io, 
se !.i v esse rellectido que t.i Hlllito g1':1i!de o a!carrw 
1lella, se fOJ' approvarla como ostü. Eu aqui j uslitico 
a inten!':to do noLJ·e seriatlor .. , 

O Sn. VIEIRA DA SILVA:- Com a falta de reflex:io 
da miuha parte? 

.lulguni de ncccssidadt! t :u· estas oxplicar.õrJs 
procnJ·:u· dl'fl)nder a mesa das accusar.ues qtie Jl 
LL!CIIl .sido l'L•ilas. ~~ t!ost!e .i:i declaro ·que lambe 
Yoto contra toda a 1r.lea de maJHiar· fazeJ' annuncit 
afim rlo chamai' emprczas que concorram pam 
publica('tlo tios tlcl.Jates. Em primeiro Jogar·, pouct 
enJ[lJ'êZas hanr:l no llio de JaneiJ'O que estr!ja• 
prep:m1rlas par·a tomai' a si este !J;auaJho; CJ'ei 
tjuc ncuhuum o est:i mais do que o Dia!' 
c o Rio rle .TuiWÍi'O; e o goveruo, que cm tod1 as sessões é instado pam inctimbir o Diar. 
Official da pubtica~ão tios nossos trabalhos, tenH 
esc~s~tlo sempre po1' falta de meios : aim 
lliL ultima sessão se eseusou, mostrando aliits hc 
vonladt: tie cont:ord:u· com o voto tio senado, pc 
isso quo se empregaram diligencias para obter t: 
chygraphos, o que não foi possível, apezar de t'odc 
os ~sforros. ~am ,CJuc. havemos de gastar agor 
m:us alguns tiws, Inulllmentc, em fazer convite: 

O Sn. DIAS DE CAIIVAJ.!IO :-Pois, se n:io foi fa lla 
ele rellexfio, se foi com essa inteJu,ão, tledar·o ao 
nohre senador que n:1o concordo coui a sul opiui:Io. 

O Sn. VmmA DA Sn.vA :- Ah! isto tl outra cousa, 
que arhnitto 111:1is depressa tio qne V. Ex. dizer rrue 
n:io foi re!lcctido. ~ 

O Sn. DIAS DE CAnVAI.uo :- Perdde-me; n:io é 
uma ceusUJ'a t.le.quiJ o nobre senador se deva offen· 
der. 

O Sn. VmmA DA Sn.YA :- Apen~s reclamo cm 
lr•rn po; não uw do:1 por otrendido. 

O Sn. DIAS llJ~ CAni'.ILIIO :-Eun:to o di.1se ter· 
miuantemenlc'; disse rrtw talvez o uo!Jnl senado!', 
altendondo :i rnar.eim por• que estes con!mlos !com 
sido cclolmulos,mandando-se pa~ar desde a data das 
sessões prcpnralorias, não attcudr!sse a que as mes· 
mas sessõas este anuo se Jírolongaram por· um mez 
e tanto. Creio que isto nada Iom de ol!'lmsivo ao 
uoLrc senador. · . 

J\lns, se o nobre senador ofl'orcceu essa pado da 
indiem·ão com a iuten~tio de que se fizesse tal paga· 
menta; enlão mais raz:io Louho cu p:u:a diztlr q110 a 
mes:t so oppõc inleirarnonte 11 semelhante disposi
eão. 
• .Eu entendo que deve-se rcmunernr o tJ·ahalho qtw 
t\ feito ; mas dar grntificar.õcs :í rms ta do JM:ulo, a 
quem mio teve traliaJho no"uhum, isto na minh:1 opi·· 
ni:1o não do\·e por llllntliJ'a nenhuma scJ' approvadoJ. 

Pam que, pois, vao mais a indica("lo :i mesa ? 
A mesa j:í tem t.lecli,mdo a sua opiui;ío a resprli· 
to dos poiJtos prindp:ws. N;io me cahia na pr·iuJeil'it 
discuss:lo enlJ'aJ' nestas qucslões, porrJUO oram rnais 
Jli'OJll'ins. d:~ segunda; c.utrolanlo,, como foram !J·azi· 
das a tei'J·eu·o, enli'llrh que t!ovw tlusJic Jogo, con
sullando aos Jnons collt•gas c juslilicamlo a desnc· 
ecssirlatle tio seJ' ouvida a lllt!S:l, :IJll'escJllar· latias 
estas mzúes, pam rrtw, :í rista dellas, o seu:nlo 
resolva o tjtle entender. 

Su o senado rcsah'r~J' lJUO a uwsa dê p:u't!ccr, ella 
lia de cumpl·ir o seu tlevnJ', porque aqui, nesta 
uer:asi:to, uso lle um diJ•oito tio seuador: conrbato 
unJa moção, I[UO esl:í sujeita ao rlehate: Na rprali· 
r!atlc tln JllOIIIhro da mesa, hei rle olwdeci'J', como 
tt•mM senrpl'e obedeci tio, :ls t.lelil.Jera\'ries tio ~euatlo; 

IJIWIILltJ de certo n:io apparcceriio coneur·rentes, 
sn um ou otltJ'O apparecer, ainda que seja po 
Jll'O('O mais Üll'or:weJ, a dilliJrcnr.a ha do sc1' po 
l)li1Hla? 
. Eu· estou tiisposlo a coocoticr no Diario do Rio a 

Janeil'o a conlinuacão dos tmhnlhos pelo mod 
por que foram ftlitos até o anno do i87~. Se porrln 
t•sla cmpJ·cza (eu nlio sei qual o seu n;o1lo ti 
pensar a este respeito) se recnsar :l publicar.:i 
nestes Lermos, enl:lo n:1o haver:l remedia s~JÍ:l 
l:1n~ar m;1o do meio do conrito par·a YCJ' se appa 
J'ew alguma que se proponha a fa?.CI' a publie:!t'<l 
tllll contliruos mais commot!aJ o vantajosas no JÍu 
b!ieo, 1.1 menos pre,iudiciacs ao thosouro, 

EJ·am oslas as oxpliea('ties que julguei tlüVBI' ria· 
ao senado,· que me tlesculpar:l por ler tomado mai: 
estes momentos do sua altcnr.:io, · 

O ~lia·. 'O'it~h·a cU:~ ~ilh':t:-Prclen,Jo ames: 
volt~r· ao systemu antigo por· CJUO se pu!Jiical':m 
os Lmhalhos do senado antes do llil.i111o conh•at• 
feito em 187ii. A pi'Ova de soJ' in:tdmissil'el .:mne 
Jh:nllü sysle111a osl:i no rscasso IIUIIWJ'O rlo ouviutc 
que tomos ago1·a. A111anh:1, o rJtW se tive!' dito l1oje 
nesta hor·a adiaut.arla, ser•ia comptelanwute igno1·a 
do, ao passo quo pelo · systenm adoplatlo crn 1871 
leni·Se ceJ'lez:t de sabei' :nnan!J:1 o quo se JHISSOt 
boje. Dasla esta unicu vantagem pal'a donronstr·ar· r 
iJWOIII'Clliencia do antigo syslema. 
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O Sn. LEITÃO DA C.u:-~IIA :-Para os que lerem .. ACTA E~( t7 DE FEVEREIRO DE t877 
O Sn. VmmA DA Su.vA :-Devo crer que.ninguem

pensnrá que não lemos o que aqui se diz, pois mio 
me consta que o senado tenha reconhedtlo. o pre· 
tendido direito de não ler, que se invocou em 
defesa de uru presidente de minha província. 

. Sr. presidente, eu linha JJet:cssiilade de occupar 
a atlenmlo do senado ponnais algum tempo llo que 
marca ô regimento; mas receio abusar da attcn~:lo 
do senado :l csl:t hora c incorrer ao mesmo tempo 
em Jalta de economia, dando oceasi:ío a ser accn· 
sado, ainda urna vez, pelo nobre senador pelo Ama·· 
zonas de pouco cscJ•upuloso lpmndo se trata de dcs
peza, sem attcndt•r ao d~ficlt que se anuuncia no 
orçamento geral do Impcl'io. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDiil DE JAGUA.IlY 

Ás 1.1. horas da manha fez-se a . chamada e 
a~haram-se presentes 29 Srs. senadores, a saber.: 
VIsconde de Jagua1·y, Dias de Carvalho Cruz M:t· 
d1~do, barão de Mamanguape, visconde de Abaelli, 
LUIZ Cai·Ios, visconde de Caravellas, Jaguaribe, 
Ue.htla Cavalcanti, conde. de Baepeudy, Diniz, Ri· 
b~11'0 da Luz, visconde de Mul'itiua, .Vieira da 
Sllva, bm·l!o llc CamaJ•gos, Paranaguá, Candi1lo 
M~iules! barfío lle Cotegipe, Godoy, Antão, Sa
rmva, Visconde do Rio Grande, S"ilveira Lobo, vis
conde de Nithcrohy, Octaviano, Leitão· da Cunha, 
Zacai:ias, Teixeira Junior e lluque de Caxias. O Sn. LEITÃO n.< CtrNI!A: -Eu não dissiJ ta1 

cousa. 
O Sn. Vmm.1. nA SJLV.\.:-0 senado sabe que todo 

o excesso de hora é pago ; o que supprimi na in· 
t!icação ~ue mallllei" :i mesa, propondo que o con· 
trato sep relligido de modo que desappare~a a 
~Jausula relativa :l esta despe~a li~ exccss~ ile. hm·a. 

Desejava, Sr. presidente, JUShficar a lllliJca~rro 
que oli"eroei. Fallou-se aqui cm considerações pc~
soaes, que ccrlamontc wio influem cm meu espi· 
rito, quando se trata de servit~o publico. Póde tc1· 
havido bencvolenci:v da minha parte, mas, em tod_o 
o caso, ella involve o rcconlwcimento de um _di· 
reito, c neste caso entendo que se deve respeitar 

Deixaram de COillpareccr com causa participada 
os Srs. Junqueira, Figueira de Mello, Jobim, 
Nunes Gon~alves, Cunha e Figueiredo, bar<lo da 
Laguna, Chicharro, barão de l'irapama,. Fii·mino, 
Paula Pessoa, Paes de Mendon~a, P.inimbtl, Fer· 
namlcs d<t Cunha, Silveira da Motta, Nabuco, mar· 
quez de S. Vicente, Pompeu, viscomle do Bom 
Hetiro, visconde do Rio llranco, Almeida e Albu· 
querque e Barros Barrew. . · 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. ba1·ão de Souza Queiroz e VISConde de 
Suassuna. 

O Sn." :1" SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE o llireito tlc. gi·andes e de pequenos. Não trato da 
<fuestão· de dinheiro, de interesses pessoaes : estou 
superior a questiunculas dessa natm·eza; ellas não Cartas de 1.6 c I. 7 do corrente, tios Srs. senadores 
chegam :i illlura cm que me acho collocado nesta ba~ão tia Laguna e. Pompeu, participando que · 
casa (Apoiados.) . deixam de comJlarecer por mcommoclos de sauile . 
. ~:ío justilicarei, porém, ne~ta occasi.ão a n~mha Officio de 1.6 do corrente do Sr. bar;lo de Cote· 
mchcação, pela razão que J:l declarei; tenciOno, gipe, .communicando que Sua Alteza a Prince~a 
entretanto, explicar-mo amanhã e de modo a que Imperml Regente houve por bem nomeal'o, por de· 
não haja tlnviila sobre as minhas intenções c con· creio da mesma data, pai'a o cargo de ministro o 
vicr.ões. · ~ecretari~ d? Es~ado dos negocips da fazenda, que 

Êu propuz condições guc não se acham inse· J:l exercm mtennamenl.e. 
ridas no contrato de 1.87a, inspirando-me no con· Outro da mesma data do Sr. conselheiro Diogo 
trato celebrado pela camara dos deputados com Velho Cavalcanti de Albugucrque,participando que, 
J uliil' Villcneuvc, pnrn a publicaç~o dos seus tra· por decreto da mesma data, houve por bem· Sua 
balhos. Quanto ao pagamento nas sessões prepa· . Alteza a Princeza Imperial Hegente nomeai-o mi· 
ratarias, inspirei-me nos contratos anteriores. ni~tro e sem·etario de Estado dos negocias estran· 

Com relaç:io ao adiamento da minha imlieaç~o, ge1ros. · . 
enlcmlo que, :i vist:t da declai'U\'<10 franca do nobre Outro da mesma data do Sr. conselheiro Fran
i" sceJ•etario, póde deixar de ser ouvida a mesa; o cisco Januario da Gama Ccrqueii·a, pai·ticipamlo 
senado pútlo resolver a rJnest:Io, votando-se logo a qne Sua Alteza a Princeza Imperial Regente houve 
indicactio (Apoiados). A opinião da mesa consta por bem nomeai-o, por dem·eto da mesma data, 
de um' parecer dado sohre Hlentica quesl;io o anno ministro e secretario do Estado dos negocias da 
:ttmsacio: n:io acredito que ella tenha mudado de justiça. 
opini:io. Ficou o senado inteirado. 
· Limitando-me a estas observações visto estar es· · O Sn. PRESJnENTE declarou que nao podia haver 

!(Oiada a hora, resm·vo pam amauhit o que tenh9 a sessão por falta de numero sulfiden!e de Srs. se· 
tlizer para justificar a minha intlicação. nadares. 

Ficou adiada a discuss:io pela hora. Declarou mais que a orilem llo dia para. t9 era a 
O Sn. t•IIESJDI~liTg deu para ordem do dia 1.7: mesma j:l designada. 
A mesma j:í designada. Em seguida convidou os SI·s. senadores pai'a se 
LovanttllHt! a sessão :is 3 horas da tarde. occuparrm com lraiJ,,Ihos de commissiles. 

' 
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EM !.9 DE FEVEREIRO DE 1.877 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE'JAGUARY 

eumento, relativo :\ elei·r-:io !la freguezia !lo S. José 
do Heeilo. 

O SR. rnF.qiDENTE:-N:ío ha inconveniente. Vae 
:l commiss[o do cousílui•::ío. 

' . 
ftlinmmlnolo.-ExPEDIEN1'E.-0bservações dos O l!la•, t•omttem- Sr presidente, ·pergunto 1\ 

S1·s. Silveim Lobo, Pompeu, pt·esidente e Jun- V: Ex. se, cm consequencia tle tc1· de voltar :l com· 
queira.-Parecet· da commissão do sautle publíea. mtss:1o a acta da eleit:ão de S. José, de que a mesa 
-Ohserva~.ão e requerimento do S1·. Ud1da Cn- deu conta, lta pouco, Jica lambem dcmot·ada a dis· 
valnanti.-OnDEM no DI,\,-Publicnç.~o dos 1\cha- cuss:io do parecllr a respeito 1la "eleir:lo scnalol'ial 
tes do senado: Discursos dos Srs. Saraiva, Cote- de Pürnambuco. No caso ue n:ío ficar, eu pediria :l 
gipe, Leitão da Cunha c Zacarias.- Monte-pio.- V. Ex. fJUe nos ma1•casso um espaço ruzoavcl, do 
Gollegio eleitoral de Arassuahy.- Ob2e1·var.<to do 8 a iO dias, para podermos, ao menos ligeira· 
Sr. condn de Bacpendy.-:- Prívilcsio: Di~cu1·sos rnenle, compulsar aqne!Je maço de actas, qu•l 
dos Srs. Uclula Cavalcanll e Za~a:ru1~.-0tspensa V. Ex. tew a bondade de confiar-me o que en 
de prescripção.- 1\leio-solt\o.- Licimças aos · n!1o pude, nestes Ires dias, senfio ler perfuncto-
SI·s. visconde do Bom Rcliro c Firmiuo. rmmente umas l.O ou i2. Além de mim, ha mais 

quem queira examinar aquellas actas. · · 
A's i { horas da manh:í fez-se a chamada e acha· 

ram·se presentes 30 Srs. senadores, a saber : vis· 
conde de Jaguary, Dias de Carvalho, C1·uz Machado, 
Almeida e Albuquerque, barão de Mamanguape, 
Jobim, visconde de Ahaettl, Pamnagu:l, 1\leniles 
de Almeida, Uchôa Cavalcanti, Vinira da Silva, Sil· 
vcim Lobo, Hibeiro da Luz, risconrle do Hio G1·amlc, 
visconde 1le Mm·íliha, Jag •• aribe, harão de Maroim, 
l'ompon, bm·;to de Cotegipe, Zacm•ins, Barros Bar· 
relo, duque de Caxias, Junqueira, Nunes Gonr.al· 
vos, barão .de Camargos, .Figneim do Mcllo, Luiz 
Carlos, Samiva, Lcit:lo da Cunha e Antão. 

Compat·ecm·am tlcpois os St·s. ChichOI'I'O, Fcl'llall· 
dos da Cunha, cmllle de Dacpcntl)', Cunha c Figneí· 
J'erlo, Silveim da :Motla e vlscontle tlc Nilherohv. 

Deixaram· do comparecer com causa participada 
os St·s.: Diuiz, hrm'lo tia Laguna, bar~o de Pil·a
pama, Firmino, F. Ot:taviano, Paula Pessoa, Paes do 
Mentlon~a, 'l'eixeira Junior, Sinimbú, Godoy, Na· 

· huc~, mat·quez de S. Vicente, vi~contlo 1\o Do!n 
1\eht·o, visconde de Cat·avellas .e vtsconde do Rto 
Branco. 

Deixaram de comparecei' setn causa participa1\aos 
S1·s. : barão do Souza Queiroz e visconde de Suas
suna. 

O. SR. PRESIDENTE ahrio a sessão. 
· Leram-se as actas tle !.6 o i7 tio co1·rento e, não 

havendo quem sob1·e ellas fizesse observa~ues, 
foram tladas por app:·ovadas. . 

. O Sn.. i o SECIIETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do H do corrente mez, tio ministerio .'do 
• Imjlerio, rcmetlcnrlo cópia da acta d;! c\civfio d~ 

cle1lores espeCiacs, elfecluadana fi'IJI(IICZia de S. Josu 
do !\ceife, tia Jli'OVinda du' Pe1'llamlmco. 

O SR. PnESmlilN"nJ:- Fica sobre a mesa para ser 
!amado em considcra\:ão. 

Cl SI'• Sih·t~h·at LObOI- (Jwlt1 ordem):
M~ pa1·ece, Sr. Jn·esillento, qur, seu1lo uma parte 
inlllgl·anle do umlerial npreciavel por IHH'lo •la 
t\Oll1missão de conslit.uir.:to n p01leros, L' cOil\'O· 
nienlo submoller tamuon) :í sua apt•ecia~'ão cslo tio· 

:fOI<, I 

O SR. Z.lCARJAS: - AJloiadô; todos nós que· 
remos. -

O Sn.. Po~lt>EU :-Portanto, sem o prazo de 8 a 
W dias não poderemos dar conta do exame nom 
da torça parte daquellas'aclas. Peoo, pois, il V: Ex. 
que, quanuo tiver tle dar para ltl'dem do di:1 o pa· 
rnwt· da commissão de conslilúir.ão, tome cm co1v 
sidei'U~:io estas •·el\exõos o a i·et[UCrimenfo. quo 
acabo de fazer. . ·' 

O SI\, ZACAmÚ: :-Apoiado. 
O Sn. mESIDF!NTE : - N;io posso tomar sobre 

mim a responsabi!i~ade de uui aJiamento sohre 
mal•lria que o regimento julga urgente. D:ll'oi o pa· 
reccr pam ordem do dia tlc :unauh:i e, enll·antlo em 
discussão, o noLrc senador rorJuerer:l o adiamento 
n o senado, lendo ~uyirlo as r:!zües ~!legadas pelo 
nobre senador, dec1dtr:l como Julgar JUSto c acer· 
tado. · 

Q liílr. dumJneh•n (]leia o1•dcm) :-Niío dos· 
conheçoque o nobre senador pelo Cem·;i tem alguma 
razgo 110 que püde; mas o p.1recnr j:i foi publicado 
e nestas quesliins do verilicat::1o !lo pndci'Cs devemos 
seguir o rcginwnlo o a praxe. O rrgimento conside· 
I'a esta malcria de grande Ul'gencia c realnicnto n:io 
ha. materia de maior m·gencia do q,uo soja a coi1sli· 
tm~:to desta casa. 

O SI\, StLVEIU,l Lono :-Sem prejuízo da ver· 
tia de • 

O Sn. JuNQUF.lllA :-A praxo tem sitio que, quando 
se lê um parecei' da commissiio tle conslituiMo a 
respeito da elci~ão de mn senador, considere-se· 
desde lo~:o cm di;euss;lo. (Apoiados). Lcu·so, lm 
tlins, o p;H·cccr da couunissão de conslitui~ão·sobt·e 
.a cloir.;lu s•'nalo1·ial de Pernambuco, o desde Jogo 
devia SOl' ello consilicl·:tdo CIII dis.!ussi!o, 

O Sn. Po~II'EU :-Não u esta a praxe. 
O Sn. JuxoutmiA :-Mas emlim o digno prcsi· 

dento tlcsl:i t:asa, qtwl·emlo, com ioda raz:1o, <1110 
seja disculida de,~olamenlo a maleria, quo ó i111· 
llOI'lanlo, mandou illlJll'imil• o )larco:e1·, que Yeio 
puilli••.:ulo no Díario olo saLIJ:ulo. J:l tlccori'CI'illll dous 
dias de11oi& da iln•li'CS~iiv; ll:U'Cco, portanto, I!UC1 . . - ~ . 
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segundo o regimento o seHmJdo a praxe, t!evc·se 
considerar desde já em cliscussiio o parecer da 
commissilo. 

cia e acção promptanientll mortifem só púde 
ser contestada por um pyrrhonismo fatal ·em 
opposi~ão á expcrJCncia e assentimento geral das 
nações · cultas, até onde teem podido chegar esses 
contagias, as quacs são hoje unanimes em reéo· 
nhecer como uma necessidade indeelinavel o apar· 
lamento desses males para que não se communiquem 
dos enfermos aos sãos, predispostos para reco· 
bel -os. E est:t medida só póde ser proveitosamente 
acertada, !Juaudo .se ac,liem l'eduZJdos esses liOn· 
tagios a um ou outro caso, quer na invasão, 
quer no fitn das epidemias e nunca no meio · 

No corret• da discussllo, os nobres senadores alie· 
guem o que entenderem ; apresentem razões que 
tiverem para qualquer adiamento. 

O que, porém, n:1o se púde retirar da discussllo 
é aqmllo quo o regimento considem nella, tendo 
sitio praxe conslanl~, apresentado parecer (e muitas 
vezes· ale sem ser ! mp1·esso), ter immeclialamenle 
Jogar a sua discussão e votar-ão. 

O Sn. SiJ.vEIRA. Lono: -Boa praxe 1 
O Sn. JuNQUEIRA :-Eu, portanto, requeiro a 

V. Ex. o cumprill,lento do regimento e o cumpri· 
menta da praxe seguida nesta materia. 

de uma conflagração geral. · 
E' nessas circumstancias que mais se deve Ira· . 

balhar; nu nosso iuverno, por exemplo, toman· 
do-se as mais rigorosas medidas, quer contm os 
que o trazem de fóra, o que só se póde conseguir 
por meio tle um regímen de lazarelJs conforme as 
regras da sciencia moderna, sendo estes iuspeccio· 
nados por profissionaes zelosos e bem conv~ncidos 
ela cfficada dos meios empregados,. tanto para· o 
afastamenlo completo como para a desinfecção por 
variados meios ilas materias contumazes que cor· 

O Sn. PRESIDENTE:- Em vista das observações 
do nobre senador pelo Cear:l, j:i decidi a questilo, 
de conformidade com o regimento e com a pratica ; 
isto e, o parecer ha de ser dado hoje para ordem do 
dia e depois o senado r~solver:l o que julgar conve· 
niente. O parecer n:1o podia entrar logo em discus
são por nilo ser a hora propria. · 

Foi lido quando se d1sculia outra materia e mio 
se podia interromper essa discussão. Não tem, por· 
tanto, havido demora alguma na discussilo do pare· 
eer da commissfio de constituir.ão. Foi offerecido 
em uma sessllo e mandou-se logo a imprimir. Hoje 
·darei para ordem do dia e amanhii o senado resol· 
vrriio que entender jus lo e acCJ·tado. 

cam .os .doentes, como as roupas, os nav10s e as 
habitações, medidas estas bem . poueo attendidas 
até hoje entre nós. 

O regimento o que diz é que :- a carta imperial 
sed enviada com urgencia <i commissrro para ella 
dar logo o seu parecer. 

Nada mais tliz a respeito. O regimento, poJ·!:mto, 
tem sido obserrado fielmente e conlinuar:i a sel-o. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Emfim, V. Ex. tlar:i para 
ordem tio dia tle amanhilo 

O Sn. PRESIDENTÉ: -Sim, senhor. 
O Sn. 2• SEGRETAIIIO leu o seguinte pa1·eeer da 

commissão de sande publica. 
PARECER DA CO)nfiSSÃO DE SAUDE PUBLICA 

A commissiio de sande pu!Jliea, a quem foi pre· 
' sente um projecto, Yindo da camara dos Srs. depu· 

lados, datado de 9 de Setembro de :1875, autori· 
zando o governo a despender altl 2,000:000;'! com 
o saneamento de pantanos e mais obras nec'essarias 
ao mefhorament~ t!as condições hygienicas das 
eapi!aes das provmcws do Maranhilo, Ccar:l, Per· 
11ambw:o, flahia e cidade de Santos,na província de 
S. Paulo, ainda que convencida esteja da utilidade 
que resulta de dcscccarem-se nas povoações os pan· 
tanos a cUas anncxos, não sú para que sejam a\1ro· 
vritados esses espaços perdidos, mas como Iam Jcm 
porque os lodos e as agu:ts ahi estagnadas contendo 
ordinariamente maiorias vcgetacs c animacs em pu· 
trefac1.ão evaporam princípios dclelerios, que con
v~m •lcRtrnir; mas este eflcilo não é tão immcdiato 
e promptamcntc nocivo que n:io possa a nalm·cza 
humana habituar·se a elle; julga, portanto, a com· 
missão ser mui lo mais urgente para a smule pu· 
bliw tomitr medidas cfficazos, que cohibam a 
expansão gm·al de certos conlagios, cuja exigcn· 

Além disto, sendo aquella somma applicada de 
profercncia ao fim indieatlo, é a commissilo de pa· 
recer que seja a rnsolução approvada; mas para. 
deseccarem-se pantanos, contra os quaes ha-tão in· 
fundada prcvencllo, não só essa somma tl insuffici. 
ente, como lambem po1·que esse meio tem sido e 
yae continuamente senclo empregado ha annos ou 
seculos mesmo, sem que da sua grancle extens:to; . 
particularmente no territorio- do Rio "de Janeiro, 
que foi quasi !otlo pantanoso, resultasse em tempo 
af~um o apearecimento, por exemplo, da feb1·e ama
relia, que só nos veio Importada em :18\9, sendo 
certo que antes dessa tlpoca aos paotanos muito 
mais o :densos juntavam-se outras causas de impu' 
ridade e immundicias hoje muito reduzidas, sem 
que nessas époeas anteriores apparecessem aqui as 
epidemias, t(Ue nos teem flagelado. -

•rambem julga a-commiss[o que não é justo de· 
signar-se no projecto somente algumas capitaes de 
províncias com exclusão de outras; o govcmo, au· 
.,.;iliado por conselhos sanitarios, resolverá onde 
mais urgente seja este saneamento. • 

Propõe, portanto, a commissão a suppressao da 
ultima parle da resolução, ficando clla assim redi: 
gitla: .. 

·.ru·t. :1. • E nuiorizndo o governo para ;\espcntle1' 
ate 2,000:000;'! com o saneamento . tle pantanos 
e mais obms nccessarias no melhoramento das 
condições salutares das cidallcs marítimas do Jm. 
perio onde mais urgente fôr esse sel'-l'iço. 

Ar!. 2." Ficam revogadas as disposições em con~ 
tmrio. 

Paço do senado, em fti do Fevereiro de :1877. 
- Jost! J1tm·tius da Cru: Jobim. - Joaqnim Floria· 
uo de Godoy: - L. Cm·los com res!J·icções. 

Ficou sobro a mes:t para ser tomado em 
considcrn~üo com a propo~'\'rro a que se refere. · · 
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o "'r. Uehua cn~almu•tl.l - Peço a ya

lavra para mandar:\ mesa um requerimento. (Lê) . 
. Peço· com urgencia, po•·que naturalmente esta 

questao ha de ser agitada por occasiao da. discussão 
tloparecer da commissilo de poderes relativamente 
:í eleicão de Pemambuco. 
·O SR. ZACARIAS : - Conto com o voto de V. Ex. 

para o adiamento desse paroeer. 
O SR. UcHóA CAVALCANTI: -Não precisa adia

mento, po1·que, emquanto correr a discuss~o, po
-dem vi•· os doc11mentos que eu peço. 

O Sn. Z,lcAmAs : -Sabe hi o tempo q'ue leva a 
discuss<io? Púde levar dous dias. Seu requerimento 

·e a'rg~uuento cm favor do atliamento. 

de tudo quanto é 'ue~essario, pa1·a que uma solu~~o 
conveniente soja dada. 
. Assim, minha opini:Io é que o requerimento do 
•Ilustrado senador pelo Amazonas devo ser àpro
vado. Nem podo deixar de ser. A mos a <lo senado 
é IJUO é competente para tlar parecer sabre elle o 
aconselhar-nos sobre est:t matcria. · 

Eu votarei po1' aquillo que a mesa opinar: se 
disser que é neccssar10 dar· ao Diario os 19:000$ 
de que trata a indir.aç.:Io, eu os darei; se disser que 
isto é demais, votarei com a mesa; votarei mesmo 
com ella, tal c ;t conflanr.a que me merece, se me 
disser que devo dar meú voto para se pagar i!O c 
tantos ~ontos pelrts sessões rrcparator1ag, Apenas 
lhe pediria que, cm lagar de dizer que se de essa 
I}Uantia por essas. sessões preparatorias, fosse ella 

nEQUEl\1ME1;'TO incluida nos mezes do contrato, porque faria máo 
. ver pagar um h·abalho que não existia, trabalho 

" ~\cqu.e1_ro iJlle se peça ao governo a correspon-~ que se não fez. · 
dencm o_lltcml o presHl;nto tle_ ~>ernam_lm_co s~bre Eu entendo, r,orlanto, que a mesa, e só a mesa,. 
a necessidade da rcmo~r.o. do_JUIZ do thre1to S1lva é que pMc deliberar sobre semelhante assumpto· · 
Barros da comar~a de·Oui'JCUI'I, com os d~cume~tos · ,1ue não temos datlos para votar pró ou contra qu~ 
a CJUC se refere a ~1esma col'l'esp~ndeucla; e 1sto nenhum tle nós é capaz de justilicar seu v~to :1· 
com, n~gencm. -:- Uchótl Cava/can~t. " . . faver delle _de uma maneii'a mzoavel, justa . 
. E lido, apomdo e pos~o em discussão, conJUil· Tem-se dilo, Sl·. pres1tlente, .que se uão devo fa· 

tmnen!e, ·.a ~ual fico~ athada por ter ped1do a pa- _zet· economia de palitos, ou ,peguenas economias. 
lavra o St. i secrelarw. Comprehendo que um homem nco não faca econo-

OilDEM DO DIA mias pequenas; é seu tlireito; mas aprégoar-se a
doutrina tle que se não. deve examinar com escru
pulo, ainda mesmo as pequenas despezas, é um 
contrasenso. Nós podemos gastar milhares de con· 
tos, se isto for necessario, conveniente; mas núo 
potlemos gastar um vi'ntem sem justili~ar essa des
peza. . · 

J>UDLICAÇ,\0 DOS DEBATES DO SENADO 

Proseguio a 2" discussão atliada tlo rcqnerimen!o 
tio Sr. Leilão da Cunha, com a emenda ilo Sr. Sil
veira Lobo, sobre a indicação, prorogando o con
trato celebrado pela mesa com o Dia,.io do Rio de 
Janeii'O para a. publicação dos debates do senado. 

c~ 11!11•. llllauoalvn: -·Eu felicito o nllbrc se
nador pelo Amazonas, que encetou esle debate, 
pelos Jll'incipios que S. Ex. einittio e pela disposi
~~ão em que est:í de fazer sentinella aos cof1·es pu-
blicos. · . · 

O SR. ZACARIAS : -E' preéiso. 
O Sn. PoMPEU : - Baioneta calada, 
O SR. SARAIVA.: -Devo, antc's de tudo, declarar 

ao senado que considero a indicação e o requet•i· 
monto como uma base larga para a discussão, que 
tudo 9uanto diss~r niio póde do maneira alguma 
olfender ou de leve molestar ao uob1·e auctor da 
indicação, purque eu, assim como todo o senado, 
está conv~ncido, guo só motivos nobres podem 
inspira•· ao illuslrado auctor 1la iudica('lio .. (Apoia
elos). 

Sr. presidente, .eu perguntàrei ao' nobre auctor 
da indiea~ilo, c <iquelles que a dcf~_nderem, que 
dados tomos nó.s pam votar nesta mater111, para apl'O· 
val-a ou com\emnal-a? por ventura póde-so dizer·
d~-~e tantos contos llo reis por mez :i uma gazettt, 
sem que se saiba a deSJlez:t que essa gazela Jlótle 
fazer, sem que Re discuta com ell11 o contrato 'I 
Absolutamente 11110. · · 

A praxe do senado ll i.le todos os ~OI]IOS delibe
rantes, é nonwm·-se umtl ~ommiss5o. Pam eslas ma· 
tcl'i:L~ a mes:t e a ~ommiss~o enc:ll'regada do exame 

Ora, nas circurnstancias actnaos, isto, qne é um 
dever de todos os tempos, se !orna tuna necossi· 
dacle. O nobre senador pelo Alto-Amazonas, que 
aliás é governista, attl amigQ pessoal do Sr. minis· 
h·o da fazenda, disse uma verdatle, quando obser
vou r1ue era chegada a oc~asião tle mostrar-se 
amizade ao ministei·io, fazendo-se todo o esforço 
para econorpisar os dinheh·os publicos. · . · 

Senhores, quem não sabe que o gabinete do nobre 
duque de Caxias está nas mais deploraveis eir· 
eum$tancias em relar.ão á finanr.as ? O nobre sena
dor· disse: • • · - .· 

- " Siíq escuzadas (note o senado que é um 
ministerialista que o diz), .s:io escuzadas, :i meu 
vllr, quaesquer considera~iJos no intuito do pho· · 
tographar o estado financmro do paiz. 

Depois de se ter elle incutido em todos os espi· 
ritos, obrigou o governo imperial a c\eixar antigas 
usanças e vir ao seio do parlamento confessar a 
oxistonsia de um de~cit. " . 

E' um ministerialista, repilo, quem nos diz que, 
de_pois de haver calado no animo publico, na con· 
scwncia do paiz o cst:lllo deploravol de nossas 
finanças, um ministro se anima a vir ao parlamento 
confessar este estado. 

O nobre senador disso uma vc•·dade; . foi predso 
que o paiz lodo estivesse conven~ido desse estado 
deploravel, para que o ministro viesse confessai-o. 
g• po1· issn quo presenciamos o espoctacnlo tl'is!c 
de v~r levantar-se 1\a · maio!·ia um lllinisterialisla 
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pam dofcnt!cr os cofres publi110s, examinar oscr·u- bancos ministoriaos, dizem smnpro que é a paixfio 
pulosarnente as despczas, pois que atú hoje mio politic:l n o espir·ito do partido lJUe nos inspil'lu:n. 
ouvimos a voz do illustrado miruslr·o da fazenda, Mas, nós tomos feito um g1•ando serviço ao go· 
que tom obrigat~<io, cm qualquer tempo c ainda verno. Se nos tivesscmos calado, se o nosso par~ 
mais nas ciremnstancias actuaes, de apl1ar·cccr na tido H vosso seguido a tloutl'ina daquelle~ ~ue lho 
tribuna para dizer sua opini:io sobro tm o quanto aconselhavam o silencio, onde estari~is Vll'S? Se 
é despeza. temles .feilo o IJUO tendes feito, s~ ten.des despl.'ll· 

O Sn. Su.vEmA Lono :- Louva-se na opinhto da dido uulharcs 1le r.ontos sem audwncm do parla: 
meato se tenues cntr·ado nossa scrie de desacertos, 

mesa. que !~varam as nossas linanças ao triste estado ~m 
O Sn. SAnArvA :-Sr·. pi·esitlentc, quanto ~:as lar:\ que se adiam, 0 que terieis feito sem a resistenem, 

o governo com negocios do imprensa 'I E' uma que vos temos ofl'erecido ate hoje? 
rrucstão que converia verificar-se neste debate. Eu Se ainda hoje, Sr. presidente, os ministros co~
teuho ouvido calcular em perto de mil contos ades- 'scrvadores, :i frente dos quaes se acha um velho; mi· 
peza rrue o governo fttz com . a typographia nacio- .litar, tão firme no campo d:t hatalha, dão ao pa1~ o 
nal, com a subvenção da publrcar:io dos debates, com exemplo tr·iste de pór pam fóra um collega, em VIr
os communicatlos do Joi'!W.l do Comuwrcio, com to- lude de uma demmcia anonyma, e mio resistiram· a 
das as outras subvent'ões que desconhecemos e igno- dons ou lms co-religionar·ios seus, como terieis.p~
ramos. llido ministe!'ios de situaeües conservadoras, resrshr 

Om, um paiz pobre como o BI:asil gastar uma aos ~migas patoteiros, se' n:to livesseis sido aju-
vcrha t;to subida em ncgoeios de iu1prrnsa !_ dados c auxiliados pela opp~sit~ao !iher·al? 

Pois bem ; a vesrstent~HI dos hberaes não !Pm 
O Sa. Po~IPEU :-~Iuilo custa a luz entre nós I sido bastante para que 0 ministerio r.ossa tr·iiiJ;tt' 
O Sa. SARAIVA :-En!r·clanto, o qne tem produ· um caminho justo e verd:uleiro ; o a sJtua~ão actual 

zido isto? Por ventura os ministros tlcixaram de se desmoronar·:l, se os conservadores honestos e 
gastar p IJl.IC quizel'll!ll? ~;To; a prova tl'quc o cor- pr·evidentos não imitare!n o Sr. Leit:~o da Cu.nha, 
po Jeg1slattvo, que hsc:1l.1sa as tlespezas, devo co- e mio se pnzer·ern lie senlmclla aos coiros publicas, 
nhncor que se tem exeetlrdo a despoza nestes dous para examinar, vcrha por vCI·ba, a receita e ades-
ultirnos exercícios em muito mais daqnillo em que pez:1 do EstaJ!o. . . 
se tem ort~ado. O balan(~O, que se rlcsti·Ibuio Ira dias, Se mio se derem a asse trahalho, mglono porém 
mostra qiw no cxorcieio tltl 1871-1871i, os cinco ulil, 0 IJUB nt~ontecel'á? J\w.ntecerá que a situação 
milhiics tle ;I; f[Ue tomautos emprestados em conservadora, que tem resiS!Hlo a tudo, .não poderá 
Lomlrcs, gastaram-se, 11110 em dospezas extra- resistir• :is explosões do p:uz, por rnollvo do des-
ordinarias, porque mto tínhamos ent;to em cons- calabr·o das linan~as. · 
trucr.:1o vias ferroas, son:io a de D. Pedro II, ·~u- O nobre ministro da fazenda vae ter logo a prova 
J·a dcspeza se faz quasi IJUe com a receita della, c!1'sto . . 
não tínhamos ainda em constr·uct~<io essas vias- S. Ex. attl hoje tem tido um c:iminho doec: 
ferreas, ljllB alteram um pouco o estado financeii'O, S. Ex. até hoje tem feito o IJUtJ fazem todo~ OH 
Entretanto, os 5,000,000 de ;t; foram-se; apenas ministros imprevitlentcs : gasta e, quando lhe Jalt<t 
passaram para o novo cxercieio i6,000:000$, como dinheiro, toma empr·estado. 
!los diz o nobre ministro da fazenda no seu rela- N;to Ira nada mais facil. Mas, quem toma' em
torio, e esses i6,000:000$ foram-se no exercício prestado de mais, diminue ô seu cre1Wo ;· ú o que 
de i875-i876; de modo 1rue o nobre minis!I'O csl:i acontecendo. 
teve neccssitlade do mnittir logo nesse anno, se- o credito do Brasil vae diminuindo, o tanto vae 
gundo d:l conla, 8,000 apolices. E ainda isto .mio diminuindo IJUC o nobre ministr·o da fazenda jíl quer 
bastou; j:l se crnittimm 10,000:000.~ de bilhetes meios par·a fazer face :ls despezas c restabelecer· o 
do thesouro, neste exercício, c jà o nobre mi- cre1!ito. 1\las, tl que o !Jaiz não saho como se gasta ; 
!listro teve necessidade de emittir mais apolices I)O não ha explicações, e c esdo que o governo tiver de 
valor de 30,000:000;5 para converter em divida pedir dinheiro ao paiz no estado tlo paz, quantlo 
permanente essa divida de hilhetes do thcsouro, ilepois da gucrr:t as nossas flnantms floresceram, 
afim de occon·er a despezas que é obrigado a S. Ex. ha 1fe ver que apparecer·;l resistencia .súria ; 
fazer. e a situaç;to conser·vadora que tem-se mau !Ido tltl 

Portanto, tl claro que o nobre ministro tem to- uma maneira admiravel. · • 
.macio emprestado 80.000:000.-'í c os tem gasto sem 0 Sit. SrLV!'IRA Lona:_ N;to tl admiravel; é 
lJ. ue as camams tivessem si·do ouvidas a este res- 1 · 1 · incompre wns1ve . pello. 

Todas estas considerações são feitas por mimpar·a O Sa. SAnuv,\:- .... tal voz n;to r·csista :ls 
mostr·ar que muita razão tem o nobr·e senador pelo tlifficultlades Jinauceiras .. 
Amazonas, par·a dar o gr·ito de :dar·ma, c pór-sc de Assim, os conser·vadorcs pn11lendes devem fazer· 
scntinella- aos cofres publicas. lodos os csfor(~Os pam levantar· as nossas linan\~as 

Senhor·es, nós da opposi(~<to leJ!IOS !aliado cons- tlo cst;ulo de abatrmouto om •juo se acham. Estou 
taulenwnte cm pum pnnla; as nossas vozes wio fll'Ompto a ajmlm· HfJIWlles I[IIIJ IJIIizer·crn f:izel-o. E 
leem sido ouvidas, I) arJuelltJS que se Jevant:uu dos tanto !l esse o meu proposito, t(UO nfio votaroi dcs-
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pc~a alguma, som quo ella lenha sido bem cx:uni-
n:ul:l e Jiscalir.ada. . 

o Sn. SrT.VIliiiA r.ono :-E n:io Sll faç:im con• 
l.l':ltos ~nr11o o da Jll'atm do 1\lrm~ado. 

E' pm· isto que eu digo que hei do votar a des
pcza, do que ora se trata, se a mesa 1no :wensiJ
Ih:u· que a app1·ove; se a mesa disser que eu n:lo 
vote, n:1o voto, porrJUO, além da ohl'iga\i:1o que tlllu 
a mes:t de fisoallz:u· esta tlespoza, e lia J'!lllllO em seu 

·seio momb1·os d·istinctos por l.otlos os p1·incipios rle 
economia; iJtmsi lodos ·são mineiros o a pmviucia 
do Minas distingue-se pela r!conomi:t de seus li lhos. 
Por conseguinte, a mesa tr.rn, pnm ruim, todas a.~ 
comli(~úes nocessal'ias para o oxarne rins la imlic:H•ii.o, 

O Sn. S,IR.IIVA :-Para most1·ar a inutilidade do 
/Jinrio Offidol, IJ~sta oilsel'var ijtJe o governo, 
IJnando neees~ita do r.xplit~al' os seus netos o dr1seja 
rJne a dcfc•sa sr1ja lida pe!o pai r., recorre pl'irulipa!- · 
rnoutc ao Jo~ual do Cummm·cio, que é o que tem 
maio1· nmnero tle assignanles, e por tanto mais 
exi.Pnsa r:irculaç;1o, c depois ao Dia rio do /lio. Ha 
armo n meio qnu eu, IJUallllo· desf'jo conhecer o 
prmsnuwnto do govtlr·no, vou lr1r os artigos de fnnrlo 
do lJiario rio 1/io, g,l est.e jol'llal é o que merr!ec a 
r:nnHan\'ll do govel'llo, deveria este supprimir· o 
JJiu1·r'o 01/r'cial o passar ao JJiario do lliu a incum
hr•ncia das puhlicat~út'S ollilliacs. 

e cu hei do fazm· o IJUV olln 11W disser. • 
Sr. presidente, j:i rpw tornr•i a palavra, dil·ci l)llll 

rlcsejava rJIIIl o S1·. mtnistrn da fnzenda m,, rlissr•sse 
o que .ha a respeito dos prnpamlivos do JJial'io 
Official pa1':1a puhliea~.:1o de nossos !lnhales. 

Os ministros rla fa~m\lla, sernpl'O IJIIO s:1o intor
. poll:ulos a este respeito, rlizem fJUC hão !lu !lar pJ·o
videncias; m:ts, tlnsrlll I)U" sahmn do Seuaclo, n:iu 

Assim, so consPguiria ecouornia,porcpw o dcspcn. 
rlio seria muito nwnni·, e ao mesmo tempo o Dim·io 
do llio so :u:hnria habilitado pam puhlic:u· os dehatns 
do senado soh com(it:~.úes mais moderadas.. (Apoi· 
ar/os.) se lembram mais de lacs Jll'ovidrmciaíh . ·• . . 

O SR. ZAr~ARI.\S:--:- En' respondi rp.to eslava 
pl'ompto. e u:io tJnizel';uu. liastt•i dinhmro; [ll'epa
rei-rnn. 

O 110lrJ·e minit~lro tla.famntla. gn:mln Ioda~ as suas 
sympalhias para o Dia.J·io do Jlio, o prcsle o sei'· 
vi(lo rlc econorni~ar as avull:ulas quantias fjllll se 
COilSOIIJUrn 00111 a puiJiir:ar:lo elos ue!Ja[es, Slljljiri· 
rrrinrlo o /Jiai'JO OfJiciul. O SR. SARAIVA :~En appello rnc~IIJO pa1·a o 

nobre minisli'O ria fazruda, para o seu hum seusn, e 
pel'l(unto-llw: 8. Ex. n:1n adm que a despc•za uJais 
mntil que hoje lm 110 l.lmsi{ é a rJue so faz com o 
/Jiario Offim'a/1 

· O Sn. Z,lf~All!AS :- O 1Jir11·io 01/iciul dispeudr. 
ü0:000;5 e ganha !J:000$000. 

O Sr. S.lnArn: - Outra obseJ'Var.:lo acri'C:t 
r\eslo n.~sumpt~. Muitas vezes, no IIH.•u gahinel.t!, 
pr.rgunlo a mim ml'smo : por IJil')" o govemo 
n:lo separa o sPr·vir:o tachygmpliico tio qun é· 
pi'Opl'i:tmente pulrlic;it:;ío, cÓnll'alando o. p1·ime.il:o 
r:nru o t:whvgn1pho que se nJosl!·m·. m:us halniJ
lado ? Assim, se obteria um l1•abalho pm·Ji!ilo, 
sendo os debalr.s rerneltidos a todas as folhas desta 
capital quo poderi:1o dar um rrz11rno das disc.us
súes p·or· urna sonmm insigniJicantn, pois todas 
tem inttwesse em dai' aos seus assi~nantrlS conhr.
cirnento do que se passa nas duns casas do 
parlamento. 

O Sn. Sn.vErÚ Louo :-Apoi:ulo; c muito mais 
com o pala do que esl;lo faze11do. 

O Sn. SARAI I' A : - l~u creio que n:to havei•:\ 
.ninguem que, co11lwcendo a J'u11do o qne é a !Ja=,·ta. 
01/icial, não der~larn q11o é· a despeza mais iuulil 
ljllll so faz; c esla llcspez:t sú hasta para moslJ·:u· a 
maneim por qno ns 11ossos mi11isl1'0s !lscalisam o 
dispcudio dos <linlwiros pubiicos. 

O que faz o. Dia rio 0/lir:ral? 'l'ira 1,200 exempla
res, dos I[Uacs dislJ•ihuB üUO ou 700 gJ•aluitamente, 
e ruanda 1;00 para as autorid:ules, qne receLum em 
manuseJ1plo as ontens do governo. 

O Sn. Z.\c.LJ!tlS:-lslo tl fJlW é firlalguia I · . 
O SR. S.\ltm'A:-OJ·a; cn r:nrnprelwnrlo que tuna 

gar.eta o!Ticial leuha por· lim fa2e1· com que o pair. 
todo conhtl(liL os actos. !lo gr:mH·no; mas é que u 
paiz n:!o os couhecc polo iJI'ul'io Official, nen1 púdn 
conliecor, porque o paiz wlo S!l conrpr'lo de 800 :1 
900 ptl~soas, que rcceiwm essa folha. 

Portanto, ó unm dcspr.za inutil, qno devo ser• 
J:isc:ula do or~.amento, pl'incipalrnonte par·a altrlnnar· 

. o gasto f[llll nús fazenJOR corn a puhlimlt'rlo tio 
nossos del!~ttes. 

\Jeelaro, SI'. p1·esidonto, ao nohro rninisii'O da 
faz•!nrla IJIIr, na Jll'csente scss:1o, hei do lirH' ruinis· 
terialista ''III nmtPr·ia tiuanr:r'il'll. Hei do ajurl:u· 
S. Ex. St!l!l[11'1l iJIIO Hvor do rorluzil' rlcspoza·s; 
[JOI'iJHO o.ntemlo r1uo, so sernp1·e foi ol!rigar:1o dn 
todos, hoJe ú obr·rga(:fio espocwl de mula 11r11 do 
wís vellaJ' t:llitlarlnsaJnr•nlo na dufc'sa do llrosorrrn, 
pa1·~ IJUÍl arnanlr:l n:\n venha o Sr·. rninisl.ro pudir· 
nos maiores s:LCI'ilidos o augmcnlo de ir11poslos. 

i'OJ' quo n:!o srJ tem fnilo esta snparaç:1o ? Po1• 
venlm·a pareeer:í irnpossivel :i mesa? A mim sr. rne 
afiglll'a cousa bem passivei e sttnllli:tmentrJ pro
vnit.osa. 

Sabemos, sr.nhorcs, que n·:;o temos gJ·itnrlc nnnH'J'O 
t!rJ. tachygraphos hahilil:\uos; mas ha tachygr·aphos 
bons e· mesmo óptimos. l'odt•nws julgal-ús (li' los 
nossos rliscm·sm tomados antr's do uttiruo cont1·alo. 
Qnanrln mo Cltviavaru rneus discur·sos, eu via .mna 
pa1·tc apanhada wrn tal pc1·fei~.:!o, r1uo m1o protlisava 
tlc SCI'Ctll'l'igida; o pr•usarnouto cstav:L completnrrwnlll 
lo macio ü hiJIIII'Crhgirlo. Ent outJ'il l01'navau1-sn )ll'll· 
cisa~ muitas ~~orrel~~~t3e:-~, e n:1o pou1~as VL~;.ws, twla 
lniltu·a das no las qu~ me enviavam, n:1o sabia o iJllll 
tinlm rlilo. 

Po1' tanto, j:í sr. vê que cxislcrn hons tachygra
phns (:lpoiaclo.<), cujo trahalho, rnlJ·eguo a·rlons ou 
lr·ps t•pd:uitrll'es, rl:u·ia' cru J'esull:ttlo urna puhlica~':1n 
t:lo completa con1o é passivei. Este re~ullarlo sn 
alrlnn~:nJ';i pnla Sf'[llll':l!)r1n, rp111 oll't•I'MC mais vanla
g•·ll~, dn tJIIO SL111lln o st!l'\'l~~o I'.HII't~giH~ :t unta 1'111· 
jll'l'~a, rprH n:1n púrli! oii'Hr·u~.flr' aos tach.YI(J'aphos 
lanla snglll':tll(':t (1:11':1 o futuro eomo o goYCI'rJo. 

~ ' 

' ·l 

i: 
[~ 
f
·l. 
' J 

tl 
~ ~· ... 



,, 
' 

62 ANNAES DO SENADO 

. Accrcsco, que o governo actualmente ajudtl aos 
JOrnaes, que tomam a publica1~•lo das camaras; pois 
entre os tachygraphos alguns ha que s5o cmpro· 
gados pnhlic~s. Se o governo pcnnilte que seus 
empregados aJudem como tachygmphos e redactores 
o Jornal do Commercia o o Diario do Wo se o ser· 
viço de· tachygraphia fosBe separado, ~ trabalho 
dcss~s tachygraph~s c redaetorcs ficaria retribui do 
mcdtante uma gralifieação que lhes fosse arbitrada. 

Senhores, o lJtW cu tcnbo em vista é mostJ'aJ' 
q.ue, nesta matcria, não se tem procurado retlU· 
z1r a dospeza, cousa indispensavel, principal· 
mente hoje. A este respeito devemos ser cscrupu· 
l?sos para que o publico mto nos considero como 
Ílscaes qur. ntio fiscalizam. Por isso, ap;llaudi e 
torno a applaul~ir o nobre senador no! o. Ama· 
zonas, pela pos1çao que tomou nesta occasülo em 
que so trata da i• despeza que vamos votar. 

guntn. que fez o illustre· senador em relac[o ao Dia· 
rio Of{icial. Concordo com S. Ex. em que, se o Dia· 
rio Official tivm· de continuar como se acha, me· 
lhor c supprimil·o ; nisto mio ha a menor duvida. 

O Sn. SitVE!II,\ Lono : - Isto jtl se devia ter 
feito ha muito tempo._ .. 

O Sn. no~n,\o DE CorEGil'E (ministro da (u::enda): 
- Poder-se-ha dizer em verdade que isto se devia 
ter feito ha muito tempo; mas, entendendo eu que 
á existencía de um jol'llal official é muito necessa-

Sr. Jll'osidente, . cJ·cio que . tenho fallado de 
mais; e termino, pedindo ao nobre ministro da 
fazenda que auxilie-me declarando ao simado se 
acha possível o que acabo de dizer. ( lltt âlou11s 
upm·tes. ) . . 

E' verd~de que o anno passando, a mesa sofTJ·eu 
uma especte do xeque, por que se votou por accla· 
mação. o contmto como Dim·io do Rio. Quedamos 

-totlo~ ver os nossos discu1·sos publicados no dia 
segumte, sem o menor tmbalho tlc nossa parte, o 
que, na realidade, t! assaz couunodo: mas não cxa· 
minamos por quanto se poderia fazer o serviço. 
. Não digo que o .nob1•e ministro da fazenda, possa 
mforma1··nos pl'OClsamente quanto ;I dcspcza rnen· 
sal da publicação, visto ntto ler S. Ex. examinado 
este ponto; mas S. Ex. ·nos poderia dizer soas dos· 
pezas que se fazem actualmeute com o Dmrio Ofli· 
•ial srro de utilidadn pulilica. 

O Sn. Pm>SIDENTE :- A discussão deve versar 
sob1·e o addiamen!o. · 

O. iiil'• 111n•ão ele Cotegitte (mmistJ'O dtt 
{~::e11da) :-S1·. prcsidtmte, entre as ·diversas. con· 
sHicraç_ões apresentadas pelo uourc senador,. so· 
bi·esahu·am algumas, como Slljam as concernentes 
tis nossas circumstancia~ financeiras, que teriam a 
meu vct• mais cabimento elli outras tliscussõcs. Per· 
mi !la o nobrci- senador que eu lhe diga lJllc as lo· 
rei na devida attencão, fieando S. Ex. certo do !JUO 
hei de ser o mais franco que for possivel, poJ•que, 
tratando-se do ltto importante assump!o, as linan· 
ças, a franqueza é a pnmeira das condit~úos. Muito 
lllú lisonjOÜI O apoio qllll JJIC ]li'Oilll'llü Ó IIOÜJ'O se· 
nador, o, assogurando·lhe da wiuha parto a mais 

· clficaz cooperaç,:to,. pc~o-llw que, no seu cxalllo, 
seja o wais rigoroso que foi' possível. 

i'i!as pl·osentcmontc tmta-se da questão da pn· 
· hlic.ação dos debutes do senado, cx:uuina·se so a 

dospeza a fazer correspondo ou não ao trabalho. 
Não sou o mais pi'Oprio para tlar as explicações t(Ue 
o nobre sonadoJ• deseja. · 

Ouvirei 11 tliscussüo c volm·ei, ou com o fllll'et:eJ 
da mesa, se Stl entender que o devo daJ·, on iJJtle 
pendcntenJCnlc tlellr:,.conforlllc Jllinha pl'O]lria :IJII'e· 
~~in~~fio. 

J;nvanlci-me especiahnonl•: para J'Ospontlel' :l per-

ria, é indisp~nsavel á atlminislraçao, creio que, em 
vez tlc tJ•atarmos de ;;upprimir o Dia1·io OJJiciat, o 
que convém, o que cumpre ·é reformai-o.. • ' 

O Sn. FIGUEinA. DE MEJ.to : - Apoiado. 
O Sn. nAn.io DE CoTEGIPE (ministro da (a::enda) : 

- ... e dar· lhe um tal g1•áo de interesse, que, cm 
lagar de trazer despeza aos cÓf1•es publieos, lhes 
possa trazer renda. 

'l'rata-ee da l'cforma da typographia nacional, 
para o que o governo tem au torizaçao ; está a con· 
Cluir-se o edilicio destinado ti e~sa repartição, sem 
o qual as reformas projectadas não poilcm. ter oxe• 
cumto. · 

i::onduido o cdi ficío, pretendo dar ao Diario 
Otficicd a importaneia que deve ter e habilitai-o 
para puhJiear os deuales ·de ambas as •!amaras, .. 

O Sn. ZAC.\RI.\S :-Bem. 
O Sn. BARÃO DE Co·rEGIPE (ministro da f'a· 

::elida):- se nisso convie!' o co1·po Jegis!atil'o. 
A tlespeza, t(Uc str faz com a typographia nacio· 

nal, J'oi confundida pelo nobre senador com a des· . 
peza, que. se el!'octu.l com o Diaria Ojficial ; :w 
menos assun me pareceu. 

O Sn. SAilAIVA: -Eu não disse qual ert\ a dos· 
per.a da typogmphia nacional. · 

O Sr. nAn.io DE C01'E:Gll'E (minisli'Ó dtt .f'a::enda) : 
-Na typogmphia nacional fazem-se divm·sos t1·r.· 
balhos .po1· eonta do outl'Os ministorios e mesmo 
por -conta do particulaJ·es. Se a typogJ•aphia . fór 
montada no ponto que cu desrjo e.que el!a .exJgo, 
dtu·à lucros; e quando não os dê, não dara pr~
juizos, que tl o essencial, porquo e um cstal.Jelecl· 
monto lJUO não viza principalmente a lucros o nem 
deve YlZal·os; e um cstabelecimnnto que deve 
servir de escola da arte typographica c de todas 
as a1·tes graphicas ti nossa mocidacle. 

E' por i"sso que o pi'Ojecto de reforma da typo· 
graplua nacional reune 11 csla diversa3 outr~s olhei· 
nas, que a collocarüo no pó tias typograplnas · que 
existem na Europa e se potlem chtunar u10delos. 
Esta ó 11 intençao; agora, &c a execu~ão correspon· 
deJ'à à intenção, o futuro mostJ'tll'à, 

E' 1 utlo tJUUJ!lo tenho de tlizer ao nobre senado!'. 

O J':il'• J,eUiio ela Cnulm 1-Sr. presidente, 
urn t!over de cortezia ohl'iga-mo a comoçm·, dando 
rusposta aos nobres scnadoJ•os, que, na ultima ses· 
s!lo, occupal'iiJII•SO com o requerimento, que apre
sentei, o nohro 1" scci'Otario t• uwu honrado tollo· 
ga pela provinda do Maranhão, para depois acres· 
cenltu· algumas consido1·açúes ao que já disse quan· 
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do faltei peh\ primeira ve1. acerca do objecto em O Sn. LEITÃO DA CuNHA : -Disse o nobre sena-
discussllo. dor : " A mesa escrupulisa em dar parecPr, porque 

O honrado i• secretario levantou-se para com· o senado está habilitado para votar sobro o assum· 
bater o reque•·imento de adiamento, que tive a hon· pto, visto como se tomou . uma deliberação 
ra 1\e mand-a•· á mesa, dizendo que esta se re~usa- sohre ello em uma das sessões anteriores "· 
va a dar pa1·ecer sobre o assumpto, primeiro por· o Sn. Dus DE CARVALHO:_ Mas isto nilo quer 
que, lendo-o da1\o já uma· vez, foi· r~jeitatlo pelo dizer qtw, se o senado mandasse á mesa esta indi· 
senado.·· ca~;1o, deixaria ella de dar parecer. · 

O Sn. DIAS DE CmvALuo:-Eu disse o contrario. o " L c · i:l'!l. EITÃO DA UNHA : -Direi eu agora, Se• 
O Sa. LEirÃO DA CuNIL\ :- Entrro meus aponta· nhores:-Imle irm? 

mentes :li!o infieis. ü nobre senador disse, 0 nem S. . .O Sn. DIAS DE CAnVAI.uo:-Não ha. ira, nem odio; 
Ex. (permitla-me que lho diga) podia dizer ó con· 
trario, porque effectivamente um parecer tia mesa O Sn. LEITÃO DA CuNnA :-Perdão; ó uma figo· 
sobre o assumpto foi rejeitado pelo senado: .consta ra. Dahi veio a mesa amuar-se, na phrase vulgar, 
isto dos annaes. retrahir-sr, n:io nos qtwr·er· dizer qual é a sua opl· 

nião sóhro esta assumpto. 
O Sa. DIAS DE CmvALuo:-Se V. Ex. qucr'que 

eu explique o contrario, eu explicarei. · O Sn. DIAS DE CARVAI.IIO :-Pois se cu j:l o disse 
O Sn. LE.ITÃO DA CuNHA: -Vamos de vagar·. francamente. • · 

Senhores, o assumpto em: discussão tem maior im· O Sn. Vnm" nA SILVA :-0 no!JJ'C i• secretario 
portancia do quo aquella que muitos lhe ligam. foi óxplicito .. 
Este assumpto, por maio_rcs esforços de imag!na(liiO O Sn. LErrÃo DA CuNHA :-0 nobre i • secretario 
que se faça, não póde dc1xar de prender-se mune- disse que a opi!lifio da mesa e q)le abando~m~~s o 
1lialamrutc ao estado financeiro do paiz, o com systema em vrgor e que voltemos :l prlmJ!Jva; 

· tanto maior razão quando tratamos de decretm· uma ilquellcs temJlos em que os discursos dos senadores 
despeza ·com a econonua interna desta casa, quando eram publicados dias e muitos di is depois de pro· 
nós devemos ser os primeiros a dar o exemplo de . feridos, cm que eram revistos pelos mesmos sena· 
vertladeira severitlade no de;pendio dos dinheiros ~I ores, m~Jitos dos quaes os demoravam ·tempos 
publicos. Eis a razão, senhores, po1·que cu, . tcn.do 1mmemoJ•mcs ... 
sobre esto assumpto cansado o senado pela prrmcJra u~l Sn. SEXADon :-E al~uns nem publicavam-se. 
vez, Jevanf.o-ml! pela segunda .c hui de fallar soh_rc " 
elle tantas quantas vezes o rcgmwnto mo pcrmrthr. · _O Sn. LEITÃo M CuNiu. :-..• e alguns nem pu· 

Mas, dizia eu que o hourado senador i• sm1retario bhcavanHe, dando-.se até :ls vezes o con!J·asenso· 
tendo dilo que a mesa hal'ia dado um pa1·ecer, do ser publicada em 11rimuiro Jogar a resposta adis· 
que fôra rejeitado pelo senado, o S. Ex. ar·!iculando cursos; ljtJe tinham saio omiltidos. 
agom um.t deneg·ação, o remedio que tenho é ap· Sobro este ponto, pedil·ei desde j:í licença ao no· 
pcllar para os annacs. bro senador para sepamt··me de sua opiniiio, porque 
o SR. SiLVEIRA Lono: -J:L eslil vublicado o que. 'ou não se puhlit!l~CIIl os discursos, ou publiquem-se 

disse 0 nobre senador. c~mo se tem leria aló agora, pelo sys!cma em 

O SR. f.EHT,\o nÁ. CuNHA :-O qüe tenho em 
monto é qun a mesa deu o parecer solire este mesmo 
assumpto em uma das sessões anteriores, e quo osso 
parecer, posto ~ votação do senado, foi rejeitado. 

o Sn. DIAS DE C,\RVALIIO :-Sobre este assmnplo, 
nlioJ nllo deu parecer nenhum. . 

O Sn. LEITÃO D,\ CuNuA·:-SolJro este assumpto 
tio publicaçrro de debates. 
· O Sn. DrAs DE CARVAI.IIo :-Ah I isto é outra 
cousa. . 

O Su. LEITÃO DA CuNUA :-Pois ó isso de que se 
tratá. 

O Sn. DIAS nE CAnVALIIO :-N:1o ; não se trata 
simplcsmonle da publicarao dos debates ; lt·ala-sc 
ele uma fúrma do publicação. 

o s·n. LJm•,\o !lA CUNHA :-ll!as prosigamos. Dis· 
se o nobro senador .... Não quero referir de ct\r o 
que S. Ex. disse, vou ler os aponlameiilos que to
mei quando S. Ex. fallou. 

O Sn. DIAS DE C,\UYAt.uo:- Pois eu n:1n revi o 
discurso ; o que disse é o que c1t:í·uo Diario. 

v1gor • 
. o s~. VIEIM n.~ SII.VA :-Apoiat\0 "; v. Ex. está. 

COlllffii!JO. 
O Sn. LEIT.\o DA CuNu.~:-Publiquem·se os dis· 

cursos no dia immediato, porque, senhores, deste 
S)'stema ha vantagens liio ob1•ias, que julgo desne· 
cessario expol-as ao senado. 

O Sn. Sn.VEJRALono:-Do muito curto nlennce; o 
resto do paiz não ganha nada; é para este pequeno 
numero tfc populactio br·asileira, quo existe nesta 
cidade eslmngeira: . 

O Sn. LE:JT,\o DA CuNII.\:-Portanto, ·senhores, 
sou ol.Jrigado a suslontaJ• o meu requeJ•imcnto .... 

O Sn. Sn.YEIM Lono:-J:l est:llicando em con· 
lmdicçiio com ello. . 

O Sn. LEIT.io DA CuNH,\:- .... a pedir quo ·a 
indicação vil :l mesa afim do que esta nos da as in· 
formaç!lcs que foJ·om necessal'ias, para bem ap1·eciar 
:t dcspoza quo so Iom de fazer. Esta é que é a 
rrucslüo, 

O SR. Su.rEmA Lona :-V. Ex. esl:l conlradizen• 
do o que avau~ou. · 
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O SJt. Lm1•,lo nA CuNHA :-N:to sei onde haja O Sn: Ll~ITXo nA CuNHA:- .Eu mostrarei ao 
contradir.rro. honra1lo senador que n:io 1! igual, o nem se pótle 

di7.cr que é. O Sn. VunnA DA Su.YA :-V. Ex:. vae pot· bon! 
caminho. O Sn. YJE~n.l D.\ Su,VA : - Demonstre. 

O Sn.~SIL\'l>IM Louo :-Bom caminho, porque 
\oltou atraz. 

O Sn. Lrm,io !lA CUNIU: -Pois, Srs., depois das 
mani!'csl:tt;ücs a guej:l allndi, o que n:io canç:u·ei de 
repctu·, !Citas pelo govorno, quer na falia do throno, 
Cj\1111' no rolatorio 1lo Sr. minist1·o da fazenda, de· 
país do cslal'lnos, como S. Ex., convnncidos· 1lo 
me!inJ!J·oso estado financeiro rio paiz, havemos de, 
pam combater esl>1 !:to gmndo mal, começar JIOI' 
uma d>1speza de tanto vnlto, sem a precisa apJ'OI~ia-

O Sn. L1~r·üo nA Cuxn,l :-N:io ''ollci tal. O quo 
digo, é rrue preJlro o syslema actual ao antigo, isto 
e, rJUC os discursos se puhliiJUCill no dia 1m mediato 
ao cm que J'orcm proferidos úesla casa; uus IJUC o 
pagamento 1lesse !J·abalho sPja feito com o 111aior 
escrupulo, depois de bcut apreciada a despeza 'JUC 
se ex:1ge por eJlc. ção? Nuo posso comrH·ehender isto. · 

PassaJ•ei ago1·a a responder ao uo!JJ•e ·senador . 
pelo lll:ll'anh:1o. O Sn. Si!NEinA Lona :-Esse syslema, para set• 

!Jcm dcsempenh:Hio, pi·ceisa de muito maior des· 
peza, sem utilid:Hlo correspondente: :1.9:000$ é pe· 
'iucua retJ·ibuioão. , 

S. Ex. tom'ou um calor incx:plie:wcl ·por càusa de 
umas express<jes que aqui pro1ilri, com a maíor in· 
genuidade, como em tudo 'Juauto digo. 

O Sn. LE!T:\O D.l CuNJu :.-Se me fosse passive! 
satisfazer os desejos do noiH'O senador, então iria, 
como disso a primüira vez que.agui fallei, ao systc
ma do nobre stmrHlOI' pelo hsp11'1lo Santo, -'-não se 
contratarem os debates. 

O Sa. FIGUEIRA DE 1lb1t.Lo: -Apoiado 

O SR. Su.vmn.\.·D.\ MoTTA :-Js;;o (• YCI'tlade ..• 
O Sn. LEI'I',ío DA CuNH.l- Paliei em considera· 

oúos .pessoacs, Srs., e S. Ex. suppoz 'JUO cu queria 
rcforu·-me :l sua pessoa. O Sn. SILYEIM Lona :-Sel'ia melhor. 

O Sn. LErr.\o u.1 Cmm.1 : - En bom sei que 
a opini:lo 'lo nobre senado!' pelo Espi1·ito Santo, 
IJIIO I) !:unhem 111inha, não scJ':i accila, o na conlin· 
~;encia do contralai'-Se .a pu!Jlica~:lo dos debates, 
ru·o[il•o o systema cm VIgor ao tal das ljl'anLlos do
mor:ls na pu!Jiicn~ão. 

Pois o nobJ·e senador n:ío me faJ•:l a justiça de . 
snppoi' que en, quando mesmo estivesse dis~o con· 
vencido, n:To !uma 1lo vir d;lel-o aqui no senado, 
cm Jll'esença tle S. Ex: 'I . 

Pois o nobJ·e senador não csl:l convencido de 
que a immensa consitlcraç:ío que llto voto, as au~ 
zcncias que lhe faí:O ... 

O S~t. Su.YEII\A Lono : ..:.. N,lo traz vantagens 
fJllil componsom a dcspeza; tmz, ao contmrio, 
g1'11ndes iuconvcnicntos, peh1 prccipita~ão com que 

. ~c faz o sei'Yi~o. 
O Sn. LEn-to nA Cu:<:HA :-Portanto, pcr,o Jicenr.a 

ao hour:ulo seuador pela Jll"ovincia do Minas, i" sÔ
cretario, par:~ divergir da opiui:[o de S. Ex. As suas 
razões n:To mo convencomni 1la <lcSJlccossidade do 
tHna apt·,,da~ão 111ais d~tida pela 1nesa (quo é a com· 
miss:To desta cas:1 ma1s eompctonte pa1·a estudar o 
asswnpto), sobre a despcza, que se quer decretar. 

( }flt UI/I O)Jlll'le,) 

U Sn LEI'I':ÍO nA Cul'i'nA:-So ha insist<)J)cia 
rlcsarrazoada da miulm parle, o I'CiiJCdio esl:lnas 
JIH1os do scnado,-é rrjeil.ar o requerinwnto A mi
ulm insistcncia consisto cm IJlW uingnem HIC pôde 
convencer do ~no a dc~pez:t do Hl:OOOJ por mcz 
pn1·a a puhlit•,at'<1o dns nossos 1lehatos n:1o ú uma 
de~peza cxcossi v a, lllWl' absoluta, IJUCI' rela ti vamcnto 
J'allando. . 

Couto j:í tlisse c niio <lCssarei 1le J'Cpetil·, é um:1 
1lcspeza, ;lllC n:io ptid<J ilei~:u· do SOl' acuJ'<HlamenttJ 
npl'<Jciada, illl'll'liliJIJto na~ Clllnlllslancias fin:llltloiras 
dn paiz, pnl'f[ll~', inl't!lizm••ule para :t lllliJll'f!Z:t tlo 
Di111'io, ou inl'elizmnnln para os !J•ahalhos da <las:t, 
l[,j a pt·illt<'il':l ""'Jl"za de algnltl vnllo suhmellida 
t'.~l.e :~nuo :i ap1·~~eiar,:tu do sc~u:1.do, 

O Slt. \'llmt.\ l>o\ Sn.\',\:- Igual a tlo aJmo atra
s:Hicl. 

O Sn. V rEm,\ DA Srr.Y.l:-Agra1lecido. 
O Sit. Ltm-Xo DA Caxru: -... mio potli:lm 

admittir 'JUO eu lhe altri!Juisse de proposito actos 
praticados por consi1lcraoües pessoaes '? S. Ex. foi 
mjuslo p:u·a commigo. · 

SonlHtl'cs, quando fallei em consi1lcráçõcs pes
soacs, foi pam toear cm uma chaga 1las mais pro· 
fundas que J'cJ•em tlste paiz, c pa1':1 faznr um pro
t<Jsto de ~uc, apczar de lotlos os enl1·avos com ~uo 
liYesse tio lut:u·, eu havia- de sm· no sena~o. 
com a fraca palavra fJUC Deus me deu, mn inimigo 
implaca \'el 'lesse mal. 

Sei, scnhm·es, que se me ostendosse sobre csto 
assumpto, o hom·a,lo Jll'esülonte t!o senado me cha· 
Jual'ia :l Oi'dt•m, JlOI' isso n:ío proseguirei nelJQ; os· 
!ando, lJOI'ém, convencido do que clle dá matcria 
para uma larga discuss:to, da qual n~o mo hei do 
eximit· em occasi:1o compc!cntc ... 

O Sn. FxauEnu DE MEJ,J,O :-É agor:unesmo. 
O S!l. LErr.io D.\ CuNHA :-,-... mesmo poriJUC J]e

st:jn que me Olllla 1le um,ltl:uJuel!a~ catlciJ'as (ttJl'!ll· 
lrmt/o plll'll· rr 1/U'SII) o hOlll'atlo IIHIIISII'O do Jmpono, 
ha po1wo c111possado. ' 

Aiutla honlotu, snuhoros, livo \1111:1 proh das 
111iuhas 'opiuiüt'S a 1\~le mspnilo. 

O senado havia do ler nm ili~cm·so, Jli'Oi'oritlo na 
camara 1los dopul:tdos, com l'<'t'CI'IllWia a um dos 
ut:lioJ·es csml'lllalos, IJUO so pretende JH'atinaJ' Hcsla 
Curto ... N:to prosi~o, Sr, presidente, V. Ex. j:í 
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deu signal 1_le contra1·ied~de por ir eu sàhindo das causas' que produziram o estado rtue todos doplo· · 
i·aias preMCJ'lptas ·:i esta ·dtseussrro. ramos ; e estou cotil•encil.lo, ~enl!ores, de gue o pr!· 

p1·otosto unicamente desenvolver esla theso e meiro, quo nutre estas Hlcas, e o proprw 81·. nu· 
mostrar ao .nobre senador pelo Maranh:to IJUe o nistro da faz3nda. Por isto, como cu disso a pri· 
assurnptl) 1\as considerações. pessoaes e. t:ío grave ·moira vez, entendo que se1·:l S. ·Ex. o primeiro a 
neste paiz, guo se atreve a u· até :Is ma1s altas re· fazer-me justiça c a aplaudir o niou comportamento. 
giaes da pohtica. Não duvido que algucm espere cncóntl'at'·mc em 

contrar\iç:1o . nosla casa, quando, · n9 correr das 
O Sn. YrEtlt.\ DA SrLVA:- V. Ex. pl)l' este ca· sessões dn 01to mezes, rruc vamos ter, cu possa mi)S· 

minho vac até á oppos.içrro, trar-mé bonevolo pela decretação de algurims des

O Sn. Po~tPEU:- H nasce de cima a cm:rupção. 
O Sn. StLVEmA Lona:"'- Era deliberação tomada. 
O Sn. LErrÃo DA CuNHA:-. ~fas, disse o hon· 

pezas. Senhores, n:io digo gue o meu rigo1· a este 
respeito chegue ao ponto de nega•· o meu voto a 
todas as despezas, que o parlamento tenha de de· 
crefar. 

rado senadm·, n dçspeza quo se r•:etcnrje t!ecretar é , o Sn. SARAIVA : -. N1ío; isto seria absurdo. 
a mesma do anno passado. Eu he1 do ouv1r S. ~x. . . 
demonstrar isto, porque até agora estou pcrsuadJtlo O Sn. L~:tr,\o nA CuNHA :-ScrJa até aLiiurdo; e é 
de que nãl) é tal, e muito rilaior; no entretanto, justamente porque antevejo a indeclinavel necessi· 
como S •. Ex. promelte desenvolver. este ponto, dado lie certas despezas, que au quero cconomisar,, 
uguárdo a demonslraç:lo do honrado membro. como muitl) bem dissç o honrado sena~or, naquellas 

o s·n. Frr.UE!ItA DE MELLO :-V:í lo•o fazendo a que poderem. ser arlradas, como 1hz ~ falln:. do 
· . wlo 0 tlu·ono, ou naqucllas quo poderem ser munetl1ala· 
unpugn.l,. · _ . . . mente rejeitadas: ó exactamente por isto que o Sn. LEmiO DA CuNHA :-H,a um ponto na mdr· quero cconl)mias. · · 
caç:ío conll·a o qual se pronu~cwu 0 nobre senador o senaclo sabe, por exemplo, cru o as dcspczas que 
por Minas o Sr. i" secrctarro, o qun, a meu ver, disserem respeito :l viação publica, 1l sande pu· 
precisa de larga rlemonstraçiio por P,arte do. :m~or blica e ontrns, nao poderão, de maneira Qenhuma, 
.da imlicar.q~ :-é aquella que se retere ás sessues ser preteridas c ne;n ao 1~enos adiárl.a~. E' justa
preparaloi'I,\S. . · ; . . mente para que nus esteJamos hab1htados para 

Depois. que fa.lle1 a pnmorra vez,, llvc a CUI'IOSl; achar recursos no thesouro naciouaJ e podermos sa .. 
dade de H' sabor quaes fomm, :!tr.nal, os h·aba· tisfazer essas despezas que devemos ir cortando 
lhos praticatl?s nest:1 casa, que exrgram uma remu· por estas e outras que, pelo menos, nos parecem 
ncração de vmte e tantos ?Onlos, e soube que sere· excessivas. Pl)rtantJ,· cu assevoi'O que ningucrn me 
duziam ll publicação de OitO actas. · nota1·:l contmdiç:Io a esle respeito. PJ·oseguil·ei nesle 

.Pois, senhores! ba 'qUe!~ possa convencer-me de caminho. · Hei de apreciar uma por uma a; despe· 
que, ·pela publwaç:1o de o1tl) actas, se 1\evem dar zas que aqui se apresentarem, c não lhes dare1 o 
vir!to e tantos contos? • meu voto, som que, no meu entender, a sua ue

Se o honrado senador ftlr cap_az de me CO!}ven: cessidado 0 ellicacia fiquem perfeitamente rle· 
ceJf disto, hypotheco-lhe, desdcJ:l, o meu voto. nionslradas. 
~a~ diz ~ hom·at\1) sena1lor que, quanto á esta ConclUI), Sr. presidente, pedindo licença :l 

prrte, segu10 os precedentes. . . . V. Ex. para manter I) meü rcrrucrimento .. Ape· 
Ao honrado s~nador ha de ser d1fficJI p1·ovar-me z:u· das explicações que nos tlou o hourado t• 

qUe haja precedent~s que tenl.mm mandado pagar seJI'etarió, a mesa· diga por escriplo jss~ mesmo 
20:000~ pela pui.Jhcaç~o de 01to actas. E quando quo nos disso o Sr'. 1.• sccl'etario ; mas. nlio 
os houvesse, . era occasu1o do cortarmos por elles, no!-o diga sem que ant~riormeuto tenha procedido 
de nilo contmua•·mo~ em um abuso somclhanto. ás dlli"oncias .quo estcpm a seu alcance, para 
(Apoiados). Portanli),J:\ vê o hom·ado senador q~e, ver se"cst:~ despeza pútle ser reduzida, po•·q~c, 
emquanto não me provar que a despeza, qu~ se ilrs· continuo a sustentar, clla ·1uc . parece oxcessrva 

:cute, é a mesma quo ·se fe.z nos ann~s an.terwrcs, cu pam 0 fim que so tem cm mim. 
devi), para obedecer ~i' mmha conwor~CIJi, que é o 
juiz suprem<) para mun, man.ter a opmu11) cm quê 
me ac!II). 

Sr. p1·esidente, o holll'ado senado~·. pela pro· 
"'vincia da Bahia, a quem agradeço as fehCJtações guo 

me dirigia pelo meu programma do cconomms, 
disse que em tanto ma1s dignl) do no·ta a manifcs· 
talláo que eu havi-a fe\to, quando om membro t\:t 
m:Lioria da casa e auugo posso~! do _ho.nrado 1;11· 
nislro da fazenda. A este l'IJspctt?•· 1\II'CI á S. hx. 
1111c devo o devemos. todos f:~ze•· JUSh(\a ao senado, 
senão a todo o pa1z, par:1 suppor qno !JI!:tndo o 
Impcl'!o, in[elizmentt•, chegou ao est~.do de !manca~ 
a que attingio, lodos nús devemos lcvanta•··n~s para 
rostaural·as, oppondo impeuclravcl barre1r1t · lls 

yor., 1 

O SR. ZACARIA!l declara que ha do·votar pell) 
ac\iamonto, se bem que não pelos motivos mlduzi· 
dos pelo seu autor~ . 

Em i871i, sustentou com_o seu voto C' palavra o 
ensail) da publicar-ão tios tloi.Jates que c nUlo Jll'ora· 
leceu e se que•· dcfi~itivamcnto eslabelcl\el'. 

D S1t. Su.vmn,\ Lono :-Alguns quc•·cm. 
O Sn.· ZAcAn;As lelll!O votarlo pelo ensaio, uão 

pór:e vir· :1 lrihuua som as>el'~'!':rr qr.w o syslema ou 
melhodo ar! optado rJ convenH•nto e tleve alé sct• 
apcrfoi(IO:JrlrJ. 

O Sn. TJ!liM DA SIWA:-Apoimlo. 
V• 
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O Sn. ZAcARIAS. . . po1·que emquanto nó dia 
· seguinte o .publico n:to conhecer o que no antece

dente disseram os membros das camaras; o. sys
tema da publicidade 'dos debates n:to é satisfatorio. 

O Sn. SILVE111.A Lona : - O publico é o paiz 
todo e ·para isso era preciso que o telegrapbo tra
balhasse muito:: ·. 

da fazenda indicou-os; lembra novos impostos, o 
augmcnto e modillctm:to de outros 'existentes, e 
(pensa o orador que sem uma base, mas não é op
portuno tratar ngora disto), avalia em li,OOO:OOO$ 
o producto ·dos impostos augmentados ou de 
novo estabelecidos ; . llcamlo · ainda um deficit de 
2,000:000$: o nobré ministro da fazenda applica 
para preencher esse vacuo, os depositas. O sena

O Sn. ZAcARIAs ó sectario portanto do ensaio e do sabe que depositas são dividas, n:to são receita 
deseja vel-o melhorado. Mas ha · circumstancias propriamente dita; mas convém examinar, se com o 

·IJUO 'hoje lcvãm o ora,lor a pedir a 'imspenslio do expediente lembrado p6e-~e um rcmen,lo. ao tlefici(, 
ensaio e; ao Sr. presidente, o favor de maneJar pe· como se remendou o gabmete com a sabl(la do 1111• 
di r ao Sr, ministro da fazenda que suspenda a con· nistro do imperio. . 
vcrsaçl!o na saleta por um pouco.·· Com os alvitres IembraJos no relatorio, eleva-se 

O Sn. n.\nÃo DE CoTEGIPE (ministro da fa::enda) : a receita a 109.000:000/J; mas obtem-se o equili-
Estou aqui, senhor. brio? Na:o, porque depois do relalorio,S. Ex. emit· 

tio 30,000 apohces de J;OOO~ cada uma, as quaes 
O Sn. ZAcAII!AS : -- Eshl ahi? Pois bem: a exi~Jira:o mais 1.800:000$ para . pagar os juros da 

1lucsbio é com V. Ex.··· em1ssa:o respectiva. Eis aqui no orçamento, de 
O orador nfio admirou ha pouco (nem admira · d' h h 1 

mais, JlOrque ó notavel o nobre ministro em illudir CUJa Iscussa:o occupar-se- a revemen e 0 se· 
nado, a despeza já devendo ser orÕÔada na:o. em 

as questões) como o nobre ministro illudio est~ per- '09 000 000-" i'i 000 000" o 
j . 't I I' d ·E t · I bl " • • : "' mas em • · ' "' · ·. e1 amen e, '1zen o: " 'm ma erm 1 e pu Ica~"0 E como cm sua sabedoria o governo j:l mostrou 
tle debates nfio sou muito versado i disto r.ilo en- que mio descobre outro meio semio o de estabelec~r 
tendo. Quanto às circumstancias do thesouro, reser.- os impostos de que fallou 0 relatorio, e os deposi
vo·me para tratar da materia opportuuamente. » tos, confessa o governo de algnm modo que se acha 
I<eito isso esgueirou-se, deixou-nos, foi conversar queb1:ado o thesouro, pois ha de Jogo emittir novas 

.na saleta, e por isso o orador tratava '!e pedir ao apolices, cujo-serviço tomará cada vez mais fundo 
Sr. Presidente a gra0a do mandai-o vir.· • · 0 abysmo do de(tcit. . 

1 
· . O Sn. hAnÃo DE Co·rEGJI'E (ministro da (a::enda): 1-'al é o m:io estado do !besouro, confessado !?elo 

...,.. Debaixo de vara ? · Sr. ministro da fazenda, a quem o orador. louva· 
• O Sn. ZACARIAS :-pedir para que viesse. muito por isso. O orador andava re.ceioso de:que. 

· S. Ex., adoptando tristes precedentes, não fizesse 
O Sn. BAUÃÓ DE Co:rEGIPE (111inistro da f'a::enda): das cifras joguete para embair as camaras com \um 

-Debaixo de vara. · · é nova I phan!asiado equilibrio da receita e despeza do I,tn-
0 Sn. ZACARI,lS di.z que n:Io era mister vara, perio. Louvará sempre o nobrA ministro pela fr:im-

bastava um simples pedido. queza com que disse- ha um deficit. e depcit 
Proseguindo. sustenta o orador que o nobre mi- grande, . . . . · ; 

nistro da fazenda. illudio a questão. O orador . O Sn. SILVJ;:IRA Lona :-Agora não .era possii'1L'l · 
vota pelo que a mesa, examinando ci negocio; disser occultar mais., · _ · 
IJUO convem adoptar-se cm seu parecer. Hypotheca 
o seu voto ao parecer que a mesa lavrar. Mas deseja O Sn. ZAcARIAS :-Não falta~ia quem occultasse; · 
no entanto um~ declara<!fio formal do nobre mi- as cifras olwdecem aos despotas das finanr.as; mtli.s 
nistro da ftizenda. • · - . algarismo para aqui, menos algarismo pâra acoi<\1 Em 187ã .a opposiçtio se es~orçava por. l!JOStrar e a despeza estaria equilibrada com a receita. · 
IJUC o thésom·o· est.wtl em canunho- de de{w1t c ató Mas S. Ex. IJUO teve a ~aragem de declarar o 
do bancarrota, porque o !besouro csltl com cll'eito estado das finauças, ha de ter a bondade de guiar ao 
om caminho de bancarrota, o que não quer dizer orador no voto que quer dar sobre esta mataria. · 
'JUO a sciencia e a pmtica mio apresentem meios O orador é incompetente como o nobre ministro. 
para levantar o thesouro do seu actual abatimento. pnra avaliar o dispendio necessario em mataria de 

Em 187ã não se fallava de deficit nos documen-, publicaç,:Io dos debates. Sabe; porem, quo segundo 
tos oJiiciacs; o governo mio o reconhecia, o então o systcma antigo gastava-se 9:000$ por mez, 
algumas vezes o oradot· votou sob a fé c responsa- c que pelo novo systema, que o ora!lor apoiou 
bilidade do governo, em faval' do certas despczas. cm !~7~, despendia-se !8:000~ o agora. par11 

Hoje as circumstaucias são outras; o nobre mi- continuar· se o mesmo systema pede-se !9:000.$. 
uistro-da fazeml:t teve a cor~gem de declarar ao, A dcspeza nlio é enorme; mas ilcpois da dechí
Jiaiz quo ha urn dt!ficit c um de(tcit enorme. E a·cste raçtio contida· na falia do thJ•ono, depois do que 
respeito, pcrmitta·sc uma simples obsorvar.ão. A se lê no relatorio do ministerio da fazenda, 
r"'''!ila o or,ada cm :102;000:000$ ; a despcia vo- nilo é licito dizer que isso ú queslilo pequena; ú 
I ada. ceJ·Ia, ·em 1!l9,400:000,i!; o tit•ficit p1·evisfo, muito grande. . . 
t/,p,·ilrcconhecitlopclog\JVel'llO, o de 7,000:000$000. Não póde ser inditl'erente votar 9:000$ ou 

.\las, não o cril'el quo mn minisll·o da fazenda 19:000~ por mez para a dcspeza da publicar5o 
1:1\:a la! tiL!~lam•;:io sem indica!·, Jogo os m~i~s de dos debates. O ora~or que vo!ou por experiencia, 
l'L'sla!Jc!occr as Jin:m~~as. ÇQUJ ~Jleilo1 o Sr. numslro c attcndcndo as cu·cwnstanc~:1s de ent(lo, pcloM 
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i_S:OOO~, nitodáo seu voto.ngor~, para que·~e con· mesmo dia,.porqno antes tinham meios do comprar . 
tmue na usança moderna, medJante quanha do: nas seerela1'1as individuas ·que lhes dos"sem noticias. 
b.rada. . . · _. Hoje publicam-se noajornaes antes quo'no Dilfl·i" 

O. s c M A · · .0/fic.•al. os actos do POV•lrno o por issQ ningum11 Jti 
. R. l\UZ ACIIADO :- mesa fOI entlio aU• D Q c 

torizada para contratar até a quantia do ·i8:000.6, 0 •ano 'fficial. 
mas eOiitratou por Ui:OOOaSOOO. . . O orador nito o hl, excepto quando lhi! consta 

que nelle vem algum decreto ou .decislio. do governo 
o. Sn. Z,\r.AniAS, continuando, diz que ao con· que quer.archivar e guardar para as discussões. 

trar10 elo nobre senador pelo Amazonas, que disse . Mas, ~uando o orador tratou de melhorar o Dia· 
quo era preciso acabar -com as usanças antigas,· ~10 Officwl e.collocou alli empregados babeis, o.seu 
quer para o caso vertente a usança antiga (apoiados) mtent~ firme era logo commetter ao Diario. Oflicial 
por ser mais cconomica. . . a publlcaçilo dos debates do senado, se por vontum 

Pessoalmente é muito atraiçoado á usança mo· a pergunta, que se fazia ao minislro da fazenda con· 
derna; queria vel-a prevalecer; mas as circumstan· stantc~ente nas vesperas de se 1: l1rirem as camaras 
cias obrigam o orador a fazer votos pelo rel)"resso a l'espe1to de po1ler ou não o Di rio 0/Jiciat"darcon
nestc assumpto. _ ta da tarefa, l~e fosse dirigida. Esporava. essa per· 
· So durante tantos annos tem-se assim publi· gunta para !l!zer : Estou prompto ;-e o orador 
cado os. debates P,elo estylo abandonado em i871i, não ~ncontrana. empregados, _que, por terem feito 
se o pa1z conhecm por esse meio quaes eram as eonha~os com emprezas parhculares, recusassem 
questões tratadas no senado por sons distinctos 0 sorv1ço do governo. . . 
oradores o .esta1listas, porque não ha do o orador ~ Nu~ca, porém, o perguntaram ao orador e, se .nlio 
apartar-se do que disse em i871i? O seu voto é osso 1sso, em i868. o.s debates. do senado, os dis
pelo despendia de 9:000~ ou 10:000$, como anti· cursos do nobre mm1stro da fazenda, que tanto se 
gamente, · até qUe as circumstancias -mudem o se · esf~rço~ para que o ora1Ior se retirasse do poder, 

· possa melhorar este .serviço. . . sel'lam lHfos n~ Diario OQicial: 
Julga que o systema moderno ó melhor, mas E~a esse o mtento do oràdor. Depois publicar.-

o polire não tem luxo. p paiz está pobre ; e con- se-~1.am o~ !leba.tes da camara electiva e o Dim·io 
sequentemente o governo eshl em circumstancias OQuna! term mmto quem o lesse. Nilo tem, portan· 
melindrosas. · to, c!Hpa do que aconteceu depois de :1868. . 
· Para o orador é evidente que o governo qÚe pede . · .. Deu o honrado ministro . da. fazenda. uma os~ 
novos impostos ou augmentos de antigos tributos, fiorança. : a de 'J:Ue, concluido . o edificio, des·· 
não Jlóde regularmente exigir do raiz semelhante bmado :\ typograpliia nacional a publir.açao dos de· 
sncrificio, som mostrar-se inexorave em cortar des- .ates póde ser entregue ao Dia rio Official.. . · 

. pezas grandes ou pequenas· que seja possível ovi- Ora, se~undo a l~ll_lhrança do orador, assever:t·se 
tar, 'ou pelo menos adiar.· · no relato no do mm1slro da fazenda que o 'edificio 
· Ora, no present~ caso, não h a poupança; gasta- da Typographia N~cional eshl a acabar.. .• · 
se o dobro ou ma1s do que se gastava no ten.po Porta~to, se esta a. acabar, o nobre·mmJstro deve 
dos apregoados saldos. pronuncmr-sn contra o pensamento do honrado se· 

Corno o orador acredita sinceramente que 0 na1lor pelo MaranMo, autor da indicaç~o, porque o 
nob.re _ministro d:t fazend:t nutre bons. desejos, tem ~uc se pro~õo é que, :~lém dos ~~';000$ mensae~, 
o thr01to de pedir-lhe, do rogar· lhe que não tome uléa qu~ va1 em oppos1ção ao espmto do econorma. 
esta questão como Jlequena; clla é· gravissima, h~~ .hoJe de~·~ prepondc~ar, sEr dtl :í empreza do 
porque vae dar a medida ,<los intentos do governo 1111'~0 do ,R1o a prcr.ogahva de conservar o seu 
e do senado ~a. :tctual conJtmctma financeira. dontrato, até denuncm do uma ou outra parte, 

O nob1·e .mm1stro da fazenda perguntou em apar- ?11S mezes antes de ill1erta a sessão. Isto quer 
te, quando o orador declarou que o Dim·io" Official dl~er, _perpetuar o contrato, e S .. Ex. não p_óde an· 
par~ nada prestaYa, que era um docum~nlo do in· nbmr a ~s!o. Ha de fazer ao orador, para _guml-o, o 
cum, se cm i867, ·no tempo do orador Já nilo era 0 seqmo !lo dar o seu voto contra esta 1déa. 
assim. _ ' Se S. Ex. nutre desejo de fazer . progredir o 

pobre Diario OQicial, nfio 1levo prender-se por um 
contra!?, para cuja terminação ó preciso haver· 
denuncm dons mezos antes da abertura da camara. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (ministm dct fazenda): 
-Não dei este aparto. . · · 
. , 

O Sn. ZAc,unAs :-V. Ex. perguntou se em só 
agora. . · 
· Era· pessimo, com eiTei!o, o estado !lo Dia rio 

. 01/icia! antes do i867. O orador procurou levan· 
tal-o; entrou crn luta. c"orn os jornaes; mas con· 
~esu.io que nenhum jornal désse notici.1 rio aetos 
officmes de certa ordem antes do Dutrio "01/icial. 

O Sn. PmuEmA 01i 1\IELJ,o:-Apoiado. 
O Sn.ZACARIAs dcc!:u·a que lu!ou,·ums conseguia: 

rccmTarn :ls _folhas daq~ellc tempo c. v01:fio que no· 
nlnum pubhcava cntao a~tos officmcs; senão· no 

. Tem-se este anno oito mezes de sessão. E' pos
s•vcl. que p~ra :i segunda ~essilo o odificio do Dwrio 
Of[te~al esteJ:I prompto ·c possa publicar os nossos 
debates. Não lm de S. Ex. · alle·gar :t fulil razilo de 
que os empregados Icem contrato com outras em· 
prezas, olles, _qu~ .~ao podem vir a~ui sem licen1~a,· 
!(UO silo fnnccwnarws publicas do d1vorsas cathego· 
rms, de.diversas repartições. .. 

Isto realmente não é sustenlavel. Todos os annos 
rcJlcle-se aqu~ e.sla comedia sem graça algml!a. 

O nobre numstro da fazenda pódc acabar com 
esse cspetaculo; examino o ·negocio; cutcnda-so 
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68 ANNAES DO S~NADO 

com n mesa; c concorra para so voltar :l usanca porque em 1875 entendim r1ue so _fizesse o ensaio 
antiga, o que é. de vantagem neste caso; o contra- ü actualmente não quer que contmue, porque. as. 
tc-se por uma sessão, porque para a srguinto con- circmnstancias mudaram .. 
tratar-Kc-ha talvez com o JJial'io 0/licial. · 0 ~ ••• blli'IÍO lle Cotegiam (mintstro rla fia· 

O orador nilo vota para que fie v:l abrir concur- 'li d 
.roncia, poraue, cruem pódc éout!orrer? o Jornal do :enda)-=-Sr. presidente, ou nunca 1 u o as· questões. 
Canimel·oia? Este cst:l 1 e posso da camara tempo- O que faço :ls vozes é não acccital-as no torrenQ, cm 
raria. 0 Globo? N:!o, este nilo lem empregados pn- que os nobres senhores quer~m ~ollocal-as. 1't•atar
hlicos para contratar. y cm o. Dim·ia. do Rio, que se do deficit do thesouro, dos me tos de preenchei-o, 
est:i de posse do sena<lo, como 0 J01 •1wt est:l do posso das despozas que se poilem cm·tar etc., quando te
da camara allegando direitos adqnirillos, dizendo : mos occasiilo opportuna o mesmo especial par:l esse 
" J:l fiz meu contrato com cmpregudos ; elles s:ío debato, de certo n:io me parece ter cabimento no 
homens de bem, nfío podem faltar-me. , momento em que se discute uma indica(':io concer-

Se s. Ex., Sr. ministro da fazenda, emendar a nentc :l public:t(l:Io dos debates do senado: Debatei' 
milo, ha <lo se dai' 0 contrato ao Dim·io do Ria rle finanças cm tal conjundnra n:1o set·.ia admissivel, 
.Taneil'o nor Ullla scssrro; 50 elle rJnizer, que JlU- até porquo n:io haveria espaç? hastan~e ~em para .a. 

1. 1 b s · accusaç:1o, nem para a dcJoza o md1spensavcts bliqne os nossos c e ates. c nfío rJmzer, não pu-
blique, porrJUC islo n:io nos !ta de cerrar as bocas explicações. 
c S. Jlx. n:io •lcixar:l, por esta raz:io, de ouvir c o O Sr. ZAcAmAs :-Mas trata-se de uma despeza. 
govemo as.juslas reclamaç<3cs dos senadores. O Sr. n.tn.\o DE CóTtÚ1IPJ~ (ministra da (a:::enda): 

Está nas m:ios de S. Ex, dar esta prova· de querer -Não illudo, po1·tanto, a f}uestão; aceital-a-l1ei cm 
sinceramente poupar o thesouro c evitar desper- occasião opportuna .. Se ·<Jésse oxplicaç.õ~s aos no- · 
dicios. bres senadores a esse respeito em todas as discJIS· 

O orndor ousa lembrar ao nohre ministro da fa- súes, o tempo nos faltaria para· allender a qualcjuor 
zenda que ha um relevante, motivo de sua Pilrtc o.utra matena, que estivesse sujeita :l.discussl!o. 
para n:1o ladeiar esta quest:io. 1'odo o Rio de Ja· 
neiro sabe que 0 nohrc ministro sustenta com 0 seu O Sr. ZACARIAS :-Mas a opportunillacle é esta. 
apoio o Diario da !lia; é na primeira columna.dessa O Sn. 11.\ri.\o DE CoTEG.il'E (mini~t1·a tlrt fazenda): 
folha que se estamp~n! ai·!ir;os elogiando e clofen- - Disse o nol.u·e senador que na queshio gue se 
!lendo os netos do JllllllStcrw da fazenda, o que altl apresenta poderia o governo mostrar suas temlencias 
causou ciume ao noht·o ex-ministro do Imperio, o pam econo~lia .. N:1 rea_li~ade, Sr. presidente, é sum
qual longo tempo jazeu sob o pczo de gravíssimas mamente dtfficll a pos1oao em tjUO me quer collocar 
censuras em todos os jomacs, c da parto do velho o nobre s•mado1•. 
Dia·rio do llio de Janeiro nem uma Jialavra na allu· A questão da publicação dos debates do senado é 
dida columna, ern quo a dcfeza do ministro da puramente domestica. !'osso discutil-a como sena
fazenda n:!o sotJi·o demora . algunm t Nunca veio ilor, mas como ministro entendo 'que é até de meu 
alli um:1 palavra do dcfezt1 ao ministro do Imporia t!el'er não aventurar opini:!o.(Apoiadas e núo apoüt· 
senão muito. para o fim.. . . dos) 

. • S:io conhecidas, pois, as relações do nobre minis- .Entendo assim. O scnatlo tem bastante illustra-
tro da fazenda com o Diario do Rio de .Taneil•o; e cão o patriotismo pam conhecer se aquillo que se 
isso ó urna razão das mais ponderosas, para rruc ÍJctlo para ell'ecluar esse srJrvir.o tl ou não exagera
S. Ex., evitando suspeita de parcialidade, tmte essa do; o senado tem, tanto como o govern'o, o dever 
folha, segundo as necessidades do thesouro c não de zelar os interesses da fazenda publica. E' até 
conforme afl'eiçõcs ·particulares. • um dos seus pl'incipaes deveres, porque o senado 

Nestas circunstancias, o orador petle a S. Ex. e a carnam tios senhores {leputados sao os liscaes 
que diga se é decente que se esquive do ajudar ao do governo. 
senado a decidir em favor do thesoUI:o esta quest:io Pa1·a que, pois, Sr. presidente, hei ·de eu dizer, , 
com· o Dia1·io. da Rto. Depois M que S. Ex. oxhi· se a quantia perlida pelo Dial'io do Rio é sulliciente 
bio nesse notavel topico da falia do tht•ono relativo ou excessiva 1 Qunns ns bases r:jue tenho para ave-
a finanças, depois !lo que S. Ex. publicou riguar este ponto ? · 
no seu l'elatorio, não ha reserva de opportunidade. Eu vi que o nobm s~nador l[Ue me pre•:cdeu foi o 
A opportunidadc ó j:l agora. Pois que so trata tio primeiro que declarou em 1875 quo os nossos deba· 
~1ma. dcspcza publica, n:io se deve para fallar do tM não eram publicados cúnvcnienlemente, len' 
deficit, esperar pelo orçamento: releva que, com do clle proprio apresentado uma emenda, augmen- ' · · 
altendio ao desequilibrio das linaur.as., so examine tando com 8:000,13 a despeza que então se fazia 
e se dicida se se dove ou nilo poupár m~nsalmcnte (apoiados), despeza que a mesa ·limitou, como 

·a quantia rio 10:000~, com nm serviço, r1ue fazon- Lem notou o nobre 2." sect·etal'io, a :15:000$, 
do-so até ha pouco por menos do 1.0:000,1, qucr-so mas que o senado restabeleceu· nos toi'lllOS da 
manter por l.!l:OOO.~OOO. · emenda do nobre senado. (Apoiados) 

... O o1'atlor tem manifestado o setl pensamento. Dissn o nobre senador <JIIO estava mTependido 
Vota no scutido da emenda do nobre senador pelo de o lei' feito, n:To por julgm· que o contraio fosse 
Amazonas para que a mesa du o seu parecer : es- mal executado, nem po1· entender que a despeza 
pnm que tlar:L segundo a usan(~a antiga. Assim não correspomlcsso ao tmlmlho, mas por causa das 
opinando nrro receia que digam que é contraditorio, finanças. 
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ANNAES Do SENADO 69 

Se. com. a quantia de 9:0(l{l$ se pódo fazer a o Sn. DA liÃO DE CoTEG!PE .(mimstro da (a::_tnda): 
publicac:In, votarei pela ·quantia menor. Mas isso - Jnstarnente; mas, se ou .sei, o· nobre senador 
é ·.o IJUe n:Io está ainda demonstrado. lambem sabe, e até chega a exagerar os apertos.·· 

Se se· quer rol lar ao systema anti~o, volto-se; 0 Sn. ZAc,\mAs: _Pelo contrario;. ndo exagero,· 
mas n<lo se exija que 1il.i tome parto directa nesse n:Io; 0 que cu disse ó a verdade. · 
exame c profira uma opinião decisiva. r. d , 1 

Disse o nobre senador quo preferia que se nfio ·O Sn. DAn.i.o DE Co·rEon•E (ministro da t,~zen ~.r: 
publicassem os debates, e que, não obstante isso, 0 -Exagera; e et! poderia mostrar como. E pre~tso 
governo havia dll o11yit' as vozes eloquentes do lambem não exagerarmos as cousas, JlOrque Isto 
nobre senador .o 1\e seus collegas na censura dos pó de fazer grande mal :is nossas finan~as; hasta a 
nossos actos. . · rerrlnde. . · . 

·Desta fórma, Sr. presidente, pretendo-se uesde o Sn. SiLVEmA Lona :-Não se retracte na sua 
j:i lançar sobre o governo a respon~abilidadc, ou franqueza, que foi louvarei. 
Cle n:Io serem os ~ossos debates pubhcados ou de - 0 Sn nAn.lo DE COTEGIPE (ministro da fazenda): 
o serem de modo mcompleto. VeJa o senado como _ 11. ·, V Ex. certo de quo nfio mo retractami ; 
se quer collocar o ·governo entre· Scylla o C:n·ybdes : · lt{Ue ~nher~o tanto como 0 nobre senador .o 
se vyta por _um prepo remunerador do ll·almlho, m~sr Jn cnn·anras (olle 0 póde ·conhecer o até 
praltca urna llldeccncm; se vota pal'a que se l'cduza 08 ~ 0

1 as 1 e'u porque 0 que disse é ainda mais 
a desp.eza a 8:000l), OU 9:000,~_. COllC?rre Jlill'a tolher d~'\IS LI~ Car~lllo que eu disse)j n:io se sabe já qual é 
a pubhcaçilo dos debates, para unpedu· que se ou~.am · . q h I · 'ão 'I E se 0 deficit é mzão do não so 
as· vozes eloquentes. dos nobres senad01·es. f~ ~~~~~ 1 a opu~1 ' eutiio 11 conclusão é l{LlO não se façá 

(lia alau.ns apartes.) . az01 r .esp~z, • . 
Na re:ilidade é diJ!icil :1 posi~~:lo do um ministro a publlca~ilo. . 

nestas circurnslancias, quando se exige ,1uo se in- O Sn. ZACAniAs : - N:to, que volte-se ·ao sys· 
volv:t no que é propriamrmte negocio domcsliilO do tema antigo. . 
senado. 0 Su. BAII.iO DE CorEGIPE (ministro da- J'a:::enda) : 

(lia um 11parte) . ._ A que vcrn, pois, a minha opi~i:to sobre esta ma· 
Deste modo se dev_e. Jll'es~mdn· de todas as des· teria? N:to lenho nada que d1ze1' sobre o sysle~:t._ 

pezas, porque ha deficit. antigo nem sobre o modema. A mesa que examl· 
Quem tem, de decidir c~ta l{lWstiio é a sabedoria ~c a q~estiio e dd seu p<ll'licer. Quanto ao· s~stern~ 

do srma_do. Elia declarara . se o lra~alho cort'CS· antigo ·1( se wosll·ou que não prestava ; 1sto e 
ponde a despeza; se nas w·curnslaMJas actuaes a 0 que e/1 sei e foi mesmo o nobre scnauor qm•m 
publi~a~lão satisfaz o sr;u fim. Se o sena~lo e~tcn· melhor 0 den;onstrou o pedi!> o augrilento da verba. 
1ler gue não deve publtcar os d0bates, ltcaret sa· 0 S z . .._Que não bastava porque hou-
ltsfC!to '1\, ,.\1..\IIIAS. . ' , 

' ve urna innovação, um ensaiO ; mas agora, p:escm-;-
0 Sn. Sn.vEmA Lono:-Por que razão é melhor 1lindo-se de>sc ensaio, pórlo-so fazer o serv1~0 por 

n:To publil;ar os debates? menos. 
o Su. BAIIÃO DE Cor•~_GIPE (ministrá da fa:::en1(1): o Sn. DARÃO DI~ COTEGIPE (min_istro dã fazenda): Em conclusão: tlmaterta que compete. exclUSIVa· 

-Eu não digo que é me!t101'; 1\igo-~e o senado mente ao scnad.o deci~lir em sul\ sa~et!ona. O q~e 
imtellllcr-, porque, desde que n:io pague, n:1o eu tinh:l ,1 dizei· j:í u1ssc._ pm: OJHnl~o como mt· 
ha,rle' tcr_publiea~~ao. - nislt:o, dizer ~e deve-se dlllllllUlr ou. nao etc., não o 
, .O Sn. ZAC.ut!,\S:- Esta mto é a .rnin!m opinião; farei, porque mio lenho hascs para tsso. 
eu me pt•onuiJeto agora contm a contmuar.ilo do 0 Sn. VIEm,\ Do\ SiLVA: -· E n~lll obt·!gaçcro do· 
ensaio. ' • o fazer. . -

O Sn. nm.i.o .n~. Co'l'EGIPE (ininiltro dr~- (a:::euda): 0 Sn. ·Sm'EinA Lona: Quanto :1 isso, n5o. 
-Mas, se a opuuan do senado é, c eriJIO que não 
pútlc deixar do ser, que as stüts diseussõt~~ st•jam (/l11 outros liJUII'tes.) · " 
publicadas pa1·a eo heciuwnto do publico, ó do seu o Sn. MuÃO de CO'mGU'E (miu~stt·o drt f<t::eud<~: 
devm· examinar com quanto pódu l'emuucnu· esse -Sobro todos us outros objectos que _ unporlnu 
trabalho, quanto elle vale, para que w1o rlrl 1te mais angn1ento de despllza, cu correrei pl'~ssmoso a d:u· 
ne111 de menos. · . a minha opini:lo. 

O Sn. SILVElnA DA MoT'r.l:- És ta· ó <ftW é. a O Sn. ZAr:Am.\S: - Esto é l.llll dos casos em que 
quest:lo. - · 1leve dal·a. 

O Sn. V rEmA nA Sn.vA:-Nem pr\dc dar de O Sn. HAH.\o uH L:o't'Hilll'E (ministi·o t!~ l:lt::en:ttt) : 
nwuos. -N<io, senhor. Sobre ou!i·o qnalqum· obJlldO,, ~o~uo 

O Su. nAnXo ug Co·rErlll'E (miuisti'O de~f'a:elllltl), j:i disse, coi'I'CI'ci Jll'Hssuroso a 1lal' minha opim~. ~. ~· 
-Esta ó IJIIe rl minha opiui:io, mas opinião de 's1·. pl'csidm!lr>, dest>jo mais do <[UO uiugueu) JI~S· 6 

senadot·. ponto o apoio dos nolii'CS scl!adorcs •• , . 
O Su. ZM:Anr.~s:--JE conlo conmos~o. 
O Sn. Sn.VElliA Louo:-E tcl':i, 

O Su. ZACAIUA;::- De scuadOI' fJUe rlministl'il tia 
fazcJJda e que sal! o cut que apertos cstü. -
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O S!l. nAn.i.o DE CoTBfi!PE (minísu·o dn {a:mula.) : I O Sn. Z.lCAtllAs:-Mas o senado verá que foge 
. . . de ambos os lados da camm·n, porque sómcnlo ;ls cxplicnçGes pedidas. . 
com o apoto do corpo legislativo i\ rJ.no podct·cmos o Sn. nA nÃo DE CoTEfi!PE (mimstro da (a::enda): 
remover o mal que nos ameara. (Apow!los.} Nem ~e -Darei em tempo opportuno as explicaçú~s 9ue 
persuadam ~s nobres sena1~orcs. ~tw ~governo, pn- julgar convenientes, embora se diga,. como J•l. 1lt~se 
va1lo do apoto do corpo JegJslntn o, pude fazer cousa aqui ha annos um senador pela mmha provmcm, 
alguma. que eu promettia <lar muitas respostas o n~o ?S dava 

nunca. Isto é com bem poznr meu, porque, podem! o 
O Sn. Srr.vErnA Lono: .- Enh!o não brigue com- Ú1t\Ílas Vc?.cs J•cfult\1' aos nobí·es senadores com 

nosco agora. . razões muito procedentes e mesmo ~01n · do~u-
0 Sn. h AnÃo DE COTEGIPE (ministro de (a::enda)": mentos, eu !lotxava que o meu c~edt to pubhco 

- N:!o estou bt·igando, pordôo-mo; torno tí agua padecesse, somente para que o. pat~ n;lo fir.ass~ 
(rict.. privado das medidas do que noco~s;t~va. Estare~ 

o Sn. ZAcAitiAS dil 11111 aparte. prompto a: fazer hoj o o mesmo sacrthcto: fa\laret 
• . . • . • . . quando entender, . c daqui n.~o resultar m.1l ~ 

O S!l. n.mAO oE COTEf.IPE (inuustJ o r! e fa.enr!a) ~ marcjm dos negor:Jos, m:ts algumas vozes serot 
- li! as, grande Deus l on!lc osli\ a mmha bnga. · ollrigado n, como disse o nobre senado1·, cmhuchar 
};stil cm r1uçrcrem_ VV. EEx. que ou por forra th- aquillo que rlísscrcm contm mim. • 
ga se basta. ou nao basta o qu.autmn, o cu rosp~l\· . S , O 1 1 

a cm cheio 
rler que não pos.~o, que rúio me .compele enunctar . O n. ZM;ARIAS :- u por ou ra-u n s ' 
juizo a semelhante respeito. . oull:as em vao. 

u~r Sn. sENADOR 1 _v. '.Ex. deve dizei-o eomo· Fmdo. o delJato o posto a votos o ·requeri. 
senador mento fot approvauo. . . 

' • . . . Posta a votos ii emenda do Sr .. Silveira Lobo, fot 
O Sn. nAnXo DF. CoTEGTPE (nml!slJ'O da fa;emla): rc«eitada. 

-·Como senadOJ•, V. Ex. ha .do ver o meu voto, c ~ 
cnlfio julgaril del!e como entender. 

O Sn. ZAc.l!tiAS:-V. Ex. está distinguindo, como 
. o Sr. bar;to de Camargos, o preside rito !lo cabalista. 
V. Ex. é senador e é ministro; deve dizct•: «Eu 
hei do votai' contra a continuar-ão do ensaio." 
Diga isto. 

O Sn. n.ln.\o BJ~ CoTEGIPE (inínistJ'O da ['azcuda) : 
-Deixo vir o parecer e V. Bx. vet•:i. 

O Sn. Z.lcAniAs :-.Tá sei que yola contr·a. 
O Sn. llAJI.\O DE CoTE GirE (íninístro da (.a::enda) :

Sr. prcsir!enlo, V. Ex. noto que aq111llo que eu 
poclia dizer cm· qua!i·o minutos, sou ohriga\lo a 
fazei-o em iO on 20, porque os illusll·os senadores, 
a qnem ali:ls eu ouro .com loll11 altcnrão (so!l;tnt\o 
apenas um· aparte rnetlroso, cllcs ap~nh.iun Jogo, 
como. o nobre senador peln minha pt•ovnuna o· fez), 
não me deixam contimmr, fazendo assim corn que 
cu tome tempo ao senado. 

O Sn. ZAcAl\l.ls :.:....J~nl;io, sempre deu o aparte? 
O Su. n.m.io DE Co1'EGJPE (miuistro dc!·Jil::muia) : 

~Doi, mas n~o da fúl'!na po1· que o nobre senador 
drsse, n;io mo roJ'cl'i M anno do 18i2 c nem 11 anuo 
nonlmrn. 

• O s•matfo mo pN·tltlc; ningucm mais do rÍuc cu 
deseja n:lo tomar· lho o tempo; rnas o que quer·\. Ex.; 
Sr·. [H·esidcnle? O ministro ha tlo cstat• sernpro 
!II'OIIljl!O a dar crua!qu.m: int'ot'illi10iÍO ou opini•!?• 
llilo llto sendo rncsrno ltclto nem t•cserv:u· occastao 
oppot·tuna para isto. _ 
.. llu entretanto po('O ao nohro .son:ttl?t' qno lliLO 
rapare se, '''" n!lla ou ontr·a occasuio,tlorxar tln •t:-n
Üil' t~lo lWe~sm·oso~ como ngo1~~t, aos seus ileSPJOS, 
JlOI'IjliO O fi~ Plll alll'll('<lO a S. [Is.; ruas lliÍO !J~It)I'O 
r]nti isto constitua 11111 tlireilo c IJI!D su r11o ohnguD 
a !'aliar rJUiillrlo o nnhrti sonatlor· ou rJnai<JllCl' oult·o 
outullllut· qtrc cn o dul':t Jhr.a. · 

Entrou cm 3.' <liscussão, o foi otloptada, com. a 
emenda tlo Sr·. llarão de Cologipe para: ser ret~tt· 
tida ii commiss;to de redacção! a ~ropn.s1çfio n. ~!8 
de i87G, concodenllo a O. Mat·ta l<ranclsc;l Mourao 
dos. Santos c a aua irmã, dispensa do lapso de 
tempo em que incorreram, pam receberem o monte
pio tio seu fallocirlo p.,e. 

COLI.F.G!O ELEITORA/, DE AllolSSUAJIY 

Se•nio-se cm 3." cliseuss;1o o foi J•egeilada a 
prop3si~fio d•Í carwira dos se~thores deputacl?s 
n. 8!>, clcter·min:uulo que os o!eJtoras ela p.u·ocbJ:I 
de N. S. da Concciç:!:l _ d'Ag1m Sqja o outras, 
Jirpwm pol'lencendo ao Collcgio eleitoral do Ams·. 
suahy. 

n l'f•·· c01ule de JJnepmuly r-Sr. pre· 
sidonto, eRte proJecto cst:i prrjndicat!o, ~i.qto como 
n noya lei cJoiloraJ aulot•ísou os prestdcntes.rle 
provinda a fazerem urna nova divisão de collegros 
cJcito!'acs; mas, como m1o podemos .. doclaral·o 
prej udicaLlo c sim rcgeital-o, voto contm elle. 

PRI\'JLEII!O 

Prosrguio a rliscnssrto rl~ rêqnot·imento de alli:l· 
mcnto do SI'. Yis<~ondo tlo 1\10 lkanco, sobt·o 11 pt·o
positii1o da uwsrna c;unam n. 318, do rues!11? ar.mo, 
approvamlo o doc1·uto que coueotlo pt·tvtlcglO a 
Alft·cdo Mat~on para iulroduct::ro de lympanos 
cloctricos tlü sL'gtll'ttrtt'n· 

O Sll. ZACAIHAS tinha-se pronuncia.t!o conlm o· 
retJilPI·imrnto em rliseussJiO; mas, ;\ vrsla de uma 
desiHL<!ncia quu dl'pois nppamceu, e~Jtcn!lo quo o 
negocio· deve voltar· ao rniuislcrio da agmultum. 
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· o l!ilr. · Uclaôa Cavalcautll- Sr·. prosi· O Sn. UcnOA C,WALCANTI :-Como garantia da 

dente, o nobre senador que tomou ultimamente propl'ietlade d:l·lhes um privilegio exclusivo tempo· 
:parte nesta discussão, foi monos generoso para mrio, ou logar· dellp umare'munera\~ão em resar· 
commigo. Pouco acostumado :l tril.nma, n[o tendo ciu!ento tia perda que hajam dé soll'rcr pela vul· 
mesmo muita facilielade de exprimir-me, não dou gar:rsa(~ão. 
bastante desenvolvimento a meus pensamentos 0 O Sn. ZAcAnrAs:-Isto é se mandasse vu!uarisar 
dahi resulta não ser muitas vezes cul~mlitlo devi- · o 

ti . a mven~ão; isto ó do lei. damente. Foi o que me aconteceu; quan o Jaller a 
respeito deste negocio; o o nobre sonat)or eomo que O Su. UcnôA CAVALCANTI:- A doutrina de dar 
inverteu o sentido de algumas das mrnhas pr·opo· remunerarão ao introtluctor de uma industria não 
sir.llcs,. como guo rnelleu ü !Julha outr·as 1: achou ó da conslitui~ão; quer·o dizer< .• 
qÚe eu nua tinha bastante pmtica de administrn~ão O Sn. zAcAurAs:-E' da constituir-ão o deste ar· 
o. por isso sustentava. opiniões, que niÍo r.ram as ligo que V. Ex. itcabou de ler. • 
verdadeiras. Vou ver se desta vez posso fazer-me 

I I! t 0 ·O Su. Ucucl,l CAVALCANTI:-:- A constituiçao nrro 
cornprehem er me lor 0 mos t•nr (!ue 0 no r·e se· mandtt dar n:t.da nos introductores de utna industria. 
nadar não tem tanta razão quanta Iw paroc(), .. 

Estranhou S. Ex. ter cu dito e1uo a concessão O Sn: ZAc.inr.~s:-Mas a'Iei manda. 
de pr!vilegio.s cm lagar· de. ~ren:io ao i~.tr:oductor 'de· o. Sn. Ucn~A CAVAr,cANrr:-Uma lei posie1:i~r d~. 
um~ m~lustr1.a nov.1 n~ p.uz cr a um du cr~o consue· Patim dar· uma cousa ou outra : ou um prmlegro 
tudmai'IO. ~.ts, so atlenilcrmos a fJ~0 • d~sde que se ou uma remunerar-ão pccuniaria. 
executa a !ot ele 28 tle Agosto 1le !830, :unda não se • . . 
concederam premiosaos introductorcs de industrias O ~It •. z_AcA~t\s::-0 q~e. eu. elrsse er•:1 que p~la 
novas· se· attondermos a que desde então toem se constrlurçao nao se dá prtvtlcgw n CJUem n:lo é m· 
concedido constnn!emente privilegias por certo nu· ventar. . . 
mero do annos em rernunera(~ão a ess_es trabalh,ôs; O Sn. UcuôA CAVALCANTI: - Perdoe-me; por· 
se nttcndormos a que esses privilcgws ~eern. sido. que a constitui~fío não mm::la elar privilegio sepão 
const;mtcmente appr~ovados pelo corpo legtsla.hvo ·e ao invent9r, não, se póde di~er. que não se póde 
aiwla uma só vez nao houve a menor oppostrão a dar a mars alguem. A consttturMo garante a pro· 
el!es, pútle-se ~izer: que essa pratica constitue di· priedaele ou com privilegio ou .coin premio. 
reito co.nsuetudrna!'lo. · , ~ . . . O Sn. ZAc,uuAs : - Não; indemniza~•fio nao é 

A lcr estaMl~co qu~ se de um prcnuo ao mh O· premio · eu explicarei isto. 
dnctor elo uma mdustrm nova; mas nós conslmte- ' . . . 
mente .fazemos uma lei revog:wdo essa ~isposi\'<lo, O .Sn. ,Ucn.d.\ CA!ALCANTI:- Nqo é premro. 
isto é, mandando dar cm Jogar de prenuo pl'ivile· Querm·dJzcr mdemn.1zaç~o ou ~esar•cJmento: ~ q~e 
gio; 0 por isto n comr~issfio entendeu CJUe melhor _ó cert~ é que n le.1 lhes ass1gna um priVIlegro 
era que om vez de conli nuar nas camaras a pratwa c~clusJvo temporarw, ou. os rr.munera cm resar· 
de appr~var a concessão de privilegio toda avez que er~lento .da perda que haJam de solfl·er suas pro-
o governo a faz, por uma vez fosse elle autorizado prwdndes. . 
para semelhantes concessões. O .Sn. ZAcAruA~ : - Quando haja vulgarisac:io. o nobre senador entendeu quo não se devia con- 0 S U. • , . Q d • · 
celler em caso al•um estes privilegias aos individuas . . 11• cn~A C.w,u,~ANrr ·-: uan o 0 proprto 
introliuctores dg. industrias novas, mas sim um iud!Vlduo queJra vnlga!'lsar ,o seu segredo. . 
Jlrernio, e sustent.ou que era ~~utr!na consti.tucional O Sit. ZACARIAS :-Quando se vulgarisar o seu 
dar somente ao mventor priVIlegro e ao mtrotlu· segredo. . . . 
ctor· um preririo p~cuniarw .. M~s parece-me que O Sn. UcnôA CAVALCAliTI: -Qua!lllo um indivi· 
nem esta ó :r ~oulrma conshtucwnal e nem a VCJ'· duo traz do um paiz pam outro uma industl'ia, ex<Jr· 
dadeira dout!·ma. 'l . cita um acto commercial ou industrial, não pódc 

A cons_titutçfi'l no art~ i7~ § ~6 e~.~~:. ter direito, nem a premio, nem ~~ privilegio, nem :l 
" Os mventores ler.Lo ·L Jl!Opuedado. das suas remunerarão alguma em resarcunento de qualquer 

d_escob.ertns o~ l]as ~uas.~roe!ucçõcs. A .1:.1 lhes as· perda que haja de solli·er, ó uma especula~lo 
srgnm·a um pnvllcgro .exclusivo lompú!at!O, oul_hcs como outra qualquer que elle cxerccr:l ou uao, 
remulló1rar:l em resarcr.mcuto da pcrt!a que hnJUm conío lbe fór· conveniente. Por isso, elizia cu que a 
de sofl't•er pela vulgai'Jsa~ão.... . elout!'ina do dar premio aos que introduzirem qual.' 

A constituição garante sum,cnte ao 1.nvcntor, quer industl'ia não ó da constiluir;io, nem tloutrin:~ 
porque considem uma P!'oprwdadc. a JI!VCH\~iio verdadeira. • 
mas não manda dar preuuo do quahtlatle alguma S 1. 1 '· . 0 1\, ZACAIU,lS :-Nem eu e ISSC nae a SOure ISSO. 
:10 introductor. 

O SR. Úc,\nus :-Mas a conslilui~~ão só garanlio 
isto aos inventores. 

O Sn. UcuclA CAvAr,c,lN'J'I :-Garantia a 
priedadc. 

o Sn. ZAcAil!As :-0 privilegio exclusivo. 

pro· 

O Sit. Ucuô.l C.WALCAx·rr: -Assim me par·e· 
ccn. Lerei o trecho do tliscm·so tio nobre se· 
nador. (Li!) -

A commiss:io foi de parcecr que, em Jogar do se 
estar· constantemente l'oucctlcmlo privilegias, se nu· 
torizasse por· uma si'• vez o gonwuo :t conccdoJ-os, 
visto set• esta a opini:io atlopl:~da poJas camaras. 
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. Mas a minha opinião particular, se me consultassem, 
era que n~o se tlüsso pl'cmio nem p1·ivilegio de 
qualidade alguma aos int:·oductorcs .de qualquer 
industria; se cll:i für Ma, por si se sustentar:l; e se 
não for, e um mal querer pi'Olcgcl-a. 

Estranhou o uohrc sr.nador qu·' eu dissesse que 
n:lo cm da compcton::ia do co1•po legislativo co
nhe~er· rins duvida• que se 11odcm süscil:u· entre dif· 
fercnlos indivíduos a respeito da prioridarlo do um 
inveut.o o a respeito tio melhor s;·stema das maehi· 
nas o mslrumcn!os empregados, c cnl:ío disso que 
ahi havia uma !hese, c el'll eonsidllrar se a Cif!pre· 
za que se qucna proteger, era ou não convomente 
e lambem se convinha conccdeJ'oSc premio ou pri· 
vilegio. E havia lambem uma hypothcsc, que era 
examinar o negocio cm todos os seus detalhes. 

Cumpre observar que o individuo que reclamou 
contra ~ co~cessão, apmseniJL·se agora dizendo que 
estava IIIUdlllo quando faz1a essa reclamação que 
reconhecia que não tinha direito pam fa;,el·a; 
Aqui cst:í a sua declaração, que o senado mo per· 
miUir:í que Jeiá. (Lt!.) 

Quero citar mesmo as palavras :lo nobre senador. 
Disse o nobre senador que, desde que ao senado 

é apresentado um projecto, :1pprovando um privilc· 
-~io, c os interessados dirigem reclamações contra o 
favor do governo, ao scnatlo cabo dar seu voto so
bre a malcria o decidir a· quest:io cstndando o nc· 
gocio em todas as suas faces IJ csmcrilhando todas 
as minuciosidades. 

Permitia o nobre senador .que cu divi1ja um 
pouco da sun. .opiniUo. Os negocias q~c vem a.'!~ i 
ao senado, mm tas vezes tccm algüma cousa de uu
dativa administrativa e oulms de legislativo. Jlor 
exemplo, se se traiu de indagar so a indusll'ia c con
veniente ou não, se convém· conceder um privi· 
lcgio ou premio, isto .é maleria cm que .o senado 
11YI':l dentro tia aua csphcm, tem toda sua com· 
iúJtenein. :Mas, quando se trata de examinar-se 
11111 systema é melhor que outro, cm qüe t:on· 
sisto a dill'crenr-a de .Jualqucr delles, se o indi, 
yiduo se apresentou cm tempo ou n:ío peranl~ o 
governo pam requerer esse 'pl'ivilegio, isto são 
tjucslões quo me parecem propriamente da compc· 
tcncia do poder administrativo, e nem nús em· geral 
estamos habilitados para fazer exame de muitos 
destes objectos. · · 

No t•ntanlo desci ao exame dr1 todos estes papeis 
para vrlr se o nobre senador linha raz:lo na oppo· 

Portanto,· ainda considerando por· este lado' a 
questão, o nobre Henador n:1o trm muita razão na 
opposic:io que faz :í resolu1.ão. Em vista da dccla· 
l'aç:io feita pelo pi'Oprio adversaria, me parece quo 
é escusado IJUe este negoêio volle outra vez ao 
governo, que não p~ido dizer mais do que j:í ·disse. 

Voto contra o aihamenlo e pela resolução vinda 
ao senado. 

o. SR. ZACAR~AS d~clarou, ha pouco,qu~, te~do 
havtdo uma des1stenc1a por parte de certo rccla· 
mante, tinha necessidade de :volar pelo adiamento 
que ali:ís na outra sessão julgou desnccessario. . ' 

O adiamento p~r:~ que o nobre minislfO da agri· 
cullura d~ st!a np1~1ilo, !cm lodo o Jogar, cm vir· 
fude dap~opr.a. deststencm,a que acaba de referir-se. 
Que , dcs1slcncm é e~t:1 ? O Sr. ~forris Kohn, que 
dep01s que teve nohcta da concessão tio pril•ilegio 
fez ~oda a for~a de v_cl~a r.ara cmbaracar a appro· 
vaçao ~~~ mesmo prmlegw no senado, agora· diz 
qu~ d1S1sl~, pot•que,, tentlo i~o á exposição lle 
Pluladclphm Jev.ar ol.ijectos da mdustria brasileira, 
teve ~llJ occas1:ro de conhecer que os tympanos 
clcc!ncos do segurança cm que era interessado di· 
Yt•rgiam inteiramente dos tympanos de segur~nea 
sobre quo versa o privilegio dado a ?!fatson. • 
E~ de notar _que, quando ellc 'fez aquella. rccJa. 

maçao, acai.Jal'a de chegar lambem dos Estados· 
Unidos; d.e sorte que,qu;uid? reclamou, tinha chc· 
g-atlo dai h, e. agom que tlcs1ste ae.1IJOu de chegar 

. sir-fio que fazia a este. projecto. · 
Encont:·ei aqui uma planta dtJSCI'iptivado systema, 

tia qual n:1o purlc entender cousa algum·a. 1\!as o 
nobre sen:ulor illutlio-sc qua!ulo disse qury, depois 
de apresentar-se este indivilluo requerendo um pri· 
\'ilegio, apresentara-se depois o autor lla descaber!:\ 
perlin.do a prefcrcncia. N:1o se t\:.1 ~sla circmn· 

do ~lesmo pa1z I _Sua r~clamação dcs!l'llc sua desis· 
tonem ; ·sua des1s lencm ó Ião boa como sua· recla
mação. Capacitou-se de.quo· vinha, intervindo com 
sua dcsistencia, ac;ii.Jar co!n esta qucslfío do rUreito. 
no ~enado e c~m a oppos1ç:io que o orador faz ao 
lll'~Jecto. Dcs1stc na .supp?sição de que o or~dor 
tOJ'I:l do calar-se. Assun pudc-so passar um c1frão 
tanto sobre a reclamaçiío como soi11·e a desistencia . 

Acabasse ou não a di vcrgencia, acét:tassc ou nfio 
da pdmeira vez que veio dos Estados-Unidos ou 
a,gora, a qucst:lo do orador é outra, muito di'vorsa 
'l'mta-sc do um privilegio concctlido pelo ministeri~ 
:1 :Malson ; o é bom Yor como se apresentava e]Jc ao 
gOVCl'llO imperial ; arrcscntOU·SO inventor de uma 
industria dosconhecJ[Ja. ' :~lant.:w. . 

Dons annos depois de Malso:1 ler feito o seu re· 
'querimcn!o c que apparoccu algucm, dizendo que 
1.111ha lambem outro syslema scm~lhanle ou melhor 
do fJllil este, c pctlia fJilC niío se desse o pl'ivilrgio. 

O nobre senador n:io allcJHicn fJllC o Jlrivi· 
lcgio aqui n:1o foi dado p:u·a !otlos 08 usos dos 
limpa nos clcdl'icos, 1uas sim pam urn:1 cmpreza 
do Lympanos fJilO Jignc :Is hallilar.úcs :ls esta· 
•)úcs polit:i:ws, postos llllldieos n c'rcio que Iam· 
hcm n.os ht·mhciros; ne:u r! oiJI'igalorio, mas so· 
mtJn!n para ;1s t~asns pal'ticularrs que o IJUir.crr>m; 
pa:·a lo:los ns oulros casos !lcn livre ~ .imlus· 
Iria dos lympanos. 

Chama a a!tcnç:io do senado pam este ponto ; 
Jer:l o rcquori:flcnlo de Matzon (U). 
·Depois de descrever a necessidade, quo !em uma 

população como a. desta Cô:·~o, ~~~possuir !ympanos 
ilo segm·an~a, ulCJs para .as tamll:as, pam a policia, 
pa1·a aulomlades, etc., d1z " quo cm prcsenr.a da 
dcfidoncia tios n111ios •~onhccirlos, cmprcgadÕA alé 
hoje (que:· dir:cr ate W d~ NovemiH·o do 1872, 
data do I'CfJUCrllilCilfO), dcdJCOU·BO a bUSCIIl' Ulll, 
quo repar:ll·:í at/uclla fal!a tlc uu:a rnan~>im efiicaz, 
e doclam ~:a ver t csco!Jerlo Ulllnovo, t·apirlo, sogmo 
tl C~0Jl0U11CO, n 

() orat[OI' faz nolal' . elll IJIIC IOl'/llOS ~e IIJll'OSCJlta 
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ANNAES DO SENADO 73 
Ma!Ron pedindo privilegio : nos lermos da consli· 
tuiçilo, e da lei regulamentar do artigo· ela eonsii· 
tuiç:io que citou o. honradn senador por Pernam· 
lmco. Foi como inventor; c nessa qualidade pode 
um pl'ivilcgio. 

Mas o governo, tendo maruJado ouvi1· Rcus auxi· 
liar·es, coJiicu dellcs qrre nilo em invenr:io, .• 

O Sn. UcuôA C.wAr.r.ANTI :- Que era introdu
ctor súrnentc. 

O Sn. Z.\GAII!AS :- Est:l examinando os docu
mentos. O r·equerenl.e pl'inwiro ostonlou-se inven· 
tor· c veio rü~llamar os direitos' que as leis do paiz 
tl:io aos inventores. O govcmo teve quem lhe ati· 
verl.issc que agrrillo niio ora invtJn~:lo, ·que, com 
poucos contos de reis de dcspeza, • po(!i:L eonso
guir· para o gover~no o henoficin de qrw se tratava. 
E' esta a informação do Sr. Capanema. 

O Sn. UcuôA CAVA!.CANTI d:í urn aparte. 

O Sn. ZACAUIAS :- Jü vê qne tem lido isto mais 
do _qrte o nobre senador·. O Sr·. Capancma foi o pr·!· 
meu·o que declar·on ao gover·no rJUO n:io cr·a noVt· 
dade. · 

O Su. Ucnô.\ CAYALC.\NTÍ :-Mns que era ulil. 

O SrL ZAC.\ItiAs ui1o contesta; dii'il, nilo só que 
é utiJ, corno (\Ue é hamtissimo. 

Os prctom entes teem ido aos jornacs aventar a 
questfio que se ngita perante o' senado, e po1· di· 
versas vezc.~ · l.eem declar·allo que lmt:t·S? llc um 
melhoramento hamto, sogm·o c econonuco. Mas 
n:io e nisso que esl:í cm queshio. . . 

O orndor não nega nem a barateza, nem a utrh· 
tlat.le, nem a St'gurança, nem a economia; o quo diz 
t\ lJUC o pril'ilegio MalRo'n foi pcdJ(lú para um in· 
ventar e que o govel'llo, lendo rnconho~ido que ello 
nada invont:u·a, don-lho, todavia, fjU:tmfo nem 
premio de importador lhe cabia, o prrvile:.:io, !liio 
aqucl!e que o govomo póde ~onforit• em virtude da 
constil.niç:io c da lei .do 1830, mas daqucllcs que 
Icem siLio dados eur virtmle do abuso do se con
vertor o pl'llmio em privilegio, o que o orador tem 
somprt1 prolligado neste debate. 

O privilegio, portanto, que se lhe deu não foi 
pl'ivilr.gio do im:entor, porque elle !liÍO o era. Deu· 
~n-lho como substituiç:lo 1lo .um premio. 

1\IaR, feita a concessi1o, o Sr·' Kohn tmtou do re
damnr. O Sr·. Kahn rt,pr~s.cntou conll'il o privilr;
'lio dado a Matssn, mas drzra (jllO clle mio quorra 
jll'ivilrgio de qualidade algum. 

Levada esl:t mclamaç:io il presença das cam~ras, 
n Sr·. Goines de OJiyeim, por parlo do Sr. Alf,•otlo 
Mal:son, fez um novo retJLWrirnento, mas cm uma 
lingnngom diwrsa da pnrnnir·o. 

O orarlorlê cnl;io o rcqum·imr.nto cm que o po· 
lieionario di?. ter podido pl'i l'ilogio pnm iutrodw:· 
!'IÍO. 

O orador contesta isso: não se pédio privilt•gio 
rxclnsivo para iulroducçiío ; petlio-so pl'ivilt•gi_o 
pela iiii'Oil!'tio; mas, npanltado cm falso pelos nuxr· 

vor .• 1 

lim·es 1lo governo, em face das reclamaç.~es dos 
Srs. Norris c Hohn, alloga-so que se pcdio pri
vilegio para introrlucçtio I 

Onde csl;l aqui no pl'impir·o requer·imento a pn:- · 
lavra iutroduq:tio? N:io hn. Matson pcdio um da· 
cjuollrs privilegias, que o governo púdo dar sem 
1 opondt•IJCia da upprovat:ffo das camarns, a saber : 
por· drscoherta. 

l'ortnnlo, rJncr·crHlo-sc apreciar a questão em 
vista rlos tlb_,~nm•;nlos, conclue que ;prel.endcnte 
que procura rlludrr o governo, nao é di•no dos 
sons J'avoJ·es. 0 

O omdor passa depois a tratar da ahusi va corí·. 
vcr•sffo do prnrnio cm priYilcgio, mantendo a intol· 
ligencia da conslituiçffo e da lei do 1830, cômhatendo 
os ar·gumcntos adduziclos pelo nobre senador ]iela 
provincia do Pernambuco, e termina repetindo quA 
vóla para que os pa]Jr.is voltem ao ministorio da 
agrrcultura, visl:o !JUC sobreveio a dcsistencia da 
rer.lamanto, aliás sem neillmma proccdencia. 

Findo o debate ficou prejudicado o requerill\Cnto 
por falta rle numero para votar-se • 

P~oseguio a 2• discuss;To da proposição. · 
Frndo o tlehale ficou encerTada. pot• litlta uc nu-

moro pam votar-se, . 
Seguiram-se cm i-' discussão, a qual ficou pelo 

mcs·mo motivo encerrada, as·proposi(:ões da mrsma 
camara. 

DISPENSA DE PllF.SCIUPÇÃO 

Proposiç:io n. I 72 de -t87tl :~ut.o'risando o govemo 
pa~·a relevar· da ~rescr·ipçffo a D .. Maria J,uiza de 
nnto Sanches, afrrn de recebct· no thesouro o· que 
lhe compete. · 

~IEfO SOJ.DO 

Proposição n. 1,711-1, do I87/í, tlcclaramlo f[Ut1 
fica competindo a D. Maria Rita do Queir•or. Umlm· 
scim, n:io obstante a pr·escripc::ih, o dir·eito do,mcio 
soldo do seulinallo marido • 

LJC!l!'iÇAS AOS SRS, VISCONDE DO llOlJ Ul\TJRO 
E FIR:.IJNO 

· Entraram cm i• tliscussiio, a qual lillOll pelo 
mesmo rnotiro enecrmda, os [1arecerrs da comissão· 
de constituiotio concedendo Ji1:cnça aos Srs. sena· 
dores visconde do Horn Retiro c Fimlino Rodri
gues Sill'n. 

Esgotada :t ordem do dia o Sr·. prrsirlenlc dou a 
se!(ninte pat•a 20: 

Votaç;io elas materias cuja discuss:io lieon Pncer·· 
t•ada. 
. Discuss:io da paroecr· ela comrniss:To de eonsfilui
~;io sobro a cloit:ffo de senador pela província d~ 
J'crllillllllliCO, . 

Levanl.ou·se a sess;io :is 2 Ij2 hor·as tia lanlr. 
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s•• "e"Mlio 

EM 20 DE FEVE::lEIRO DE :18i7 

do vantagem ao serviço. O que observo, entre
tanto, é que nllo me parece mm to regular a pratica, 
seg.u!d~ attl hoje, d.e fazer verificar os po1leres ou a 

l'IIESJfJENr.rA no sn. VISCONDE m' JAOUAnv leg1tumdade da ele1ção de seus membros pela com
missao tiradll' do seio da maiol'ia. 

,ij •• .n.muoio.- EXPED!EN1'E -Observnç:ío e in· Esta pratica tem mais de um inconveniente. o 
dica~ilo do Sr. Pompeu.-OnoE~r oo DIA. -Vota· jlrimeiro é que, sendo esta commissílo composta 
t:1o.- El.ei~:1o senatorial de Pernambuco: He· de membros da maíoria da casa, e por eonsequeneia 
quel'imento do Sr. Pompeu. -Dis•mrsos dos Srs. · d~ uma parcialidade, vão estes como que j:l preve· 
Silvcim Lobo, Zac~l'ias, Junqueira, Teixeira Ju. mdos em favor do candidato; se clle tl do seu lado, 
nior e F. Octaviano.- Observar<ío c emenda do e -contra, se .é do lado opposto. Em segundo Jogar, 
Sr. visconde de Caravellas.- Discursos dos Sr.~. não oll'erece occasião para que os membros da 
visconde do mo Branco, J\lcndcs de Almeida, SiJ. minoria ou os do lado opP.osto possam verificai; e 
vcira daMo !la, marqucz de S.Vicenle e Pompeu. ~xaminar o processo elettoral, que aliás tem de 

A's U horas da manhã fez-se a chamada e acha· 
rarn·so lll'Oscnlcs 30 Srs. senadores, a saber : vis· 
conde de Jaguary, C1·uz Maehaclo, Almeida. e AI· 
huqucrqne, !Jarão de Mamangnape, Paranagu:i, Luiz 
Carlos, .runqueim, vi~eomlc de Muriliba, Pompeu, 

• Fcrnamb da Cunha, Gocloy, 1'eixcira .luuior, Diniz, 
visconde' de C:u·avcllas, Silvcim I,obo, !Jar:io de 
Cotegipe, visconde do Tiio llr:uwo, visconcle do 
Hio-Grallllc, m:u·qucz·de S. Vicente, Vicim da Silva, 
Menrles do Almeirla, har:io tio l~arnai·gos, Silreira da 
l\[ol!a, Figueira tio Mello, hat·tio ele Maroim, r:Õnde 
de !laepcwly, .lollirn. duque de Caxias, .raguariiJc 
c nscundo de Abade. 

JUlgar .•• 

O Sn. SrLVEII\A Lono:- Apoiado. Cont1·a · is!o 
~al!ei o anno atrasado. . 

O Sn. Po~IPEu:-... porque, cómo sabe o se
nado, os doeurnontos são numerosos, v~o a uma 
conuni~são espodal, esla leva o tempo que julga 
convenwnte para seu exame, :is vezes muitos dias, 
e sabe Deus c.omo c lia desempenha este trabalho. 
Vem ao senado o parecer, é impresso e da1lo logo 
para ?nlem do dia, e quem quizcr impug!Y.It' e 
exammar este trabalho não tem opporlunidade de 
fa~el-o, porque seria· mistm· um. praz? som~lhanle 
e 1gual ao que teve a comm1ssão meumbula do 
exame, para que possa lambem examinar os mesmos Compar·ccm·am depois os Sr·s. Zacal'ias, Dias de 

Carvalho, Léilão tia Cunha,Hibeiro 1la Luz, F. Octa· 
viano, Uchôa Cavalcanli, Um·ros Barreto, Cunha 
e Figueiredo, Nunes Gonçalves e visconde do Ni· 
lherohy. 

Deixaram !le comparecer com causa particípada 
os Srs. Chichorro, barão tia Laguna, IJ:u;<o de 

documentos. . 

O Sn. ·SJLVEIIIA Lono : ..c.:. Não só para ·oppor·se 
co.mo para fundar bem o seu juizo e votar con· 
SCICní:IOS:tmonte, - . 

l'irapam~·, _Firr.nino, ~aula" Pessoa, Pa~s de M~n· ,o Sn. Pol!PEU :-Daqui resulta que, ou o scna
rloní'a, StnimLu, J\n!ao, Nabuco, Sara1va e VIS·· rlo lm.tle jurar nas palavras da comm1ssão, ou então, 
cond~ 1lo Bom Hchro. . . se qmzer impugnar, não terá base su!ficiente para 

D01x:u·am de comparecer sem causa partiCipada fazcl·o. 
os Srs. barão da S9uza Queiroz c visconde de ~imla presentemente,, v~·se c~m a eleiç:ío sena· 
Suassuna. torml de Pernambuco o mconvemente, que acabo de 

O Sn. Pni"!Dr~xTg abl'io a sessão. n_otar, de não ·poderem aque!Jes que .na:o querem 
simplesmente jnmr nas palavras da commissão, dis
cutir por carecerem de base, ao .menos-!JUan to ao 
processo eleitoral, para impugnarem com vantagem, 
por falta do tempo para o exame dos documento~. 

Leu-se a acta da scssiio antcceclente, c, niio 
havendo quem sobre ella fizesse obsen•ações, clcu· 
se por appi'OVada. 

O Sn. 1 ·: SEC!llll'AUIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Carla, tlalmla de hontem, do Sr. barão da J.aguna, 
parlíc:ipando que n:ío ptlt!c eomparecor :Is sessões 
po1· lmi'IJl' t'nllocitlo seu gelll'o o capil:ío·tenenlc 
Antonio Luiz Teixeira. · · 

Fíwu o senado, inteirado e mandou-se dosanojar 
o Sr·. senador. 

o l'il'. ;•oangteu 1-Sr. presidente, não con
testo o tlii'eilo rruo fncrnas assmnhléas e corpos de 
lihcnnitrs tle cseolhei', dentre os nunnhros de sua 
maioria, as wrnmisstics a I[UC comn1cllam diversos 
ll'nhnlhos. 

No lo qur' o srna1lo ,j severo na obsorva\'ão rlL•sta 
pt;nlka: wín deixa l.'nfr:ll' um opposit~ionisl:t em suas 
t:OIIlllli.<:<uu~. 1'\:it> sei, ll!>reJII1 s1J deli a !cm resulta-

A commissilo examinou as -actas da eleição de 
Pemamllnco, deu o· seu parecer, que hojo vae 
enlrnr cm discuss:Io, e alg1lns membros da opposi· 
cão que quizernm verificar ou examinar estes dO'· 
cumcnlos nrro tivoram.tempo de fazei-o. 

_Da leitura do 'rolatorio da commissão se v~ que 
o I ilustro cidadão da província de Pernamhúco, que 
trouxe uma represonlaçcro ao senado, gucixando·se 
das irregularidades das eleic,ues de I•ernambuco, 
não sú foi desallendido t:oÍno maltratado neste 
parecer ou nos considm·andos desse parecer. 

De maneira que, Sr·. presidente, o tlireilo, que a 
consli!uiç:io garante a tOllo o eidadilo, do queixa 
ou de petiç:1o conv~rteu-se em punir.ilo para este 
cid:u!ão, porque ousou trazer pernrlte o senado 
b~·asilei!'O uma representação, queixando-se de 
vwlcncws, ft·aut!e o irregularidades pm!icadas na 
elei~:1o tle sua proviucia I A cormnissfio julgou-sr! 
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autorizada a desprezar esllt representaç:to e fazer ao· o ~~tr. Pompell a-Sr. p1·esidentc: hontein 
requeri ;í mesa, suppondo compelir-lhe ~sle direi!?• 
o conceder-nos o csraco de alguns ~an.q, :1 nus 
membros da opposJçilo, para exammarmos os 
papeis concernentes á eleição de Pernambu~o, V. Ex. 
teve a bondade de declaraJ·-nos quo mw estava 
isto ern suas atlribuiçúes; portanto venho hoje, 
antes de entrar na discussão do parecer e Rem pre
juízo de meu direito de fallar, solicitar de novo 
este prazo pedido, o que ·v. Ex. submettera ao 

seu autor wna severa censura. · 
O Sn. SILVEIRA Looo:-Uma reprimenda. !\for. 

ram sem gemer. 
O 'sn: Po~IPEU: _:Portanto, Sr. presidente, ai

tendendo a estes inconvenientes, que V. Ex. não 
prider:l deixar de reconhocm·, leJ.nbrei-me de indicar 
ao senado que a mesa, verificando o que ha de 
vantajoso no regimento da outra camara com re
lação :l commissão . de inquurilo, 1la verificação de 
poderes de seus mern bms, Jli'Ocure adap lar ao re
gimento do senado uma m•!dHI:t semelhante .. 

senado. . , 
·concebe V. Ex., c melhor a illuslre com missão 

de poderes que exam~nou estes do~umentos, que 
em Ires ou quatro thas não é poss1vel compulsar · 
esse m~ço de papeis, essas actas q~e s~ acham 
ahi sobre a mesa, setenta. c tnntas pr1mar~as, alé~t 
de um numero consideravel das do collegaos elei· 

A commissão do implerito, 1le vel'ificacão de 
poderes é mais um tribunal de justiça do qtie pro
pl'iamente uma commissão da casa. Elia poderia 
mesmo ser externa. 1\fas ·uma vez que o regi
mento manda que seja de membros da casa, ao me
nos se far-a como ria camara dos deputados, isto é, 
soja esta commissão escolhida :í sorte em um maio a· 
numero de membros e dê logar ao debate e :l con-

toraes. _ 
Assim, se algum senar~o~· quizer verilicar alguma 

cousa, porque tem nollwt, po.r uma represcn
tacão di ri "itla ao senado, de que se deram frau
!lés e violgncias nas eleições. de Pernambufio, ter:i 
necessidade de examinar os respectivos doem!aen
tos, epara. examinai-os não bastam, como d1ssc, 

t.estaç:to. . . 
Neste senti1lo oHereço :l mesa a seguinte indica

\~<io: (lê). 
Mandou á mesa a seguinte dous ou Ires dias. .. 

I1i'DICAÇ.{O 
" h1dico que a mesa, examinando o regimento 

da camara dos Srs. deputados, na parte relativa á 
verifkação de poderes, proponha o que lhe parecer 
mais conveniente ao processo 1\e verificação dos· 
membros do senado. 20 ale Fevereiro de 1877.-

Se o senado quer• obrar com inleil:a imparciali
dade e equidade, não póde rec.usar aos memb~os da 
opposição o direito tlc aprecmr uma malel'la Ião 
importante, concedendo-lhes o espaço, pelo menos 
de oito dias, para o exame dos documentos. 

O Sn. SILVIliM Lono : -Apoiado. PerguÍ1te-se 
aos membros da opposição os dias que levaram 
para esse exame, se é que o lizeram. T. Pompeu. • · 

· Foi lida, apoiada e ficou sobre a mesa para 
entrar na ordem dos trabalhos, indo entretanto a 
·iniprimir. 

O Sn. PoliPEU.:-N<ío contesto que o· fizessem .... 
O Sn. Sn.vmRA Lo no :-Digo, se o fizeram; te

nho razão para o dizer hypotheticarnente .. : . ORDEM DO DIA 
YO'I'A(:ÃO, 

Votou-se c foi appa·ovada para passar :l 3• dis
cuss:io a proposição da camara dos deputados 
n. 3i8 do 1875, approvando o <lecrelo que con
cede privilegio a Alfredo ~[:~.tson para intro1\ucção 
do tympnnos eloctricos ele seguran(~a. 

Foram successivamente votadas c rejeitadas as 
proposil:úes da mesma camara : 

N.· 172, de 1871i, autorizando o governo parare
levar da prescripeãó a D. Maria Luiza do Brito 
Sanches, atim de' receber do !besouro o que lhe 

• competir. . : · 
N. 17~, 1\e 1.87~. declarando que fica compelindo 

a D. Maria lUta de Queiroz Umbusoiro, não obs
. tante a prescripçilo, o-direito ao meio solllo de seu 
linado marido. · 

Foram igualmente votados em i• discussão e ~p
prov:lllos pam passai :í 2• os pat·eceres da comnus
são de ccnstituwão, concedendo licença aos Srs. 
senadores visconde do Dom Retiro e Firmino llo
drigues Silva. 

HJ,EJQ.\0 Sl!:NATORIAL ng PEllNAl\IUUCO 

Enlrou elll discussão o parecer da conunissáo de 
consliluií~ão sohro a eloi(~áo do senador pela pro
viueia do Pernamlltwo. 

O Sn. Pmmm: -Leva1·am mais 1le quinze_ dias. 
O Sn. Sn.mmA Louo : - .... porque- vejo 'elltre 

a oxposi('ão o uma das adas rrue .examinei flagrante 
contra1licção. · . 

O SR. PoliPEll: .- Requeiro, portanto, ao senado 
que nos conceda o prazo de oito dias ·para o exame 
tios documentos relativos :í eleição de Pernambuco. 
y, Ex. submetter:l do senado este requorimc[)to, o 
elle resolvenl. 

Estou convencitlo Cfue mio rccu~ará, porque 
trata-se 1le um negocio urro só tle jnstitm como de 
moralidade, o que all'ccta o credito desta corporatiUo 
perante a opim:to publica. 

!\[andou :í mes.t o seguinte .. 
1\EQ lJ Elli~IEN1'0 

" Requeiro o cspacamcnto de 8 dias para o exa
me das aCtas olcilot:acs 'de olei•~ão senatorial de 
Pemambuco.-T. Pompelt. " • 

Foi lido, apoiado e posto em discuss:to co~jun
clamente. 

o ~~·· ~Uveil•at Lolw 1 - Sr. presidente, 
como ar.a!Jei do proferil• \IIII aparte, que encerra 
uma allil'lnativa cm rolar:1o· ao J'uizo, quo fa\IO, 
acerca da imposúbilitl:rdo do devi o examo por par-
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te dos nobres mcm!Jros da com missão de poderes, 
sinto a necessidade de tornar IJI'idcnto a vcnlatle 
desse meu asserto, com apparencia d1J ousadia. 

O senado cornprchendc a necessidade do examo 
pleno, pa1·a scguJ·itlatle do juizo que é mister cm i !li r 
acerca da l1!gitimidatlc dos tilulos dos representan
tes da naç:io. Se cm thcse é isto uma verdade in
conteslavel, se milita . com plena Jll'occdcncia cm 
rclao:to ao ramo tcmporario do ·poder lcgislati I' O, 
cresce· do irnporlancia. a rneu ver, cm rela(':1o aos 
senadores, cujo mandai o os colloca vitalicüunenle 
nesl.a casa. 

E' uma garanlia e uma vantagem para o dopulailo 
a possii.Jilitlade de \JOilcJ' consult:u· a vontade de 
seus consliluinlcs, 1 c HaLer se vae JJem ou mio na 
execuo:io e desempenho do mandato que s'c lhe 
confiara. Esta rrJgalia mio tem o scnallor do 
Impcrio ; fica aqui collocado para sempre sem a 
inspec~:io daquelles que lhe ll.eram o mandato, 
soLro seu procedimento. 

E' intuitivo, portanto, que a maio1· cil·cumspecoão 
é illtlisllensavelljUUI1llo se tmla de e~aminar a legi· 
liluitlm c do llHlllllalo do sew,dor. 

N:to quc1·o alongar-mo nesta discuss:io, porque 
acrctlilo que o senado wto commelterli esse acto de 
prccipilao:to, negando-me, c a outros membros da 
opposioão ou da maioria, meios de esclareccr·me c 
de csclarcccr-nos. · 

Sem o c~amo dos tlowmenlos, _que oll'crccom 
-dados para se verificar a lcga!itl:ule da eleiç:io, o 
juizo t!o senado potler:ller os fjUali.Jicalivos fJUC se 
lhe fJUIZOJ' dar, mas·o de cousc1cnc10so certamente 
tJUC u:io. 

Espero, portanto, que o senado me habililarli 
c aos mens collcgas, IJUC quizerc1n tomar parle na 
discuss:io, pam que possamos csctarecer nossas 
consciencias, examinando esses documentos, antes 
esse grande aceJ'VO de documeutos, em que se 
i'unda 11 Yalidade do litulo submcltido ao nosso 
oxamc. 

Sr. Jll'esidento, puz cm duvida, sem IJllül'CI' de 
modo algum faltar ao respeito tlcvitlo aos meus 
collogas rlue .fazem parlo da cominiss:io de potlei'CS 
a possii.Ji idade rio lcrclu clles feito um ox:une com· 
plelo ou mscsmo regular tios papeis que lhes foram 
confiados. 

Vou dar a raz:io deste meu asserto, o nesta razão 
vcr:l o senado mais um motivo tia justiça do pedido 
do meu nobre collega que me anlecetlotl na ll'i!Juna. 

Sú hontem ü noulo, pela pJ'imeiJ·a vez, pude 
por os olhos nos tlocumuntos a IJUO al!udo, e acon· 
te1!cu, Sr. presidente, que a primeira acta, tias duas 
unicas que pudo e~a1ninar,foi !l tlc Pelrolina, IJlW li' 

Na confulaç:io, ou antes· na' repulsa arbitraria 
desse a1·gmncnto, a con11uissilo pronunciou-se pela 
maneira seguinte : 

"Pouca cxpcriencia mostm. de haver examinado 
a~tas elcil_omes quem se cspnnla do lJUO a· apun~
!.mo de clc1çües se proceda em prazo Lrcvc. A ach
v idade guo é de uso applicaJ• a esses trabalhos ex
plica o Jaclo f1·equcnlissimo de que a representa oiTo 
se quei~a. Dar essa cclcridatlo como dcmonsl1·açiío 
a Jli'Í01'i do que o pi'Occsso era imJH'aticavel, pare
ce patenteai' a dilliculdadc fJUO se encontrou de jus
tl_ficar com provas a veracitlmle da suspeita.» 

Entretanto o faclo existe, o quo al!,·~ou o peti
li~ionario ·é real, é verdade. Niío podia, pois, a 
commissão tratar dessa allcg:w:io c argumento tio pe· 
ticionario pela manoil·a JlOI' que o fez e acaba do ver 
o senado. Menos ainda attJ·ibuir· a rrucm tal argu · 
monto, com vc1·datle c juslir.a, cmpmgou, inten11iiO 
menos accilavel, explicada 'c consistente, segnmlo 
clla, na impossihilidadr. do apresentar outros argu· 
mentos melhores, qúamlo a ''crdade é que melhor ~ 
mais evit!cnlc lll'gumcnlo não podia encontrar o 
pelicionario, argumento prov:ulo, como cst.li, c ]Jie· 
namenlc, com essa jll'imcit·a das unieas duas actas 
que prHlc examinar, a de Petrolina. · . 

Pcr·o a Y. Ex. o favo1' tio ma!lll:tr·me as actas 
relaliÍ•aml!llle a Pclrolina. 

Vao ver o snnatlo, c a totla evirlencia·, que a pe· 
li~lio pemamhucnna é que tom raz:1o, ,;. CJUe se 
funda em verdnde, é que allega o direito, verdade 
e t!ircilo que 11 commiss:io t!espJ'CZOll, argumen· 
laudo conlm a vcrtlatle tios factos, que devia ler 
e~aminarlo, vcn!:ulo constante das adas. Pela lei
tura de urn docunrento que lenho eit1 rcla~ão a 
Pal1nai·es, vtl-sn fJ uc n:io foi cs~a simular.:lo do adas 
um facto singular. 
· Prescindo ilas qucslü~s de . qualilkugão dos. v_o
lantcs, que t\ a b:tse prunord1al de toda 11 "Ciei(\UO. 
Vou provar a Y1mlade, a cvitlenci:t ria allega('ão do 
pelicionnrio allmlido, eo1n l\S p1·oprias actas da 
clci\1ão de Pcl1·oliua, a tJllt~ tenho rne referido. 

Pct'o a V. Ex., Sr. Jll'CSidcnle, rruo mando a acla 
relativa a l'elmlin:l. (R' 811/isf'eitu.) · 

Veja V. Ex., S1·. presidente, que tempo se vae 
levando só para procurar, quanto mais para le1· 
tudo isto. 

O Sn. ZACARIAS:- Quanto mais para adwr. 
O Sn. Sn.YEUI.\ Louo: - Pam' ler ludo isto I} 

aclHII' o que se procum. Para mio tomal'lnais lc1upo 
ao senat!o, vislo m!o achar o IJUO Jli'Oclii'O, uuts que 
aJnanm ·cxi~lir, e o souadu o pórle- vcrilicar tias 
:wlas,'refeJ·irei tle 1Ue1uoria us factos .. 

eo1n a maior aUi.:!n~t1o. . 
A colllllliss:io, no intuito. tio refutal'lllfl dos ar·gu· 

mcnlos allegados na pcli(~ão sulm1ellida li conside· 
ra(.'<io tio senado, na qual se tliz 111re elejt"1es !JOU\'!1 
,~uja frallllulcncia ou falsitlatle resallava tio proprio 
vui1lru das l'CSllCclivas actas, poJ:l{tW via-so q1w era 
um im/1ossi \'O I nralel'ial 11odt'l'·se fazet· lmlo o tra· 
halho,< C (.llW as HICSIIJaSl'CZHIII,l'eal C llil'ccli\'llffJOillD, 
du1·anle o periodo do tclll]IO dollas couslanle, ex
[JI'inu)·se a e:ilc respeito com UIUa le\'cza, perdoem· 
1nc os illustrcs mcu1!Jros, digna tle adiUÜ'ilt'<lo. 

No dia 2 de .Outubro procedeu-se li segunda cha· 
ur:Hia, c uo dia :J Jl:tssou-so a·proccdcr :i :Jn, consta 
da nela r1uc a :Jn 1;ha1uad11 acahou exacla1ucnlc ao 
mnio dia:- lls 12 homs do dia -é a plu·as11 da 
acta. Consta mais que COIIIIllll'iJCel'alu 28:! volantes 
o quo estes eulreg:u·am :i wesa ·J,-1:12 cedulas. 

O Su. Pom•1m: - CouipartJcer:uu 28:! volaules '! 
O Sn. Sn.\'l~ltLl Luuu: - A minha IIICIIIUI'ia u 

f1·aca; 111as, m·eio IJUO posso assegurar a exaclit!:io 
destes algarismos. 

J 
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O Sn. PmweiJ: - Cada um votou por cinco ? 
O Su. SILI'JWIA Louo : - Náo; tinham-se de 

fa~er ·ali i U:\da· menos do IJUe cinco elci(,õcs, o do 
eleger i2 eleitores cspceiaes, que tantos foram 
marcados, almsawlo-se da ·tei, para n clei(liio de 
senadores. Ent,·eganun os volantes suas cedulas 
para ess:t elei\"Ío; entregaram lambem as dos elei· 
tores geraas, 0111 numero do oito, respeitado o 
le!'(!O que a nova lei deixou :i opposit,;!o. Enlrnga
ram as ccdulas para a olui":io t!e camarislas, COJtt· 
pondo-se cada wna de ciJico nomes; entmgaram, 
llnalmenlc, uão urna, mas duas cedul:w rnu·ajuizcs 
de paz (e muito "ÍI'J'cgularrnenlc, qucsl:to cm que 
agora não entro) tio :l' c 2" disl!·ictos de paz rlo 
Polrolina. 

O senado saL o r[unl o sysleiua decmt:ulo pela nova 
lei no processo de cada Ulll:t dessas elei(!lies. Pro· 
eet!c-se :i loittll':i e aptll'a~ão de ~~ada uma da~ cedu
lns, uma por uma ; tem-se de Jnrmar um:t lista do 
resultado da apul'acão do cada urna' dessas clci~ücs; 
cada uma uésta~ listas tem de se1· assignaua JlOI' 
l ada a uresa; tullo isto lin!i:r de fazcNe cinco 
vozes, lautas qtwntas J'orm11 a~ eleitliiüti. 

l]lte;·em cmiÚir, wio juizo parcial e apaixonado, mas 
juizo fundado e conscmcioso? Egpero que o senado 
n:io me recusar:l, c aos outros nobres scna~Jorcs lJUO 
se queiram.hauilitnr para: discutir a matcl'l.a,~ yolar 
r~omo juizes cpw silo, e n5o corno parll?1stas. e 
apaixonados, o tempo ncccssari~ P.ara exam~nar ta.~ 
volumosa papelaria, e formar JUIZO seg_uto sobtc · 
ncuodo de tania monta para a causa pu!Jltca; 
· St•nhores, lil'Ue ao senado a sua le~iti!ludatl~ ~l 
t!llll dccahir:i completaurenl!J no conce1to puhhco. 
Esta sú consirlera~ão deve fazer com r[ue os nobres·, 
senadores não repudiem um plldido f~wdado. em 
tnnlajusli(la, em tanta convcniend:t puhltea, cou!~ o 
que Ol'a fazem_o~. Sua r~cusa seri:l de um ellmto 
tcrl'i vel na opmu!o puultca. 

~renho concluido. 

O SH. ZACAHIAS esperava rJtit!, visto n~o ~s!;u· 
presento o relato I' da commiss:io de consliluiÇ·I~, 
t]UaltJUUl' de sous•lllembros inlerpuzesse a sua. op1· 
nião a respeito do ret)Uct·imctJio.rl? noht·e senadO!' 
velo Ceani. 

O SR. Su.nmn !.ono :-0 Sr. 'Teixeim Junior 
dirá se :tquillo se lrl cm B.dias. Orn, S1·. presidente, cu o caleuld c o asseguro 

ao ~euado, sú pelo que respeita :i apma~ão, essa 
nwsa apuro11 por minuto Ires cedulas, Jkantlo ainda O Sn._TEIXEll\A JuNTOU :-E111 8 dias, lr\-se. 
;;o· J'óm l!a caleulo! H:}. ou t::io ha impos:>.ihi !idade 1 0 SR. ZAr:,\lU.\~ pensa rpw 0 nohrc scuador 
absoluta de se~· vei:Ll:ulelra a acta só e wncamcntc ,1 IÍ'o thl Janeiro membro da 001111nis$:1o, achal·:l 
no que resperla a aptii'U(,;lo? Scnhol·cs, qual a pc,o 1 

10 
l' lo ' 

machina de cledl'icidatlc tjlliJ potlia :wiar scmrJ· JUsto 0 I 1 ll · . 
Jhanlo trabalho? O Sn. Su.vem.\ Lono :-Ellc aeaha tle rlonfessar 

Accrcsco, Sr. prcsitlcntc, além tlos oulros g1'all· que levou S di:1s,; po,is. cu, que t~nlto o mesmo 
rles trabalhos, crn que não fallo, como a for1narão direilp tjiW clle, !gualtssluiO, [H'CCtSO de .tempo 
tla lista dos votantes rruo deixam rld cOIIlparecer, C· tdenltco para cxallumu· todas estas adas. , 
lan!{amenlo de lorlos os seus nomes 1101 acln, que o Sn. ZAcAnJAs :-Se o senado tivesse p:ll'n dts· 
n,esse mesmo dia (nessas seis. ho1·as li~ lrab:~tho) se cu ti r 11 votar Ulll pat•ecer cm que todos os .mclllbt•os 
t.n·:u·~ru lambem, a ada o dtz, as scts cop1as nu- da cotmni~s:io se uwstrassem de accórdo, am(l:t IJOm; 
lheutwas ~lc tão cxlt•nsa uat'l':t('ilo ou acta, .n tanto cxplicar-se-hia o açodamcnlo em valar-sr.. Mat~ 
rrt~o. se a lli'CSSD de ler (oda ao sena~lr1 ná~ cousu- u:io ; ali i esl:i um parecer escriplo pelo relator, et.u 
mu·m r•m semelhaule lcJtlll"a, pai' 111a1s l'atHtla fJlll' estvlo inimilavcl, Jevanlaudo as mais gl':l\'CS qtJCs· 
fosse, utenos de 2ii a :10 utinulos ou 111ais. tõt•s do dil·eílo conBlil.ueional e resolvendo-as ~r-

As.sois cópias nuthcnticas for:uu, WL coufortni· ]Jil;"n'i'tlltenle ao passo IJIW a maioria da comnus· 
dado da. lei, t.una,!Jal'a o juiz do tlirci~o, oulm pam s:1a ~li;corda da exposiç:io do uoLrurclato•·· 
o_col_legw clctlom , oul1·:.t .pam, o ]li'CSHientr; da pro- 0 S s · , , 11 \ ·o.\ :1r01 .. 1• 1_ ·-fic .. eilat·am toda a 
vuwa, outra para o lllll}tslc!'lO do lmpcr10 c duns , , .r:~ j·; uoiivos ~ fizc; .. ,; 11 multo bem. 
para as duas cau~:u·ns !egislnllvas. ~xpaSI\·•10' u III . . • . 

Sen.horr~s, .é crid~·utt•illelll0 J'abo que mTo se fez ,.o Su. ZAf:,\1\l.IS:_-Mntlo !Jcm; o S1·. vtscontle lie 
tudo tsso em·tun rlw; a ftdsuladu rl'liCllla lias cu- N1lhero!ty Jicou su. 

·lranhas d<!o;se ~npiwsl~ tlocumnllto. . o Sn. PoMI'J~u:-C0111 o seu h·atado do rliroilo 
Porlauto, S1·. ]ll't•sulc•ule, púlle-sc aJh\111a_l' Clllll JUhlico. 

lotla Sl~gul'mwa. qtw essa :tcla eu~el'J'il 1alt;H}atle; 1 , , 1 • • L hmiot· 
não tem prl'sti 1110 p:tl'a 0 Jiru a qne e dosliuatla; ri O S1t. Z.\C'l\1\S no la llllil os Srs. lelXl'lr: ·• , 
nulh · 0 Fern:HidOs da Cunha :tjl]ll'ovaralll as COIH!lnsues do 

~ · p: 1 rccLlt•eoJtlt'~'slt·ic~~~ies, qwmto :l cx.posl~·.:ío tle wo~ 
ElHrc'l:t(,;in al'aliunn·s,lcHdn a oppositJOio aprt'~r!ll· tivo~. M:w ua u~posi!{:io de molivós rl rJUO se en

t,atlo Ulll prolest11, IJIW l'ui a !li, cou10 tplasi cm todas eantra 111 ·as gmves I]Ul'Sliies ... 
as oulrns ]J:li'Odlias, repel'lirlo pola llmiol'ia da IIIL'Sa ·0 Sit. l'o~IPJ~u:-A]lOiallo. 
dr' qualilica(JOÍO tlus . volalllt•s, ~lu li u pl'l't<itlent~ da 
IIIPSa, COIIIO J'llZ:io dt• 11:10. 'WL'Il:tt~iÍO tlo proteslu, o .. 0 Stl. Z.LCAlU.\.S ; - .. , , pül'!'!lU1 H:l t~xpo~i~~~~O 
esl:u:em as_ a~!:~s jií., por e:tult.'la e pt'C\'Cil~:io, {odas do 111otivmt ,j qtiLf est:i totl:t a npl·,•cia~~fío da elett~ao. 
I!SCI'l)llas do anlu·ut:1o ! ~~· nr•lla t]UL' e,l:i Ulll:t serw de duyidns lovaularlas 

Unm !~ini~·ii.n, St•, p 1·,•::~idurdu, !Jitl quu :-Je pau !L• p J'!'Solvi~l:ls a seuynpt·idlU, JWio 11ohr: J'o.lalor. 
li!:tlll vicios desta orde111, pr:•du pass:u· se111 o u1ais Ni!slns etreuut,:f:llll'IOIS, JII'UJII'iallll'llltl, uao h.t li III 
;;e riu <Jxamt•, JlOI' parle do cada Ulll llaquelles rtue. parecer.··· 
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O Sa. li. Ür.'J'AVIANO: ·-:-Apoiado. O SR. S1LVEII\i\ Lono :-Ou vineulo qualquer, 
por titulo de parentcseo ou mesmo espiritual. 

O SR. Z.ICARJAS :-Oéa, o candidato q!Je mereceu 
O·SR. ZAcAHIAs:- · · · · ha sómente dest•jo de a carta Imperial, o bem possível que esteja ligado :1 

que o candidato entre para o senado sem detença. família dominauo1'a, mas ao menos, o seu nome é 

O SR. Su.v1~mA DA Mm·rA : - N:To ha. 

O Sn. Su.vmnA DA MorrA :-Sem parecer. 

O SR. Z.lCA!liAS :-Tudo mais se dispensa: não 
se quer saber se o processo correu regularmente, c 
prindpalmente, se póde ser valida a clei~lio do 1uu 
senauor n:1o lendo sido incompleto o voto na res
pectiva eleição p!'imal'ia ... 

O S1t. Su.vwtA Louo :-Isto é cngraoado até. 
O Sn. ZACAniAR :-... esta grave qucst:1o, que o 

relator da commiss;io diz que n:To vale ·nada. 
O SR. Sn.vEmA Lono.:-Com que ;u·gumcnlosl 

·O 'sn Z.ICA!liAS :-'J':ics :u·gumentos, que duvida 
o orador sc,iam pelos nohres senadores pelo Hio de 
Janeiro o pela Bahia adoptados. 

() Sn. SrLYJ~II\.\ Lono:-Apoiado, e muito do crer 
que não atloplcm. 

O Sn. Z.IC.\1\1.\S : - Se disconiarem tio relator 
nrsle ponto, se cntcndorcm que a clciç:io é nulla, 
porque a lei manda que a eleição prim:u·ia seja por 
voto incom\Jicto, e todavia Joi completo na olei!;:io 
tio Pernnm lllco, tl cvdente que ter:1o de _votar 

vulgar:_ Corrda tanto póde ser do Uecifc com~ ~o 
Paranagu;l; e se es!:l apcn:18 entrela~aclo na famtlta, 
o domínio comeca a decai! ir para os par·vemt~, com 
o que lucra a poÍitica do Imperio. 

O Sn. Su.vEmA Lono :-Apoiadissimo; é a mais 
tle!t)S(awl das iullucndas poli!icas,-a influencia de 
família. 

E' admiravel, diz o Ol'ador, c alé providencial a 
marclm rapida que so observa nos triumphos do Sr. 
Jo:io Alfi'Ct!o. A )Jrincipio protegido pelos domina
dores, pelos Cava ~antis; depois minish·o protector, 
dentro ení poueo tempo recebe de seu amigo .... 

O Sn. Su.vmnA ·Lono :-'0 chefe da fami!Ía e do 
parlido da provinda. 

O SR. Zo~c<~mo~s ... a directoria da facul1lade ju·· 
ridica do lleciliJ. • 

O Sn. Srr.vEmA Lono:- Sem incompa!ibili!la!lo 
alguma, aliüs. · 

O SI\. 7..\CAniAS:-:- E, morrendo o amigo, to-
'ma-lhe o hasllio, domjna a elei0ão de Pernambueo o 
faz-se senador na vaga do finado I · 

O Sn. SILYEmA Lono d:í um aparte. contra o parecer. . 
·· O SR. Su.v"mA Lono : -Apoiado; neq1 
t:orno no exame tio facto. 

só isto O S!l. ZACARIAS :-Não tr.m, portanto, a mini ma. 
vonliuie de oppor.'sc ao petit t:apOI'ctl de Pern:mlh~
co $Obre a sua entrada nesta casa. ao t:ontrariO sep 
e !I e bcmvimlo. O Sn .ZACAJ\IAS:- N:To sú no exame tfe direito, 

mas no de fado. No exame tio direito, ha qncs
fões do primeira ortle1n como essa a fJUO alinde, 
pois que, r~s~lvida·~ola nullida\lo ti !I eleiç:1o,_ isto 
ti, t[Ue a eie1çao de I ornambueo wcorrou cm vwla
cão da lei, porque os votantes não votoram cm 
dous lel·r.os, mas sim completamente, aonde vao 
parar a t~ant.lidalum do Sr. João Alfredo? 

O SI\. Su.n:m.\ Louo :- N:io S(> esta v!eit,;io, 
·eomo a H outras quatro cleit'ües senatol'iaes feitas 
pelo mosmo illcgnl systcma. 

O Sn. F. Oc•J•Avi.·\NO :-Mas agora esl:l se discu
lindo esta. 

O Sn. Zo~r:Am.ls:-E' na clcit'lio tle Pol'llamhuco, 
por SOl' a lll'imnil·a posta cm discuss1lo, que convém 
estudai' muito detidamente a·matoria. 

N:1o ha da parle do omdof·, o lllOI\01' t\cs~jo de 
domomr a nnlrada nesta casa ao Sr .. lo:1u Alft·mio. 

O Sn. Sn.YBI!lA Lm10 :-Nem da minha. 
O Stt. ZAt:.·\111.\H: -N:io lhe teu1 a·ule/101' t!osnf

l't!Í(!ÜO, diz o omdoi',. nu!es COlHO hun10111 politico, 
l'ulgn. com os seus !i·tuuiphoH, pol·que a (li'OYiuda 
tlu Pern:unhuco é do lm muito dou1iuada pot· umo 
faruilia ... 

O Sn. Sn.YBII\.1 Louo :-Apointio. 
O S11. Z.(t:.\llt.\s :-... o nesta casa n:io tJIIII':IItl, ha 

IIIUilns aUIIIJS, Sl!ll:io os IJIW lnnl o apellido da fa· 
1nilia dominadora da Jli'O\'iuda. 

O S!l. Su.nii\A Lono :-Apoiado: aqui não hn 
de fazér maior 'mal do que tem Jeito 1:1 fóm e está 
fazentlo. 

O SI\. Z.\C,\1\iAS deseja que clle saiba dos seus 
senlilnentos. Como honrom politico, o orador apre
cia as Sll:ls herançns o os seus tl'iumphos. E' a 
Jli'Íillcira figura tlc Pcm:nnbuco, snppianta tudo. 
Elle é neste momento o dominador. tla!{t!Cila pro
vincia .. 

O S!l. S!i.YEIIIA Lono :-Apoia1lo, e lambem do 
Hio Gt'IIIHle tio No1•te, como hei diJ demonstrar. 

Pois. bem, continua o orador, entre p~ra o se· 
nado. Mas trata-so do uma quesl:to mmto grave, 
da primeira cleiç:1u de senado!' feita .sob o tlomi· 
nio da nova lei. Esla nova lei lo i 'torturatl,l na pra· 
tica c tlesacalatla pela couunissão, neste parecer, 
sobre que o senado deve cmittii' juizo. 

O Sn. Sn.vNnu Lo no :-Apoi:uio. · 
O Sn. ZAt:ÃIUAs Jll!lls:l qnu, tlestle que uwüthros tia 

oppost~1iu petlent tempo p:u·:t J,l,. o volumoso nmt:o 
tle papeis fJllll esl:l soiJI'e a uwsa, não se lhe~ pl>tle 
tolher o tft,l'ido tJXHilte, e conclue dizonclo IJUO vota 
0111 'faVO I' do adi:uiuJnto. 

O SI'• o!nma•u•h·n : - S1•, presidente, sinto 
n:io podet· aeOIIIJl:lllh:u· os honr:uios senadores nas 
iM:1s tpw <lprr.Hcntni':Ullalim do mo!ivaroatli:unonto, 
porque n:io me paret:oram convinccntlJs ptu·a imlu-
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zirem o senado a espaçar· por oito dias o exame podendo outro propór riovo adiamento, e assim 
desta questão. fica1· a questfio. adiada sine ~lia? Enh·etant.o,_ o re

ginwnto dctcmuna que a d1scussão (Jo cle1çues se 
O Sn. Sn.VJ;JlllA LoBo :-Ainda que fosse por 20 consilll'ro urgente. 

dias, a justiça c a tleccncia o reclamavam. . 0 nobm senador por Minas c o nobre senador 
O Sn. JuNQUEII\A : - S1·. presitlenle, o senado pela minha Jlrovincia foram um pouco injustos 

sabe que a nmtcl'ia de qnc se I rala é por sua nalu- pam com o digno . relator. da cornmissão, quali
reza urgentíssima. . licanclo o seu cstylo (lo l.emvel c os seus argurnen

O Sn. Sl!.VEII\A Lono :-U1·genle ! servatis .~ 01 ._ los de dcspolicos. Nada Yejo no parecer, que me-
vandis. roça semelhante qtJalificaç;lo. O seu cstylo é o de· 

quem se acha convencido da YCI'dade; ~ilo. ó tal 
O Sn. JuNQUEIRA ;-Todos os papeis rclaliros ;t que autoriza os nob1•es senadoi'CS a attrJbmr-lh<J 

eleie;lo senatorial de Pernambuco foram rt•rncllidos · -0 • . ~D. 
:i commiss;to do constitmç:lo e jlQt!ercs. l~sla com- O nobre senador pela Bahia disso ainda que 
miss;lo, investida da confian~a do scnatlo, e cujos· n;lo potliaml'ls discutir a màtcria, porque não havia 
membros, por seu caracter, devem moreeer a con- parecer. Perm licença ao nohJ•o senador para Iom
fiança do lodos ncís, e_xaminpu attentam~n!e todas hrar-lho qtÍo cllo mesmo jil disse aqui que o _que 
as actas, todas as qucstues ntfmenles á eli~Jçao, For- lemos de yolar cmnm parccc1' não são.as consule
rrn~lando sou par:cCJ', tomo~1 cm consit.IOI'aç;io a rações mas sim as conr.!usões. (Apoiados): Quanto 
umca r~presentaçao que ex1slo a J'cspmlo desta ;is condnstics os IJ•cs Jlluslrcs membros da com-· 
c!eiç;lo e demonstrou que essa reprcsenlal~;io. n.olo 111 iss;lo es(;in perfeilamontc accordcs, reconhecendo 
tinha fundamento, quer quanto ,:l quesi;To de dircJ~o a validade da eleÍ!'iÍO de Pcmamhuco, e, portanto, 
que levaíJ!ou, quer quanto aos Jactos tio que aJ'glllo a Jo,itimidadc da carta imperial, guc iwmeou sena
a elciç;lo. . dor "o Sr. conselheiro João Alfretlo Corr<la do Oli-

Os nobres sena(lores j;i tiveram ;i sua disjwsi~;io veim. · · 
as adas dos diversos coll.cgios duraríle dous tlias · ~arece que IY senado n;ío pó de admitlir c.ssa 
O h~nJ•ado sen~dor por M1nas Gr.J•acs,. que lanlo me prejudicial. Niio se púdo. alflrmar que não exJS!e 
tem mter~·omp1do, fazendo uma especw de addcndo pa1·ecer, poi· terem os honrados membros da com
ao meu discurso com os seus conl!nuos apartes, miss;1o diver"ido, cm um ou outro ponto, na cxpo
<JllC muito me penhoram, disse. que éxaminou as sir.;io de mo!i~os, pois é impossível que Ires homens 
actas da eleição de Pernambuco. cóncordorn pel'fe~tamente em lodos os ponto~ de 

O Sn.SrLVEIM LoBo: -Não póde alterar minha urna longã cxpo~Jção, que JOga com os altos mie-
asseveraMo: Ii duas actas súmcnte. · rcsses que se ag1tarn .no .parecer. Nas conclusões, 

· ' , . . , , • , . porém, o accúnlo é perfc1to; e o senado todos os 
O ~n. JuNouEmA.- ~o o nob1~ seJ~adoJ não dias vota pelas conclusões de pareceres c não pelas 

ex.arrunou todas ~s a1:tas ~01 porrJue,nao ~JUIZ. S: Ex., considcml~ões que os p1·cccdcm. . . 
fazendo um c_e!lo csfor ço, po~le11a te1 exammado Creio que os honrados senadores qu1zeram ante-
Iodas ou (jUasJ Iodas ollas. ceder a· discussão da mate ria, mas parece-me que o 

O Sn~ SILYEIM Lona :-;-Parece que V. E:c csl;t senado não púde ac~ilar esta discussão, com a am-
brincanllo. Isto não-é SCI'Io. plitudc que lho qlllzeram dar os nobres senadores, 

o Sn. JuNQUEIRA ;....:E' tão seria como 0 que fazendo consideraç<ies sobre a influencia qllo tem 
d' na província tle Pcmambuco o escolhido o que lhe 

V· Ex. IZ · merrJcera o sutlbgio de seus eoncidad;los. 
O Sn. SILVJ;JIRA Lona :-Lembro-lho que são 72 Parece-me, pois, (jUe o adiamento não pódo SCI' 

actas. aceito. Os papeis toem estado. sobre a mesa desde 
O Sn. JuNQUEIM:.,-0 nobre senador, CJUCrendo algun~ dias ... 

desde j;l inslituir um debate sobro a matorw, o que 0 Sn. Su.vE!IlA DA MoTl'A:-Não, senhor. 
na presente occasião não tem cabimento, a)lrcscn-
tou diversas observar.úes sobre a eleição de Pc- o Su. Jul!QmimA: - ... a commiss;io apresent_ou 
trolina, cntmndo cm tÍma scrie de argumentos para seu parecer no dia i6, 'hoje s;lo ~O; ha quatro lhas 
mostrar que essa eleição é nulla, porque a acta m1o que .csl;io sobre a. mesa os papc1s; portanto,. não ha 
t\ perfeitamente symetrica, não cstü cscripta ~om 111ot1vo para o admmcnto pi'Oposlo. · 
todos os I!' c 1'1', Quem attemle a actas com ammo V o lo cbnfm o rcquerimçJ~I.o do honrado senador 
desprevenido, rccontwc~ que as falsas, fe.ilas ~o por Minas Geracs c acred1to que o senado dar;l 
gabinete são as que se dJst~nguem por essa sJJHcll'la uma prova de justir.a, sabedoria c prndcncia, cn
esludad; e especial. !\las as nelas, feitas na agi- celantlo Jogo essa discuss:io, 
tar.ão, na lula da clei(~áo, nos comícios, mio podem 0 Sn.'PoMPlm :-De justiça, não. 
t!Óixar de api·escnlaJ' .um ou ouh·o pequeno scmlo, 
que não deve ser cons1derado fundamento para nu!- O Sn. .Tul!QUEIII.\: - De justiça, porque ser;í 
!idade. inJuslira !l·ancar as podas desta casa ;~qu~Ue que 

O nobre senatlor, que examinou essa c onlm fo1 IcgitimauJCule c(cJto JW!a sua JH'OYJIIeJ~l para 
acta, Jlúdo c~aurinar as onlms .• JlOr<[JJC a diseu.ssão rP(H'CSental-a iiiJUÍ c Jner,Jccn a cseolha tl.tl C~1da. 
Im de conluHiiU', Que uecL•ssJdado lia -ti, ;Hlial-a Jusli<)il é encetar o dnhale desde logo; thsculir-so 
por oito ti ias, a pedido do uohrc senador lio Ccaní1 a qiÍeslão tle direito .o tio facto. Accroscc C,UJ 
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n.esla clci~ão, cm Pernambuco, cleu·He até o faclo 
s!ngula!" de correr ella pacificarne.ntc; n[o houve 
•IIHlurLJOs, nfio houve rlermmnrnenlo nem cll'us:1o 
de ,qnnguc . .E' mais um f'!r.mcnlo, fJUO o Ht>nado 
I cm ~Jc pesar r•m sua salwdoria, pa11a rr.r.onhceer 1la 
quallflrHie da eloi••.:To e dar ingr·esso aqui :íqurlle 
que foi Jcgilimamenln eleito. Tt;nho coneluido. 

funcloria que cslahe]e,~ou sobre duas actas, unir.as 
que pôde examinar. · 

O Sn. Sn.YF.IU,\ Louo:-Para mosli·ar a nccrssí
tlade do exame. 

Sn. Tr.iXI(Ill.\ Jur>IOn:- Eu prescindo de acom
P.anl!ar S. Ex.. nesse exame, mas n:1o posso pres

. c• S1•. 'l'ob:eh•n .Jun5oa• :-Eu porlrr·ia cmdu· rle respondei' a mm ohservacão que foi fcila 
rllspeusar-mc rln lomal' p:ii'lc neste deha!e, :i 1'Ís!a pelo nohJ'o sr.nai]Ol' em rolnr.ão a uin dos membro~ 
do discurso do hommlo senador poJa Bahia, f[IW drt commiss:io do poderes. • 
IJ'!C prcc.ednu c preveni o ltlllo rruanto eu linha a l.lissn S. Ex. fjl\e eu havia declarado que linha 
(]izcr, c sem iluvida melhor tio que ou diria. gasto mais de oil:o dias em estudar cs!a.quos!ão. De· 
· O Sn. JUNQUEfllA :-Não, sonhO!'. claro ao honr:ulo senador quo continuO' a ostudal-a. 

O Sn .. TEIXEIIIA Jur>IOn: _Devo, por(lm, uma O Sn ... Srwllfú Lona: -E cn que nrro tive· 
defcroncia ao hol\l·ado sOIW!Im· pela llnlli:i, que 110111 um tha · • · 
estranhou qtw nenhum rlos IMiilhi'OS da commiss:To O Sn. TEIXF.IllA .TUlnon :-Hei 1le estudar arjuest:To 
de potlci-cs ·se api·cssnsst1 a responder ao honmdo. a!•í a ullirna ·palavm da 11íscussrro; desejo sei' esela
sen:~dOi' por Minas Geracs, C[UC anlcs de s' Ex. reddo para votar eonSI~iencíosamcnt~ soiH·e a ma
havm fallado. leria. Mas note o senado qno h~ g1'a1Hle ili!fCf•cnca 

Sr. prcsiflenle, consi(lcro as quesllics inhei·en!es entre a carga c responsnhilíilade quo p~snm sohre 
t\ YC!'ilienç.:io d~ po1lor~s. como uma jndir,altH'a, os memhror, da com missão de podcrrJs, que propõe 
(Apowdos). Assim como o ma{iis!mdo !l clJ:U)lado a ao sr.natlo a adop~<To tlc um parecei', c a Lf•J um 
pronunciar com imp:H·eblidmlc senlene:l so!Jre a mcn1ht•o dr~sta easn, que estuda esla on aquclla 
causa all(•cla a seu juizo, assim lnlllht•m os mc1nhros questão, cm fjUC elle julga poder ler h:wido .algum 
rl.1s co111misstics de poderes de mnh~s as eamaras engano. A commissrro dn poderes lrm ohriga~ão d1\ 
~eco., como pri111níro ponto a dccitlil', as quesltics cslurl:11: Indo,. e não sii o que é documento, mas 
mherr.nlcs :í vel'ilieac:1o rio )lorlcres com a ímpar- tamlJOm cxnmmaro que se tem dito, ler, o mais mí
eialidatlc f)UC lhes f;\r passivei, pondo tlc parte' mtcíosanwnle que lhe é passivei, todos os papeis 
qualquer paixão politica. qun lho, s:To rcrnctlillos. 

E' nt~s!no por isso,- Sr .. presidente, qnc cnlemlo 01·a, ~sta t~1·r.fa, in!lumbida :í ·commiss:To tle po-
!JllC o~ Jlllzes que promm•~1a111 as 5entcnr-as n:io sfio dci'Cs, nao 1) tgual úqucllu que qualquer tios mem-
os ma1s proprios para julgai' 1!0 mcÍ'Ílo Llcllas c se b1·os ~o ~~cnado. tem. . 
1lssas senlcn~as prce~Salll SCi' rol'islas. Scr1a mtrrnumwcl esle trabalho, se cada um dos. 

Por!anlo, lmtanrlo-sc do parecer da commiss:1o mmnhi'OS do senado podcssc qncrer inslíluir· um 
tle eonsliluir:1o; tmt:mdo-sc de exmninm· .se srms e,xa!nc igual :\qne!lc que a propría commissfio ins
mcmhrospaularam SiWS conclus,;c,q rwla jus!i~a, !li' i l~tmo. Os mom~tros da casa podem estudar as qncs-
lie vot:u· pelo atlínmento, porque trata-se de 11111 toes que Jli'Cfcru·cm. · 
(ralmlho (llll fjUC tomei pa1•te, o acredito que meus ~as, disse o h~nrndo senador P.nlaBahia,qur. nfío 
nobres wllegas I'Oia1·ão do mr.s1i1o u\odo, aom do havia lmhalho lllllfOI'IllC da comm1sm1o. 
qnc os nobres senadores possam csllldm· a questão. U~1 Sn. >~;NAnon ;-V. E~. 0 que 0 tliz na sua 

N:io posso tleixur de votar pelo adiamento; cxposioão de motivos. · · 
pcp~m os nobres senadores o tempo que quizcrom, 0 •~XIJUill dous outros mczes, tm·ão 0 mcn voto, por- Sn, 7'iW(EIIlA JuNron:-Podianios mio cou-
quc h·ala-sr, repito,. de vm·iflcar um trabalho cm c,ordnr com :tllj'nmas phrasos da cx~siçiio do mo· 
qno l.omri parle. Se n:1o fosse memlli'O da cornmis· V \'as; mas nccrl:lmos ns eonclusrios do pai'Occr cm 
.~fto dr padcres, dr cujo tr:il.mlho so 11·: 1 ~,, neg.1ria lod:t sua plenitude. O pr·oprio honrado scnarlklr 
ll!Cli voto .1 este a1fiaiÚcnto, pOI'fJltc 6 cou!ml'io <~os pela Bahía j:i nos cxplicon como se 1lovem cntenrlm· 
rstylos do. sr.narlo. ospa!·e~crcs tia con!miss:1o. N:1,o são os princípios 

O Sn. Sn.vv.mo~ DA Mono~ :-Não ó eonlrario. enultit)os na ex.pos,r.Jio de moltvos que so votam, 
mas sunplcsmcnto as conclusõog • tlo parecei·, o 

O Sn. Tm:mmA JnxiOil : - Como mcmhro, nesta parte lod~ a conunissno rst:í ri c ncc6rdo. E, 
]101'•1111, da co111miss:io de poilm·cs os nohi'CS sena- se c!1.1 tmanimemenlo ncd!a eslas conch1S1ies, como 
riOI'cs lf'WI o ntCIIYoto,iles,]e qudundarnm o Jle•lido r.e J1úrlc 1lizor r1ue n:lo ha parrlcm·, l]ttando poderiam 
rio ndi:uncnlo, na necessidade do estudarem o os I11!Jillhi'Os 1la commiss:To r:hngar :ls mesmas con· 
lini'ccrr rln cornmiss:io. clnsües por outras razüm1, por ·molivos• divei'Sos '·I 

81·. J1i'csidcnle, 1111ulo 1m folnailo parle .neste. de- Entrclauto, ilcl'o_dcsdc j:l dcel:ll\11' ao nob1·c sc-
lialr', n:io posRO dch:a1' de npi'OI'eil.al' a palavra, que nadm· quo a !]Í\'Ci'gencia, quo so dcn quanto :l 
Y. Ex. me r:nncod1•n, pam. oslmnh:u· qur, e111 11111a cxposir:T~1 de molivos, n:ío nll'ecta de modo algum· 
qncst:Jo 1lo :ulianwnto se 1líseula a male1·ia 0111 ;;i. :1!; razlics que )11'l1(1DIIllcl'ill':llll parn as concluslics 

O Sn. Sn.I'Ellt.\ Lono, _ Esl:mt 0111 111011 !lii'cilo. da COiillniss:to; IÍ llllcii·amcnle alheia :is consirle· 

O Sn. Tm:.;mru .Tuxtnn: -N;ío sei so tltwo:H~om· 
]l:lllli:ll' o hon,·:ulcr~unadoi' püi'Í>linas nn :wal)'>l' per· 

i'a~.,ics, propriamenl.e dilas, sobro a lll:>lci'Íil. 
EniNei occasi:1o, oppoi'IIIIHIII)cnto,. 1le l'X]IIk.m· 

oss:t divm·gcneia. Aerilo lodoo o.~ [li'ÍiH'Ípios (!o 
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nobre visconde do Nitlierohy, que se referem tl 
eleição de Pernambuco; mas nfio aceito o modo de 
sua exposir:ão. Estou no meu direito; quero aceitar 
a responsalJilidade, que ententlo qu~ de1•o aceitar, 
e nrro aquella rJuc nero o Repado me incumbio de 
aceif.ar. 

Eu, por exemplo, nada lenho que ver com o pro
cedimento da opposi(:í!o; nem o senado all'ectou 
ao exame da commissfio de constituição c poileres 
a apreeiamio do procedimento da opposiç;io du
rante o processo eleitoral. Prescindi, portanto, dr. 
examinar esht rnateria, assim corno não abordaria 
outras guestões que não constam de nenhuma das 
actas ofler·ecidas ao estudo da commissão. A CXJlO
si(:ão é supül'ahgndante ... 

O Sn. ZACARIAS :-Aspm·a. 

senador pela Dahia justifica, desde já, ·a principal 
conclusão do parecer, do cujo arliamento se trata. 

O Sn. ZAc.llms .:-Tambem justifimiva .uma se· 
gunda elei(:tio, porque não havi<L IJUO receiar, 

O Su. TmxEmA Jm'!ron :-Não. eontes{o o que 
S. Ex. disse; apenas tomo nota de suas .Jlalavras. 

Sr. presidente, se o senado, em sua sabedoJ'ia, 
entendet· que eleve adiar est:1 maioria, acho que 
nenhum membro da com missão porler:i embamçat• 
esta resoluç:io, doseie que so trata do axaminar· m.n 
par·ccer por ella lavi'Uclo. Se isto. il de conformt· 
dado com a vontade ela maioria do senado, se o 
senado precisa cstabelet:er um precedente novo, está 
no seu arhitrio rlccidil-o, e creio que nada teni que 
ver com isto :t · commissfio, cujos mernbr·os nffo 
podem oppoi'-Sil a essa decis5o, nem contrariar o 
parecer do .senado a este respeito. 

Tenho concluirlo. O Sn. TEIXEiru JuNron :-Eu diria talvez cousa 
muito peior do que o i!lustraclo relator ; mas não 
diriâ t~to para esclarecer a questão. o ~··· F. Octttvinno a-:-Sr. presidente, não 

Quanto tls conclusues, porém, repito, estou no me opponho ao reconhecimento da primazia ou do 
mais perfeito accôr(lo com o honrado visconde rle triumpho do illustrado cidadtio, de cuja elei!:ilo tr·a· 
Nitl!rn·ohy, e nem eu porlel"ia dizct· melhor do que !amos agora. I~u, neste ponto, estou de accôrrlo com 
!l(JUrllo que se acl!a nas suas conclusues. . o meu collega pela provincia ela Dahia, mas neste 

Agora, Sr. prestdonte, wlo ~orá fóra de proposrto ·sentido : -que, não recouhecenl!o eu no paiz li· 
cr.ue eu pe(:a ao. sçnado, de sr!~ J:l, que tome em con· b~rdade de opinip~s, mas pura e simplesrnen!e ac· 
stdem~;io um JUIZO pronunc!ado pelo n~hro soJ.m· culentes de polltlca, em qne pótlc ter mars ou 
dor pela Jlahia acerca ria elet,t:<1~ do Sr. conselhwo menos fortuna üm grupo do partido, não rlcixo de 
João .Alfredo Corr~a . rle Oltvcu·a pnm scuarlor do reconhecer, qne, dnrante o dominio do pnr•lido con· 
Imp~no pela provmcta de Pern:uubuco · servador,. ó legitimamente inflnencia o illustrado 

Dtsse-.nos o honrar!~ senador 1 ·acompanhando cidarlão, cuja eleiç:io nos occupa. . . 
aqnel!o 1llustmdo est:u!tsta nas d,ryersas phases de . Mas, Sr·. p1•esidente, não ó para este ponto que a 
sua-VJda, que elle podia ser clnssthcn.do como pt:?· dtscussão me leva. Ella tem um teJ•r·eno restrtcto. 
tegido, protector c, Jinalmcntc, hordorro de sel! Jl. O que pedi mm os meus i ilustres collc"as? Simples-
lustr;rdo amigo, o hpnmdo vis~omle de Camaragrbo, mente .um acto de justiça. 0 

• 

de saudosa mcrnorr:t, o. conchu? S. Ex. tjlW t~lle. se A <liscussão tenf tomado ·um calor, como se se 
hal'ia tornado a mawr mlluenc1a de sua pro v mera. tr·atasse de um1\tvor, éomo so se tmtasse di1 possi· 

. . . . hilidadc, da maioria desta casa, com a gmnde res-
0 Sn. SrtvmRA LoJJo:- Influenom ollrctal~ ponsabilidade, qutJ tem hoje, de toda a situação do 
o Sn. TEtxEm.l JuNron: _Sendo assim, se 0 paiz, da interpretnmio de todas as leis,·desdc a fun· 

Sr·. Corr~a de Olivcim ó uma influencia na sua damental ató a ultima, querm· collocar·se .acima do 
provincia, sua elei~ão nada mai~ representa do·.~~~~~~ por que se devo attendet· :1 sua pra!rca ...... oJ· 

lJUe a trarlucção fiel dessa inlluenclit. . 1
0.-· · , . . . . . 

1 
, ., • 

Quero desde já tomar nota desta tleclaracão do qtw me faz pasmar! Sr. p!esrr ente, e que, co 
1 ·ado senador _ • r~heceudo todos nós a vula do S,Ystema ropr·ose!rla· 1001

' ' • • trvo, c como vae e !la nesses parzes que o honrado 
O Sn. ZAC.\1\IAS <hl um aparte. senador o seus corrcligional'ios apontam todos os 

.O Stt. StLVEIM Lono; -Influencia official, ar·ti· dias como modelos,; ·o. quiJ me espanta ó que o hon· 
fi~ial rado /cader da mawrm desta casa, restwnsavel pn· 

' · rante a namio, mais do que tOLlos os onti'Os, pela 
O Stt. TEIXErM JuNion.:-:- V. Ex .. attenrla quo.o rlir·ecção dos debates do-senado, não queira subir tl 

uol1ro senador pela provmc1a rl~ Dnlua n:lo a!lurlw tribuna o olJtempornr o pedido legitimo da op· 
a nomeações. O nolH·o senador dtsse quo o Sr. Cor· posiwro 
r·~a dtl Oliveira tinlm sido herdeiro da iulluellt:in · •·•. · . _ . · 
do hom·a1!o visconde do Camara~i!JO. A Vllla ~Jomcs.trc:l do senado !lao Jl.t.I(!O cot'l'~l' 

, . .. _ . ,. o! 1 . . 1 c~mo :~ VHla vwlenta dos r,arttdos for·a. daq1u. o.sn. ZAGAill.l,,-!leJdeJro to mst;io' ll!lO la E Jli'CCISO lJUO os homens OllliiiCntr•s tio ambos os 
d ti V !tia· partidos tonh:un attençürls rt•t:iprocas, cstabel.eçam 

o Su. 'l'E(XEIIIA JUNIOI\ :-EIIo não poderia, por· regras do um Clli'IO resreito, do uma Cüi'la rlnlcr·en· 
t:H1to cherrm• a essa JIOSil~:io, se mlo se fumlasse na cia, qno nfio ·se fJUOtram coa01'il' reci[II'Ocamcnl.n 
atlhe;iio d~ seus anugos, iras. suas rclapqcs.tlo J'ami· (<l]Wirulos), lJlW nlio se queiram violnntaJ', qtw Mo 
lia, porr1nu é isto que constttue :.t !egtlmudade da rttwimm uwslrar· no pniz r/uu sú valemo~ alguma 
inlliwncia de qunlqu~J' howem poh~1~0. c,ousn, fJllllllllo !L'mos um l_Qcreto do puder c~ecu-

Por·tanto, Sr·. pre~Hlcnle, t•sla upuwio do honmtlo 11 v o, 
YOL, 1 ' ll 

·~ 
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O que pede n OJlposição? Pede, o naturalmente 
rlirigio-se no il111Sll"ll lradcr ela maioria, o direito ele 
Jm··as nelas, qnc examinou uma eommissão do se· 
n:Hlo, cm rpw n:1o hamemlli'O nen.hum da opposição. 

. Se se disspssc lj1Je o nosso rcgunenlo dava a am· 
bas as opiniGns cmlul.a no JlnÍZ meios de se fiscnli· 
zarem nas commisslies do senado, sobretudo nesl.a 
nlla COIIlllliss:To, que quasi é do jndica(.ura, escusado 
cl'll o ndi:nur.nlo. 

porque se adiou o conhecimciito da eleiçl!o e dou-se 
a seus . amigos tempo snlficientc para estudarem 
todas as questões .. 

Pois cnhio, S1•, presidente, o senado ha de ter 
duas lmlant:as, urna para os impugnadores que 
csl:io tio lado liberal, e onlr:t para os que se atham 
do lado éonservaelor ? Duas balanças, tanto mais 
iniqnas quanto os que cst:to rio lado liberal 
fornuun um pequeno grupo c os outros scro a casa 
inteira? (Apoiados). Os do\IS partidos leriam membros ilas commis

stíes para avaliarem o pró c o conlm das quosl•ios. 
Segundo o nosso regimento, a maioria delega sua 

confiança a uma commiss:1o ~ a minoria, que a!i:ls 
lambehl representa um parbdo real do paz. não 
tem meios para exigir dessa wmmissão, que attencla 
a certos elementos, que podem formar uma con· 
vicção diversa elaquclla que a comnussão ma· 

St·. presidente, niio irei alem. Creio que na 
consciencia dos honrados scnadot·cs pcsar:i a ·con
sideradera(:ao do mal que provir:t da precipitar:To 
com que se quer privar o senado do tempo pre
ciso :i analysll desta eleição. • 

nifosla. · 
. Neslo estnllo de eousas, ha por venlum dcspo· 
tis mo no pedido da opposir.:to? 

l'orlcr-sc-llia ainda ollsct'l':u·: -· petlis tempo de· 
tnasiado. Mas :1 qw~stão se·pólle lmt.ar domestica
mente entre os dons learlcrs dos partidos reprc· 
sentados nr.sla easa. Ara~:1o esl:l mostrando a van· 
tH"Cill qur.. result.;u'Í:\ do accôrdo em fJUC entrassem 
a ~ssc respeito o nohre sena1lor, o Sr. Zacarias, 
11 o nobre tninislro da fa~cnda. Elles delermi
wu·imn o tempo prec:iso no exame da quesl:To. 

O qun pede a opposi\:;To,esl:lnos lermos da razão 
. n da j uli~a, n;io ~ urna dessas estranhezas que 
mcre~am ser recehtdas nas pontas. das hayonelas, 
I)DnJO J'ez o nobre senador pela Bah1a, um dos nossos 
1:ollegas mais moderados. S. Ex. mostrou-se 
•leeidido a negar-nos alú o menor espaço dn I r>rnpo 
fin que precisámos para nnalysar as actas. g até 

. roi ao ponto de contestar o mclhodo de at·gumcn
ta\:ilo com que foi molil'ado o requerimento, sc.ndo, 
•mtrcl:mlo, certo que o nobre senador, em tgual 
"aso, o consillCI·ari:t o mais natural. · 

Aqui disseram: j:i tivestes quatro dias. Quatro 
dias I contam o dta da entrega 1lo parecer e o 1lia 
da discussão: são quafro .dias? Mas, por que ha .. 
vemos de nos demorar nestas pequenas contas de 
dias, quando é tão ra~oavel que qualquer memllro 
1lo senado examine os actos e conhc~a os dl!feitos 
da elciç:io? Somente assim os nossos amigos pode
~ão entrar no dclmle, sobre :1 eleição de Pernam
buco, com as precisas lmbililaçfics. 

Espero que a maioria do senado procerler:l a este 
respeito de modo que faça homa :l sua sabedoria. 

O S11. Po)!l'EU ceele da palavm para votar-se. 

o t<ót•. ''iseoncle ele Cara,'cllaM 1-St· . 
presidente, como o nobre senador pelo Cear:l.~ede 
ila palavra só para valar-se, e cu desejo offerecer al
gumas hrcvcs considerar-úes, não fal!arei nesta oc
casifto, pois S. Ex. tem a preferencia. 

O Sn. Polii'EU : - Fallarci depois de V, Ex. 
0 Sn. VISCONDE DR CARAVELUS:- A' vista da 

dcclaraç1l"o do nobre senador, vou dar-o meu recado 
como puder. . 

Sr. presidente, é esta a primeira eleição senatorial 
do que o senado se tem de occupar, depois de pi·o-
mulgada a nova lei, Tanto nesta como em outr~~ elei

Como so ha do provar .fJUC lqmos o direito pam 
pecli 1• o tcmllO necessarw ao exame da questão, 
xcnão mosl.ramlo qtw, no parec.c~ da nobre com
missão, n:io se mostram os vr.sltgtos ele um exame 
acurado ! 

J\las 0 nobre senador pela Jlahia assim uão cn
lcntln; bastam as conclus•!cs da comn!issiio, embora 

. ltnjn 1livcrgcncin na expostr.<To de mol1vos. 

ções, do que esta casa se vae occupar, h~ 1 uma 
queslilo prejudicial e ti se a eleição primaria para 
eleitores que tinham de votar na eleição de senador, 
tlcycl'ia sct• feita ditferentcmentc da clei11ilo el~ 
eleitores para dcpulaclos. Portanto, antes de tm,Isponder 
conhecimento elessas elciçilcs, o senado ter:l 
julgar sobre a questão prejmlicial, que inlcres mo 0 
a todos. Hesol vida esta, se o senado cnlend•~o- · 

I 

' '' . íl 
'·'(" I',. \ 

·o nolH'O senador pelo H ia uc Janeirn, que sempre 
abrillmnla esta trilnma, procurou ladea1· a qncst:1o; 
n:io atacou-a tle face. Não ~ exacto que pouco im
lJOrla a cxposi\:ITo 1lc mohvos, porttUO clla n:1o 
prrmle o voto tlo senado ; Jl?l'fJ_uc a nrdatlc é que 
0 scn:1do n:lo forma sna connc~ao senão rolos bons 
ou llJ:ios mo li vos, qtw so lhe :!r.rescnt:un. E' possível 
fJUil prerlominc~L 1.10 seu esptrtto outros moti:_os; 
luas o seua11o nao Julga. somente pelas conci~Lsues. 

que a clci~ão seguia o · caminho legal, vir:t .a ( 
oul.ra questão concemenlc a cada um dos eleitos, 
isto é, examinar se a sua clei\:ão correu regulm·· 
mcnle cm relação ao pr,occ.ss,o da eleição primal'i~ •. 

Eis a ra~:i.n, Sr. prc:;:clcnlc, por ~III C en tlizm que 
o llleiL uobt·o eollcga não levo Juntlamcnl.o para. 
I!CIISllrar o mcthodo j1clo l]nal :u·gumcnlaram os que 
pctliratn o :llliamt•nlo. Depois o uol!1'c scn:ulor.tlissc 
ip11: uu111::t so fl'~ isso c ljlltJ ser1a uma navitl:~tle 
:H.Iia1· a dis'm~~:io. 

J\;1o lm tal: o nohro senatlnL' Jlf'lo C1'a1•:1. no sl'n 
di[mn t·.nliP~a 'liW :111ui :;u al'lutlll, L~~wo 110 senado, 

Qnanlo a questão preJUtltcml a nahre cammissfio 
enlemleu que a olei~ilo primaria.se fez Jegalmenle, 
isto ú, que os volantes mio tinham de valar em uma 
lista incompleta para cliJilores. 

A commissiio tlc constilui~.ão resolveu esta ques
tão, logo que reconheceu que o eleito estava legal· 
monto. o bom eleito. C1·eio que sobre esse pt·imnit·o 
JlOillO, nfio resta duvida a csriri!.O algum di! f!lHl 
to1los os mcmht·os da t:hmnussão foram accol'llcs, 
isto 11, que a "?lllmissão jnl~ou I[UC na cleÍ(\ãO de 
elo i L ore~ espeemes n;1o haYta Jogar rcsct·Ya1'·SC o 
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ter~o para a opposi(:fio, e julgou ~uo os votantes 
devmm votar em hsta ~ornpleta, 1sto ó, contendo 
tantos nomes quantos ulmtores <I parochia dovia dar. 
. No .caso actual, os membros da opposi(oão não in· 

va~ão sobre o parecer da conuuiss;to. · As com· 
missões não foram instituidas inutilme,J!e, o eu 
lamento que, desde que o nobre rel:Ltor da cornmis-

I 
r'!::: 

s1stem tanto sobre este ponto para pedirem o adia-
mento. · 

são do podm·es n:Io foi acompanhado pelos .outros 
membros dclla, • deixassem estes de da1· ao senado 
explicitamente o seu pare~:er sobre os mo ti vos da' '. 

0 s discordancia. (Apoiatlos). . · 
R. SILVEm.\ DA 1\[orrA: -Ainda não se tratou Não ó pura c simplesmente Virem dizer: «Ado-

disso. · ptamos esta conclusão" : mas porque motivo 1 De-
.. I? SR. VISCONDE DE CAMVELLAS: -Digo que não viam csdarcccr ao senado, porqúc para isto é que 
ulSlstem, porr1uc é uma questão de direito 'que não cllas são instituídas. Nem todos , o~ senado1'es 
dependo tia le1tura das actas... podem examinar papelladas, muitas vezes vo-

O SR. SILVEIRA Lono: _Neste sentido siJiJ. lumosas. O senallo lleposita coutiantm nas sua~ 
comrnissõos, e quando os membro' de qual<JlWl' 

O SR. VISCONDE DE CARAVELLAS:-.•. c, o juizo commis~ão disconlam cn!J·c si devem tlizer o pot· 
d~s . nobres _ senad_ores pMe estar já formado. que disconlam. Sabemlo-sc toom antccipa(oáo ljUiWs - · .j 
~S .. )!:Ex. nao tel'liun, pot· este lado, motivo que os motivos da tlisconlancia, cada um forma o seJt 
J uslllteassc o retardamento da decis;lo que J'e· juizo ; e nito assim de relance, de xofrc, ouvindo 
fjUCre. diversas razries referentes a factos, que uns a!TIJ•marn 

lnvoeam, poré·m, que a comrnissffo não apreciou e outros negam, de mollo que os cspiritos liuarn 
bem o segundo ponto, isto é, se a elei10ão foi feita incertos. ·. 
regul~rmcnte. ·. . · • Sr. presidente, no cstat!o cm que se acham as 

O SR. SrLVJ~IUA DA MorTA :-Não dizem isso. cousas, o Sr. Jo;io A!frello é a cxprcss;io da vontade 
do geral dos eleitores da província de l'ernamlmuo, 

O_ Su. VISCONDE DE CAUA\'ELLAS :-Foi o que c é muito digno de tomar aqui assento entre nós. 
ouvt ao nobre senador por 1\linas. A questão constitucional. o senado aveJ•iguar:l;, a · 

O Su. SiLVEIM Lono :-Quero que se me tM cornmissiio Joi conconb a este respeito. O que 
tempo. digo sórnente ó quo o adiauJCnto ó muito longo. 

O Sn, v1scoimE DE CAnAVELJ,As: _:,Dizem os 110 • A opposi(oáo deve incumbir a um de seus mcmbJ·os 
bres senadoras que, admitlindo mesmo· que a eleir.ão cs.sc exame, porque mio póde prctoader que se dê 
se de':esse regul~r P,Cio regul.:upento qúo 0 gove1:110 um pmso a cada um dos seus membro para fazel·o 
expcd1o, ella não fo1 regularmente feita. Este exame por si, e por conseguinte parece-me que basta quo 
1 1 · · d o at!iamento seja até segunda-feira. · c que c mms mm o, porque é preciso percorrer as 
ac~as uma pot• ~ma c ver se 'foram segmdos os pro· 
cettos. rr~e as le1s ma_rcam para tacs elei~aes. Diz a 
oppOSJ(oao: «Desconhamos que n<io so fez isso regu· 
larmente, tanto fJUO, tornando ao acaso algumas 
actas, as dua_s. primeiras que exam.imlmos, contem 
laes e taes y1c10s." Ora, eu penso, S1·. presidente, 
que, resolv!da a. questão constitucional, o Sr. João 

ManLlou á mesa a seguinte 

. Alfredo esta devulamentc eleito ... 
O ~~~. Po:uPElJ: -~áo se li:ata tlisso agora. 

!'UI SIÍ\~1\. VISCONDE DE CARAVEI,LAS :-1\[as, senhores, 
.o senaddo ~Ji.vorsos membros dc~ta casa suppoem fJUe 
apczar .r \'!CIOS no pl·ocosso elmtoral, eu não entemto 
para s~de lhos t!ova negar tempo par:L o exame. 
lo delli1iados.) 
tuna~Cu tenho a .. melhor vonlatle de que o Sr. Jo:io 

· 1'~:-l.urodo tome Ja assento no senado; clle o me1•eco, 
c mu cidad:lo muito digno; mas tlovom dar-se aos 
mem!J~·os _d:~ opposir<lo os meios de compulsarem 
essas Jastalwsas actas c de clwgat·em a uma con· 
vic~~:To q~c vcnh<UI! expO!' ao senado. Aclio rruo nisso 
mlo lm uwonvenwnte algum; o penso f[Ue n:lu ha 
diJ•_cito para se lhos negar o rllW pc_tlern. (Apoiados.) 

O rrne me parece, porém, é quu o muito o tnrupo 
pet!ido. 

O SR. Su.vEJnA LoBo :-Oit.o dias ? 
O Sn. nsco:>~nE DI~ C.uu,;gLJ,AS :-Votarei por 

um at!Jamonto ate soguntla-J'eira. Ucslc modo 
tecrn os uoht·es senadoJ'us cin~o dias e atrl mais. 

.l:l que tomei a palavra, devo fazei' wua o!J~el'· 

" Que o parecer entre em tliscuss;io segunda· 
feira proxitna.-Carave/las. 

Foi lida, apoiada é posta em tiiscuss;ia. 

«D ~a·. I•cnllll)eu:-Eslava quasi a desistir dn 
accrcscentar mais algurya cousa, pOl'qllo estou de 
accordo com o honrado seuarlor por S. Paulo, ainda 
que me pare(m um pouco limitado o pmzo que ollc 
julga sullicicnte; mio farei, poréJJl, qucst;io tfc mais 
uru ou rlous dias. Daqui ató segunda-feira podere
mos percorrer, sen:To todas, grande numero do 
actas. ' 

Com ell'cilo, Sr. [ll'Ositlentc, a quest:io de que se 
lrata é, como disso o honrado senador po1• 
S. l';wlo do duas qualidades: tmla·so de urn ponto 
tlo tliJ·eito, em tjllU n:io rruiz ontt•aJ' p1·cvianwnto, e 
para o qual mio so toma <!III verdade preciso esse 
cxan1e do documentos; mas, alem da r1ncst;to de 
direito, lemos out1•as relativas ao p1'ocesso eleitoral, 
c é pam isto tjllO pctoo ao seuado que, JlOl' eqni· 
dado c cavalhcirtsmo, se n:io por jusli(o:t, nos con· 
eeda álgwu prazo para h.!l'Jnos ao menos esses 
.papuis. · 

N:io liz cst;L relluisit'<iO se111 gratHle :wanliamcnto, 
por mn:t raz;iu: porrjue l'L!<:eio passar tle proposito 
como pt·otclatlol' tio <juatqnet' ncgodo, pl'incipnl· 
monte tratando-se de verilical' os poderes do mn 
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membi'O. elcilo para esta casa. lllns, .•lOil!O havia da ·Póde ser que a nossa. fórma .de verific~ç:To de po· 
lllinha parle c da do~ rneus eollcgas JHSII~'a, porque deres no sen:ulo nfio scp a ma!s c?nvmu~n~c. · · 
preilisavamos cxnmrnnr estes dnelllncnlos (c dose- O Sn. Su.vrmiA Lono: -E ale a mars mconvo-
Javamos porqm a isto linhnmo~ sitio provoc•clos nientc. 
cm virtude llc uma reprcscnlnção tlirir;ula r! a pr·o· o Sn. YISCONDI~ no lho BnANCO :-... porém e lia 
vinci:i de Pernambuco ao senado pedindo especial- foi eslalwlccida ha muito tempo c tem siclo ohser
mcnlc o exame de~lo processo eleitoral) julguei que vada inl'ari:l1'chJ!eule 0 nobre senador pela pro
o senado nos faria jusli~'a concedendo o pra.zo. rio vincia do Cear:i reconheceu hoje mesmo que .não 
oito ou seis dias, ou quanto em sua sahcdol'!aJUI· nos podemos apartar das pralic'as até hoje SCfiUidas 
gnsso sufficienl.c, .Para o exame deste~ ;papt'is; sem reforum ·tio regimento, o para isto oflere~eu 
porque do conlrarw ora negni'-So ~l_opposJcao aluo tuna illllicac:io. Para mim, Sr. prcsiclenlo, :t yenli· 
direito de defesa· ca(':TQ de poderes n:io é mna lJUOslão de parlrdo, é 

Não posso, \1orem, concordar com a opini:To uma c1uoslão de justir.a, o por isso os fundamcnl.os 
cmillida pelo 10nrado senaclor rucmhr·~ d~ COi~1- de meu voto hoje mó levariam a votar do mesmo 
missão, o qual, reconlw~cmlo qn~ a.comm!ssao !1ao modo, tr·ocadas as posir.úes. 
faz mais do qnc um ~ffic10 do .JlliZ. tnqncruulq, .JUl· Os uohros sPrwloros 'pedem um arliamcnlo do pa· 
gando o processo clorloml, profui'Jiulo no seu pa- recor por sua natureza urgente, elaborado por uma 
recer a senlen\'a prcJ~ar·alor'Ía sobre o ohjcclo, ser!·. commiss:io do senado, que examinou Iodas as actas, 

-. _tenca sujei la :i r?VJsão do senaclo, · co~ch~c 1~1 - estudou lodos os factos c os apreciou :i vista r!r,sses 
.'·. '.· ··zimdo que se nrro Iom rnemln•o da coml/ussao nao documentos. Os no!Ji'CS se.nadores querem fazcr.urn 

f:; . , · ·., conceclcria a diln~'ão pedida pelo orador. exame por sua parle. Mas, cor11o n:To se trata aqui de. 
· Estranhei esla cspecic de dualidade. Como mcm- uma qnesl:1o entre maioria u lllinoria; como n:To '"' 

hl'o da eormnissão S. Ex. comede, a quem quer CJl!O traia do unra qucsl:io do pr·incipios enlr·e o parlu.Ju 
,•· . . .... 

: :,.· 

. : ... :· 

... . queira., rever a sua sentença, tlemom Jiara examin:H' conser·vatlor e o partido Jiheral,-:-segu,e-se que pu· . 
os nulos tio processo; mas, como rnemhro do senado lros mo 11rbros pelo mesmo prmcrp10 ·poilermrn · 
sem ser ela commissão, n:io concedol'ia o prazo. N:To lambem chamar a si o exame das actas ... 
• ~omprer,~ndo, Sr. prcsidenle, este 1\lanicheisrno 
politico, que parece ser a ult~nm moda dos donos O Sn. ZAt:AHLIS:- Não apoiado. 
da silua<':10, 0 Sn. YISCONDI~ DO Hro JlnA:>\CO :- .. , O 011!<10 

O hmÍr·:ulo senador pela provinda tia Dahia, que quando chcgariamos :i conclusão do uma verificação 
me fica cm frente, contestou C0/11 açodamonlo o d!· de poderes 'i 
J'cilo que tem qutJquer. momhi'O do senado de p~clrr O Su. SJLI'EIUA. Lono:- N:io é argumento. 
uma rlilaç:To para cxammar os documentos rclalrvos 
:i clei(':io de. qu:tlquer do se,us mcm!Jms, prclendontlo O Su. 'I'ISCONDi~ no llro DnA:~co :-Sr. prcsiduu· 

· · 1 · - 1 , 0 lo, a cliscuss:io tleslc parecer ha ele levai' dias. Das. la fll!C JSLO JllCLHll JC a. CO!llllllSSaO O JiliC, Ull a VCZ ,X:t· (A 
mmado pela commJssao em q.nelll o sen~do dopo- a quesl:1o do dil'líilo aventada no parecer.· pom· 
sila confianr'a não se procrsa de mars exame. dos.) 
Sr. prosidenr'O,' esta doutrina do honrado senador é Neste poriotlu do tempo os uohros sonador~s, 
por rlcmais r!csti.luida de fundan.JCn!o o pec~a pelo qualquer t!e nús, leem oppor.tuniclarle e temp~ has· 
excesso parllclarw. Se a commiss:~o, pelo Jacto tio tanlc para ex:uninat· uma ou outra acta. (Apouulos.) 
gozar da confianr.a do senado, qt!e. a elege, tem O Sn. Su.l·gmo~ Lono :-Não apoiado; é falta de 
tanta anloritlade que, uma vez enullrdo o seu pa· justiça o generosidade. 
reecr dispensa o exame dos outros mcmlll'os do 0 S 1, , · d 
senado, cnl:io pam que sulnnoller mais tacs pare- u. o~II'EIJ ·-"'pom 0' --i' , oss:1 
ceres :1 apreciação do senado? O SR. Su.vEm,\ Lono :-Hei do lhe corra~01/ e.~;~; ell!l 
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O Sn. Sn.vmnA Lo1ro:- Apoiado, é a consc- na mesma moeda._ . r:l~sPS•.oressa· 
rrucncia c!? nobre senador pela Bahia autor da lei O Su. YISr.oNnE oo Rro BnANca :-Purdtro, ,"\1an' n :· 
da conscl'lpç:lo. nobre senador. ·nú• · .. 

o sr\. Po:.II'Jm :-Uma YCZ lido o parecer dêsso o Sn. Su.VimiA Lono:-Sim, senhor. ll .SCIÜU' 
como passado no senado. E' esta a lhooria do nobre o Sn. \'ISt:ONJm no Uw nuo~Nco:-N<io sou {; " 
senador, quo prclmitlc sull'ocar alé as vozes da op· yado ncslo voto por ütlla rle defcrcncia aos nobms 
posi":io. . senadores. 

N:io CJUero, Si'. pi·csidcnle, de maneira alguma 
11om orar mais este mcitlenlc; por isso ponho lOI'lliO O Sn. Su.vBrnA Lono cl:l um aparto. 
aqui :i> minhas ohserva('~·ies, esperando IJUO o sena- O Sn. I'IHJ:ONDB uo Hio DnANt;o:-Esl.ou expli-
,]o anni'la ao JllL'll rcrJnemllenlo, larnhmn s11slenlado canilo o meu voto ao senado; o uolire JlüiJatlor é 
pelo honrado senador pel:qH·ovim·.ia tle S. Paulo. qucin diz tjLHJ rcpclle as oxplica('ücs. 

o S•·· ''i~o~cotule elo Jtio Bh•1uwo : - O Sn. Sli.Yi~mA Louo:-Sim, seuhor. 
Sr·. Jli'nsitl•~nle, o eu.r/wuho quo os illnsli'ados lllC!II· 0 Sn. I'JSCO:>\Dll no 1\ro JlnANCO : _ Falfo, por· 
]Jr·ns da O]IJlosi•,,:io Ir lt'l'al lc1;1ll urostrado pl'l•,' adm· 1 j l lanlo, IHII'a O SCI!aJ O, llii'JIIn qn•~ ]II'OjlliZt'ram, e a i':tzãu l'llliJllt!, o IIII L :Jitl 
:i Jll'illl<'ir·a l'isla muito allendivl'l, o!Jrig:nn·/111~ a O S11. SrLn:mA Lo11o:- llei rio tralal-o colliO 
wolivat· o uwn voto. lliC tratar: esl:l enganado ... 

(
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O Sn. vJscoNuE no R10 lli\ANCO: - Estou 1m· O qull significa a concessiio do prazo de cinco 
!ando o nobre Rcnador com toda dcfcrencia; c o dias, pat·a se poder cxaminat· com descanso essa8 
nobre senador que repcllc essa deferencia. actas? N:lo vejo razão Jlara se recusar o que cha· 

0 Sn. Su.rEmA Lona : _ Não estou h!. utarci um diretlo, cm VJsla sobretudo do pt·ecedcnle 
inVOCallO, . 

O Sn. vJscoNnE no H10 llúANco : - Sr. presi· '!'rala-se de um pequeno pmzo; !rala-se de 'vel'i· 
donlc, reclamo para mim e para cada um dos metu· fi~.at· pela primeira vez o uso que se fez d:i reforma 
ln·os desta casa a mesmà liberdade de pen8all\culo eleitoral, examinanuo-se a clei(~ão do um senador, 
c d~ voto que os uoht·cs senadores pretendem let· o que parece-me- mui altendivel, n:ío é um a1lia· 
aqm. (Apotados). mcnlo indefinido. 

O Sn. Srr.YEIM Lona. :-E' 0 que eu quero. Os mcmbt·os da illustrc minoria tlizem: " Dae· 
nos um pequeno espaço de tempo para podermos 

O Sn. YISGONDJ> no Hul llllAxr.o : - Enlcudo lambem examinar o processo eleitoral de Pcrnam· 
rptc, adoptado eslo pt·o,:edcntn, .é possivrl pt·o· bnr.o, contra o rJual temos algumas d~vitlas, c o fa· 
telar lll~la ver~Oca\':To de poderes itHleiDddanwn· zemos porque não contamos um membro JH\ c~m· 
f,J ; eu não he1 do couwrrct· pam csle rcsult:Hlo. miss:to do podcr~s. , 
JJesejo que os nobres senadores possaut e;-::unin:u• o Este reclamo não púde, a meu vêr, ser inde· 
processo desta ckir·.:io t:To minucios:mwnlo IJU:IItlo ferido. , . , , 
queiram; quo haja"lod:t a liberdade na tliscuss:To; ~Jogo que so reconhece, como reconhece~ o_noLro,,,,,..:;· ,; .. ;:;.!,; 

· rnas não posso coneol'I'IJr cotn o meu voto para que scnadot· pelo Mallo Grosso,. que a commtss:IO~.d~;i:·,~~:;J,;:·.\'· 
Sfl innove um pt·cr;etlenle eonlt·a o espírito do regi- poderes d:í um pa1·ccet•; supponhamos, eomo o pro,.;;;;·.~:,;-:.~'·:>; 
menta, e que t•clanla sem nr~r;cssitladc, i\lllCU ver, motor 1la juslic~ nos Lril<Unacs, e qt~e o se~~do neste , · •: u~,.., 
negocio por sua natureza lll'genlo. caso n:io J'uncctona como cot·pora\~ao JlohtiCa,. ~as ': :·: . 

O Sll. SmrEnu Louo : - Hei tlc usar tla lrilmua como lt~bunnl, por CJUC moliro ml.o se ha de OUVII',a ., ' 
conforme cnlemlcr; procedam como IJI!izet·em. . outra parte, que com· til o bons lundamcntos soh· "·~ 1, ei!a o exame das actas? 

o l'tt•. :uendefil de JUmeialn:- N:!o prc- Portanto, Sr. pt·esidenlc, se um tribunal, como o 
·.J.endia, Sr. presidcnlc.-lomnt· parle nesta discussão nobre senador confessa rruc vae s~r o senado nesta 
rlepois do discut·so tlo hom·atlo scnadorpot· S. Paulo, qucst:io, ali:is l:!o importanlt•, n:io lcnt para regular· 
o Sr. visconde do Caravellas, porquanto partilhava so senflo o exa.rnc de uma commiss:to,composta Ioda. 
o mesmo senlimcnto de S. Ex. a respeito deste de mmnht·os da maioria; sua decis:T6 póde revestir· 
adiamento, is lo r\, que eu achava o prazo reclamado se de falta de juslira, não ouviiHlo os prejudicados 
pelo nobre senador pelo Cear:\ um poueo longo, n ou qúe se rcpnlam Iaos. 
I]Ue se podia fazer essa concess:ío mui liCita, mui- E se os tl'lbunaes, em qualrruet• parle do mundo, 
lo justa, muifo conve!lienle por cinco dias. 'l'inha concedem sempre algum prazo para a defesa, como 
aqm emenda ao rct!Uernnenlo do nobre senadm· pelo negai-o agora o scnatlo? N:to, Sr. presiden!é; eu 
Cear:í neste sentido. hei rle votar pel:t emenda do nob!'C senador pot• 

Fui !ovado sobrelmlo :i essa conccss:To cm vista S. Paulo, pelo prazo por S. Ex. proposto, pois me 
rio facto que allcgon nesta casa o di~no sonatlor parece o mais razoavel c não seri:t justo dene· 

·.pelo llio de Janeiro, membro da. opposi~:io., refe. gal-o. 
J•it)do-se ao que :u:onlcceu em H!G\l aresretlo do 
elcinões da província r lo Cnar:i. · 

• OÍ·a, se nessa occasi:lo em que o processo e!eito-
Apé?;:ir wgulava pot· uma lei antiga, mui eonhec!da, 

é evulente., 8 concedeu algum lernpo como o p~d~do, 
para cliscut,jtl se!' mgcnte lm!ar-se. dessas elCJçoe~, 
uma h·i11011,~xarrHn:u· o que havta do ll'l'~gular a re~pet
lmn por~s; com que fund:Hncnlo hoJe, que YJgora 
raran; mft!Í nova,,pela pl'inwit·~ Y?Z cxoculada, um novo 
.,.-,"·or:esso, pcdmdo-~o um Juntf.ado prazo, o senado 

O !:ia•. l'iih'('ÍI'l\ di\ lloUI\ : - Sr. presi· 
dento, uão lenciouah lmnbcrn lo mar parle 'na 
discuss:ío do udianwulo, não sú porque mo parecia 
facil obter tio senado a conccss:ío pcdirla.pm• um 
membt·o :í esta casa para oxr.rcet' o direito dtl 
exame,.. como mo,;mo porque me guardava p~ra 
occupar a allcndo do senado, nesle tlcbalo, na 
quesl:to pl'incipni tlellc, islo é, a quesl:lo eonsti· 
lucional (apoiados). Então, convicto t~onto estou dtl 
qnp esta eleir,:lo tl evitlonlemenlc null:t por incon· 
stitucional, prelentlia' 11Dr ,,]c parle !atlas as ques· 
lües do processo eleitor:tl, porqun a minha rJlWSláo 
é uma qucs[~o tln prirwi\1ios; e diante rle \Uil:t 
qucsl:lo tlc pt·int:ipios pot ia abandonar as CJneslúcs 

ha de l'olnt· o coulrario do que enl:io votou, pro
cetlt'tHlo assiut conf.ra a ju:;li\'a, eontra o. dir~:ito ou 
prcct!rlcnlc· fit'tltado, ou mcsnto contra a erJtlldml<J? 

Ainda por outra eansa, Sr. presidenlu, pedi a 
palavra. Em vista do rlis~m·so que acaba de pro
ferir o noht•o senador pelo lllatlo GI'Osso, paror~e-me 
que nó8 devemos mnuler por tnuilas consiJcr:t~úus 
o jll'e~.etloltfe du 18(i!J, cm que a umioria conset'· 
Yat~ot·a lomou tllll,IH'li tia eausa quo t~l'fundi:t, es~a 
delthtJt'at':lo, t• por tsso, !ralando·~" hOJO tle rpwslao 
:umloga pol' qtll) su inlm·ntum a lll!IIOI'Jil, wlo devo a 
lllOSill:t llliiÍOI'ia tfo Sf'tHltfO, 1:01110 diSSil O HOIII'U :iO· 
nador pelo Hio de Jatwit·o, o Sr. Octaviano, let• 
duas lmlan~.as, dons peso,,. 

tlnrc:;ularitlade do pt·ocesso cltiil.oral. · 
Sr. pt·esitlenlc, tem-se tlubntitlo hrilhanlenwnln 

por ambos os lados a qncsl:io da necessidade do 
nxa111e ou dtt rlosucccssidado diJIJO: mas nllinm
lllenlo duas rnr.ões fornm nprcst•uladas nesln casa, 
qun we oht·igam a eul.rnr na queslão llo adia" 
IIILI!l[O, ' 

·A pt'Íilll'it·a t'ar.:io foi tuna tu:i raz:io darla pelo 
honrado seuatlor pot• 1\latlo f:rnsso. : • 

,, 

• 

\· 
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O Sn. ZAcAniAs :-'--Possima. qne eslava, cm lodos os casos de apura1:áo na p1·i-
o ~ S ' JII meim tUI'Ilt,•t (ln tt·cs. · • ' . · . .,n., JLvtm\,\ nA · D"l"I'A : - • • • contm o v 

aduuncnto. Disse-nos S. Ex.: "N:lo quero 08 • Tot~do t;u opinado cnl<ío, c sempre, rwla con-
taLclccer uwa doul.fimt qne faciJiLc 11 procmsli- st1lucwnRii\lade sóJnCt)lc das listas triplíccs ll não 
na(:fto do proce~so d,1 vc!'ilicn(::To de poderes; se pr.la das .Jt~tas d~ sc1s, neste cas~ fui de opinião 
.votardes o mlwmcnto du 8 dias, podido pdo IJLW a olct(mo do :ir. Slidanha 1\larmho era và!id:t, 
tllustt·c autor do .l'CIJIWritucnto, pam 0 exame, :t _porrJUC 0!11 lo1lus as l:,ypothoses de apm·ar.t!o ollc 
mcsu\a razt1o scrvu·á para outro rpmllflWr que 11ucira cm comtdcra(lo o pnmoiro votado na primeil'n 
cxanunar, c então tct•cmos que JJUIICi\ mais se a~aba turma de Ires c, portanto, estava bem eseolhido-

, o exa.nw. , ora Jegal a sua elctr.ão. · 
Scnhot·çs, foi isto ljuc 1110 animou com muito · Por conseguinte· este cxcmplp não serve pan1 

~onst::111guncnto a ~htun:H' mti 11 mzão com que 0 pr~var o que agora se qnot·, porque m!o houve 
til'. VlS~O}HlC do nw Branco (que aliüs sempre dá at!mmonto ; O que houve foi Ulll longo prazo para 
boas razoes) combateu o adiamento, muito mais exame ; o que hottvc .1inda mais, senhores, foi 
quando o honra<lo scnadot· por S. Paülo, dcmons· IJUC a comwiss<}o d~ 9'tW eu Jitzia par·to com o no
Irando a necessidade do ox_amc c 11 jnsti('a. com hrc scn:ulor· hoJe numstro da Jirzendtt tendo recc
IJIW se rlev~ twolhcr um pcdttlo destes, nos disso: .!Jido os papeis~ que lJl'<!lll cm !(!'an~le :numct·o, por
«Aeho mm to tempo; hasl:un.cinco dias,, c[uc lu_w!a multas duplicatas, mshlu10 um exame 

Em que fica, pois, a l10a raz<io do no!JI·c vis- la elcJt:ao ; e at:!tanws ne<:cssario,. 11. vista (leste 
c?nlle_tlo Hi.o JJranco ? pm·venlum queremos pc- ~::~me c ~las muitas tl~1plicatas, pedir ao governo 
tlu· cmco dtas pam cadà um? A raztio do nobt·c wJot·rna(:ucs e escJarceunenlos so!íro certos pontos. 
scn.ador e. un:a rn:i raz<io. Eu w1o a. esperava, O Srt". FIGUEm.\ nE ME:LLO :-Apoiallo. 
mmto m_ats c9m o lli'Cambnlo do sou tlis~urso, 
porque JUiglli)l, IJUamlo S. Ex. co 1110,,ou a f:dlar, O Sn. Su.vEm.\ DA Mo-r'rA: - Assim, formu· 
•JUe .. era a J\tvor do adiamento. · l<'i lllll requerimento ao senado pedindo IJUe o 

O St\. PoltPEU : - E cu !autuem. 
O Sn. Su.\'1-:IHA nA Mo'!'T.\: - Outra mzão, St·. 

prcs~del!l?, que uw _wovcu a tomar pat·le wt diS'
cus>ao lot a ncccss!llade do cxplic:ll' mu facto, que 
se alleg~u nesla casa, pal'a refot·t~í\1' a nct:essilladc da 
eoncessao de um prazo para exame. O nobre se
nador pulo 1\larnnhuo, c aules dellc outros j<i in
YOC<tt'nlll como aresto o CjiW se deu no senado 
IJUiilldo se tratou da elei('11o do Cearü. 

Senhores; e preciso rectificar este facto. 
Quando se :qll'csel)lon o parecer da commisstlo, 

niTo houvo pedido <.lu adiamento 
O Sn:·FHtUtmu 1m Mm.t.O :-Apoiado. 

governo informasse sobre taes e tacs pontos, pam 
que 1~ós podess•)llt_os d;u· pat·ccer; c, portanto, tlest!u 
'[.ue l1~harnos pelltdo utformaçlíes, seríamos contra
ttclortos se nos apressassem os a dar parecer. 

.O.ccor!'t:u IJUc. <l.m·anle esse tempo dissolveu-se o 
mm!stet•to jll'esululo. pelo nobt•c senador pela Bahia, 
c fot ch:IIJwlo o :.:-aumeto que, creio; te v o a dcnomi • 
nar_::io i! e lll de} ulho. 

Este gabinete dissolveu a camnra c t!issolvidn 
c~ ta, o nout:c senador pela Bahia, que' hoje 1\ mi· 
mstro da lazemla e <JUc cnliio e1·a da marinha, 
deixotl tle l'azor parle da commiss:lo. Devolvi os 
papeis ao scna<lo pa1·a que, Jo"o ~ue houvesse 
clci("1o c o senado potlossc l.t·ahallfar novamente, se 
norneass•' outm <lOirunissão. 

_O ~tt.. ~tLY.t::Hu nA Mol"r.\ :-O p:u·e~i·r d:t com· 
uussao .lo.' apresentado e tlisculido ua nwsma occa· 
s11lo, e o uupuguon ÍlllllJe<Úatamentc o St•. miuistro 
da fazent!a, <.JU<I ent:ío occnpa ra a pasta da mariuha, 
IJ ttult:L s1tlu nlciubro da couuuiss:iu tle constitui~:í(o 
couuuigu llit sess:lo autcriur, de 18GB. • 

Por consPguintc, os papeis ficaram no senado 
tlcsd?_ iü tle .hdho ató o dia eni IJUtl se fero a nova _.r··,. 
relllltaO da asse;nlJJ,ja gora!. Houve ess~ tempo toei~~- J. -~ 
para oxanHr ; nao so pólio, llOrlanto, dtZP~·"ú•altÓ se- . 
<~lcir:ío 1_1:1o Hcou. adiada; ell~ Jicou r.1 (·#p'r~vinc{a 
hcOLI a<lmda ]lO!' SI- O OS CUriOSOS, O[~S;" 

Eutr~t~uto e /n·eciso reconhect'l' •JliC a respeito 
da~ elt!l~:oes du :eam llonve teu1po de soLra para 
nx;une. 

O Sn .• F. O<:'I'A\'L\~0: -- Dn li III c !lu onlt·o lado. 
O Sn. Su.rmn.l D.\ ltlo·t'TA :-0 r~l:tlor ;h CO!lt-

111Íss:1o, que J'ui o tuen lw11mdo eoile"a o JllJJi"o 
seuadtH' p:Jo Hio _de .Jaueiro, deu o \nu·ecl~l'. J~u 
ll~Jssa se~sau,_ coulllllliiiHlo a J'azet' p:rri<J da eaiiiiiiÍS
~;au, 1\SSIJ.jll~~l O Jl:I,I'CC!!I'.L:Oil\ l't 1 SII'it.:~~~ics tjll•'llli.O. i\ 
dous colleg1os, CU.Ja ralidado all'ud:tm a elei<·tío do 
sexto elflit.o, IJIIU tinha si<ln esctllhido pela "cor<la. 

He.eoJ~do~Jne de· tJ.IIIl as.si:,mei tl Jl:ll't1t;eJ' con1 essas 
'''.'~II'J,':~tH 1 ~ quanto as t~]L1 l~~t,ps do~ col!Pgio~ dt~ Ca· 
llltHit~ u ~ltlagres, ljllt\ wua Yt.'Z anunll:ulas, fa:I.Ía111 
nnn <Jiill u :-;,., padr<: ~lf'uduu!.':l- '"iu pmi•~Hsu l'Uii':tl' 
11:1 ltsl:t; ,. )lor t•sln rnz:Ttl n lllflll \'utu nt~sla t:asa foi 
pt•l:t \':tiida<l•~ da <Ji<•i•;:\u do ~·.r. Saldauha ~!al'iuho, 

-'!~s .cm e~aminal-a, tiveram todo tem\ 
1 
os preco-. 

L~t. . . . . •1: ·· 1 iaut que 
Mas e Jjll'eCJSO l'~t:t;ücar o Ja~(o : arre(. ,,;l~ctas da 

p:u·ccor pe :1 coumusst.<O, <JUanuo se rcmllu' 'v ... , .. 

nat!o, !ogo nos JH'i!rwiros dia~, p:.tr~cer IJUU ou --· • 
nsstgnP;t c0111 as rcst!'lol:õos IJIIC .l<i rclen, m1o houve 
requci'JUlenlo algum de adiamento. Esta e a ver· 
dad<J. 

Adiei, S'.'· Jll'csitlr~ute, rJUO, rstantlo envolvido 
11estc ucgoL;IO u tewlo su eh:uuallo a lcrreiro cslu 
ux<:!ti[llo, eu o tlL:vi:t e~pliuat·; <JIIü mio me tlevia 
lllnll:tl' a PS<:antlalts:ti'·IUe com a uui raz:lo do S1·. 
vis<:oudc do 1\io Branco. Agora, JlOI'<'In, <JIIU tolllllÍ 
parte no debal~:? tl<~vu dar a !'az:lo por <Jne l.tei tln 
volar por esle aduuneuln, t'f'Sll'lll"itlo como fot pulo 
·.,oltn• st•nadoJ• Jll'l' S. !'auJo. 

0 

.J\ultHidO <Jil<', l,'lll llllla llill~Sliio tlesttL Ol'l!CIIl, IJIIC 
:tlleda a n•gtll:u·llladc tia wtnpost!,':io do sentulo, 
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clle devo ser mais' do que osr.rupuloso, (;lpoiarlos.) 
Neste 'caso wio o colloco súmcntc cotHO juiz. 
Como jui~, cllc est:í obJ·igarlo a dar loda-largu•lza 
do defesa no senadot•, mas quero qtw nesta 
qucsl:lo ello seja U!ais do que juiz. . 

Acho, St·. prcstdentr., que cm uma vr.l'llicncno 
de pod•Jrcs, cm virtude do. nma lei nova, mal ex c· 
t:ut:ula, cm virtude de nma lei cruc ••slahclct:eu ]li'O· 
t:csso diH'erenlc claqur.lle que se seguia pat':J clei~:lo 
tle senador, acho, repilo, qne o senado tlcvo sr.t· 
mais rio que escrupuloso, , . Quct•o que ellc olho 
para o futuro. . 

O Sn. F. ÜCTAVIANo:-Apoiaclo. 

O Sn. Sn. VI;: lHA DA Mo1"1'A: - E' pt•cciso que 
o senado veja que uma c:unara vitalicia, quo ti 
objecto de r~paro attcnto do principio democralico, 
que r.ondemna essa organi~nt:ão, deve evitar to
tlos os pretextos da censura desse pl'incipio quanlo 
:1 sua composi~.ão. , . · 

Nó3 temos tido, sonhot·es, clcirúcs muito conrlem· 
na veis; mas uma vez que o cot·pó legislativo fez uma 
I c~ de .clcirúes que promclleu ao paiz a valvula das 
nunonas, quando se levo de compo1· o senado, 
devia-se dotai-o do mais valvulas em beneficio da 
miuoria (apoiados), c n:io excluir, pnra assim n:io 
poder irá presenca do poder moderador o nome de 
um adrersnrio. 'l'odos os motiyos t!c escrupulo 
havia cruando se fez uma cleil.tlo por uma lei 1.10va 
cm. uma wrporat•áo como esta, que ti, como ch~sc, 
ohJCtlto de reparo o deseonfiança, scn:lo do suspe1ln, 
porquanto a aspiração. liberal é a tcmporaricdatle 
rio senado. · 

Senhores, acho que não é possiycl que o se
nado, reflectiudo, nno se possna de csr.rupulo 
nessa discuss:io, e se mostre favoravel dando toda 
a largueza no que pedimos para ver i fi~aç:io . de 
poderes. 

Enlrctanlo, se1Íhoros, os nobres autores do re
. qucrimonto de adiamento fundaram-se eut oulrns 
razões mui plausivcis o sem dui• ida digl\nS tl:l 
m·ompL1 ace1taç:io do senado. 

d .~··, 4o que disso o nobre senador pcl.t llahin, 

0 Sr•, IURri(IICZ de S, 1'Jceute 1 -

S1·. presidente, pe('O a palavra unir-amenl.c para 
molívar o meu voto. · 

O nobre senador pela provincia do S. Paulo tlissc 
thuito hcm que nesla rJutlst:io havia r! uns cnlirl:ulcs: 
uma a quesl:io conslilucional, outra os prorno· 
IIOI'CS tia eJci\'IÍO. . 

Quanto :l fJUcsl:lo eonslilncional, sem duvida 
t)lllilo importante, lm tio ser o principal assumplo 
do tlchalo: pnt·a deciclil·a n:io ha nm1essidade rio 
adiamento. H estam os pt·omenorcs da clci":lo, 

Votarei contm o adiamento c darei a razrro. Pl'i· 
mPiramcute n:io e cstylo do senado arlmittir arlia· 
mcn to cm tacs casos.· 

N:!o ha 11m sú prccerlonte, porque esse lll<Jsmo 
guo se nllegou, o do Cear•l \uto é cxaclo. Que raz:ío 
haveria para ~o proceder agora tlesso moela pela 
primeira vez? · 

O Sn. Snxmn.\ Lono : - J:í fiz um discurso 
mosl!'nnd~ a incgulnritlad.e do rcgi'mcnlo c pedindo 
provHlcncms. 

O Sn. ~!AllQUEz DE S. VICENTE: - Eu altcn· 
dcl'ia ao ap'at·tc elo meu nobre collr.~a. 

Dizia, porém, que mio e arlmissi vel t) precedente 
que se qnm· cstaLcleccr agom: é uma novidaelo. 
Pergunto:, este precedente continnnr:l ou scr:l por 
esta vez SL>mcntc? 

Ntlo t!uvitlo que o rc~imcnto do scnnrlo não cs· 
tcja !Jem concebido e de modo que amplie, como 
tlc~c.JUrn os noh.res senadores, o exame das questücs 
eleJtot·acs rr.laltvas ao senado. Nesse sentido o illus· 
Ire senador pelo Cear:l j:í mandou :í mesa um:1 
mot~:lo, que fom:11·emos cm connitltJt'aç:io; so forem 
neccssnt·ws noyas regms, hão de se oslabolccer. 

Disse o nobre senador por S. P<tulo, com t.odo o 
acerto, que a qucsl:io constilucional é l:io impor
l1mto, que vale um principio, c um gramle principio. 
Sem duvida a sua tliscussão h~ do occup:u· por t\ins 
o serwtlo. Desde pois que fomos tempo tle sobm, 
mio h:tncccssitlade do atliamcnto. · 

O Sn. SILVlllllA Lono :-'-E so n:io occupar? 
O Sn. liAHQUI~z m~ S. VICENTE :-!Ta de oceupar· 

stJ porque esta ú que e a qncst:io fnntl~mcntal pnm 
o senado, a tios promonorcs pouco v~l•l. . , 

O Sn. Sn.YEIIIA LoBo tl:l um aparte. 

e 8~ 0 hcnhores, que nós não temos urn parecei' 
r~l. Uvesst •. E'· uma peça manca; devendo ser 
l:c~.d.t.~le )1, tom um pli só, c portanto calw por 
(1 IOII~(Utl dous membros da commiss•io doda-
1:\ 11111.tufo·posilivarnente qne não com:ordavan1 O Sn. liAnauEz DE S. Vlr.E'TE :-A quest:io n:io 

.. vn?1:1~'"i·azCics do relator. é importante, é do mero cxpcdionlo. llavoria um 
,,. , . , . , . "' , . . , , . caso 0111. que en, cm~JOJ'a com cscrUJlul'o, volari:t 

, , ~·!o h.t~ u~Hlo,' J~O!.s, no nw~JO~ ?st.t ~·~~ nnlu. P·.~~ r elo nu lillllCn~o, o u so conlm esta elcit~:~o .ror 
s•.:IMdo-.t c,on~~llll:~ dos '.n:n~.l!l;s .~1.1 c~nll~118 ~·' 0 , f>ernambuco vwsscm rcpi·e~cula!.~Ges ela prontH:tn e 
lidO posso 'ot.u pelo pnlecol, .li c JIOIIJUU tt.lo ll.l 80 nrticnlasso qualrp.tel' rcclnma~lio. 
pare cm·, . . • . 

.!:i doi, Sr .• prosidcnlc, a raz:io tio meu volo. O Sn, Su.vm1u nA i\loTTA: - Vwra111 sim, 
'fome i parlo no dchnlo som lt•J' a inlenr.:io tlc o liowt', senhor. 
para reslnhclccer um fado histot·ieo, o tia eleir:io O S1l. Su. v1mu Louo :-Enl.:io V. Ex. nrro om·o 
do Cenr:l, mn 1]110 t.ivo alg11111:t pal'lt.', t' no IIICSIIlO as 1p.wixas de seus :11lnwsarios. 
lümJlO ·Jlnra comhatrt• a ullima ra~:in aJli'CSI'IIf:ula n 

ll I ' I' O Sn. ~n.nmA n.\ ~lo't'TA: - l'f:t rodautnt·:io, o poJo noh1'n visconde do Rio I'Oint:n, QH:tttr n.s·.''· . . . . . 
r 11 1 ,. 1 Iili :í t:OitiiiiiSSao. 

t'.Ollle~~0\1 a 1:1 lU' t'HI t~S}WI':l\':l Vil .i\ I' 1!0111 ,-,, . 1;X,, 
mas as ra~,;,;s qnt• aprt•sculi>n me lt•v:u·:uu a yolat• O Sn. ~IAIIQt:t·:z HB S. VI•:J.::;·m:- l't!dit•t•i aos. 
pelo aúiauwnlo, meus nobl'l'S collr•gas tlllt: on0:11n as minlms JII'Opo· 
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siçües.por inteiro, e depois então deem os seus diversos e algumas vezes quasi oppostos; e isto é o 
apartes. que se verifica cm todos os trilnmaes de justiça. 
· Dir.itl eu, scnhui'CS, •IUO não ha reclamação scnUo One1· uns rclacõcs, quer no supremo tl'ihunnl ou 

aquella que vem exposta no parecei' lia cOI!ll!li.ss:io. ,em~ rJimlqnet· Óntm coJ·puruoão collectiv~ que 
O que resta cullio? nesta a!lc~ar a posstl.nhdade tenha r~e expor seu pensamento, .sem duv1lia :t!· 

do engano por parle da comm1ssao. gnma rhvcrgo-sc :is vezes na aprocm~ão dos molt
''os, calia membro da corpm·a(,[O abra~a co1!! prefe· 

. O S!t. l'Ol!PEIJ: - l'arcce CJllC V. l~x. n:io leu reucia ar[n<Jlle motivo quG enteut!c convcnwnte, c 
tudo. ·vae :1 conclns:io logica. N:io púdi), portanto, duvi· 

O S E · . tlaJ·-sc fJUO houve parecer rle couuniss:to. n. SILYE!l\A Louo :- • xammou os papets 1 o I' 1 todos ? N:lo. qmwo tomar t.cmpo ao s.cnat o. que .r 1go c 

O·SR. ~IATtOUEz DE S. VICJl:'l't'E :-N:io, senhor. 
O Sn. SIL\'EIM Lona :-Pois lJCm ... 

o ~cgumte : sú votal'la pelo admmento JHll'tt lazer a 
vontade c comprazer, mas não estou :urui para J'azet· 
a vontade, !111111 comprazer aos nobres senadores. 

O Sn. M.mouEz DJ~ S. VrcJl:-"rE :-Estabelecere- O Sn. Z.\GAJ1J,\S :-E assim V. Ex.,. cx:-magistra-
mos urn pl'incipio novo ? Então IJUil!Hio nàmea- do, nega ü opposi~iio o direito <le exame •... 
mos uum commiss:to precisamos de nomear outt·a 
para fiscalisal-a ? 
· O Sn. ZAc.utus :-0 senado é r1uem fiscalisa. 

O Stt. MAl\QUEZ DE S. VtcE:\'1'E :-Qucrn fiscali
sa é o senado, é cada urn de Í1ôs. 

O Sn, SII.YJ~JIJ,\ Lono:-1\Ias deve dar-se a cada 
collcga meios. pura formar o seu juizo. 

O ,Sn. ll.~lt~UEZ DE S. VtcEN'l'E :-Temos muito 
tempo. 
D~pois tle omr o S1·. marqucz de S. Viconfe, o 

Sr. Pompeu pedia pam retirar o seu requerimeuto,, 
c o senado cunsen I 10. 

Posta a volos a emenda tlo Sr. visconde 1lc Cara
vcl!as, foi rejeitada, o proseguio a discuss:io do ]l:t· 
l'CCCr. O Su. MAIIQUEZ DE S. VIÇ!l!"1'E: -A opp~sir:io 

•leleg:mi a sett chefe po1lercs. pam li' cx:unmat·? o s1• •. ll~ompeu:- Sr. presidente, o senado 
N:ío reconhe('o ess:t entidade, tlou a fiscalis:1ç:1o a n:io quiz .ser generoso ou antes não !JUiz ser 
earla senador. justo ... 

(Ili! divCI'Sos apartes.) O Sn. F. OcTAVIANO : - Dirigido pelos seus 
O Su. l!AliQUEZ 1m S. VJcE~l'E :-Estou dando as homens mais nota veis. 

razões do Jueu voto; n:io quero convencer a nenhum O Sr. PolrPEU:-.... annuimlo ao pedido que 
dos meus humarlos cnJicgas, mas tenho o direi lo de lhe fiz c que lambem foi foito po1· um· dos homens 
dizer JlOI'fJUC voto assim. mais uistin~los que toem assento nesta casa, o qual 

01·a, .senhot't!~'. c isto n:io olfendc :.tnin~uem; t~dos n:io púde ser suspeito 1lc compartilh:tJ' nossos 
os. par!Hios poli t1~os lt'l'lll' suas tacllcas, ts!o esta os·. scntinwntos partirlarios. ~ego u-se., :is poucas yo~es 
e!'lpto de ha mmto (CUJ[lO na Inglatm:ra, qu.c tem que restam :i opposirão liberal nesta casa o thret!o 
stdo o meslre .do systema rept·eson~attv~: SI pai'· de exame cm um processo importante, IJUe vcw 
venlmn . suspc1!·~ l[llO ülll uum .lliO('ao po.do haver ao coulwcimento do scuado pam veriJi~:u· a va.li· 
uma taclJCa polttJca, porrjuc htH tle adhet•u• a cita? d:Hic da clüi":lo de urn de seus membros, oletto • ,.1 

O Sn. Sn.vmuA Louo : -Pois V. Ex. cliama pelo novo sjstem:~ "}oitoral; o ulleg:u·am-se pam 
a ·isto tacti~:t? 1~so as razoes m:us .wcongl'llen!es- ou antes 1lf~· ··-··- ~

·'· 

l 

I 

•• 

O Sn. M.lltQHE?. nE S. V1cEX't'E : - Contm o 
p:U"ocot· 1la commiss:1o n:To V1;j·o scn:ío suspeita 
de possibilidade de enganos c umis alguBJa ~ousa, 
mna espt'cio de censura :i cOillllliss:1o JlOI' n:1o ter 
estudado t:1o bem como devia a umleria do que 
Iili iJWlllllhida. 

sunas, como por multas vozes dtsse o hÇlj,eprese~-
nudor pela Bahia ao noL1·e sonallot· pcl~,1o poderm 
do MaUo Grosso. (olantes so 

I 
.i 

O Sn. ZAi:Am.\s:-0 S1·. Teixeim Juniut• doelarou 
IJIIU cr:t.m:d rt•digill:t a olim do rclalOJ', 

O Sn. ll.\lli!UilZ m: S. Yu:ll:\Til:-'J'eJu·sc at·gn· 
mt•nlatlo aqui pn1' Ulll Juudu •JLW m1u :ldlllilto lll!lll 
el)JIIU lllagislrado JIOIIJ CUIIIO huillelil polilieo. 
Dis~e·se:" N:io h:l paJ•eet'l' ......... ·" Pvl'ljlle'? 
porqw· na Pxpn~i~~:ío houve di\'t!t'gencia dnt,lJli.ntüt~s. 
Mas, senlitll'l's, n:t "o11c!us:1o houvu llJJ:UliJJJ!liadc, 
~~ eu di!.{o lJlll' lia, holl\"P n lia tle ha\'l'l' :WiltJH'tJ 
pat'Ut~f'l't,':l Pllt t~nHOS it!Ptllit~n:-;.. Qunndo o ::~t•tuv.lu 
yol:t pelaH COIIt~JWHiL~S, 11ITn t'• JIOI'qlW a I!XllO:d~·:io do 
molivos st•ja uu ttcro ext~t!llt•ult•: w'ts salu~mos qlw ~o 
púdt• I~!Jt•gill' a \lllltl lii~Sllltl WlldUsiio jlUJ' llllltii'OS 

. O l[l!C se disse, senhores ? Foi '[l.lD Lus terços, 
rlontes c o regimento da casa não JlOI'HiiCHnsa para 
se demoJ·asso por alguns dias o exam•J das ~B,. • . 
eleierro dtl Pemamlmco. Isto, desea!'llado, tJujlon\,1\ 
dizo·r •JnC antes dn justiça o do pudo!' puhlico esl:1o · --·~ '
as couyeuiencias nJL'SfJUinhns o p:trtidui'Íus, e n:To 
querem que o seNado v:l lulllllcm perdendo na .i 

li 
opini:io pul1li~a ... 

O Su. Su.rllmA Louo :-Apoiado. • 
O S!l. Pom•1w :-.. . apadJ'iuhadas pcloH Jll'l!r·l!· 

tll'nlos da ea::~a. 

O Stt. SJI,\'BIILI Lo11u :-Apoiado. 
O Stt. PmJI'EU: - N:1o Stl quiz l[llt• os poucos 

HICJIIIJJ•os da opposi~.:lo desta ••.asa til't'SS<.'lll nwi:t 
duzi:t de dias pal':t eX.IHIÍJJnJ' as adas da Plci~:1o 
do l'cm:unlmco, aecus:tda Jl"l:l iJJljll't'llS:l u jil.'la 

·, 
; 
! 
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denuncia de um importantll r-idad<io 1lo grandes 
ii'I'Pgularilladi!S. · 

Pot· q.w, sanho1·es? Porr1ue se disse que o regi· 
monto ma dava com mgonc1a que se j u lgassee das 
eleil!ões, e ora eontm os precedentes concodorem-se 
algÚns dias do demora ram Verificar a VCl'da· 
do ou falsitlado dit deunncm I Fique mais esse facto 
consignado para gloria da situaç:to. 

LOI'antoi'mo, Sr. presidente, pam ao menos arli· 
cular mn pl'OI.esl:o contra o pa1·ecer da com missão, 
I{Ue julga valida essa cleiçiio senatorial do Pornam: 
huco, nao só quanto :l sua eouclus<to, que reputo 
cont1·al'ia :l lei o ao facto, como principalmente com 
rola0Uo aos celebres considerandos, que julgo fal· 
sos .. ' 

O Sn. SILVEmA Lona :-Apoiado. 

Por exemplo: quem ·tinha do valar para eleitor 
podrria fazei-o para se climinat· o conselho de 
Estatlo ou a vitaliciedade do senado ou a nossa fi. 
dalguia. Ou mesmo corn rolarão ao modo. Se em 
vez-de votar para 10 elcilorcs, votasse para vinte, 
por Olll'to a sua eedula mio seria toda apurada, 
porqlw votava conlr:t o Jim, a que fora chamaelo, 
ou po1· modo diverso da lei. Logo o tal principio da 
soberania do povo, que d:l esse considerando, isto 
é, que o votante nossa occasi:io é superior :l lei, é 
falso. Digo mais,quc eperigoso,po1·que,partindo es· 
se asserto ele pessoa Ião elevada, que passa por ora· 
culo c por um elos sustentaculos do throno, póde o 
poi'O realmente tomar ao sorio essa lisonja cor!ezã e 

O Sn. POliPim :-. . . contmdictorios ... 
O Sn. Sn.vmnA Lona :-Apoiado. 

persuadir-se de que na occasião cm que vae depo
sitar a sua codula na urna ou é chamado aos co
micios elciloraes é com elfeito soberano, c na sua, 

. soberania oiunipotente póde exigir mais do que 
aquillo que a IOJ o chama a praticar. 

Senhores, o que admiro mais é que partam se- · 
melhantcs assertas de homens dessa ordem, que 
gozam dos fóros dos ordeiros por excollencia deste 
paiz. Se isto fosse proferido ou escripto por um 
liberal, estam perdido sem remissão I Estava lan· 
~ado· eternamente no index como o maior dos anar· 
chislas, salvo o direito de fazer penitencia e dizer o 
contrario depois. 

O Sn. PoMPEU :-... per~gosos ... 
O Sn. ·Sli.YEU\A Lona :-Apoiado; anarchicos. 
O Sn. Po~IPEU :-... illegaos e altamente inju

riosos ao partido liboml ; jü que o senado não qiwr 
consentir que se examinem ~ss~s papeis, onde csl:l 
a conllcmna"l1o elo processo elc1f.oral. 

Felizmente esse JH"eamllulo, que cm al:.;uns de 
seus capitulas p_oderia f!:;nmr no ~lireito puhlic.o c!e 
Baheuf, não foJ subswpto pela Jllnslrada matorm 
da conuuiss<\O do poderes. O p:n·ocrr de que se t~·ata 
tl apenas ass1gnado po1· um de seus membros, v1sto 
como os oui1'0S · dous assignaram com rcstric~ües, 
posto que não dedararassem quacs eram essas res
tricções. Tenho de considerar o parecer da com
missão pl·imcir;menle quanto aos consit!erant!os; 
em segundo lo~ar quanto à sua apreeiavão e con
clus:to; e ainda subdividirei esta parlo em rpwsliio 
legal e questão de .facto. 

Quanto aos seus considerandos j:í disse que al
~uns dolles eram Jillsos e perigosos; Com elfeito, 
~~·. prcsit!cn!e, chamo a altcnção de V. Ex. para 
esse período. 

j1;.0gkr o primeit·o artigo dos considerandos : «lllu 
Sen!J~~ticion:u·io julgamlo e1ue a. reforma cleil~

lodo 0 Inv' poJ,' ht~ ai'J"ancar aos elmtores a sua lt
sellou co1~onst.ttuc!onal, constrangendo-os a vota,r em 
fielmentv.~u mmona. Nos governos rcpl:csentatlvos, 
liberal llm cm que o IIOI'O é real e cuunenlemente 
di•n··•?.no : il quando aura .a cetlula na m·na; nesse 

Ha quasi 30 annos, que na camar~ tlos Srs. deputa· 
dos e em uru escl'ipto notavrJ o hom·ado Sr. Zacarias 
sustentou o direito de resistencia, direito, Sr. pro· 
sidento, que resulta do nossas leis, tliroito que está 
na consciencia da humanidade, direito que tem sal· 
vario a cirilisaç:io do mundo. Entretanto, senhores, 
ainda hoje tl argnido como fautor de revoluções I 
Ainda hontem, lendo alguns discm·sos do Sr. vis· 
comlo de Nilherohy, quando fazia apologia do terço, 
vi que por vezes elle citou o Sr. conselheiro Za· 
carias . . 

O Sn. ZAéAnr,,s :-Como rerolucionario. 
O Sn. PoMPEU:- ... como revolucionaria, in

ventor do direito da revolução; c todavia nunca 
osc1·evcu lhilso da ordem desta, quJl acabo de ana· 
lysm·; the.~e que assentaria melhor no contrato .1ocial 
de Hosseau. · 

momento é elle, quanto :i hbcr.dade do. voto, ~upo
riol' a tudo, c sct'HI absurda e JncxcrJmvcl a lc1 rruc 
se inlel'pretasso coarclando essa 'liberdade amplis
sima. I) 

Senhores, este pel'iodo involve u.ma falsidade c 
um pcr1~0: Falsidade, .POI'fJUC o cHI:ul:lo chamado 
aos COnllCIOS a CUllljll'll' 11111 d~VCJ' lega) tem SO· 
monte o direito do votar pam o fim :1 que é 
chamado c pelo mo1lo porque a lei dolel'Jnin:t. Pot· 
consequoncia ?ssc direi.to ú limita~lo. e cil't:!llll· 
Rct·iplo pela lct. Se ello ltvesse esse du·ctlo omn1po· 
lente, sobm·ano,qnc llt_e deu aqui esse considnyando, 
potlel'ia nrssa occasliio \'Olnl', n:1o p:tl':t oh.reclo a 
tfliO fosso chamado a yol:u·, mas Jlara oul!·o divct·so. 

Que soberania do povo ! Soberania para sei· rece
bida :l ponta do bayonetas o du relles quando essr. 
pobre po\'O comparece :i. urna eleitoml, sem se1· 
delíaixo da protecr.:io da policia. . . . . . Esta il quu 
é a soberania que elle !rrn encontrado sempre, 
pl'incipalmente qua1ulo quiz tomar ao scrio o em· 
ponho du honra. ' 

E a par, S1•. presidente, da omnipotencia que o 
Jll'eambulo do parnccr concede ao povo, pondo-o 
acima das leis, podendo dispensai-a, porque ellu 
nao pú'do sor coa1·ctado nossa occasifio, a par dessa 
omnipotoncia popula1·, o mesmo parecer thi igual 
omnipot,mcia ao poder executivo, quando diz que 
o governo, no decrnto que expedia para execuç:io 
1lestn lei, podia suppru· la~nmase allomr a lei, 
modilicnndo·a, islo é, dispensai-a,· ordenando que 
se urro observasse o yoto inwmph1to no primcu·o 
gt·:\o, 

Eslrauha con!r:ulic":ío oconfusiio,scnhort•s, cnlro a 
y0r .. 1 - ~~ 
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demagogia e o cesarismo I Ora é o povo soberano, sidera veis possam ter e tenham :eft'eetivamente seus 
IJIIC dispensa n lei; ningucm na occasicro tla eleição representantes na assemliléa geral legislativa ... 
púde coarctar-lhc o rliroito; ora e o govemo suzc- Depois deste comiilento illei, quando Ira lava-se 
rano, dispensando a lei po1· um regulamento, a pro- de legislar, vem agora o nobre autor doa conside
tcxlo de que a lei fora omissa; c por consequencia l'andos dizer-nos: Não ; o terço é concess~o facul· 
lha incumbia completai-a I Com esta theoria, se- tativa e nfio determinação imperativa ... -Onde 
nhores, não ha nada qnc se não. justifique I Nada cstil a verdade ~ Quan<lo o illustmdo Sr. visconde 
que se não approve: a questão é sabm· a Cjuem apro- de Nitheroby dizia-nos o que acabei <le ler, ·ou 
veita o facto I Que justiça I Que juizes I agora quando escreve este parecer? · 

A illuslre com missão, ou antes 'o autor !los con· Enl:io o nobre visconde levava tão longe a ga-
sit!eran<los, descobrio que o terco, que a nova lei rantia que a lei concedia :i minoria, ~ue contava 
eleitoral conferio <1 minoria, é "simplesmente uma como certo que o partido da opposic~o liberal mau
concessão facultativa e não uma detel'minaçüo ÚIIJle- dai·ia infalllvelmente 30 membros illlamara tem· 
l'ativa .. Eu lerei esse trecho dos considerandos: JlOI'aria. Eis aqui suas palavras : " Um projecto 

" O lerr.o significa o meio de operar a força rela· desta ordem garante a victoria á minoria em tama
t.iva das irléas ·politicas sem exclusão de. nenhuma. uha escala, que dá 30 Jogares na representação 
E' um elemento de vida para os partidos, que nacional.,. · 
lenham raizes bastantes. 1\las nos Jogares onde uma V~·se, portanto, Sr. presidente, qual era nessa 
opinhio predominar, a ponto de representar a occasião o pensamento que domin:wa o espirito 
maioria necessaria, não só para os dous terços deste illustrado senador, isto é, que o terço que 
c.o111o lambem para o terço restante, nada haveril a lei garantia.cra uma cousa reaf, que o govemo 
C[IIC oujeclar1 e . a eleiç:to uniforme será p~rfcita· nãe podia obstar; e que em virtude ,deste direito 
mente consl!lucw~al e legal. O !err-o e . assnu t)ma a c:unara dos deputados teria com certeza na le· 
wncessfto facultatiVa, não uma determmaçiiO un- gislalura seguinte, pelo menos, 30 membros, tan· 
perativa. " • tos quantos arithmeticamente resultara da disposi· 

E' um principio falso, absurdo. Falso em face da ção ila reforma. 
lri; c a!Jsurdo, contradidorio com o que aqui nos Mas diz-nos hoje o nobre senador : Não; o 
1lisse o honrado rehllonla comnliss<io, quando cm ter~o ó uma concessao facultativa e não uma de· 
i8i5 sustentou essa lei de terco. Em vista deste termina~fio imperativa. -
principio,o yotantc não é obrig:i<lo a formular a sua Senhores, eu faço distincçilo: o terço póde ser 
lista com os tlous terços como ordena a lei, porque uma concessão facultativa, quan!J ao resultado final; 
isto e uma concessiio facultativa.! De sorte que mas é sempre condição imperativa, quanto ao modo 
11U:nulo mna parcialid:1de, que tiver o apoio do da eleiçl!o. Eu me explico. 
governo, julgar-se com direito de, em um logar Supponha-se que na parochia tal uma opinillo 
rlatlo, dispor da tola! idade dos votos, pMe dispPnsar tem uma maioria tão consideravel que.póde fazei' 
a votação <lo terço on do voto incompleto, porqu~ os Ires terços votando em duas listas, ambas, porém, 
ness11logar pódo Jll'edominar sua· opinilio a ponto de dous ler~os. E' obrigado to<lavia · o votante a 
de representai' a maioria neccssaria, taillo para os pô1· sua cmtula com dous terr.os. Eis ahi a dis· 
dous terços como para o lerr.o restante,. e nada posição imperativa .. Mas póde-se combinai' de tal 
lm que olljcctar! ·' sorte que o resultado seja ficar aquella opinião pre-

Quc doutrina falsa perante a lei e perigosa na dominante com os tlous terços e com um terço, 
exeeur.ão I · isto é, . com a t~tali<lade, p~rquo, c~mq~anto seja , 

A lêi, que foi inici~da na outn camara pelo o e·spmto da le1 fa.zer respmtar as mmoms, quae~;-. _ _..' 
illustre candidato de euja eleição tratamos, como a quer que ellas seJam, para gue tenham ]/:'.ilíre~en· 
ultima panacea que se inventa1·a ou descobrira afim tante~ no parl.amento, t_odav1a a lei nili,,~ poderia 
de depmar as eleit~ões ; essa lei llisr.utida aqui c com 1sto coagir ou obrigar a que os v'l":otantes so 
susteulatla ent:to com Ioda a forra pelo illustre limitassem simplesmente a votar em 11o\ ·us terco~, 
relator da commissão, autor dos considemndos, ainda quando tivessem uma margem imm~:·,nsa para 
ctueria que o terço nuo fosse simplesmente uma fazer os Ires. ' ;!J 
garantia, mas sim um direito imprescri]Jtivel: essa !\las o cspirito · da lei não foi este, quil ~~;,1 1\ 
lei poilci·:i hoje ser assim entendida por quem a um abuso favorecido pelo governo, e contra esse. · 
commentou de maneira muito diversa~ Eu vou ler abuso aqui esbl a opinião do S1·. visconde de Ni· 
as Jli'Opl'ias palavras do nobre senador, xeplicando lherohy para pi·oval-o. 
ao scn:ulo a lei do terço. · · Diz o honrado senador que esbl ii minha esquerda 

Dizia o S1·. visconde tlc Nillwrohy, sustentando (o Sr. 'l'eixei1•a Junior) quo il esse o pensamento; 
com torla emphasc esta .lei, eu tão projecto no se· mas nilo il esse o pensamento que est:l nQ relatorio. 
nado, em 2 de Agosto tle 187ü (Lendo) : Portanto, Sr. p1·esidentc, este considerantlo é 

" O SI'. visconde de Nitlw·oliy :-S1·. presidente, falso, i\ i !legal, porque est:l em opposição com o 
eu trato 1lo fazer pondcrn\'ões sohro o systoma que determinou a lei, o a opini:io autorizada de 
adoptatlo pelo projecto, isto t\, a limita\':io do quem aqui su~tentou·a. 
voto. A Jll'olecçfio das minOI·ins mio sa limite! n uma E, applicando este considemndo ii hypothcse, 
WIIJJ!es aarmilirt : uma 11erdatlairn e lwtl ]n•otecçao pergunto: quem foi que disso :1 comruissffo quaes 
elas minorias e da esseucia do projedo. A lei de· CJ'aJn ns freguozias ou nucleos de popula1~uo da pro· 
ci'Oia s11apta IHillll'a llliC Iodas as pareialid:uloH eon· vincia do Pomamhuco onde o govllruo podia fazot• 
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,_. os h•cs ter~os ? Quem foi que lhe disse a priori que (} Sn .. SILVEm.~ n.~ MoTTA:-Nfio foi a com· 

f 
os liheraes nilo podiam fazer o terço do eleitorado missão quem disse isto, foi só o J'elator : a ·Com-
nessas fraguezias, que concorreram á oleifiilo de missão repellio isso. 
senador ? . Seriam as hayonetas e as actas fa sas? 

O Sn. PoMPEu : -Pois entilo retiro a expressfio ~Por conseguinte ainda é falso este principio, que 
d1z : com relaçfio :~ commissão; mas quero 3uc sou rc· 

· • Não só para os dous terços como lambem para lator nos prove .o ~uc acabei de c1tar sol pepa, em 
o terço restante, nada haveJ':I que objectar,, due incorrem aque les que accusam sem provas c, 

Se o terço, Sr, presidente, é uma concessão gra· csafiados a provar, recolhem-se ao silencio. 
ciosa e facultativa, como tliz o considerando, para Deus queira que este sarcasmo cruel, que se atira 
que a lei o exigia ? Para que nos occupamos mais hoje :l.opposiçilo liberal, um dia lambem nilo seja 
com isto ? O nobre· senador que está á minha es· devolvido .áquellcs que audazmente nos ferem por 
querda concorda ou nfio com isto ? O lerr.o ó fa· essa maneu·a t . · 
cultativo? · • · Nem sempre Mo de haver vaceas gordas I 

·o Sn. TEIXEIRA. JuNJOR :- Quanto ao resultado 
Deixo de parte outros considerandos c passo 

ao parecer da commisscro. . 
não ha duvhla alguma. O parecer da commiss:io póde ser considerado 

O Sn. POliPEu :-V. Ex: não póde tlizcr o con· debaixo de dous pontos de vista: i •, pelo lado 

• Iraria disto; ~or1\fu esta intcrweta~ão é a unica 
constitucional c legal; :!•, pelo lado tlo processo ou 
do facto material. 

que se póde ar. s, se é facu tativo, entilo aca· O primeiro ponto · aimla pMc dividir-se em 
liemo~ com este engodo. duas theses : a prim~h·a quanto á execução lia lei 

O Sn. ·Ti~IXElliA JuNIOR:- Facultativo quanto com rcla~ão ao voto mcomplelo; a segunda quanto 
ao resultado ; nem se póde dar outra interpretação. á capacidade legal do illustre candidato esco-

O Sn. SILVEillA Lono: -Mas ·a lei tornava obri· lhido. · · . 
gatol'io da parte tlaquelles que se comprometteram Quanto ao nonto legal, cmquanlo :1 questão con· 
gela realização do pl'incipio. Elles deyiam prestar stitucional, 1 igo que a lei foi violada em sua cxo~ 

· 10menagem :i sinceridade com que se adoptou isto cução; ~ue a lei, man<lando que a eleição primaria 
c não violar a lei, que elles proprios fizeram c ín· fosse fmta pelo voto incompleto, o governo Pm seu 
terpretaram. mgulamcnto determinou o contrario: violar.:1o au· 

o Sa. TEIXEIRA JUNIOR :-Onde a oxposição niio 
daciosa do poder executivo, que a pretexto' de re· 
gulamentar a exccuçiio <la lei, a alterou e reformou 

puder eleger o terço, o governo ha e violentar ? em ponto capital.; c essa ordem do governo sei·vio 
• O Sa. SiLVEm.\ Lona :-Mas mio empregar os de n?rma J:ara que nas províncias onde so Erocedcu 
I ~ei?s que empregou para desp_ojar o povo desse a eleiçiío e senador so observasse não a le., mas o 

direito: decreto do poder executivo, 
• O Sa. TEIXEIRA JuNIOR :-Isto· Parece que a commissilo em seus diversos consí-é outra questão, 

rJue resta provar. derandos ncro nega inteiramente a disposição d:L 
lei, mas admitte a omnipotencia de Cesnr, isto é, 

0 Sa. PRESIDENTE :-Atlenção I o llecrcto do governo supprindo lacunas, e <liz : 
O Sa. l'oMt'Eu :-Passando além, Sr. presidente, " No caso 1\e ter ermlo o governo, este ct'l'O rrue 

i l entre esses celebre.~ considerandos, cm que apenas alcance pódc ter? E' .unJa bagalell:1. " . 
. ligeíl'llmente toco, sobresahe aim\a um, cm que se O Sn. SILVEIRA M 1\lorTA :-Isto não é da com-

- Íl'l'ÕMü!· .~. 1opposiçilo liberal uma offensa gratuita. missão, tl do relator. . . 
Senha!~• não basiou que a o1posiç:io liberal cm 

O Sn.. POliPEu:- Portanto, não sei se p1·eciso 
,; 

- lodo o Im erio, confiada nessa ei que o monarcha 
sollou co 1 :1 honra de sua palavra, de que sel'ia gastar algum tempo cm demonstl'llr que a lei ' ' fielment~ executada ; uiío_ bastou que a opposição man<lou o contrario do que díspoz o regulamentá, I 
liberal,)tlebaixo dessa confiança, se apresentasse a por~ue parece-me que a este respeito estou <le ac· \. 
<li"'l'"all' as qualificaçCies e depois as eleições o fosse côl'l o com .a nob1·e commiss:1o. Se, porém, restadu· · 

' •• do uma e de outm perfida e violentamente exclui· vida no espírito <le algumn, procurarei <lemonstrar 
da I Ainda em cima havia de ou vil' da commissão de que a lei pela qual se foz a eleir.fio t\tl Pernambuco 
poderes mais uma censura gravíssima, uma increpa· c de outl'lls províncias nmndav:i que a cleíçffo pri· 

(' ~~~o injusta, qual a de que, se a cx_periencia não ma ria se proccllesse pelo voto inc.omplclo. 
' (. coJ·rcsponueu a toda a expectativa, fo1 porque a op· V. Ex. me permillir:l que faça uma confronta~~:to ~ 'I posiç[o de plano muito concorreu direclamcnte para da lei, do proJecto !{lte veio ao senado, e do rogn· I' 

que maior nfi~ fosse o msultado da applicação tlo lamento do governo. • 

11\ 
. systemn da lo1. A lei determina o seguinte (lendo): . 

Ora, senhores, cm cima da injusti~a ainda mais esta " Art. 2" § 21. Na eloiçfio !lo senador observar-

) 
a11'ronla I Desalio a nobre commissão do poderes se-hn o seguinte: L" A o1·ganizaç:ío das mesas pa· 
para quo cxhiba perante o senado os fundamentos rochiacs para a eleição dos elmtorcs esfteciaes, a 
~uo teye pa1·a este asserto ; quo nos diga quando ortlem dos trabalhos e o modo de procel er :1 elei· 
o i que a opposiçffo liberal de plano concorJ·eu para ç.fio dos cleitot·cs serão os mosmos estabelecidos no 

; ' 

J "desacretlilar_a lc1. § ~" deste artigo. " · 
\I 

'I I 
' \ i 
I . 
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Note V. Ex. a t!isposi~:io deste paragrnpho cm (nfio cnh·o aqui na quest:io de fr·aude), 'alterou a 
todas as suas palavras: o modo de procedm· tl clei· tlisposit~:lo da lei, e mandando, contra a disposição 
ç:to t!e eleitores; isto q ucr dizer em rclaçüo :l dis· do artigo citado, que se fizesse a eleit~:io de eleitol'Cs 
posicito do pamgr•apho anterior, qrte para a clciç:io para senadores com o voto completo. 
de eieitores cspociaes a mesa devia ser organizada V. Ex. sabe que o pr·ojec!o vindo ela outra ca· 
do mesmo modo ·que para a cleiç:io tlc eleitores mara consagrava o pnncipio da representação tias 
geraes. · minorias cm todas as eleições- ele camaras muni· 

Tanto é assim que a nobr·n commissiio suppõe cipaes, de eleitores, de deputados provinciaes, do 
que o governo errou nesta parle; mas um·illustre deputa tios gcrnes e de senadores, bem como no 
escriptor accrescentou qne com fr·audc, e en cr·eio segundo gráo da elciç:io. 
rruc é diffieil elefcndel-o, porque supprimio palavras Assim passou aqui esse projecto cm 2• discuss:io. 
e accrescentou outras. · Na:!", porém, :l vista de consielera1~õcs apresen· 

Eis aqui como o governo, regulando esta ma teria, tadas pelo meu .nobre amigo c collega senador pelo 
o fez de tal sorte que alterou o sentido do artigo da l\lamnhüo, e sustentadas depois ainda pelo nobre 
lei. Disse isto no regulamento: senador secrcutrio o Sr. Cmz l\Iachado, foi limosa 

"Nas eleições de eleitores cspcciacs (ar!. i2ti do uma emenda suppl'imindo o que, Sr. presidente? 
tlecreto),que devem votar para senador·os, se obsor· O § 2:!, eruc dizia: «Se a elei(~iio for de um senador·, 
varão, quanto á orgauizaoão das mesas par.ochiaes, cada cl8itor vo.tar:l em dous eidad:ios, e, se for de 
:i ordem dos trabalhos e ao processo ria eleroão, as · rlous senaelorcs, votar:l em quatro." · . 
ehsposiçõcs estahelecidas para a cleiç•io dos eleito· Suppl'iuüo-se este paragr·apho c continuou o mais, 
res geracs. " . De lJUe se !ralava? '!'ralava-se da elciç•to em 

Note V. Ex. que na lei nüo se fttllil em JII'Ocesso 2• gr·:lo, por•qne, rpmnto :i clci('<io rio i" grán, a 
rle cleirão; Talla-se no modo do JII'Ocedm· :l eleiçrio de for·ma~üo do eleitores para deputados provinci • .u;, 
eleitores, e o decreto rio governo supprimio as pa· para deputados gemes c par·a senatlorcs, eslava Ira
lavras-modo de proceclc!o ii r.leit"lo de el~ilores-, tado e votado anlcriormente no rrr!igo e paragra· 
porque queria insmuar que ~!Jnelle :tr!igo da lei tt·a· phos :mtecedentes. 
lava sómente da orgunizaç:1o dos tr·abalhos da mesa O ~ 22, que foi snppl'imido, como disse, referia-se 
e n:io do modo ria cleiçüo dos c.leitores; qne ali•ls :í clei("io secuntlal'ia; manrlava que se observasse • 
era o modelo, a que " se refena nesta parte, por o principio tia minoria nas listas rios eleitores; e o 
isso disse ao JI1'0cesso da elei('<iO, as disposir.õcs es- senado assentou ent•lo quo devia continuar o sys· 
tabclecidas para cleiç:lo de oleilorcs geraes,, accrcs· tema antigo, isto é, e1rw em 2" gr:ío votassem os ele i· 
contando ainda mais por sua conta: «Cada votante, tores em lista completa. Ficou sômcntc o principio 
porém, incluil'ií em sua cedula tantos nomes quantos do volo ineomplcto no :1.• griio· para todos os 
forem os eleitores que a p:irochia iler. " eleitores c o voto completo no 2" pam senador. 

Eis aqui a suprcssilO e o accrcscimo, que parece S:llJo o seu ado que, e1uaru!o h·alou-se tio alterar 
muito malicioso. · a lei eleitoral Jlill'a a croa!;•io de circ~tlos e distl'ic~os, 

Por·tanto, o poder executivo ar·1·ogou-se o direito, houve nma renilid.1 qucst•to a respello da conslttu
Jlão só de supprimir palavras tia lei, como de accl'CS· cionalidade de mandar fazer a Qlei~ilO de deputado 
centar outras para adulterar-lhe inteiramente o scn· de um modo diverso da dos senadores, porque, de· 
tido. (Apoiados). tonninando a constilui(~ilo no ar·t. IL3, que a ebição 

Esse acto, que a conuniss:io po1ler:l ehamar er'l'o, o dos senadm·es seja feita pela mesum maneira que a 
Sr. conselheiJ•o 'l'iln Franco rlestlc o anuo passado, dos deputados, lUas cm lista. tríplice, pareceu que 
rJUamlo publicou este commcntario ao decreto do go· se ia ferir essa regra. 
verno, qualificou do seguinte modo: ( Lm1rlo). . '! d' .1 ·"' · -··· 

" Para não respeitar a lei da ultima reforma, o Ques!wnou·se a resper o, rzenuo-sequr.,.·-
voverno imperial usou da ji·aurle na redacP.ão deste constilui(~:to, mandando fazer· o~ el~putad~;S J·'anha 
c ,. tl'ictos c os senadores por· provmc1as ; m '...a u . 
artigo;porquanto,dizcndo a lei exprossamontc-orga· a reforma, ficando assentado que a mes/lla ·:!dado ~e 
nizafÚO das mesas, ol·rlcm dos trabalhos (das mos· 1 . li t't · 1 f · l 1 ' depots 
mas mesas, sem duvida alguma) e principalmente- 1 0 que la 11 a cons r lllÇt o, re erra-se : 0 er,~ 1 · 1 1 · mana, is lo é, que a cloi(~:io primaria par:lrl e se·. 

( 

IÍ •• 

I 

modo de proceder :l cler('tlo tos e c1tores- o governo dor·cs rleye ser feita da mesma manoim qtlê. piLIW"· .• 
imperial trocou-modo do procedcr-por-pl'ocesso deputados; por· consrguinto, siJ a eleiç•io primaria · ·- - -~ 
-o supprimio- de e/ei/OI'cs-para fallartle-eleiçtio pam eleitores de deputados é feita cm lista incoru· 
- ~ poder assin~. applicar :l elerj!tio e!a mesa a. dis· piela, a cleiçilo rle elcitoriJs pam senmloriJs devo sr.r 
posJ['1LO que a lm expressamente relere c app!Jca :l feita ria mesma maneira. Foi este o pensamento fJIIC 
cleiçúo dos cleitO?'es I actuou na outra eamam c no senado quallllo se Ira· 

E com esta fr·audo bastou-lhe accrcscentar rtue o tau da elcit"lo do vot.o incomplel.o, 0 pensamenlu do 
volanto volal'ia em tantos nomtls e[u:llllos os eleito· respeitar o Jlr•occilo con~titncional, que manda fazer 
res da parochia, para do um simples traço de pon- a oloit~:lo da mesma mannira. 
na annullar e completamente dcsll·uir o sys!oma de 
refor·ma relativo :1 elciç:io Jll'imal'ia I " Qual ú a ••ltlir.ão da mesma m:fneir·a? E' a eleição 

Este Jli'Olesto, levantado em mciados tio anuo [H'imor·tlialtlo eleitores; os oleilon's dos senndortls 
passado, accusamlo de fraude o governo, não leve n:io potlem se1: feitos sonão pelo mesmo mo~lo e]n 
resposta, cleiç:lo dos cloJlor·os dos rloputarlos. Quanto a eler· 

Porlaulo, o governo, sciente ou iuscientemenle, rão secuudaria, eutonllcu·sc fJUC a esta não so reli· 
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riam as palavras -tia mesma JHaneira- da consti· do povo na occasiil.o tia& olei~~tíes, podendo não se 
tuiçffo. importar com a lei. As províncias ll<io podiam votar 

IJe conformidade, prll'lanto, com esse prece i to do outm rnancim senão em virturlc' dessas instruo· 
constitucional o com o projecto que veio da outm ~6cs do governo. Porem ellns Jizeram urna obra 
camara e do que apenas so eliminou o ~ 22, Jieando inut.il, poi'CplO obmlecoram a um acto illrgal. 
inteiros os outros, que se refcl'iam :l eleir::io S8!\Un· Se cstivesscrnos cm oulms épocas, por exemplo, 
d1~rm, e de conl'9rmidn!IO c9rn os prce"urlcnles, a no pi'Ínleii'O rptalriennio do nosso svstcma parla· 
le1 da reforma eleitoral eHtatu1o que a r.l!:k:io pl'i· mentar, esse ministro scl'ia accusado pr.rantu o 
maria, quer pam do]lulados pr·ovinciae~, l(l.Wl' pal'll pnrlarnr:nlo pOl' ter rn~nifostamenlc infringillo a lei. 
deputados gemes c de sen:tcloJ·es c callt:IJ'as utuni· llo,jc diz-se:" O rrne importa nm erro do govcmo?" 
cipaes, fosse feita pelo voto incomplr:lo. l'ortaulo, ,.;,., pt·esidonle, julgo ler demonslmdo 
. Mas disse a nohi'C commissão em um tlos &ms a minha pl'imcim lhese, isto é, que a eleir:ão de 

considemndos que o governo em seu regulauwulo l'c•J·nmnhuco, assim corno as outras scmrlliantes :l 
podia suppriJ· a lacuna r[tlü npparcda na lni. fine de que se trata, feita expressamente contra a lcltra 
lacuna, Sr. p:·esidenle ? Pois o governo tem crlín· ~la lo!, omho1'a pül' um decJ·cto. do governo, rJ f!llllt~ 
petoncia para supprimir lacmms tia lei·? 1pso ,Jitl'e, 

· , , . . l'or conseguinte essa eleição n:1o pude ser apro · 
O Sn. ~n.v~llnA9 Louo :-Iom essa pari.Jcula de vada. (Apoiados). 

pa!lcr lcgiSlaiJI'O · • · E dmn:tis, St·. presidente,' .foi • rlemonslrarlo 
O Sn. Po)IPJW: _ Vnjamos 0 que a constituir·.;io exuheranlepwn~e pelo_ illus!ro. S1·. Dt·. ~pam,i

dctcnnina relativamm~to aos regnlnmcntos que 0 non~~~· cHia:lao IIJtiiiO thslmc.l~ .. da .P'~.vmc.H~ 
governo pódo cxp.odu· para !Jo:t cxncur::io d·ts lois do I olnamll~Jco,. em nome do .p •. u lido ]J!J~Ialtl;l, 
.Art. i02 da couslilnir'lio E 12 : • ' quell:t p•·ovtncw, de que S<J fez echo e m~gao; !01 

" Co1upolc ao pmler r:·!ceulivo expcLlil' os d • domo!Jslrad?, d1go, Clll uma rep!··~~onla(.'ao que se 
erelos, inslrur)flrir.s 0 regHlamentos arlcquados e:i adl!l.]Uilla a esta papcllaLl:t rias eiOJÇUIJS de ~'c'I'II~Ul· 
hoa cxcctwlo d:Ís leis. ,. buen, rJne, dado rnesmo que s?n!enle o partalo llbc· 

Onde cs"t:i neste arli"O da constitui(IÚO . 0 poder rnl votasse ou ple_ll~assc a ole1~ao narluellcs logaJ·es 
tle ampliai' a Jci de Sl~ljll'iJ' lacunas, i!Cl'C\'Ogar a <!III f[IIC _fr:z :t .L'l~·l~·aO ral'i\ , tl,epu!ados, O resu]la· 
1, ? ' rio da lista lrrphcc sena tlillcreute daquel!e que 
'·
1 foi aprcsenl:ulo :l Coru;t; um onli'O individuo, 
O Sn. SILVEII\.d,ono: -De atteutar cont1·a ella. o não o fJUO figura em temeiro log:u·, seria eon· 
O Sn. Po~tl'Iitl :-Eis o cesarismo do que fallei lcmpl:ulo na lista, o Sr. 'fhemloro Machado. N:1o 

c que os consirlcrandos do parecer elogiain, a par do lenho aqui Jli'OSüllle o mappa cm C[UO isso vem de· 
pod~r LliscricioJ]ario CJI~C os mosmos l'on~idel'llnclos monslrado; não posso por isHo Jallar com os alga· 
attl'lhuem no poro omn1potenlrl, na occas~:lo r.m que rismos; mas a substancia ·!Í esta: se o partido li· 
dá seu rolo, no ponto de n;lo poder set· coagido :t hera! naquellas fl·r.guczias em que rlisputou c fez o 
restringir-se :i lei, quando é falso isto... tcl'<:o p;u·a o cll'itrwado de tloputados, tivesse vo· 

lado igualmente pam eleitores de senadores, o re· 
O Sn. S!LVElll.\ Lona :-Essa parto do pnroceJ· é sullado sel'ia outro. 

uma confiss;lo de culpa do gorcl'llo · Mas sabeis o que a isto J"espondo ingenuamente :1 

O Sn. Po~ii'IW :-... t.amhclll o pat•ct·.cr coucetle commiss:1o 'I E' rJUe u:lo yalia nada essa allera~~'1o, 
ao cesaris1nrl o poder discrkionario do alterar a pol'fJUO aHnal o iJlustre S1·. conselheiro JOJ1o AI· 
lei I Om entenda-se isto!. . !'rodo semp1·e era rolado 11:1 JiHta! 
"''"~···--i:l disse, !:lr. presidente, que o gol'crno Senhores, Cl'eio IJUO com cll'uito os lionrados 
valcanhs\ lei malidosa ou n:1o malidrrsa!llf~llle; membros da maial·ia da ·eommissao n:lo suhscre· 
mora qu~t~o l'lllro na quesl:io de momlidmlc do voram lambem este cousiderallllo. A constituição 
de sena~!' gov.:ruo, se J'oi solll!Hito um CITO ou manda fJLW se nprcsr•nle :l Corrla uma lista triplico 
Alft•edpt"lJIOSilo !Jr:lll iuleneional; alg-uem j:l o pnm c lia escolhrJI' um .dos Ires; mas, d;Jsdo que se 
escollulou.de Ú'litulr:, mas n;io eulro uesla quo•s· pr·r~ra i]II<J cm wn:~ hypollwse d:u,la .a.lista lripli~r: 
.~.11.0• [lroponho, JlOI'Úlll, r.•sla outra: n1~onlwcido o sr•rm oulra, euli'ill'm 11111 rp!arlo mcliwluo e sena 

• Ol'l~O 1lo gownw, <JUO 1Pgis!on conlm a lr1i, pó!lll dimiuadn nrn da<Jil•'lles !JUU Jlgnramnella, deixa do 
aproveilar o I'!'SU!Iarlo rlesso neto illr•gnl '?Pó riu J'a- hnver lista tdplice. 
Z<JI' olira nlil um :w!o rceon!Jocido o c~pl'essamoutr: 0 Sn. Sn.n:llt,\ n.\ 1\[oT'I'A :-Apoiado. 

· contrario :i lei 'I Quantas vezes, S1·. presidr•nlc, ]lOI' 
111n si1nplcg :wiso IIIÍnisl•ii·inl dr•clai'!llldo qnu a lei 
em tal 011 ln! ponto wfo foi ohsnJ'I':I!l:t, /llllillll:t-se 
urrut eloi~~rro, quaulo ma h; nt~hando · so JII'Ovndn, ii 
Yistn do qnc :wa!Jo r! e rlenwnsl.i·aJ', r]IIU o r].,e,·elo do 
{.,'01'<11'110 all<'i'Oil eorllpl•~l:tll!('lll.ü a lei~ ;\llorou, di
l_;o uu, nHu]ifieou P cnniJ'ilt'iou. 

Entendo, poi~, seJdJDI'rs, ljtW o dtH~J·ulo u:io podia 
1leixtt1' 1lo St'l' n!J.'lt~t·rndo 11:1s pi'Ovineias. a nwnns 
'["e ufio se ndtuilln o Jli'ÍIIeipio fliiD o S1·. vis.:oiHin 
L e NilhcJ·u!Jy l'llsiuún, da otuuipolen~ia o soh<m!llia 

O Sn. Po.\IPim: -Portanto, é razilo du mais [I:JI'il 

1l:tNe como uulla essa eleir.fio, rJIIU não rcs· 
peil<)U o direito Lia lllillorÍ<r, pol'IJLW t•lla r.lava ri vi· 
cJ,!i!lr:uwul.e Ull! resultado diYersu !laqllellc rruo fui 
:qn·nseutadn :i CorLla; o esta fieou privada 'tle lllll 
rlil·nilo couslilneional du escol 1m· euli'<l t1·es. 

AIL'111 Lir:sle ddeilo Ioga!, S1·. pr·esi1leute. Ctltlisse 
f]lle Ji:i\'Í:I lllll ÍIIIJlDdÍili<'II[O l:llllhCIII lega] COIII l'C· 
latl:1o ao i! lustre ea11didalo, quu fui eleito · u usco· 

.lhido. 
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A lei estabeleceu o principio das ineompntibili· 
dados, determinando no art. 3" n. 6 qu·o eJ•am in· 
1:ompativcis, c pm· consoquencia não podimn re· 
eeb.Cl' votos para. deputado ou SC!lador os mspectoros 
e du·ect01•cs da mstrucr:io publica . 
. 01·a, pódo. nogar-s_c qu~ o. illuslre. candidato seja 

!\u·cctor da mst1·ucmw·publwa ? Amda ha pouco 
~c disse no srnadÓ que ent1·c outras cousas que 
herdou do finado visconde lle Camamgibe, coube· 
lhe lambem a d1rcctoria da faculdade do direito. 
l'óde-se nega1· quo a faculdade de direito seja iu· 
strucção publica ? 

E qual foi o fim que a lei teve, vedando ou pro· 
hibindo que os directores da instrucr.ao podesscm 
se1· votados para deputado ou senador? N:to foi a 
intluencia qun por ventura possam cxert:er rm con·. 
ser1uencia tlo scn emprego administrativo? Ha func· 
cionario tlc instl'llcrão publica mais elevado cm 
nosso paiz, qne possa ter u;ais iníluencia politica e 
particular, cm vil·tmlc do seu cm·go, rio que o di· 
redor lte uma facullla<lo de direito? De certo que 
não. Se um directm· de meninos de instl'l!c~:io pri·. 
maria Jlódc ler influencia, como não lei-a o director 
de uma academia ? 

Ainda por este lado, portanto, o· illustre candi' 
dato n:io podia ser votado; S. Ex., quando não 
fosse nulla â pi'ÍOI'i a clcitoão, não só pelo print:ipio 
legal, coJUo j:i demonstrei, como pelo !1rocesso ma· 
leria! de que ainda não t1·atei, n:1o pot ia ser sena· 
dor; os votos, que ncllo rccithimm, n:io polliam 
~er validos cm vil'ludc da incompalibilitlade que a 
I~ i cstahe!cceu, lei que foi por ellc incsmo ini· 
c ~ada. 

Ora, senhores, quando discul.io·stJ UIJI.IÍ e na 
outra camara a lei e lei toral,tle cuja cxct:ll['ão ora se 
trata, quaes fomm os dons jll'incipios noyos c car· 
dcaes cm que se Lasc:wa tot a a nova roforrna? Eram 
tlSics : iunova[\:io da J'cpr·cselilaç:io da minoria e 
al:u·gamcnto das incompatibilidades. 

lambem so entendo que a incompatihilithlde de di· 
rcctores de inslrncçfio publica n~o se rofet·e aos
llirectorcs do faculdade, mas sim aos de escola pri
maria I E ha de o paiz respeitar quem assim 
decida? 

N:lo sei sp o senado estar:l por esta interprelaçiio, 
Appcllo todavia para a sua sabedoria, imparcialidade 
e sua illnslra~[o. 

Entendo, ao contmr·io do que pensou a com· 
nussao, que tl de\'or do senado elevar-se acima de 
todas as considerar-aos pcssoaes o de partido. O 
senado elo Brasil não está j:l'lão alto como se pensa. 
As nossas instituit:tJes estão sendo abaladas consi· 
lieravelmcnte e por sua propria clusa. 

O Sn. SILYEJRA Leoo :-Apoiado. 
O Sn. PoliPEU : - E' pl'rJciso que o senado . dil 

al'l·has ao paiz de que pr·ocede imparcial c hones
tamente para n:io t!ocahir mais na opini:to publica. 
Pór conseguinte de\'o dar um exemplo, porque 

Jl,•gis ad exemp/1~m tolus componitlll' orbs 

Na posi(oão elevada cm CfliC se acha, deve llar o 
cxCJnplo tle respeitar a lei, que clle mesmo acabou 
tlo fazer. De\' e julgar nullas as presentes eleições 
feitas em contraposi[·.io :llei, como todas as oulms 
CJUC estiverem cm caso ülcnlico. 

E IWill com isto, S1·. presidente, prcjmlieamos os 
illuslJ·cs elr.ilos, o especialmente o noiJre Sr. conse
lheiro Jorro Alfredo Col'rtla de Oliveim. 

Dizia· SI) enhio: Ago1·a ce~salll as queixas; não 
ha opini:to no ]Jaiz que mio possa ser represenlatla; 
ahi est:i o \'O lo incompldo; o governo u~io potlcr:l 
mais fazer elei~ões !OOillpaelas, po1·qtre esl~llimila!lo 
somente a f'aze1• votar cm dous le1·r.os. 

A commiss:iu diz o contrario agom. 

Ninguem ap1·ceia mais S. Ex. do tfliC cu; esti
mal·ia vel·o neste' recinto; elle tl diguo do senado. 
Mas não se tr·ata aqui dos sentimentos do meu co
ra~:to, mas sim de um tleve1· pautallo pela lei. Se o 
senado em sua sabelloriajulgarirnpro~etlcnte a elci
l'ão que discutimos, que mal pMe vh· dahi. ao S1·. 
conselheiro Corrtla de Oliveiral 'l'e1•á r·eceio por· ven
tur:l de n:io ser l'eeleilo c rcescolhido? Isto não, 
S1·. presidente; islo só se d:l com os Iiberaes·. Trcs 
vezes, com oll'eito, o povo elegeu, a coróa escolheu 
e o senado rejeitou as carias de divc1·sos cidadãos; 
mas isto rJue se d:i com os Jibomes,nunca· so deu nem 
sn pt\rle ela r com os conservadores, que passam por. 
prodilcelos amigos, . .uas i) ue 

A prova ost:i. no que vou dizc1·. Jio llc ll!a· 
Disse-se lambem : O govemo afasia por lodos 

os modos as iullueucias IJUO possam ler peso no 
voto do cidat!;io; tudo tluanlo fo1· anlol'l(lade de 
certa onlem IJUO dt'pemer do cxcculii'O, ludo 
qua1.llo exorcr1· jm·isdic~~lo por este ou por ac/uolle 
11\0lli'O e ta111bern :u1trclle ·de c1uem possa Jai'CI' 
aJgUIIla ]li'ClVCil(:~iO do I lUC t))(r)rCC Jli'OSSÜO, inlluen• 
cia, ele., lica votlado de lor voto para deputado ou 
scundo1·. 

EscogilorHtJ eo1n ol\'t!ilo !Otla a hypolhoso c o 
ltlgislador, enl.nntlt•n tJUtJ pela palaVI'a ...:..tlil·eclo1· de 
inslnwr.ão-fallava-se u:lo stl tlu direclo1· da escola 
]ll'illlaria, do escola St!cumlaria, dos l,Y<'l'lls, das 
academias o uniwrsidades, como, c0111 maio1·ia do 
razão, tla'Jaell:t aulol'idarlc qur>, pnlo m•tt cargo, JlOI' 
sua posi[:úo, porlia ler 111aio1· so1n111a de i11lhwncia, 
eo1110 ti o dii't!clol' de uma J':t~uldadc. 

Pois IH~Jn; :lgoJ•;t, as~illl como stJ ontuntlo tJUC o 
·direi lo tia urinaria tl Ulllil cOHccssüo Ütcullativa, 

Quawlo se annullou a elciroão dos Srs. \tombro de 
Uarinho e Pinto d.o Memlon~a, por hones; 
aunullou onlm el111ç.ão; mas alguns meze~,!877 .
l'oltou o illuslr·e designado para a cadcil·a 'vruez de 
narlor do Hio Gmndc tlo Norte. !... --·· 

Pot•lanlo, se o senado, fazendo juslitoa c clllll· 
lll'intlo a loi po1· este motivo, a questão set·:i do 
mezos; vollar:i. recleilo o illuslru ~r. conselheiro 
João Alfrctlo Corr~a do OliveiJ'a, c de noYo es-
oolhi~. . 

Outra ra~tlo ha pam eu a•:roclitar que mlo doixat•:i 
(\c sm· eleito necessal·ianmtte,segnudo li cm urna pu· 
blicarão tio Jo1'1Wl do Commcl'cio, feita por pessoa 
:tulori~arla; a provincia do l'ei'Uambuco. não pótle 
St'l' sen:io dos CuYalcaulis o dos Cwalgados. Assim 
j:l o tliz!a o tlcfttlllo Crll'IIJII!ccil'o. lia uma. r:~ça 
prCatiaiUila, a IJUOIII JlCI'ltJIICC U(jllüli:l Jli'OVIIICJa, 
scguudo o uws1uo Cal'liJI!lccil·o, tjUC em tempos antes 
do diluvio coiHJUislara aqnolla Jlrovincia. 
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Portanto, como dizia, se- o .. senado praticar 

esse gmnde neto do justiça e moralidade, clovan· 
!lo-se no c~nceito publico, . em !!ada prej udicar:l o 
tllust.re candtdato, que é mutto dtgno, como sou o 
primeiro a reconhecer. SPria quest~o apenas de 
mezes; mas voltaria regularmente eleito e sem du
vida torna•:ia assento ~ntre nós, entrando pela porta 

. larga da lct. 
. Tratando da ·incapacidade legal, que vedava o 
tllush·e . ean<Iidato de rccebef votos, dizia cu, 
Sr. presidente," !(UO elle, na qualidade ele dit•edot· 
da ftmuldadc de du·oito do Reeife,nfio podia sct· clei· 
to. W um principio este de qu_c o senado n:lo pó de 
duvtdar, o uma raz:1o de m:us para que ilquelles 
que como cu clesejam que o illustre Sr. João AI· 
Ji·eclo venha para esta casa, sustentemos a nccCS$i 
dade cle ser annullada a cleiç;io a<\ lua!. S. Ex. pó de 
di!nittir·se cnlretanto do logat· de director alú que_ 
seJa regular o legalmente eleito, e cntiio tomat·:l as
sento po senaclp. Parece-me que nisso vou com o 
pensamento d aquelles lfUO desejam a entmda do 
no!Jre conselheiro nesta casa: · 
. Eu j;l disse que a este respeito n;ío ha IJ"C re· 

eciar; os precedentes relativamente ·a eleições por 
. Pernambuco, segundo li cm um artigo publicado no 
. Jomal do .Commercio o esct•ipto por pessoa autori· 
zada, tem mais valot· do que quaesqner outros pr6r.O· 
dentes do senado. No remado actual et·oio que n:ío 
ha exemplo de n:io terem sido escolhidos sen:io se
nadores t.:avalcantis ou cttvalgados, isto é, pessoas 
atidas aos Cavalcantis, segundo t!izia o comnm
nicante a que a~aho de rcferil·-me. Com cfliJito, 
em :181.9, quando se annullaram as elei(\fJos dos Srs. 
Ernesto e Chicharro duas vezes, vieram dous Ca
valcantis Depois, em :1809, como sú havia um Ca
valcanti com a idade da lei, veio c !lo o ôuh·o, CfUIJ, 
na pht:ase do communicanto, ct•a cavalgac!o. 

Mais tardo vieram dons Cavalr.antis ; e agorn 
mesmo, só havendo um Cavalcanti afim, o illustrc 
consr.lhoit•o invocou-se o direito do vizinhanca, para 
que viesse lambem um Cavalcanli pela proviÍ10ia do 
'éuss:lo-.. co.lle do Norte; foram cscolhiclos dons Ca
tuno c~dàWê, portanto, o senado, que qualquer de
tanto nlio possa haver no rcconhccunen lo do titulo 
fosse'de ~í· na pessoa elo illusli'Q consclhrit•o Joiio 
voto Cl\Ínfio póde pt•cjudical-o; S. Ex. cst:l a Jll'iot•i 
coneJuij) senador, é da. família Cavalcanli, c,cfuamlo 

, ~~ fosse, é hojo o chefe proeminente do pal'lido 
,____. conservaclor cml>crnambuco. · 

O SR. PMSIDENTE deu para ordem do dia 21 : 
Continuaç:io 1la discussão at!iada do parecer sobro 

a eleição de senadoF pela pt·ovincia. de Pornarnbuco. 
Levantou-se a scss:io :Is 3 hOi'as da. tarde. 

10' liiCI!IIiiÚ.O 

EM 21 DE FEVEREIRO DE :1877 

PIJ,ES!DENC!A DO SR. VISCONDE. DE JAGUAR\' 

~unumU'io, - Obscrva1\ão do Sr. Silvcim 
Lobo.- 1\cllacç<io.- On"oE~r DO nr,\.- Eleiçfio 
senatorial de' Pernambuco : Discursos dos Srs: 
Teixeira Junior, Zacarias, Femandes da Cunha 
c Memles de Almeida. 

A's H hot•as da manhã lez-sc a chamada o 
acharam-se pt·cscnlos :w St•s. senadot•es, a sabor: 
viscomlo de Jaguat·y, Dias de C:u·valho, Ct•uz Ma.
chado, 1~lmeida c Albuq~Wrquc, barão de Maman· 
guape, ''tscon1le do Abaeté, visconde de Caravcllas, 
lo'crnamlcs da Cunha, Diniz, Mendes do Almeida, 
Teixeira Junior, viscomlr. do Rio Gmnde, bar:1o de 
Cotegipe, Nabuco, viscont!c de Muritiba, visconde 
do 1\io Dranco, marquez de S. Vicente, Saraiva, 
Figueira de Me !lo; Luiz Carlos, Silvcim Lobo, ba· 
rão. de Jl!ra~ama., .lagu:u·ibo, .barfio .ti~ Maroim,, Za
cai'HIS, lhben·o da Luz, Jo!Jun, Vwtra da S1lva, 
barão de Camargos, cont!o t!e Daepcndy, Uchtla 
Cavalcanli, Lcit:lo da Cunha, Paranagml, Pompeu 
e Godoy. 

Compareceram dep01s os Srs. Cunha e Figuei· 
rcdo, duque de Caxias, Junqueira, Silveira da 
Moita, Sinimbú, Nunes Gonçalves o visconde cio 
Nitherohy. 

Deixaram llc comparecer com causa part.icipnd:t 
os St·s. Chichot•ro, bar~o da Laguna, Firmino, 
1•'. Octaviano, Paula Pessoa, narras Barreto, Paes do 
Memlonça, Antão e visconde do Dom Retiro. 

Deixaram cle comparecer sem causa participad~t 
os· Srs. bat·ão de Souza Queiroz o visoonM de 
Suassuna. 

O Sn. PnESlDENTE abria a sessão. 
Len-so a acta d:i sessão antecedente e, não ha· 

vendo quem sobre clla fizesse o!Jsm·va~ões, deu-se 
por approvada. 

N:lo houve expediente. 

, Sr. presiclento, ate agora tenho simplesmente Ira· 
lado dos considerandos do parecer c tia qucsl;io le· 
gal, ainda não entrei no exame do processo eleito· 
ral; mas tl tarde, s:1o :J horas, receio f:digar o sena· 
elo o eu mesmo estou fati~~ulo. 'fenho din•ito a falia r 
·segunda voz, o então tm•et occasi;1o do apt•csenlat· os 
motivos que jl~s!i(icam de mais o illuslt·c pcmam· 
bucano, que du·tgto ao senado uma. rcpresenlat\iÍO 
açusando as fraudes c violendas pt·alicadas na e lei· 
c.~o do Pernambuco. Por om limito Mflli o f[llll ti· 
nha a dizer. 

Jlieou a lliHcUsHITO adiada pula h\ll'íl· 

o ~··· Slh'eh•1\ Lolm 1-Sr.]n'csidenlc, cm 
faac da violenta c iníqua dclibm·aç:io do sdnado, 
hontcm tomada a respeito da verilicac:io de podc1·es 
1le que nos occup:l111o.;, tomei a palav1:a pum pedit• a 
V. Ex., se couber no possível, lllllit pt·ovHlencia 
sobt·o esse assumplo. 

A maioria do senado ontendc que tom o direito de 
leva•· a precipitação, no .i nlgameuln de cansas !.aos, 
ao pont otlc negar a nós da opposi\·:io o escasso os
paçalllcnlo do cinco dias lflW [H!diuws pam bem lfl· 
fortu:trmo-nos do um leria l~lo impol'lanl.e, cotnpnl· 
samlo e examin~111lo o volmuoso ntnw 1le doi\Uillllll· 
fos 1(11~ a11ni lnnho, n elos lfllill.'~ .iqwnas pude Iili' 
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nma quinta parte, pmlontlo pam isso a noute in· 
leim. 

At]Uelles mesmos IJUO JJent pou~o escrupulo ma· 
nifc>st.am na pt·elel'ir<io _tias lois IJUtJ in_fringem com 
tlcsemJmra(cO JlllSIIIOSO, lllYOCIU'alll JH'C~ctlelllOS da C:t· 
sn para nos negarem a Ji'''JUl'na tlilado tlú cinco dias 
rJue.llws pedimos, iudispensal'el j1ara o exame t\11 
aclas, rloctunenlos c papeis, cmilora essa concessão, 
inlciramcnlo jusla o razoavcl, estivesse abrigada 
pelo espirilo do proprio regimento. 

1l falla fie corlrzia ·e consi~1ern~-:1o eom fJUO fomos 
lmlarlos na rrpulsa cless:1 Jllsl;\ o razo:mJI dilação 
quo pcdiamos. Esterc o osl:l longe da minha iul.on· 
e;To tomar o compt·omisso rio fazt!l' injusliea- a quem 
rJuet· Cjuo m'as faca. Desconheço o dit·eito ·da reJlro· 
salin; ellc nos levaria a um altysmo. A injustir.a só 
prejurlica ou J't'bai:(ll a quem a pl'lllica, soja qual 
mr o motivo rlella, rJnC nunca pórlo scJ'. nobre, nem 
licito, nem accilavel, Q nem digno de quem se 

De fúrnm •r.,()i:l~ tnet!lhros desta casa que, como 
rm·, tornam venladcH'O tnleressc pela cxecll(e<1o das 
leis que garantem o sagmuo direi lo de valo tio citla
dão,intorcssc lJUO tcuho manifestado scmpt•c em toda 
11 minha longa vitla pal'ianttllltar, pois fJUC é sahido 
que pct·len~o no numet·o dos que na oulm camam 
mais se empenharam na tlis~uss;To ti.~ pat·ccm·cs 
:iecrca da vrrilicarão de potlei·c::, voem-se tolhidos c 
privados, violenta e injustamente, ~omo en me vrüo, 
tios meios tlc bem cxcr~r·r o importante dit·cilo c 
tlcver de Jis~alizar as eleições sulunoll.idas ao nosso 
conheci meu I. o c a fll'cciuç:Lo. 

St•. prcsitlentc, nem l.anlo a~~otlamento! E' hor· 
rivel a mancit·a JlOt' que se fazem as cloir\õcs enl!'c 
nós, c :í boc:t cheia é confessado por lodos o fal· 
scamcnlo das nossas instil.ui\;ücs, a lodos os rcs· 
peitos, mas com especialitlaclc na SUl\ base funda· 
111elal, que t\ sem duvida a cleic:To. E' neste triste 
ns!atlo tlc cousas tjUC os nossos chamados ltonwns 
grandes, tlireclorcs da actual situaç:1o, collocam, 
t:om beut cxquisita gcncrosirlado, seus auversarios 
na t!'iste impussibiiitlade dç fi:;caliz:n· o procedi
mento do governo c de snus ag11ntes, em tnt!o quanlo 
t\Oncet·nn ao impol'tanlc assumpto eleitoral. 

En, St·. prcsidonle, rrue clllquanlo occnpar esta 
cadeira tenciono conlilllHll' a ctllnpt·ir o mun tlrver 

prcw. · 
Repilo, r1uc 11 mi11ha iuten~ão manifestada nesses 

npartos cit·cumscrevia-se ao tel'l'etw das tleferencias 
•Jnc doi'CIIÍ reinar cnlt·e os membros desta casa, 
c terreno no qual fomos tao mal tratados, ·com 
lanl:t dcsconsitleração. _N,to sei nem fjllBro saltet• 
como tomam meus am1gos essa oflensa reccllida ; 
cu, pot·ém, por minha parte, 11sseguro aos gene· . 
rssos impugnadores rla dilaç:1o que ·potliamos, que 
tle hoje cm dianlc podem contar com migo; hei tlc 
t•·atal-os ele modo muito dilforcnte do que os trn
tava. 

B' só o rJUO tinha a dizer, Sr. presidente. 
O ~~!l. I'llESIDEli'TE :-Do_ discut•so do nohr~ se· 

narlor d.cspt'tJhendc·se o deseJO tlc que a commtssão 
dê quanlo antes o seu pru·ecer sobre as eleições rjue 
est:To allcctas ao seu conhecimento. A commissão 
ou I' i o a redamar.ão elo nobre scnacllll' c 11 tomar:l 
na considora(\ÜO "qtJC julgar justa. · 

Foi lida, posta em rliscuss:ro e appt'OYaua para· sct• 
rcmetlitla rl oulm canma a seguinte 

llEDACQÃO 

Emcmb "!!pprovaua pelo sr.narlo :l proposiç:1o rla 
camar.t do• deputados de 17 tlc Agosto tl1J 1871), 
concedendo a D. Maria Frandsca Mour;1o tlo~·S:lll· 
tos c sua iJ·mã D. 1\laria Snhinn Mom·ão Enncs 
dispensa do tarso de tempo em que tecm intlOI'ri· 
do, para o fim do pet·ce!Jcrcm o monte-pio tlo seu 
f:tllccido pae, _o cl!efo de osqtlat!t•;t Joaquim Cat·
Jos Mour<io Pmheu:o: 

a esse respeito, na cspltem tias minltas extenuadas 
forças, venho pcdit• a V. Ex. que, pBtos meios que 
julgar mais t·.ongl'llenles, veja se chiem que a com
miss:1o de poderes dê os pal'IJceres relativos :is 
onlras elei~tles quo tecm tle set• su!Jmeltit!as ao 
nosso julgamento, com a brevidade possil'nl, pam 
que, visto que o scnarlo mro nos concede respit·o 
alg[un p:ll·a cx:uniual-os c csluclal-os depois Lle 
dados, tenhamos algtun tempo pam esse exame 
e csll!llo, t'lllfJuanlo corre ou n:lo so encc!'ra :1 
disctiss;1o do parecer que do presente se acha cn· 

Artigo unico. Substitua-se peJo seguin(e : E' .an., 
plical'el :is viuvas e filhos o mais pcs~ 
lenhnm direito 1l percep!;:1o do mon!o ~~ que este 
rin!Ja a rcsoluç:1o n. 2,61\l de 8 ele St -~as outra 
1871i. . ~ o illus-

lt·rgnc :i. HJll'Cciar,c:1o da casa. _ 
Tenho prcenchirlo, Sr. prcsidrntc, o Jint por 

amor tio qunl !ornei 1\ palal't'a. Mas j1l que estou 
m lrilmna, pr.~o.liccnr.'a a V. Ex. para explicai' 
o v••nl:uleiro st•nlulo de lUIS apartes meus rruc vecm 
publicados no Diario t.le hoje. Qunlll!o Jnllnva o 
uol!J·c St!n:ulor JIOI' Mallo Grosso, eslranhci·lhe crn 
:qwl'le ii fnlla tl•J jusl.i!):t r l-(l'ltel'OSidade com que 
Ytlllt:t t•lltJ OJIJlL1i'·sc nos cinw ti ias fJ 1w JWtli:unos, 
011 t\11111 fjlll' nos t•.onltml:wamos, intlispens'aveis 
p:tra o t'Xilllli' tla elcir,,:To tle Prrnaml.tuco, e rtnr. 
alina\ a su;;priln precipiln~:io da maial'i:1 nos re 
et1:-:ou P nt•gfJit. 

Nt•ss:t llll'::tlt!l oe•cnsi:To lhe pt·olt•s!t•i qut• havia rlo 
]l:tgar·llll• o:t lil•'Wt:t """'tia. A t•xplit\:1\C:io fJllo fJllt!ro 
tla1', :;,., pt'l'.<itlt•t.il•·· tlPslt•:1 tlous ap:u·tes ntcus, .e 
qttl' ellt•s S\~ t.I•~\.Pl\1 t·nlt•udt~t· souwtiiL' om J't:ln~~iio 

Pnço do senntlo, em 20 de Fcvm·eiro do ~!.crdnde 
F. Oelavhtno-Víscourlc do llio Gmurlc-·Mm~· outra 
S. Vit:cnte. · -- -

ORDEM DO DJA 

Ef,ElÇSO Si~NA1'0HTA!, DI~ PEllli,\MBUCO 

Pt·osPguio a discuss:io atliada do parecnr tla com· 
miss:io ti•• cousl.ilui(•:1o sobro a elei1\fio-do sanador 
pela pro\'inda de PcJ'JJillllhnw. • 

O Sl\. 'I'EIXEIBA .lUNIOrt detiwrou-se alguns 
montenlos cm i•ctli•· a Jtalal'l'n, porque em .scn 
pt.·opo,iln onYit• algu1n onlt·o rliscurso acerca tlo 
:tssltt.nplo, :tlern do qnc J'oi ]tronunciarlo honlcnt 
pelo nobre scnatlut• pela Jll'oyineia do Cear:i. 

A~sirn jli'OCl'dt•ml(l, Jlt'L'k'lltlia ~l'I'Pcinr nito s(t as 
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·razões adduzidas por aquelle illustrado orador a 
resp•litO dos diversos considerandos do parecer 
da commiss~o de constituiçllo, como hmbem apre· 
ciar a analyse que necessariamente se instituiria 
acerca do procel!so eleitoral, de que trata o mesmo 
parecer 

Não tendo, porem, nenhum dos seus 1llustres 
collegas pedido a palavra e achando-se impossibi· 
Jita(lo de comparecer ao senado. ou pelo menos de 
tomar parte nos tmbalhos da tl'ibuna, o illustre rc· 
Jalor da commissfio de poderes, em consequencia 
do seu estado de saude, aos oulros memuros da 
commissfio corre o dever de dar ao senado as ex· 
plicações necessarias, afim de justificarem as con· 
clusões a que adheriram. 

Está certo, continúa o orador, que o illustrado 
relator da com1mssao de constituiçao melhor do que 
elle satisfaria as exigencias do honrado senador. pela 
província do Cearà; na falta, porém, de S. Ex., 
compete-lhe restabelecer o seu pensamento como 
J'oi explicado po1· ~quelle illustrado senador, c que, 
por certo, em ma1s de um ponto, não se presta á 
mterpretaçiío dada pelo honrado senador pelo Cear;i. 

A primeira quest;lo, que abordanl, ó a expli· 
ca~ão sobre haver a maioria da eommissao nssi· 
gnado o parecer com restrie~ões. Ape~ar da exp!i· 
caçáo p1·estalla pelo orad01·, quando se discutia o 
requel'imento de adiamonto,os honrados senadores, 
que o succederam na tribuna, insistem na nHecssi • 
dacle de ser explicada a divergencia. 

Disse o orador, na occasifio· em que se discutia 
o adiamento, que. a assignatura com restrieções, 
quanto á exposiçüo de motivos, explicava-se por 
sua superabundancia, pelo nccentuado de um ou 
outro principio, niTo se refArindo, do nenhum rr.odo, 
ás conclusões, propriamente ditas, do pa1·ccel', 

O Sn. TEIXEIRA JuNion aceitará esta trtiducç4o de 
S. Ex :-a commiss~o n4o tinha competencia para 
isso ;-mas dirá por outra fórma ·:-a comm1ss«o 
ni!o foi incumbida dessa tarefa ; por con~equencia 
mlo queria occ~pai'-Se della. De~de, porém, que 
se achava consignada, e a comm1ssl!o ni!o estava 
habilitada a vir perante o senado justificar seme· 
lhante asserto, assignou o parecer com restricçlles, 
quanto à cxposiçilo 1le motivos. 

Deste procedimento ni!o se pótle, porém, inferir 
que n:Io houvesse parecer uniforme e que ·a maioria 
da couunissi!o ni!o estivesse de accõrdo com o seu 
illustrado relator, quanto aos principin• relativos 
:ls concluslles, · 

O honrado senador pelo Ceará, tratando dos 
diversos topicos do parecer, qualificou-os de fal· 
sos e contradictorios; e o honrado senador por 
Minas Gcraes accrescentou que eram anarchicos. 

A primeim tarefa do oradç)l', pois, consistirá em 
demonstrar que, se alguns dos _periodos da expo· 
sição de motivos do parecer podem deixar de me· 
recer a approva~fio dos honrailos senadores c não 
serem julgados procedentes pelo senado, nenhum, 
pm· certo, poderá ser tido como pensamento anar· 
chico, 

As considera~úes, que o hom·ado senador apre
sentou pura justlllcar este conceito, Mo destrUidas 
pelo mais simples exame. 

O primeiro topko do parecer foi o mais eensu· 
rado pelo nobre senador, Diz elle o seguinte : 
uNos governos representativos, ha um dia em que o 
povo é real e enunentemente' soberano; é quando 
lança a cedula na urna; nesse momento é elle, 
quanto á liberdade do voto, superio1· a tudo, e seria 
absurda e inexequível a lei que se interpretasse 
como c•1arctando essn liberdade amplissima. " 

(lia varias apartes), 
E' o que diz o honrado relator da conunissão. 

Entendia o ora(lor, como ainda hoje entemle, 
gue a commissão 1le poderes devia limitar seu Ira· 
balho exclusivamente :1 tm•efa de que foi incum-
bida, e assim, que todas aquellas considerações O Sn; SrLVEIRA Looo :-Quer que o povo in· 
alheias ao exame da legalidade da eleição, sobre f1·inja a lei e agarre·se ao regulamento; 
que tinha tle dar parecer, deviam ser omittidas na (lia varios apartes) ' 

• ""'~Msicão de motivos, reservando-as para a dis· 0 h 1 d 1 c • t' · d 
~ dores se ouu,forme entendesse conveniente e oppor· onrm o sena or pe o ear;,, con mua o ora or, 

fação das muúm dos membros da commiss<lo. Entre· encarrego·se de justificar este topieo, (lizendo. no 
seu discurso o seguinte : · 

O Sn Sf.julgando o orador ·que esta insistencia " Se elle (o povo) tivesse este direito omnipo· 
O S~ '#:Íl ardem que o obrigasse a formular um tente, soberano, que lhe deu aqui este consideranilo, 

clara e 'uT seJlarado, JlOis que conc~rd~v~ com as poderia nesta occasiao votar, não para o objecto 
dA tro.',~o·~es ~o parecer, com os prmc1P!0s a quo que fosse chamado a votar, mas pam outro (li· 

. ,.::Ç"Ifnas ~e refemm, reSCI'VOu·se para, na tnbuna, dar yerso. Por exemplo : quem tinha j)e votar para 
-.- as necessnrias explicações ao senado. · eleiiOI',,poderia fazei-o para se eliminar o conselho 

Nilo quer deixar de ser ta:o franco como é possi· de Estado ou a vit~licieda!le do senado ou a nos~a 
vel,, e por is~o dirá qual o. ponto capita! q~e o fidalguia. " 
obr1g~u a ass1gnar com resfrJcçcres. A mawrm ~a, O illustrado relator da commisslio de poderes, 
comr.mss[o entem!eu que no pare~cr não se deym diz o orador, falia em uma sociedade constituída; 
explicar o procml1m~nto da. o~pos1ção a proposJto 0 cm um Estado. nessas con,Jiç.ues, em qu~ consiste 
tia execuç~o da refouna eleltOial. · · 0 exercício da hber!la!le senão no cumprimento da 

O Sn. Pol!PEU :-Censumndo a opposiçfio, lei? Esta é a v~ade. · 
O Sn. 'J'mxEm,\ JuNion diz (JUC, quer fazendo ( Contilmam os apal'll!i,) 

censura, quer elogiamlo, entendia que o parecer E' por isso· qua o Sr. visconde de Nithcrohy, ii· 
nada tinha que ver com esse procedimento. lustr:ulo relator da commissfio, invocou a liberdade 

O Sn. Po~1r1~U :-Não tinha compclencia pam amplissima, Qúan!o ao modo, csl.:i cllc regulado 
isso, po1· lei. l\ liberdade social consiste no exercício 

13 . . )'QL, I 
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desse direito c a liberdade de cada um gyra dentro estava representado o terço da minoria daquella 
da orbita, da csphera lega!. província . 

E, note o senado, para provar :l evidencia que O Sn. SILVEIRA Lo110: -Sem 1luvida; deviam 
não podia ser outra a jnlolllgcncia dada pelo .illus- votar em dous ler•os; é 0 que mallljavaa lei. . 
Irado relator tb commissão, basta at!cnder ao mo- ' 
tivo que imluúo S. Ex. a produzir este argumento. O Sn TF.IXEJRÃ JuNIOR accreseenla que, para · 

S. Ex. rcfet·io-se :t allegação constante do uma pr~venir esta objecção, o illustrado relator da eom
reQlamação, de que, segunilo o systerna da reforma miSSãO accrescentou: 
eleitoral, a representação nacional ilevia sempre " O terço signifiea, portanto, um meio de apu· 
conter um terr-o de representantes da minoria ou rar a força relativa das Iiléas politicas sem exclus:ío 
da opppsir.ão. E como, na província de Pernam- de nenhuma. E' um elemento de vida· para· os par
huco, não havia se d,Hlo isto, a reclamação denun- tidos, que tenham raizes bastantes. Mas nos Ioga· 
ciava, como infmcção do preceito da lei, o resul· res onde uma opiniffo pi;cdominar a ponto de re· 
tado obtido nas eleições secundaria e primaria. presentar a maioria necessaria nilo só para os dons 
Ainda mais : entendia o reclamante que, havendo, lerços como lambem para o terço restante, nada 
na apuraç11o das cedulas, cm algumas parochias, haver:l que objedar e a eleição uniforme set•:l per· 
para nleilores de deputados, obtido maioria o par- feitamente constitucional e legal. O terço é assim 
tido liberal, era natural tjUC, havendo-se rccel.litlo .uma concessão facultativa, na:o uma determinação 
igual numero_ tle cedulas nessas mesmas parochias imperativa. • · 
para a eleir.ão de senador, representassem ellas o Sobre esta conclusão insistia energicamente o 
mesmo trimnpho para esse partiilo, desconhecendo honrado senador pelo Ceara, entendendo que o 
assim a libcrdatle do cidad:lo votar em certos terço não era concessão facultativa, mas sim de· 
membros de um credo politico para eleitores de terminação imperativa. 
scnatloi· e em outros para os de dellutados. O Sn. PoltPEu:- Foi o Sr. visconde tle Nithe· 

E' esta a verdadeira liberdade omnipotente do rohy quem disse aqui. 
votanl.e e não como querem os nobres senadores 0 S 
da opposição liberal, que entendem que o vo!antc n. TErxEmA JuNion diz que essa expressão; 
deve votar sempre do lllesmo modo. como acaba de demonstrar ao senado, nlto se re-

Quem será competente pam prescrutar a con- fere scn:to :I liberdade concedida ao votante de es· 
sciencia do votante c inquerir os motivos por qull co!h~r, para encher a sua lista, representantes da 
asE:m procede 'I E' esta a competencia tle que trata opmulo com que sympathizar ou com cujas idéas 

. concordar. · o illustrado relator tia commissão, usando por isso 
úesta phrascolo~ia : Acredita o orador que não se póde entender a 

" lei de outro modo. 
"lllude-se o pclicionario, julgando que a reforma 0 s · 

eleitoral tivesse por fito arrancar aos cleitor~s a sua n. SILvEmA Lono:-A questão n:to é esta. 
liberdade constitnciona~. » O SI\, TEIXEinA _JuNJon ~stá explicando o pm·e-

Notc o senado, continúa o oratlor, que o illus- cer i chegará depois ao outro ponto; est:L acompa-
1 rat!o relator falia de Jibertlatle consli tucional e nhando o desenvolvimento tio discurso tio honrado 
não ~orno disse o honrado senador pelo Cçará, na senad_or pelo Ceará e depois tratar:\ da questtto 
liberdade de elegerem-se homens que aqui viessem conshtuc!Onal ou legal. . 
votar a annullnçrro da vitaliciedade do senado ou a Quanto aos result~d~s da eleiç~~· que dependem 
extincçfio do conselho tlc Estado. Não; trata-se da das ~orças das parCialidades pohbcas. quo se de
liberdade constitucional, daquella que eshl cspe- batoie,m, é ~!aro que o terço so mamfcstar:lJ\'l.Jtr·ao 
cificada. opJlOSição h ver força para fazei-o. , [do 0 prin· 

. ~ honrado senador pelo Ceara concltu~elei ão se· 
_O _Sn. SJLYEln.A DA MorT.~ :-A hb~t·da~e con- perwdo do parecer, portanto, era falso. "SU çress:io 

s!Ilucwnal_dc ,ue so trata é votar o .cidadao con- não pMe ser a expticaçfio dada, pórqu 'íl Pfo trata 
forme a lm. N:ío ha nenhuma outm. Irado. re!ator da co~missão trata da li 'caso im· 

O Sn. 'fEIXEJR,\ JuNIOn não diz o contrario; está conslltuc!Onal, e essa liberdade não póilo sei-. ...,.. 
tle :Ulc!lrdo com o uobre scnatlor. scnito aquella que se funda na lei. · --- -.~ 

(lia Olilros apurtcsJ O Su. SILVmRA DA :MoTTA :-Mandou volar na 
O orador j:l explicou que sm·ia absurd~ n lei que lista incompleta. . 

obrigasse o votante· a votar na minoria. ;, reforma O Sn. TEIXEIRA JUNIOn accresccnta que o honrado 
eleito':al n:ío. teve. esse fim ; c !la obrigou o votant~, senado~ passou depois a considcr:u· a exposiçito · 
na ele1ç:ío prunarm, a votar em dons terços um- tle mottvos do parecer da commissão cm duas par· 
c_amentc tios eleitores tl:1 parochia, mas deixou-lho tes: quanto. ao modo legal da cleillliO o qual)to á 
hbcnlade para escolhm·, p:tra esses dous terllOS, capacidade legal do candidato eleito. No que toca 
rcprescntan!"s da ]Jardal!da,do que lho aprouvesse. ii primeira parte, ~pinou S. Ex. que a lei deter
E esta a h!Jcnl:ule am]llissuna, de que trata o pa- mmara que fosse feita a clcitlão primaria de scna
reccr. ilorcs com o voto incompleto 'c o governo dctermi· 

Basta isto para rcspontlor :l allcgação, do que nam o conli·ario em seu regulamento. !\Ias o hon
na eleição tln Peru:unlluco tiuha sido illutlido o rallo senador, procurando demonstrar cssC asserto 
pensamt'nlo da lei, JlOI'quc no seu resultado não não indicou disposi~ão alguma da lei, tleterminartd~ 
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<.(Ue, na eleiçlio do senadores fosse a eleição prima· COI)lO principi_o, a repres~nt~ç~o das mi~orias na 
r1a ftJita, como na de deputados, com o terço. eleJçilo senatorial, e este prmc1p10 ó que fo1 comba· 

. · tids pelo nobre senador por Mmas Geraes. 
O Sn. SILVEIRA Lono :.- :\h.• está o· § 9• do Não pror.urará o orailor interpretar as pal!\'frall 

art. 2• fall~n~o sem . d1scrmunaçilo; para tudo .de s. E"·, porque .na sua apreciar:ilo póde mi'O
quanto é ele1ção de ele1tores. Responda a 1sto. luntariamente IJ·ucJdaJ• suas opm1ões; o senado 

e o paiz sejam o interprete clas palavras do nobre 
JuNron, responde desta ma. Sllnador; e por iss~ pede Ji~ença para as ler. O Sn. TEtxErM 

neira ... 
O Sn. SILVEIRA Loao : - Nem a lei podia pôr 

de lado o eleitomdo especial. porque a constituiçil:o 
o veda; diz que o moclo de eleger ~enadores seja 
o mesmo de eleger deputados .. 

O Sn. TErXEmA JUNIOR observa que a lei diz: 
" Installada a mosa parochial começar~ a chamada 
dos votantes, cada um dos quaes depositará na urna 
uma cellula fechada por todos os lados, contendo 
tantos nomes de cidadãos elegi veis quantos cor
responderem a dous terços dos eleitores, que a 
parochia deve dar. " · 

O Sn. SILVEIRA Lono :-:-Refere-se a tudo quanto 
é eleitor. 

O Su. TEIXEIRA JuNIOR :-1\Ias esta interpretação 
é a que dá V. E"; 
. O Sn. SILVEIRA Lono :-E' a da lei; n~o púile 

deixar de ser esta. 
OSn. TEIXEmA JuNion diz· que nJo é possivel, 

na interpretação de uma lei, seguir-se a marcha que 
o honrado senador pela província de 1\Iinas-Ge
raes quer estabelecer i n1ío é possivel tomar·ses
tacadamente um artigo da lei e querer por este 
artigo fazer obra. Pede a S. Ex. tenha a bondade 
de acompanhai-o no historico desta questão e 
auxiliai-o com seus conselhos e luzes. 

O Sa. SILVEIRA Lono :- E' caso de simples bom 
senso e trivial. Agradeço a permissfio de dar um 
ou outro aparte. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion recebel-os-ha com prazer. 
A camara dos deputados, conlinúa o orador, no 

projecto que remetteu ao senaclo, havia estabelecido 
.. el•ra .. c terminantemente que na eleição para sena

O sn:· ~erv~rta o mesmo principio da represen-

tlamo:· vErnA Lono :-Apoiado. 

O Sn. PoM~Eu :-Elle explicará lambem. 
O Sn. SiLVEm.~ Loso :- Vó-so claramflnte que 

nilo abraugeu a eleiçilo primaria, porque não poilia 
abranger, o vedava a conslituiçi!o. 

O Sn. Sn.VEmA M MoTTA :-Isto ó claro como 
a luz meridiana. · 

O Sn. TEIXEm.~ JuNIOR !ti diversos treclios do· 
discm·so proferido pelo Sr. senador Cruz Ma' 
chado na sessilo do senado de 13 cle Setembro de 
t875 e chama a attençi!o sobre os seg~in!e~ : • . 

• Na wgani:açúo de .u11~ cOI'JlO .VJtaücJO. nu? se 
póde Se!Jltir a theo!'ia da l'C)H'CSClltU!!tÍO das IU1~0rtaS; 
o corpo vitalício nilo póde ser senão o depostto das 
êras, como são as camadas geologicas. " 

V é-se, portanto, continúa o orador, que o autor 
da emenda suppressiva, objectando :\ determi· 
naçgo do projecto que estabelecia a reP.res~ntaça:o 
da minoria na eleiçilo .de senadores, fot a 1sso le· 
lado pela convicção de que na organiza\\ÚO do ~enado 
mio se póde seguir a t7teol'ia da reprcsentaçuo das 
minorias. . 

O Sn, Cnuz. MAcHAno:-Leia adiante. · 
O Sa. TEIXEIRA JuNion diz que adiante tornou-se 

mais explicito o seu .Pensamento, · como, por excm-
plo,'no periodo segumte: • 
· • Por ventura ter-se·ha por fim estabelecer uma 

partilha na composição do sen~<lo? Com que fim ? 
Para que fazer-se uma lista, m1xta, da qua~ tem-~e 
de escolher o senador? E em verdade mcxph· 
caver. 

O . voto inc~mpleto, p9rtanto, na ~lciçilo se
natõrmlnão fo1 senão ellmto de symctrm, nilo tem 
outra explicação, e não se deve legislar 11or ·amor 
da symetriau · . 

0 S~OrJaS . . . 

_ -;•· 0 s EIXEmA JuNroa diz que esse projecto 

'--

._ clilo,J~Jrminant~mente estabelecia que, no. caso 

Ora, continúa o ot·ador, o nobre senador por M•· 
nas Geraes, dcstl'llindo a snpposta symetrm e re· 
pellinc!o a theoria <ia represen!ação das Jf!inori~s 
em eleiçiles para a organizaçilo do senado, mduz1o 
o senado a p1·occder assim Mas é necessarie a.d· 
mittil· ~s consequencias da votação cio corpo Jeg•s· 
Jativo. Se foi condemnada a theoria cm relação :i. 
eleição de senadores, como rrctend~r-se. que o sy~· 
tema fosse conservado na ele1ção pru~ana dos ele•· 
toms especiaes? 

J 
i 

...--..rnrr-se da. ele1ção de um senador, os elmtores 
-~ ,·õtasscm em uma lisht de llous nomes, c no caso 

de ser a elei\lão de dons senadores votassem em 
quatro. Este principio foi aqui atacado brilhante· 
mente pelo illustmdo senatlor por Minas Gcraes, o 
Sr. Cruz 1\lachado. As razões pelas quaes o hon
mdo senador impugnou o principio da represen
tação das minorms na cleiçno senatorial, justifi· 
cararn a emenda de suppressão que S J~x. apre· 
sentou, para que tal principio mio v i gorasse na 
eleição de seunclor. . 

O Sn. POliPEU :-Na cleit\ilo secundaria. 
O Sn. 'l'EIXEiliA JuNIOn ha tle che~ar l1í. 
Tratava-se do :trligo que cstabolccta como regra, 

Supponha·ec, porém, r1ue o legislador tivesse 
estabelecido que o eleitor especial votasse sempm 
em uma lista triplico com lrcs nomes, mas que 
para a eleição de eleitores cspcciacs os votantes 
devessem votar unicamente nos dous terços do 
eleitores do calla parochia ; 'Iuc resultado ~e 
obteria 'I 

Os Sns. Pm!l'EU m SILVWI.\ Lono :-Oh I é uma 
supposi~ilo do V. Ex. 
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O. Sn. TEIXEIIIA Ju:mn diz que n:to é suppo
sir.fio. Que resultado se cons,'guiria? ·Por acaso a 
minoria teria, 11or isso, a gamntia de vi I' ao seio da 
camara vilalima? 

O Sn. Su.vt:mA Lona :-A mesma que do ir :i 
r-amara dos deputados, · 

O Sn. TEIXElllA JuNIOII observa que não podia 
ter a mesma garantia, porque no caso do systema 
harmonico da eleiç[o pam deputados, dantlo o vo
tante· o seu voto nos dons terços de eleitores o 
mais tarde, o eleitor tendo de votar nos ilous terços 
da lista de deputados, é claro, ó evidente que 
devia triumphar a minoria m eleição secundaria, 
se P?r ventura tivesse obtitlo o triumpho na pri
mana. 

O Sn. · SILVEIIIA Lona :-Não apoiado ; r.odia 
havei' combinação e lançar fóra o cantliilato dilecto 
do governo. 

O S!t. TErxEruA JuNIOII ·diz que, se pela emclllla 
do Sr. Cruz .Machado o, como disse S. Ex., na 
organização do um corpo vitalício não se podia 
seguir a thooria da representação das minorias .•. 

O Sn. SILVEIRA Looo :-Em relação ;is listas 
triplices. 

O Su. TE!XIl~RA .TUNIOR i- .. . como suppor quo 
o senado, acmtando esta emenda o pelas razOes 
dadas pelo nobre senado1· tio 1\linas, ailmittio esta 
theoria para a eJ,~iç[o primaria~ 

O Sn. PoMPEU :-Estava na lei. 
O Sn. TEIXIUIIA J UNIOn diz que está tratando 

'da emenda que a lei soJI'rou. 
O Sn. SILvEIRA Lona :-~las o que restava, ficava 

. cm pé. 
O Sn. TEIXEIRA .luNIOR, continuando, diz que o 

pensamento do autor da emenda ou o que couclue 
ilas palavras de S. Ex:. foi que na organizamto de 
um corpo vitalicio não se pôde soguil· a theÓria da 
representação das . minorias com o voto incompleto 
na eleição senatorml, o qual, a não ser o efleito da 
symetl'ia, .não teria outra explicaçllo. Ora, se o se
nado aceitou esta emenda, como pretender que se 
conservasse a symetria, na qual faltam todas as re· 
gras, conservando o terço na eleição primaria e 
tirando-o na eleiç:to secundaria? Onde eslil a sy
metl'ia ? Que razão o honrado senador por l\linas 
achou para explicar o artigo incluído no projecto 
da camara dos Srs. deputados ? 

O Sn. Cnuz 1\IAcuAno:-V. Ex. me intorpella de 
modo que mto posso guan\ar silencio. V. l~x. estil 
em contradicção com a commissão. A commissão 
reconhece que refere-se:\ eleição secundaria e tanto 
que diz que o governo preencheu uma lacuna 
quanto :1 primaria. 

O Su. TIUXIllllA JuNIOil wio diz o contrario. 
O Sn. Cnuz MAcHADO : - Est:l em contradicção, 
O Su. 'fErXEIRA JuNIOll nota quo a emenda do 

nobr·e senador era supprossiva do artigo que tlecla-

rava 9ue na eloiç~o secundaria se observasse o' 
princrpio do terço. 

!\las qual ora a razão desta emenda ? O systoma 
da integridade e do voto incompleto. 

O .orador pergunta de novo : qual foi o motivo 
que justificou esta emenda? O motivo t\ o seguinte, 
o que o orador não cessara de repelir ao senado: 

" A organização de um corpo vitalício nilo póde 
seguir a theoria da representação tias minorias," 

o Sn. SILVEIRA Lono: -Em relar.ilo aquillo que 
era admissivel, quanto ao mais não.' 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR diz que se .póde seguir 
na organização do um corpo vitalício a theoria re
iativa á representação das minorias, ·para que ellà 
fosse conse~vada na eleição primaria e supprimida 
na secundarm. 

O Sn. SILVEIRA Loso : -Porque não podia 
deixar de respeit.ar esta entit\a(\e constitucional. 

O Sn. ZAC.\RIAS :-Nas eloiçaes de províncias 
que só dão dous deputados, nas eleir.Oos primarias 
a votação ó pelos dous terços e na secunrlaria o 
voto é completo. 

O Sn. tEIXEIIIA JuNwn declara que já.prevenia 
esta objecç:to de S. ~x. e est!lva P!Cparado para 
ella. Neste caso o leg1slador fo1 preVIdente; atten· 
deu que os mesmos eleitores tinham de eleger os· 
deputados :í assembltla provincial e por isso havia 
necessidade do respeitai·· se o terço. Estil, portanto, 
respondido o aparte do nobre senador. 

O Sn. SILVEIRA Lono : - Não respondeu, nilo 
senhor. 

O Sn. 'l'E!XEIIIA JuNIOR sabe que não póde res
ponder á S. l~x ·, que m1o quer attondel-o. 

O Sn. SILVEIRA Lono : -Estou a !tendendo. 
O Sn. TErXEiM Jumon mto tem a pretenção de 

convencer ao senado e nem a nenhum dos seus 
membros; o que tem é rigorosa obrigação (\e ex· 
plicar o parecer. E' sú por alUar deste dever que, 
com sacriticio de sua saudc, estil cansando a atton· 
ç.ão do senado. . .. , 

O holll'aclo senador pela Bahia p·"ar o uJ. 
orador por que motivo a lei, sup)lrimu~lado ~os 
cípio da representação da minoria na,. "?neu/a . 
cundal'ia de senadores, não fez a mesma 1

• Per
para a eleição primaria. .Mas é disto q1. l'b 
Entende o orador que a suppress[o nesti\\!. O· 
porta necessariamente a suppressão em oulru. 

O Sn. SILVEIIIA Lono :-N<1o. 
O Sn. 'fEIXEm.~ JuNIOn diz que, se o senado, por 

valiosas razCios, tinha til'ado a symetl'ia do sys· 
tema, segundo a phraso do nobre senador pela 111'0· 
vinllia de Minas, não tinha guerido a representar-~o 
da minoria no corpo vitalicw, isto tl, por que· se 
na organiza('ão 1lo corpo yitalicio n~o so pódo se
guir a l.heoria da representa~,rro (\as minorias, como 
havia do soguir·so na clcitlúO primnria? E' que é o 
primeiro dogrilo pam eleiçilo dos membros tio co1·po 
vitalicio. Seria c0111J'adictoria a observação do nobre 
senador por lllinas c do contrario o legislador Iam· 
bom uão ~cria logicu. 

~· ~·. 
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O .Sn. Cnuz 1\IACI!Ano :-Queira lor o meu dis· 

curso e verá que o art. ~3 da constituiçito o ve· 
dava. 

O Sn. Tm:n:mA JuNion nota que esta e a razão 
·pela qual S. Ex. n:lo queria essa symetria na orga• 
niza(~<io do corpo vitalicio; mas, pam ser logico, 
não podia querer pa1·a a elei(~ão secundaria o mesmo 
efUC para eleiçilo primaria. 

O Sa. Cnuz 1\IAcnAno : - N;io podia ser lo~ico 
no todo, porque o art. 23 da conshtuicuo me inluhia 
disto. • · 

O Sn. SrLYEIM Lono :-Não apoiado. 
Aceita, diz o orador, a questão por este modo; 

Ob mais exisentes devem concordar que a lei, que 
não foi exphcita quanto ao lerco em relação aos 
eleitores espc.ciaes, lambem n:lo foi clara nas oulms 
exigencias. Pelo contrario, na suppressão do artigo 
do projecto da camara dos deputados se manifestou 
o pensamento do senado pelas razões que acaba de 
adduzir, c foi buscar no proprio discurso do autor 
da emenda suppressi va. 

Tendo o senado eliminado esse ;u·tigo, por enten· 
1ler que o principio da representac;lo das minorias 
nfio devia ser applicado ii organiza~ao dos corpos 
vitalicios, é indubitavel que na eleimio primaria 
aquelle principio n:lo devia se1· admitti[Jo. O gover
no, autorizado pela lei, tratando dos meios de ex e· 
culal·a, naturalmente tratou de interprelaJ."a do 
modo mais consentaneo com as suas disposições. 
Se o legislador havia supprimido o principio das 
representações das minorias na orgamzaç;io do se
nado, como exigir que o eleitor fosse eleito de ac
c6rdo com esse principio? 

O Sn. SrLYEIIIA Lono :-Porque a Joi assim o 
quer. 

A hypolhcso, que figuram os nob1·es senadores, 
daria Jogar a um abuso de gravíssimas consequen· 
cias para o s,rstoma representativo. · 

A possibilidade desse abuso foi muito bem as· 
signafada pelo nobre relator da commiss;lo, que de
monstrou que o principio das minorias, applicado 
á eleição senatorial, faria triumphar canilidatos 
menos habilítàdos. 

O Sn. PoMPEu: - E quando foi isto um abuso. 
· O Sn. TJUXEIRA JuNron pergunta se o nobre se· 

nador julga que srja conveniente fazer sobresahir 
as nullidades ou os menos aptos? 

O Sn. Po~IPEU:-Os menos hostis. 
O Sn. T~:rxErnA JuNron pergunta se seria consen

taneo com os creditos do syslema representativo 
uma organização eloiloml de que resultasse um par· 
lamento, onde se notassem homens nos quaes a illus· 
!ração e o patriotismo estivessem abaixo· dos quo 
out1·os apresentam? A tarefa do legislador é excluir 
de uma lei os casos em que essa possibilidadB se 
possa real iza•·. 

O Sn. Sn.vEIRA Lono:-Seriamente mio se póde 
d izcr isto. · -

O Sn. 'l'EIXEIR.t Juxron <tccrcscenla que a dis· 
cussáo por dialogo lhe ag1·ada, mas tem o defeito 
de fatigai-o em excesso. . 

Suppondo que a iutcrpretacão dada pelo governo 
nfio seja consentanea com a lei ..• 

O S)l. PolrrEu :-Como· n:lo ú. 

O Sn. TEIXEmA Jux1on :'--.•.• o que restaria 
~zcr? . . 

:j O Sn. TEIX.I:IR.\ JuNron diz que a lei não o 
) determinou. 

'fer-se-hia de recorrer a interprelaçfio authenlica. 
~fas o senado poderia arrogar-se a atlribuiç;io de 
fazei-o, quando isso pertence ;Is duas camaras? 
Perante a.conslitui(~<io não ha quem esteja auto· 
rizado a dar interpretac;to authentica senão a as
sembléa geral. Se nlio se trata semio <la intcrpre· 
ta•1llo doutrinaria, esta jil foi da<la pelo governo, 
au'torizaclo a fazei-o pelo silencio da lei, o pela 
analyso dos argumentos reproduzidos na diseussilo, 
ror occasilio dil se apreseu lar a emend~l supp•·essi I' ii 
do nobre senador por Minas. Essa intelligencia foi 
conlirmatht pelo assenso geral de todo o Imperio , 
quando se teve ele dar exoeuç;io á lei. 

,i_ Além disto por toda parte do Imperio a lei foi 
~ uecutada sem reclalna(~ões. Nas adas dos collegios 
,!, eleitoJ•ars, que o omdor tem examinado, n;io ha um 
·h1: só protesto em contrario; houve consenso geral a 
I' - ~,. • : u.ullSSo respeito. 

- .. ' , .. ,BILVEIIIA Louo :- Não apoiado. 
• 1\t'OMPEU :-Antes da eleiçllo a imprensa rc-

~ até taxou de fraude o acto do govcmo. 
(. TErxErl\.\ JuNIOR observa que elo que tem 

. ) evidente que a qualifica~tto tle fmude mio 
.·11 caLimento. 

- Appella para os sentimentos de jus tira que. ani· 
mam os no1Jres senadores. Digam S. Ex,: que JJltc
I'Csse leria o· governo cm dufraudal·o uesse caso, 
se da cleiçllo para deputados gemes as disposições 
da lei foram executadas cm lotla sua plenitude? 
Pam que fim recorreria ao crinll', á fraude ? 

O governo Júlo podia ter interesso algum em so· 
melhanle procedimento (apoiados), quando inter
pretou a lei. Se; estando esta em sua completa ap· 
plicação, os co-religionarios do governo podt•r;un 
triumpha1· quasi por unmJinlitla<lll, que motivo o 
induw·ia a commellcJ' uma f•·autlc na elei\~ão de 
senador? 

E quae,• foram as razões, pergunl<l o omlor, cm 
que se fundou o nobre relalo1' da commissão nos 
topicos <ic seu pare~m·, a que acaba de referir-se'? 

O nobre relator assim conclue; " O que se pre· 
tende, pois? Que o senado desrespeite a lei? " 

Heferio-se o nobre relator ;is elei11<les para se· 
nador, como oull·'ora se faziam, quando não IÜIVia 
eleitores especiaes. 

Assim, crtl o orador ler explicado o pensamento 
do digno relator, que foi impugnado pelo .nobre 
senador pelo Cear:l. 

l'assar;l o orador ao segundo ponto do discm·so 
rio S. Ex., no que diz respeito ;i capacidMlo legal 
do candidato. 

O honrado senador, pondcnmdo a qualidal!o do 
Sr. conselheiJ'O Jo;To AJfrcrlo Co1'J'êa do Olivcim do 
director da faculdade j ul'idica do Hecife, pretendo 
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achar-se ellc inciuiuo no § 6" do nrl. 3• da lei, qne Notou o senado que esse monumento foi aceito 
delet·mina que n~o poder:1o gm· votados ,Para depu- só <{nanto ás conclusiles, mas n[o no que loca aos 
tados :\ nssemhitla geral os di1·ectores e mspectores mollvos da exposiç~o, pelos dons illustres collegas 
get•aes da inslrucllão publica. Enlomle o honrado do holll'a1io senador, pot'IJUe lho acharam ambos 
sena<ior que esta disposi('ão abrange o Jogar de 1Mcitos e demazias. 
director de uma faculdade. Console-se, porem, o nobre senador desse revez, 

O orador julgava que esta questão não seria vendo o seu canto tle cysne, se é que o nobre se
aventada no senado, porque elln foi apresentada nadar cst:í tao gravemente enfermo como se diz, · 
pemnte a camara dos Srs. deputados e alli brilh:m- em parte repellido. Console-se com . a sorte do 
temente discutida pelos membros da commi8são de autor dos LttZiaclas. Não ha muito tempo, uma alta 
inquerito em scssiles publicas, em uma das quacs illustraçilo, enthusiasmada por uma producçilo poe
se tratou largamente da mesma questão. Demons- tica 1•ecente .do reino de Portugal, disse que na 
Irou-se que a lei, usando das expressues-inspe- geração nova não haveria um poeta, que ousasse. 
r.tores ou directores geraes da instrucção publica- pôr seu nome por baixo de uma cstanc1a do cantor 
cxt1luia o director parcial, o tlirector de uma facul- 1ias ~lorias portuguezaR; c, todavia, o monumento 
dadc'. crgmdo ti sua pah•ia por Camões r.ontinúa a 

O senado sJbe qtic os directores da instrucção goznt· de toda a preeminencia não obstante essa 
publica et·am anteriormente denominados "i nspc- exagerar-ão. 
ctores geraes." O orador cr1\ que ainda em ai- O mÓnumento que o ot•ador" vae contemplar ha 
gumas províncias tio Imperio ha ins~e~tores gernes de tamhem permanecer illeso, apczar dos cscru· 
da instrucção publica. A lei não podia ter cansa- pulos do$ doue collcgas do nobre senador. 
graclo inutilmente a restricção-get·aes--; para al- E' um monumento repete, e tilo alto ou muito 
guma cousa serve este termo nessa dis1Josição ; rc- mais alto que a mais alta das pyramides tio 
fere-se clla nos directores ou inspectores gcrnes da Egypto I 
instrucção publica: . . . . O nobre senador relator da commis~~o diz que o 

O orador faz JUshça :í smcendadc do honrado terço da lei de 20 de Outubro de :1875 é uma con
scnauor pelo Ceará; parece-lhe que sobt·e este ccsslo facultativa, que aão tolhe a ninguem a liber
ponto S. Ex. nlo insistirá, porque é evidnntc que dade do valo. 
este termo-geraes-exprime lJCm a idéa. N:1o_ O bradar aceita esta declaração insuspeita do 
insiste neste ponto, porque lhe parece, acct·escenta honrado relator como uma prova evidente de que a 
o oradot·, claro c evtdcnte que a disposição da lei lei de 20 de Ontubro de :1875.nlto tem valor algum. 
n~o poderia comprehenticr os directores tie fncul- Qnantio se tratou de fazer passai' nas ·cnmaras a 
dades, que não podem ser considerados directores lei a que alinde, "dizia-se que o terr-a era uma ga
geraes da instrucç:1o pn!Jiica. Devendo-se entender rantin para a minoria, um ernba1·ar.o' tí prepotencia 
restrictamente a lei, mlo é licito ao governo nem elas maiot·ias, tinha por fim acahÍ1ar os partidos; 
a nenhum senador alaagar, abranger maior numero interessando-os, sim, pela eleitliio, pot•ém não tão 
de funceionarios neste arti~o do que aquclle que encarni~.adamentli, porque a maioria contava com 
a lei ahi marcou, empregando o termo- geraes.- a victot•ia, não completa, pois a lei lh'a vedava, 

P'inalisou o honmio senadot• aconselhando a e a minoria nt1o receiam uma derrota total, porque 
nullida1ie desta elei\1ão, c quo o illustre ciuadrio a l11i lhe accenava com o'terço. · 
eleito c escol~iuo se resignasse a !1ovn elei(:ão, n:1o Tal-foi o espirilo da lei; mas, se. pr~valece a in· 
com111do pengo de naufragar, v1sto a sohda base terprota(\~o do honrado relator, a· ler fo1 urna bul'la, 
de sua influencia na província de Pern:unbuco. Mas foi um cn~oilo lançado ti populaç.:to do paiz ; é 
o illustrado senatior pelo Ge:tr:í esqueceu-se 1ie uma gat·anha que nada garante t•, por essa maneira. 
dizer-nós quaos os elemenlos cm quu o senado a maioria tem todo o interesse em empen1"" o ui· 
deveria basear a decretaç:1o da nullidade tia clci- timo csfor~o pam ganhar, se não ti totaJrlade ~os 
ção, porque, considerada pelo modo l~gal,· acaba o eleitores, ao menos tal porçfíci, que levo ci(Yenctda 
oradot· de demonstrar ao senado que, emquanlo a minoria, fazeruio toda a eleiçno. Exemp~: Per-
uma lei n:1o determinar o contrarw, outm n:ío nambuco ; exemplo, fiio de Janeiro. . 
pódu srr a pt·ntica; e quanto :l incompatibilidade Na província do Rio de J:tnciro não houv\ hbe-
legal do candidato, nonhnrna existe, porque ello raes em numct·o bastante pai'U man1lar :lenmara \. 
não ó inspector nem dircctot· get•al de inslt'UC\ltío ter~\0; cm Pernambuco, lerra de Nunes Machado, 
publica. E' preciso, pois, que appareçnut outros de Urbano e de tantos homens illuslres, queridos· 
motivos, pam que o senado possa apreciar a con- tia popul~m1o, m1o houve tereo. porque a maioria, 
clus:io 1lo honmdo se,wiot· pelo Guat·:i sobre a nul- conser,uinilo o sou fim, fez 'uso da opcmç:lo ari· 
Iidatle da clcirrro de Pcm:unlHh\O. tluncthica, IJUO lhe ensinou o nobre aclual prc~i-

~'em concluido. (Jiluito bem.) dentu tl:t l\aunll':l temporada. 
· Desde que se eonseguc o resultado apregoado, a 

O sn. ZACAIUAS n~o YC!ll fazer um tliscUI'so, minot·ia é nada, e zero, c objocto de esearneo. 
mas apenas hwrar um Jli'O{eslo coulm o pat'el11!1' da I~ vale :1 pena sustentar-se essa lei 'I E' clla dign:t 
eomrniss:io de podct·es soht:o a elcií':1o tlc Pt•t'rtam· de ser posta um pratica, como meio de arrednt· a 
buco, contemplando respe1losanwnlt•, pot·ótu sem eleiç:io tlirecla 't De certo quo não. 
muita detença, O lllOIIUIIICilto, l(lll! eSCI'e\'eU l~ntrctanto, ha 110 IIIOillllnento, f)liO O OI':Hior V:IC 
solJre :t 1U:tleri:1 o nobre viscolll!c de Nitherohy. ex:uninando, perfunctoriauwntt•, uma conliss:lo pro· 
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ciosi~sima :-a lei n~o garante p terço a· ninguem, 
excepto se a minoria possa llornhrear ·quasi com a 
maioria. Se a maioria é muito mais nunierosa, ai 
da minoria I 

mesma maneira que as rios deputados, mas ·em listas 
IJ·iplices, sobre as quaes o fmpci·ador e~colhe o 
torro ria totalidade das mesmas listas. " 

O § 9• do art. 2• da lei consagra, portanto, o 
principio que est:l na constituiç:lo, em virtude do 
qual se deve efl'eeluar ela mesma maneira a eleição 

Isto, portanto, nllo é lei ; o coube justamente ao 
ministro, quo mais propugnou pela idéa, participar 
em larga P.scala do abuso da mesma lei. 

O hcmado relator da cornmissfio, com acfltella co
para senadores c pai·a deputados. . 

,, 
~ 
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ragem, que ninguern lho desconhece, pm·quo mio 
lia verdade qur. elle trepide cm calcar, desde que 
''ise uma certa conscqucncia, considerou de face a 
questão quo domina todo'o assurnplo do debate, e 
vem a ser: se procede ou nllo a nullidadc arguida 
contra a eleição de Pernambuco e contra todas que 
se fizeram para o senado, pela circumstancia ele 
terem sido votados pelo voto completo os eleitores 
respectivos. · • 

. Esta objecção dispensa qualquer. oul.ra: _ é uma 
prejudicial decisiva. Se o voto completo, com que 
os votantes nomearam os eleitores é prohihido ex· 
pressamente pela lei, a candidatura do Sr. conse· 
lheiro Corrêa de Oliveira é radicalmente nu lia. 

Se, porém, o voto completo est:l deci·etado na 
lei, o orador abandona todas as outras questões e 
daria o sou voto para que o Si·. João Alfreelo en· 
Irasse já, porque, corno hontem disse, folga muito 
com os triumphos que S . .Ex. tem obtido. Vê ahi 
o dedo da Pro,•idencia; vê nesse facto a elevação 
do um cidad;1o, que trará a queda de certa aristo-
cracia e a esmagará; cidadão que nem ao menos 
se arreia com o nome dos fidalgos. 

O Sit. SILVEIRA Lono :-Assini queim el-rei, 
que ludo póde. · 

O Sn. ZAC:ARIAS.-0 monumento menciona· que a 
· TOtação de eleitores por voto completo est:i ex
pressa na lei de :1875. O que o omdor acha 
expresso na lei textualmente, é que a eleição pri· 

• maria para senadores soja feita pelo voto incom-
' · .pleto. Cumpi'e ver se o texto da lei é favoravei :l 
t1 ~·, <. opmião contida no monumento. 
f . . No § 9• do art. 2• da lei de 20 de Outubro do 

.-. : :1875 1~1-se o seguinte: " Installada a mesa paro-
···í -- ~·-•-----~0-~r:l a chamada dos Yotantes, cada um 

'líii\ .positará na urna urna cedula fechada 
1 ' h;J Jmios, contendo tantos nomes do cida-
,_~ ~ . ., gJvcis quantos corresp~ndcrem a dous 
)~ ... (eleitores que a parochia elevo dar. Soo 
, ·:J w eleitores da parochia exceder o mulliplo 
~:·:};. .• .;;-o.votante addicionar:i um ou dous nomes, 
~~-- -•ontórmc for o excedente. • . 

1 Isto é o mais claro e posllivo que se póde imagi-

\ 
uar. De que cleitoi'es se trata? De toc\os os e lei-

' , tores. (Apoiados). Não ha distincçãode eleitores pm·a iA·j senador, nem de eleitores para as assem!Jiéas pro
vinciaes e para a camam tcrnpomria. N:1o ha ouli·o 

. , texto: a regra estabelecida expressamente pOi' este 

Isto ó tiio evidente, que nem o autor do monu
mento nem os nobres senad01·es, que com rrlpu
gnaneia pozeram seu nome em baixo da enorme 
producç;1o, são capazes de· contestai-o. 

O texto da lei contém uma itléa bem clara, que 
é a identidade no modo de eleger-se o eleitor esre
cial c o gemi. 

Onde achou-se fundamento para se admittir que 
o elnitor especial fosse votado por lista completa? 
que enlidade, qu? di~posiç:lo de. lei trouxe es~a 
mnovaç;1o? (Apotados). Esta-sev1vendo ern um paiz 
em que a lei vale ou deve valer alguma cousa. Em 
face da lei é certo que os eleitores que concorreram 
com os snus votos par:1 a ultima eleição de senado· 
res em Pcl'llambuco, deviam ser o resultado do vo
to incompleto; pOi'CJUil a lei decidia que ·toda a 
elei•~ão se faria pelo voto incompleto. Por ·que na 
exeêuçao assim não succedeu ? Donde veio isto? 
Dond•J havia de vir ? Pois não se sabe quo o dedo 
impel'linente do governo, que sempre se inspira no 
interesse tios amigos, na vantagem dos seus 'auxi
liares, nunca se mostra escrupuloso ? Não se acha 
claro no regulamento o abuso de que se trata ? 

O Sn. SILVEIII.\ Loso :-E isto muito honesta e· 
honradamente. 

O Sa. Z.\CARIAS :-O pensamento do autor do 
monumento revela-se nestas palavras : uO governo 
nada mais fez do que ~eproduzi!' a disposi.ção tia lei" 
· O govel'llo reprodmzio o artigo da Ie1l Se o ar
tigo da lei diz rJUO seja por voto incompleto o o 
regulamento manda que os eleitores especiaes se 
formem pelo voto completo, como ó que re
proeluz a lei? Est:l se zombanc\o do r.nhlico e do 
bom senso do senado ? Acaso o Dras1l so compile 
de Beocios ? • 

O § 9• elo art. 2" da !01 expressamente ~eclam 
essencial o voto incompleto em Ioda a elmçfio de 
eleitores. O regulamento no art. :125 é assim for
mulado : " Art. :12ti. Na oleiÇão de eleitores espe~ 
ciacs, que devem votar para senadores, se o~serva
.rão, quanto :i organizacrro dus· mesas paroc~iacs, :i 
ordem tios trabalhos o ao processo da. eleiçilo, as 
disposir.ões estabelecidas. para a eleição dos eleito
res geráes. Cada votai1te, porhn, bwluirá em sua 
cerlultt 'autos uomes quautos forem os eleitores que 
a 7WI'OC/Iia dr.i', " 

Esta clausula do ar!. i2ti exige o voto complelo, 
ao passo que o § 9• do art. 2• da lei manda que .sA 
fonncm os elnilorcs pelo v o lo incomple_lo. Como, jlOJs, li pamgrapho é que a eleiç;lo de eleitores de senador I se faça.pOi' clous ter~~os. N:lo se traia aqui do clriç;lo 

para senadores nem para deputados; tmla-se de 

J. ·todas as eleições possivois de eleitores. (AJiniados). 
E o lexlo daJei, pel'foilo c incontostavel, funda-se 

~ ·· na disposição da constituií':lo,a qual no ar I. 13 diz: 
" que as r.leiç.ucs llo~ senadores sc!·rro fl'i(iiS tia 

'·' ,, . 

o mgulamento tl a rcproduc•~~o da lei? 
O no!Jro autor do monmÍ1cnlo, apprehcn~ivo _de 

que al~uem, Irndo as instruc(~õcs do ~2 de Janeu·o 
de i87ü e confronlanc\o-as co111 a lN, conhce,'sse 
Jli'Oill]ltamente que as inslnH:ç(les contei li uma dispo· 
si••ão que não Psl:wa na lei, disse coi·ajosamente. 
" ·o rrue se sc>gue tlahi ? E' que houve wna lacuna c, 

[ 

:' 
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dada a lacUna, o poder executivo era competente 
para suppril·a I O regulamento, pois, supprio a la· 
<iUna. I) 

na pyramide, e o nobre Cyrinêo do autor dessa obra 
memomvel consumia uma parte do seu discurso em 
argumentar com o nome o opinii!o do !Ir. Cruz Ma· 
chado. 

O Sn. SAnAIVA -Essa doutrina ó maravilhosa. 
O Su. ZACAiliAs:-Quanrlo uma lei autoriza o go· 

verno a expedir regulamento, (n:1o stJ refere aos t'C· 
guiamentos e instrucções de que falia o art. 102 
~ i:l da constituição), tem se entendido que póde o 
governo em ma terias se~undarias completai-a, tornar 
mais claro o pensamento; mas esta !!teoria, que ó 
~ujeila a graves objecçaes, porque afinal tcnile a 
t:oil\'erler o executivo cm legislador, n:to tem appli· 
cação alguma ao caso vertente, em que a lei dtz -
voto incompleto- e o regulamento úiz -voto com· 
pie to-. 

Qual era a lacuna? Se no texto da lei esl:i a 
clausula-voto incompleto-, como é que, a pre· 
texto de preencher lacuna, se rstabelece o voto 
t:ompleto? Pois ahi ha lacuna a preencher? 

O .Sn. SILVEIRA Louo :-Querendo obJ•igal·o ... 

O Sn. ZAcAmAs :-0 nobro sena(\or tlora apartes 
ela mesa, mas o oradot· lhe petlim que ficasse na -
mesa em silencio, pois o que lho competia era 
pedir a .Palavra sobro este mcideute c explicar a 
~ua opim:1o, explicaç:ro a que o paiz tem direito. 
Desde que o relator da commiss<io fundou-se no 
parecer de S. Ex., e um membro da commissilo 
citou lambem o seu nome, S. Ex. ti obrigado a 
destrinçar este equivoco desgraçado, em que la· 
hora o parecer, suppondo que com a adopça:o da 

O Sn. Su~VEIUA Lono :-E' la,qosta, 
O Sn. Z.tc.tnrAs:-Corlou-se o in, pequena cousa, 

e assim .ficou-completo-! Aonde foi o nobre vis
conde buscat· esta theori.1? O orador sahia que 
S. Ex. era sectario do direito divino; mas agora 
vê que n:1o o iJ mnis, o rei est:i ausente! VIJ que no 
seu trabalho S. Ex. reconhece no volante uma 
soberania cxtraordinal'iu, ao ponto de declarar que 
o direito politico (tle votar) é o principio gcrac\or 
da constitui~:To! 

Ora, a consliluiçilo nasceu d,1 outorga ; logo nc· 
nhum diJ·üito politico a gllrou. Teve ella por p1·in· 
cipio gerador n vontade de um prindpe, o que não 
inhibe o povo de adquirir pelo tempo e com esfor
ços seus úireitos, mas não na üxlcns5o inculcada 
pelo nobre senador, como cm desconto de suas 
faltas politicas. Parece que S. Ex., como diz que 
está muito enfermo, quct· reconciliar·se com a 
opinião publica, que dei! e formara a idéa de acm·rimo 
defensor do d;retlo divino. 

Principio gerador I· Lembra-se o orador de ter 
lido em uma obrinha do conde de' Maistre al~uma 
éousa a respeito do principio gerador da sociedade, 
mas ni!o era o direito tle volat· o principio gerador, 
era outro, era talwz o que sustentava o nobre sena· 
dor outr'ora. 

Cousa nntavell A commissiio invocou o teste
munho do Sr. Cruz Machado para justificar o pre· 
enddmr.nlo da lacuna. 

O Sn. Su.vmnA Lono: - B' boa fonte de inter· 
prela~iio ltistorica tl:tlei, is lo sem duvida. 

O Sn. ZAr.Amo~s:- O Sr. Cnn 1\laclwlo foi ·UI 
vocado pt~lo nobre relator no co!·po rio monumento 

sua emenúa. . . · " 
O Sn. Cnuz "AfACIIADO :-V. Ex. equivoca-se : 

a commiss:1o reconhece que a minha emenda t·e· 
fere-se só :í eleição secundaria. 

O Sn. Sn.vEmA Lono :-Disse o cc.ntrario. 
O Stt. ZAcAuus :-Tanto disso o contrario, que 

a respeito da eleição primaria suppoz haver uma 
lacuua com o fundamento de sua autoridade. 

O Sn. TEIXEmA JUNIOR :-Appliquei as mesmas 
razões :1 eleição primaria, servmdo·me das pala· 
vras_ úo nobre senador por :Minas. 

O Sn. Cnuz ~IAr.HADO :-Eu sustento o que disse 
em meu discurso ; nem mais nem menos. 

O Sn. ZACARIAS o q11e pede é que S. Ex. sus
tente a sua opinião e diga se no seu espírito, 
porque passou a emenda relativa ao § 22 do. pro· 
Jecto, convcl·lido hoje em § 2! (\a let vigente, foi 
prejudicado ou alterado o § 9• do art. 2•. 

O Sn. Cnuz MAcHADO: -Nunca I O discurso é 
expresso. 

O Sn. ZAc.uu.\s 11ede ao nobre senador que 
admitia aqui a symctria : a symctria exige que, 
depois da mvocaçflo do seu nome, S. Ex. corra :í 
tribuna c cxpl i que-se com a clareza cum qne r.o•· 
tuma fallar. ,ilar u UI· 

. dado dos 
O Sn. SARAIY.< :-Não póde detxa,, vencida 

tribuna. , : Per· 
O Sn. S1LVEJnA DA MoTTA :-Eile ó o a 

questão. . o libe-
0 Sn. ZACARIAS estava quasi ceclendo jà •· •. ::· ·· 

palavra, se o nobre senador por Minas quizesse 
explicar-se. 

n pelo que o seu nome ha (\e passar :Is gerações 
vindOUI'aR, pnrq ue est:l encrustaclo nesta obra prima 
d'a!'le. (Lendo) : 

O Sn. Cnuz 'MACHADO :-Fallarei muito depois. 
O Sn. ZAcAnrAs :-1\[uilo depois? ~fas fallar:i ... 
O Sn. Cnuz MAcK,\DO : -Unicamente na questao 

precisa. · 
.. Por eon~t·gninte. SIJ fOI' procedente essa ohjecçáo, 

sPria prineip:dmcnte contra a mesma expt'C!\siTo c 
dctrrmina!'•io tlalt•i, rrur., adoptando a emenda ap1·e· 
;":nl:ida pl'!u noi>l'e SP11ndor G S1·. CI'IIZ 1Iachado, 
cstaluín, de., t•k. " ( diJ·i!Jindo·St! ao St·. CJ·u::; Mn.· 
chrulu). y,1 S. E~. tp/IJ t•st:l eO!II OSl'llllOtne gr:m1do 

O Sn. ZACAntAS é somente a este respeito tJIIil 
invm:a a sua autoridade. 

O nohl'c autor do monumento disse que não em 
procisa uma tlisposir.ão expressa, acai.Jamlo com o 
voto incomplllto ua i!IIJilão p1·inmria 1lc senador, 
porrJIII' suheniL'tHie-se isw :1 vista da 1IL•sapprova· 

: ~\ 
I 

r 
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ç:Io do voto incompleto na 11ecundaria. «Eis aqui o 
raciocínio do hoilJ'ado autGr do monumento : E' 
certo que, tendo vindo da cantara o precr.ito de ser 
incompleta a eloiçao secundaria, esta idéa cahio; 
logo vtrlualmente cahio o precr.ito rr.lalivo ao voto 
incompleto na eleição primaria." . 

Mus o assento do voto iucom(lleto na. eleiçiío 
primaria, estabelecido no art. 2" § 9•, ficou intacto 
pela emenda do nobre senador ror Min~s, pois que 
ella vet·sou s~menle sobre o voto incompleto na 
eleição secundaria, isto é, alteJ•ou o § 22 do nrt .. 2" 
tio projecto vindo da camara; o voto incompleto na 
eleiçlto primaria constante do § 9" ficou em seu 
inteiro vigor. 

O Sa. S!LVEmA Looo :-Isto é evidente, é incon
r.usso ; argumentar contra isso ll por querer ... 

O SR. ZACARIAs : ·- Assim como o legisla<lor 
acabou com o voto incompleto na eleição secunda
ria, se lhe aprouvesse teria rer.onsi<lerado o § 9• e 
feito uma excerç,iio a IIi para o caso de LJUe se tra
tava. 

de votar na eleição dos membros da assembléa pro· 
vincial. • Se houvesse um:~ lignç.ilo tal entre· o i • 
e 2• gr:lo, o eleitor que tivesse voto completo na 
eleiç~o de deptitado, não poderia jamais ser o t'C 
sultado de uma clciç.ilo do ·,·oto ineompleto, como 
ali:ls acontece nas províncias, que ~ó tem dons 
tlcputados. ·· _ 

O Sn. Su.vF.IRA Lono : - Apoiado. 
O Sn. ZACARIAS : - Na lei de 20 de Outubro 

do i87ti <leterminoil·se (bem ou mal, o orador nlio 
entra nesta questão) que n4o podta o eleitor deixar 
de escrever Ires' nomes na lista 11ara elciç.ilo de se
natlor, se se tratasse de um senador, ou seis nomes, 
se se tratasse de dous, etc. Ha aqui exclusão ex
pressa do voto incompleto; mas o voto incom· 
pleto da eleifiiO primarta natla tem com o preceito 
ila seeundat·ta, nilo estilo ligados de maneira que 
um -implique o.outro. · 

As palavras do monumento silo estas : (lendo) 
" A ausencia do terço determinado na lei para o 
2• gráo inclue nece;sariamente a dos dons terços 
de eleitores. • Mas este argumento, como se tem 

O Sa. SILVEIRA Lono :-:- Apoiado. mostrado, é falso. 
o SR. CRUZ MACHADO : _ Se 0 art. 43 da con-. Nfio h~uve, porém, face da questão que o relator 

da comnussilo nilo encarasse de face ·com sua reco· 
stituiça:o nlio o vedasse .. · . nhecida coragem. Diz S. Ex. : "Admitia-se que 

. O Sn. ZACAniAs falia hypolheticamente .. · E, houve erro, que o regulamento laborou em erro, . 
como lembra o nobre s~na<fOJ', em vista do em: exigindo o voto completo na eleição primaria, 
bamr.o olferecido pelo art. ~3, ficou a !"esma iden- quando a lei estabeleceu incompleto ; neste caso é 
!idade de proceder para todos os eletlores, sendo um erro que se releva ao governo, porque nilo 
sempre incompleto o voto, como ell'ectivamente per· houve malversação... . 

_ maneceu. A votaçao aqui recahio s_omente sob1·~ o Se um regulamento eltcede a lei e altera o pt·o· 
voto incompleto na eleir.i!o secundaJ•Ja. Na occas1ilo cesso que a mesma lei estabeleceu, póde-se· ventilar 
de se votar deste Jogar' pedio o orador se salvasse a questão que o ora<lor está ventilando sem ath·i· 
:l eleiç.:io primaria e o Sr. Mendes de Almeida da bmr logo ao governo má ftl, prevaricação, crime : 
mesma · fórma reclamou a esse respeito toda nem o orador admitte esse rigor. A quest:to por ora 
a !tenção. . . · é se o regulamento consagi'IUldo um certo preceito 
· O.Sn. SILVEmA Looo :-E' verdade. . está ou não em opposiçãoa um _preceito expresso 

na lei. Desde que o pt•eceito do regulamento est:i 
O SR. ZACARIAS:-... e parece que o Sr. Cruz cm OJ;IpOsiç:Io iliameh·al ao pt·eceito da lei, ha no 

Mach~do d~elarôu que o § 9• j:l tinha passado' na rrecetlo do regulamento nullidade insanaYel. 
occastão. · (tlJlOiadàs). 

O SR. Cnuz MACHADO :-Apoiado. O nobre relator .da commissão adhere ao prin·ci· 
O S Z · 1 d pio da autoridade, é homem eminentemente auto· 

n. AC.mtAs tem, por consegum e, emons· ritario ; mas não pó.le levar a sua doutrina ao 
Irado que nao ha nenhuma lacuna, e so houvesse o ponto de dar ao poder executivo a Í.lculdado !lo 
governo nilo po!lia suppril-a. alterar um preceito expt•esso ftmllado em. mui 80· 

O SR. PoMPEU :-Apoiado. hdas razaes, modificando-o a seu capricho. Pois a 
O Sn. ZACARIAS ouvio ha pouco o honrado mem- autoridade da lei Mo está acima da autoridade do 

ht•o da commissiio sustentar como o nobre relator, executivo, qua~do para sua execução expede. in· 
que não pódo subsistir o voto incompleto na dei· strucçaes ou avtsos? , 
ção primaria, se não vigora na secundaria. N:to ~a O Sn. SILVEIRA Lono: -Apoiadu, mas no Bra· 
connexiio indissoluvel entre o voto da eleição PL'L· sil vê-se que ó justamente o contrario. 

! 
\ 

maJ•ia e o da 11ecundaria. Assim vê-se que em todas , 
as provincias onde nilo ha senilo dous deputa<los a O Sn. ZAC.\IIIAS :.-Na ordem das autoridade~, a ; . 
elegei'-Se, 0 voto ó incompleto na eleição secnn· que sobrepuja é a do CQI'PO li•gislativo, e corpo Ir.· ··· I 
daria, ao passo que 0 eleitor ó 0 rllsultado tio voto gislativo quet• dizer camara temp01·aria, senado e 

1 o chefe tio potlet• executivo, sanccionando as leis 
incomp eto. em virtude Jas funcçóes, que exerce, tio poder mo· 

O SR. SILVEIRA Lono:-Apoiado. der:ulor. Logo, a lei é a expressão ma1s elevada 
O Sn. ZAcARIAs:- O nobre senador com~ ar-

1 
da. vontat~e n~cional ... A lei disse :- fa~a-se a • 

gucia e promptidão de que d:l tantas provas, dtsSll : , cleJ\\ão prt!n:u·m de sc!tad~r com o voto mco~t· , 
" As~im é, porque· semelhante eleitor tqm!Jem tem plelo1 c o Sr. Cunha e F1guotredo cm um helio tlta,\ 

~~~ . . . H 
\ 
\, 
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ou antes cm um pe~simo 1lia, em um triste mo· il~portancia e vem a caducar. Em outro paiz 0 mi· 
monto, tlisse : " Fat:a-so essa oloioão com o voto mstro seria responsahilisado por somclhan te aeto · 
co~npleto, embora contm a lei " •. · E ha neste mas, e!nb?ra no Brasil a palavm-respons~bilídad~ 
pa1z um consclhciJ·o de Estado, um visconde, -c.st~J.n nscada do se11 dJCcionario politico, n11o se 
um senador que diga :uI\! as oste erro i\ dcscul- pr~Jl~lllque o direito do senado Jlal'a julgar uma 
paveln · · · A quesl:lo, po,;·,IJltO, não é do culpa, elm.ç:LO. Se ao senado tolhcr.se o direito amplo de 
llCJll do crinw; é se o texto da lo i foi ou n:lo verJÍicaJ' po~\eres, .. de pronunciar-se pela nullitlade 
r:oslorga1l~o por Yontado do poder executivo; esta do uma eletçito folia :1 vontade do governo 0 n:io 
c a ques ao. · COt)forme :i lei, ent;io nlio t! el\c esse tribunal que 

O Sn. SJLVErnA Lono :-Apoia<lo; a posterga· se mculca, é uma ohanccl\aria por onde transitam 
ção e clara, manifesta e evidente. os descuidos das secretarias de Estado, porqtie, so 

n:io ha culpa naquel\a famosa clausula do art. :125, 
O Sn. ZAcAmAs :-0 nob1·e autor do monumento ha grande descuiilo, o o senado nlio tem obrigae4o 

all_ega: " Do norte ao sul lollos cingiram·se ao pro· de sancciona1· descuidos do ministros. · 
cetlo do regulamento; om essa atlhes;to do norte 0 Deixando a quosf;lo de direito, occorre ao omdo1' 
~~ sul. ao ,regulamento mostra que o regulamento lem~rar que o argume'!to _ultimo apresentado pelo 
101 .mUJlo JUSto, estava na esphera do poder oxe· nob1e relator da comm1ssao no seu monumento foi 
euhvo. " o grande numero de votos que teve o candidato e, 
. O orallor pergunta - o que cumpria ao povo com~ gue en!husia.mado desta popularidade, S. Ex. 
lazer semio obedecer - salvo as rociamar.ões em convllla o senado a notar a distancia immensa ~ue 
tempo opportuno ? • vae enh·e o ultimo ,·atado dos Ires o o primetro 

Se o povo recalcitrasso, mandasse pedir uma dos que .não estavam nas boas sraças do poder. · 
t'•'vis;lo do t•egulamonto, se1·ia occasi;to de intervir . Ora, .um tal argumento é fraqu1ssimo, por~ue essa 
o Sr. Caxias, l[HC empregaria a forr:a para n:ío serem d~stancm :ls yezes explica-se com a intluencm inde
argnnwnladores os c1dadãos. N:to"; o povo obser- ln ta, com a fl·aude, com a violencia, com machina· 
You como regm o rrtw se lho illl[iOZ ; /lot•ém, desde çúcs, ~oru a 'lemhJ•ança de favores recentes, etc. 
logo, a impt·cnsa rlenunciou o abuso 1 essa disposi· Tudo Isto póde elevar a uma cm·ta altura o candi· 
!:<ln do regulamento. E nnando todos tiYcssem sido da.to! som qu~ dahi possa uma commissilo de eonsli· 
mudos, o senado n:lo tiu.::l obl'i~ar-ão do sel-o. o IU!OaO, cxanunando os papeis, dizer: - Vtlde a 
fJI!e somos neste momento sen:io JUizes de verifica· g1·ande votação do 81·. Jo:ío Alfredo.-N:to é isto 
g:1Q de poderes? Om, ve~·iliear· poderes é examinar um a1·gumento pro;e<lente : o orador o acha muito 
o processo ·eJeiloral, var se,'se conformou :l lei e fraco. 
wio á vontade eaprichosa do governo por avisos !lias, se é real-o que se segue é que, se o senado 
on instrucí:ões. annullasse a eleição, o candidato obteria ainda mais 

1'e1rr-se dito aqui fJUe somos juizos nesta m:tlcria. votos. 
Somos; com uma deolamr.;ío, porém, que o omdot• U~l m_embro distincto do parti<lo conservador, 
vn•J Jazei". Juizes não são' como se tem aventurado que mfelizmente deixou de existir, veio a esta ca. 
os IJ•es rncmbt•os ri:\ commissão que examina os mara com uma carta imperial CJIIO o senado an: 
pafleis; elles são preparadores de um tt·abalho sobre nullou ; sui.Jmetteu-se :i nova· eloiç4o e afinal twe 
que tem dll p1·onunciar-~e o s~nnrlo. O senado é assento no senado. 
rr_ncm é o gr~ndc tribuna.! que tem llc.decidiJ· a qucs· O Sn. SILVElllA Lona :-0 que perdeu com este 
lao; é sua r1gorosa olmgaç.ão cxammal-a; se en· facto? · 
tender qno foi Jeritla a lei, a elciç:lo é nu lia, devo 0 s · 
"omo tal declarai-a. E a nullidade de uma eloicão 11 • ZAcAnrAs:- Se o Sr. João Alfredo tem 
n:io é cousa 1le outro mundo, • essa popularidade, que inculca, vir:í dentro do breve 

O nohro membro da cununissão que fallou ha tempo occupar um:1 cadeira no senado. · 

r
o 1 t 1 · .,. 1 .. , Entretanto, posto que seja bom o terreno em que 

uco su ll'tl es a ma úi'Ja, ulsse que, expoc luo um se c. o_llocaram os que opinam poJa JlUllJ.dade <l"sla 
ilecrclo, não se pólio alterar sen:to em virtutle de c c 

t I l 
eletr.ftO, o oradO!.' n:ío tem es.peran~ •. a nenhuma do 

ou r o l ccre o. . . t d q1!e 1s o se cons1ga.: não pe 10 a palavra nesta in· 
U)! Sn. ~ENAoon :-Do uma lei. tmto. Quando vê a questão agitada perante uma 
O Sn. Zo~cAuas diz que isso onliio e nilsurdo coJ·poraç.ão qu~ negou cruelmente nesta estação cal· 

umior. Experlitlo um decreto, reconheeendo-so que mosa alguns dws parn se examinarem esses papeis, 
ellc csl:í cm opposiçaa :i lei: os juizos integras, re- quando até· os nobres ministros votaram pela rolha, 
elo:;, cou1n são nesta ·nmlcrla os senadores, annul- 0 fJUO f''de o orador esperar !lO julgamento da 
Iam a eleir.:lo, que J'oi feita contra o espirita o contra causa 
a letra de uma let t:iodr;lmlirla cconhcctda no paiz em O omdor n~o so.illude com :1 politie.1 do p.1iz, 
co~1scqucneia do uma tlisposiç:lo de regulamento ca· nem fall:t aq111 c9m o proposito de subir degr:los, 
prJChosa... arma~ :\ po~ulal'l~lade, ao poder : nfio ... Será talvez 

·u S I' . 
1 

f . 
1 

um.a unperttnencta, mus o orador vae falla.ndo sem 
!! 11 Sl~ll,\llOI\:- ; pu< e·se azer 1s o, sem · :mmJIIal' 

0 
rle'Cl't•lo. mats espcra.nr-a. na~ lnslituit:iles do paiz, só por 

· dCVCl' r\ e COllSCICllCIU •• , 

O Srt. ZAC,\IILIS ·.-(.) "Oil',tl!O <'-0111 •" .stJ·,• tlect'"···,o O Stl Sr1 L E 1 o - " • o • .YEIIU OllO:- 'li te1110 muita espe• 
llÍIO 1'1'\'u~a o tlecrclo; lka, portlur, este sem ncllhuma ran~a no paiz. 
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o. Sn. ZAGA RIAs diz.quoas.instituicões do Brasil .. O Sn. !<'JmNANDES DA CuNI.IA:- Assim· o reco·. 
são·hojeumá perfeita nullida!le·aosolhos do todo o nher,cram o illusimdo senador pela província do 
mundo civilisado. Rio do Janeiro, o.Sr. F. Octaviano, o Sr·. conselheiro 

Segundo a historia bíblica; Josué fez parar o curso Zacarias que acaba de fallar, e V. Ex. mesmo. no 
do soll?or algumas horas sómerile, emquanto batia seu discurso. 
os inim1gos; mas o Josué do Brasil suspende só para 
dive~tir-.se,o systema politico qy~ nos rege por anno 
e me10, Impondo a todos a conéhção- até :í volta. 

O Sn. PoMPEW d:l um aparto. 

Ora, s~ estão suspensas as leis do systema re· 
presenta h v o, para que cansar-se um senador em 
dizer qrte esta eleição e as outras que ahi vem 
são nullas, como s:to, na opinhio do orarfor? Por que 
se ha de afadigar com esta tarefa ? 

O Sn. FERNANDES DA CuNHÁ :-Disseram VV.EEx. 
que o candidato eleito, chefe politico da província, 
gozando da adhesão da opinião publica, da de- seus 
amigos e do seu partido, foi legitimamente eleito 
.por essa opinião, ' 

Por uma razão bem simples : deve haver, ao 
menos, um p_rotesto contra a torrente.· E' o que 
fazem os anugos do orador, como elle faz sem 
espHranrm do fi'Ucto, mas satisfeitos com o cu~pri
mento do seu dever. 

O Sn. SJLVEII\A Lono :-Isto 1\e nada serve como 
principio. 
· O Sn. FEnNANDES DA CuNHA : - ~:lo considfl.• 
r~r?es prévias, q uc, sei, não servem como prin· 
c1p10 ; mas os nobres scnaclores esperem pelo 

'J'em concluido. desenvolvimento do meu racioeinio ... 
.Dizia eu, Sr. pl'Csiclente, que esta eleição foi 

. O til a•. Fea•auuules dlt Cunla~t:,.... Sr. pro· fmta em paz ; não e uma elel~'<lo ensan~uenlada, 
sJdente, é com bastante acanhamento $ue eu ouso 1 ·' 1 d 1 ·-

] d 
mlo estti mane Jaua 1 e escan a os e altentatlos; não 

tomar a palavra, so Jretu o para succe er ao meu h d t i · 
respeita ver mestre, o notavel publicista c J"ur·J·scon- ouve compress:io e vo o; m o se anpoz :í forr"J. 

I( · uma lista de nomes antipalhicos :l provmcia; é uma 
sul o. que acaba de impugnar o parecer da eommis- .elciç:to legitima e :l qual, na ordem das· cousas, 
são simplesmente no sentido legal ou constitucional. seguJJdo 0 systcma corrente, er·a de esperar por 

Era escüsado que eu o fizesse já, porf}ue nada todos que ninguem puzcsse duvida. ' 
- tenho a accrescentar :ls razões pr·oduzidas pelo meu Por conseguinte a list:~ triplico que veio por 
illustrado collega relator da commiss:1o, alem das Pernambuco foi organizada leg1tirnamente, embora, 
razões já ap_resentadas. tarnbern pelo honrado segundo as comlições do nosso paiz, segundo a 
senador pelo Hw de Janeu·o que lavrou o parecer imperfeição do nosso meio social, segundo a falta 
da mesma commissão, o qual nós subscrevemos. de educ:iç:to politiea c de virtudes, as quaes aintla 

não ternos r.ara exercer· como devemos esse inarre· 
ciavel dirmlo politico, fonte d:t garantia gcr·a do 
todos os outros direitos r. ria felicidade publica, 
porque innegavelmentc I'· a fonte originaria de 
todos os poderes, que dahi receliom a delegaç;1o. 

O Sn. Po~IPIW :-Tudo isto j:í foi refutado; V. E.-,: 
precisa accmscentar muita cousa nova. · 

O Sa. FJmNANDES DA Cu:sn.\ :-Ten1lo subscripto 
o parecer C9lll restricções quanto ao mo1\o de 
expressar-se e mesmo quanto a urna ou outra razão 
que motiva as suas conclusões, mas estando 
com o meu iflustrado cofleg:~ completamente cOH· 
c01·de sobre a concfus:1o principal - o reconheci
mento d:1 validade lia eleÍ~:io do e~colhido em lista 
triplico e a legitimitlade dos poderes tios eleitores 
que funccionaram no respectivo processo eleitoral 
-e de minha rigorosa obrigação dar a raz:lo expli· 
cativa do meu voto, sem ler a preton(:iío de escJa. 
re11er o senatlo, nem de modo algum coucorrer 
par~ a elaborn~:1o do seu juizo esclarecido e inlJe. 
pemlenle. . 

Clllupr·o, portanto, simplesmente um dever corno 
membro tia commiss:1o. 

Sr. pwsiuento, felizmente, como j:l tem sido I'O· 
conhcCll!o c confessado po1· i ilustres roprosenlantes 
tia opinião liheml, quer na discussão }JJ'úvia 1lo 
requerimento llo adi•~mento, IJI!Ur ·mesmo uo dobai•J 
especial do assumpto, mio su controveJ·íe, mio so 
põe absolut:unento em questão a legitimidade, :1 
liberdade da maiorb real o ctl~ctiva •JrW olegou r·o· 

IH'esontaníe do lmpeJ"io pela provinci:~ de Pem:un· 
JUCO, IH~ Uiti lll:t elei\~110, tlljlte!l0 fjrW JIICr'eCCU a 
"~colha da Corôa. 

O Sn. Sn,ugm.\ Lono :-N:to apoiatio. 
O Sn. Po~Jr~u :-l'J'Oieslo contra isto, 

Sr. p1·esidonte, figm·adas latias as hy}lolhesos qtw 
se possam imaginar, o Sr. conselheiro João Alfredo 
escolhido cm lista triplico não sahe do forma .algu· 
ma dessa lista, nunca perde o seu Joga1; de 1• vota· 
do pela província. Se em qualquer tbs hypotlwses 
o Si·. COJ)SelhciJ'O João Affi'C!IO e o Jegitirno rep1'l1· 
seutanle tio gmnde rnaiol'ia do eleitorado, muito 
supel'ior ao~ dous toroor, c se cm uma hypothcsr. 
apenas perde 200 ou 300 votos da som ma total do_s 
que concorreram :l cleiç:1o, incontcsl:wermento ex· 
iJrime a sua eleiç:io a realidade da opinião publica 
e a adhesão que mcJ·eceu do corpo politico do 
e lei torado d.l província. Está portanto Jegilimmnento 
eleito. 

O (jUe se pódo oppor :i sua cleiç:lo, Sr. presi
dente, é exactamente o qne t:1o habilmente tem 
avontmlo e sustenta1\o os illuslrcs representantes 
ti:~ opiniilo libcml. E' a quest.lo proprimucnte eonsti· 
tucionalque mio atl'ecta simplesmente a eleiç:1o de 
Pernambuco, mas as clci(~ões senatm·iaes que se 
fizeram no Parü, no llio GJ•:uHie tio Norte, no Pa· 
r:uuí e no Rio Grande· do Sul. • 
. O senado vae tomar uma gml"o •lelihoJ'a(~:io. 

Se o sena•lo atíel!ller :i rpwst~o prejUtlicial da 
eleiL~;lo, islo e, que houve inJ'racç:lo fOI'IIlal !la Joi, RO 
entendei' que nn eloi~.fio 1le eleitores feita segundo 
o regulamento do gnl'eruo, houve posterga\:ITo das 

., 
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disposh\úcs eslabclceitlas na lei, se applicar estes 
princípios com toda a severidade e rigor de que 
us.am os tribunaes judlciarios, se de facto c de di· 
rmto entender que a gur.st:io politica deve ser de· 
citlida nessa conformiíladc, o senado tomar:l uma 
resolução gral'issima, c ate perniciosa e perigosa ... 

Senh~res, nunca gucrerentos sust~n~ar cscand~los; 
somos mcapazcs dtsso; não adnuttunos a VIOla· 
~ão formal da lei, nem a sua interpretação por 
uma "intelligencia arbitraria o forçada. Nenhum 
senador, sem excepç~o do partido nem de opinião 
pol.itica, é capaz de sustentar perante a nação neste 
recmto com seu voto responsavel semelhante 
cousas. 

camente interpretada pela assembléa legislativa; 
e alli se fixará de então em diante o preceito infal-
livcl e absoluto. · 

Mas, Sr. presidente, o .governo incumbido pala 
constituição de expedir as histrucções regulamen
tares para execução das leis, expedio o regula- · 
menlo da lei clritoral. 

Em virtude desse acto ell'ectuaram;se diversas· 
eleições com uniformida<le em varias províncias. 
Tratava-se da intclligencia pratica da lei; O re
gulamento attemleu ao pensamento, ao espírito da 

Eu, Sr. presidente, qne subscrevi o parecer da 
commissão com a restriccão declarada, o fiz por· 
qúe estava perfeitamente êonvemido da realidade 
da manifesta\\ÚO da opinião a respeito do eleito, 
bem como da legalidade do sua eleição. 

Quanto ii questão deprindpios cntendo~ue, ainda 
quando o regulamento ltvcssescm causa, justa causa, 
sem solido fundamento, errado na interprelaç:io (\ou
trinal que deu ii. lei, sendo pela constituiç:io abri 

lei. Sustenta-se agora que a lei, em todas as · elei
ções, sem excepç~o ou restrieção alguma, determi
na que se obset'vo o mesmo principio, quer se 
trate de eleger deputados provinciaes, quer se trate 
de eleger deputauos geraes ou senadores ... 

St·. presidi.nle, ainda fjuando se observasse 
sempre o princi_pio absoluto e sacramental d:1 repre
sentacfio das mmorias, que é o principio card~al da 
lei vigente, sustenta-se, e eoml1oas razOes, que o go· 
vemo nfio commelleu um attentado, nem um escan
dalo, não violou a lei na interpretação, (se é qn•: 
so entende que no fundo... e lia foi violada) CXJlC· 
clindo o regulamento, que excluio da eleição sena
torial. o voto incompleto para a eleição de eleitores 
esJleC!RCS, 

. gado a executai-a c a expedir as inslruc1'ões rcs
JlCctivas; entendo, repilo, que ainda nestahypothesr., 
eu não devia votar como membro (\e umacommissão 
do poderes ]Jela nu li idade radical dessa elcic:io; 
porquanto, em ultima analysc, se o govêrno 
aberrou da lei, se desviou-se (la sua letra, ou não 
attctllleu legitimamente ao modo como ella quiz rc· 
gcr a operação clci torai, o governo pó de ser censu
rado c ate responsabilisado por esse facto. 

!\las •í chegar ás ultimas consequencias o deter
minar a nullidade da eteicão; é obedecer a uma 
severidade da logica fJUe Í1ão tem applicação neste 
assumpto. 
. O Stt. Su.vBmA Lono :-Quem mais vive, mais 
aprende. · 

O Sn. FmtNANDES DA CUNHA :-D:1 minh:1 pãrto 
n.ã~ ba de o nobre sonador ver abjura1\ãO (\e pi'Ín· 
cJptos cardeaes, se é a este ponto fJUC o nobre 
senador quer chegar ... 

O Sn. SILVEIIIA Louo :-Que princípios I 
O Sn. FEnNANDEs JJA CuNHA :-Sao pl'incipios 

parlamentares e de direito publico. 
O Sn. S!LVElnA Lone : -E colha-se o prOI'cnto 

doabuw-1 · , . 
O Sn. FEnN.~NDES DA CuNHA :-0 acto nullo nem 

sempre (\eixa de produzir etl'eito no direito universal, 
nem no direito politico : cm todas as relações ju· 
riJicas as nullidades nelll sempre são absolutas. 

O Sn .. SILVEIIJ.·l Lono : - O que •í nulto nito pro· 
duz elfetto. 

O Sn. FEnNANDES DA CuNUA :.-Isto é quando 
as nullidaurs siio absolutas e do pleno direito; em 
matcria poliUca não pódo V. Ex. invocar esses 
principias absolutos do direito gcl'ill, nem applicar 
:1 logica politica eom toda a severidade. l'odemos 
<lizcr fjUe era duvüloso, e que o regulamcnfo, afas· 
lando-se da lei, urro a interpretou fielmente, nem 
executou-a COIIlO devera. A lei deve ser aul!tcnti· 

Se nós analysarmos os textos da lei e os con
fron!at·mos coni os artigos do regulamento expe· 
dido para a sua execução, veremos que o governo 
podia dar essa interpretação. Pódc ser erronea, 
póde não sei' a legitima, pódc merecer correcção e 
rectificação ; mas não é licito duvidar que elte não 
teve boas razões e fundamentos pam dar ~ssa 
interpretação doutrinal. E se não vrJamos. 

A lei n. 2,675 de 20 de Outubro do i871i, art. 2•, 
§ 17, diz: " Para deputados goracs c provin
ciaes, cada eleitor votará em tantos nomes quantos 
correspomleJ•em aos dous tcrr.os do numero total 
marc1do para a província. " • 

A mesma lei no mesmo art. 2• § 21, diz : " Na 
eleiç;io de senatlor observar-sc-ha o segJtinte: na 
organização das ·mesas pai'Ochiaes para a eleição 
dos eleitores cspeciaes, a ordem dos trabalhos, ~ o 
modo de proceder• á e/ei!:Üo dos elcitot•fs, serão os 
mesmos est!rbe/eciclos no ~ 4• deste at·tigo. " Daqui 
vem o engano. E' a lei quem falia, nilo ó ainda o 
regulamento. 

O § I~· do art. 2• da mesma lei diz o seguinte : 
" As mesas das as~embltlas Jlarochiaos ser:io consti
tuidas tio modo estabelecido pelo art. i• em seus 
~§ Ju e 3• " . 
• ·Agora ~amos a esses paragraphos ; tratam cllcs 
da constitui1::ro o orgamzaç:to das juni:ts c mesas 
parochiaes sómentc, strictamentc. 

Se a lei no art. 2• § 4• ó remissiva ao al'l. 1" 
§~ i" e a•; se ella t!iz expt·essa c t·emissivamontc 
qüc o p~·occsso da eleição !le elcilot·es scr;l feito de 
confornudade com esses paragraphos, o se o governo 
em seu rcgulameJito, nos arts. 12li e 127, reporta-se 
oxactamento a csso :u·tigo da lt•i, rcfet·c-o o reproduz 
quasi suas dispesi~õts ... 

O Sn. StLI'~IIIA Louo :-Esse argumento nftu tew 
valor algum. · 

I 
~-• 

rj~ ii 
:m. ;lj. 
ij~l, . . ...::: 

I 
I 

·i '.·-.• , .. 

-., 



··: • . ,. 
_P.{; .· 

·~t 

' I . 
,. 

i, 

ANNAES ])O SENADO 109 

O Sn. FERNANDES DA CuNuA :- Deixe-me pri· 
meiro fér os textos. V. Ex. !em toda amplill~o 
para refutar· me· completamente; eu só quero jus!i· 
tica~; o meu voto. · . 

Rumenlo á ajlreciaç.~o, :l pulverisaç.ão do senado. 
Quero mesmo sabor se penso mal, se tenho razão 
on nao ; mas penso assim. Divil~o na maneira de 
interpretar o moilo de proceder a eleição. O modo · 
jurid1co significa metlwdo, processo, nunca signi· 
ficou voto, nem direito politico, nem a expressão 
da representação de direitos politicos. 

O art. t2ã do regulamento n .. 6,097 de i:! de Ja' 
neiro de i876 diz: " Nas eleif'úes de eleilo•·es' 
espeeiaes, que devem votar para senadores, se obser· 
varão, quanto. :i orgamzacão das mesas paroehias, 
a ordem dos trabalhos c ao p1·ocesso da i!leirtio, 
as disposi~ões estabelecidas para a eleição dos elei· 
tom yeraes. " Este nrligo, portanto, reproduz 
exactamente o texto do § IJ.• do art. 2• da lei. 

O Su. TEiXEIIIA JuNIOn :-Apoiado. 
O Sn. FlmNANUEs DA CuNuA:-Ora, Sr. presidente, 

se a lei regulamentar de eloiç~o, a que regula o 
processo eleitoral, .não modifica os direitos i:la re· 
presenlaçilo, que teem sua fonte na eonstituiçlto e Iii · · O Su. Po)IJ•Eli :-0 § IJ..• do art. ~.· da lei não 

tem as palavras-jlroeesso daeld~ão. tJs!ito declarados (e tanto é assim que, quando nós , 
queremos tocar na arca santa, precisamos de auto ri· 
zaçilo especial e não podemos altemr, nem revogar 
artigos constilucionnes, que entendam com direitos 
e poderes políticos ou individuaes); se o voto e 
um grande direito politico, um dil·eito de represen· 
taç:to, e o que foi votado no parlamento fo1 o di.· 
rcito da representação das minorias, com muitas 
•·estriccües, porque o principio nUo passou em abso· 
luto e ·ã lei que veio da outra camara,solfreu mod!· 
lica(~ões no senado. • . . 

·O Sn. ~'lmNAliDES D.\ CuNnA :-E' out1·a questão, 
depois explical·emos isto. (Continúa a lm·.) . 

" Cada votante, liort\m, incluir:i em sua cedula 
tantos nomes quantos forem os eleitores que a 
parochia der. "· 

Eis ahi o que VV, E Ex. dizem que ~ innovação 
e restricção do voto incompleto. 

Diz o art. 127 do reguhmen!o: " Cada eleitor 
, · votará em Ires nomes, se houver tle p1·cencher·se 

1.nr a vaga, e em seis, se forem duas as vagas, na 
fól'lna do art. 81 da lei n. 387 de t9 tle Agosto de 
18~6 .. , lei regulamentar de eleições atloptada Jlelo 
partido liberal. (Contimía. a ler) " Quanto ao mais o 
processo dessa eleição serâ o mesmo estabelecido pura 

O Sn. Sn.vf:mA · Louo : -Em relaçilo a isto nlío 
~olf!·eu, 

O Sn. FmNAli'DES DA CuxuA:- Sotfl·eu. 

a de deputados á assembléa geral. " · 
Deixem-me completar a 'leitura dos tc:dos para 

depois então raciodnar. 
A lei de 19 de Agosto de 18\6 no art. 81 di: que 

a lista scr:l de Ires nomes, se a vaga fór uma,· ou de 
seis, se forem duas; H no art. 8& dispúe o sryuiute: 
-u Os senado1·es seJ·úo eleitos pelo methodo estabe
lecido no capitulo an/l!cedentt, · o~se1·vando-se Jiel
mentc todas as disposieõcs abi contidas a respeito 
da inslalnçfio dos collegios, t:rrcmonia religiosa, re· 
celJimento e apura\~<to dos votos o cxpmlÍ\I<io de 
aulheulicas. 11 etc. 

· .•. se, Sr. p•·esitlente, como ia dizendo, o prin· 
eipio tia representaç~o tlas minorias aceito primi· 
tivamente regulava a maior parte das cleiçl'ies ou 
quasi todas, e. r~cebeu motli licaçúes no senado até 
cm relaç:to a JUIZes de paz .••.. 

Ü capitulo 2" do fituJo ;)", a f{UC SI! rt'fci'C O 
art. 8!1, trata da elek:to secundma dos collegios 
cleitoraes e da elei\1ãÓ dos deputados. 

Om, por aqui jii vcom os nou1'es scmulorrs que, 
quando a ki falia em modo de proceder il eleição, 
não se refere semio ao processo elt!itoral, que é 
uma opel'a\lão complexa c composta de divorsos 
actos: organiz;u!;io da mesa, l'eccbimenlo dn ce· 
tlulas, chanmdas: ele I~' <.lsl.e o processo eleitoral. 

\li;\o se dir:l que a inlelligencia do regulamento 
tl uma intelligonda sophistit:a, falsa, f1·audulenla; 
m1o. Eu intei'Jli'C!o Q regulamonto pelas disposi~~0es 
antcrio•·e~. e l'et~OI'I'cndo :l fonte insuspllila, que e a 
lei de l!l\.6. Esl.a lei manda fazt!l" a eleição pulu 
mesmo Jll'ucesso, e, n:lo se contentando con1 ~ ex 
pressfiO-}H'Of!csso, ella especificou os actos consli· 
tutii'OS desse lli'OCt'sso, c nesses actos estão in· 
cluidos a iustalla~rro do collegio, cr.•rcmonias I'C· 
ligiosas, a apul'a\~•1o de \'o tos etc .. E não falia na 
!lli\IIUira do CXjll'illlil' O V0(01 JlOI'(jiiP. a l'XJII'l'HSi10 tlo 
voto é tli1·eito politico. A constitui(~~o do voto 
t\ cousa tliiJ'eronlo do pi'Ocesso eleitoral. 

Penso assim sinceramente ; apresento meu ar· 

O Sn. Su.vEmA Lono : -Só em rela~~o ;i lista 
de senadores. 

O Sn. FERN.I.Nm's DA GuNI!.l :-0 projecto tia 
camara dos Sro. deputados regulav:t o voto incom· 
pleto para a conslituiç~o do eleitorado especial para 
senadores, e f(Uawlo veio para c;\ soiTI'!Jll al!er~ções 
mesmo por amot· da ouservancia d:t conshtmç~o. 
A ememl:t SUJlpressiva do Sr: CI'Uz Machado modtfi
cou a repres~nta~ão politica d:ts mino!ias nas elei· 
(l<i!ls senatorwes. 

O Sn. SILI'IKIIA Lono :-No 2• gr:io . 
O Sn. liERN.\NUES u,\ CuNH,\ :-Vimos !JUC foi 

para o 2• gr:ió, mas mio ficou explicado o resto; 
O Sn. '1'mx1m1A Jurilon:-Apoiado. 
O Sn. FEIINANDES o.\ CuNn,\:-l'roseguintlu, 

notei IJIIC, se a emenda SUJlprcssiva do Sr. C1·uz Ma· 
chado foi sólucnlt•, cm.uo <JU~I'm.n os nobres s.ena· 
dores, mn rela\~<lo :i hsta ll'lphee JIOI'fJliC, thz o 
Sr. Cruz Machado, a consti!ui11ão exige expressa· 
monte que os senatlo•·cs sejam eleitos cm lista 
tríplice, nós niio podemos mOlllficar a constitui\~;to 
nesta parle tJ devemos l'llSfll!Íiar o p1·incijliO do 
ar!. 113. . 

E niTo se disse mais nada .. 
Passmulo, (lorlanlo, a emPntla SUJllll"essiva de que 

o p1•incipio da l'llJH'esen!at·.;lo das minol'ias ou do 
vuto iucomplr!lo u:1o tem 'applitlill~ilo ;\ olei\'<lo se· 
nalol'ial, 'Jl1ll tlel'<' ser Si!fliJll'e feiht em lista lriplict•, 
levanta-se esl:t duvida hoje,- e não sei se foi lo· 
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. vantada e resolvida enlt!o. Nt!O lenho conhecimento 
exacto tio facto o da solu(~tio que o parlamento lhe 
desse. Sei que nt!o repugnava a mlopçtio da idéa 
rjtte veio da camam, o neste sentida até votei, po1·· 
que qticria . a rcpresenla("io das minorias lambem 
no senatlo. 

passou foi a suppress;To do, let·\:o tio· voto incom
pl~lo na eleição secundaria para senadores, e conse
gumtemento o voto incompleto para a representaçtto 
das minorias na eleiçilo dos deputados, que o ad
miltia, sobretudo nas províncias onde nfio podesse 
haver. terço, m!o podia ter applicaçüo para a eleiçao 
de ole1lores espceiaes de senadores, que niio a!l
mitlia tt•rço. 

O S!l. CllUZ .l'tiACHAno:-E' exacto; em membro 
da commissão. · . · 

O S!l. FllnNANDES DA CuNfU : -Estimo muito 
que V. Ex. se recorde, porque não fiz doclaracrro de 
voto e ntTo tenho ;is vezes perfeita rcrninisc'oncia. 

Parece-mo, Sr. presirlenfo, que a razão !l mera
monto legal e constitucional o que aqui não ha 
fraude, nem mister do fraudo. (Apoiados) 

O S!l. Cnuz l\C~cHAoo :-Nito ; votou conforme o 
parecer da cornmisstio, de que V. Ex. ora membro. 

O Sn. Cnuz ~[ACHADO dá um aparte. 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA : - Jtl citei os 
textos c expliquei a interpretação da lei ; agora es
tou mostrando com razaos que stio eoherenles c 
harmonicas com os textos o princípios, qual o al
cance politico desta tleltberaçtto do senado. Parece 
que stio razões protlucentes, que não estão fóra da 
rnaterin. 

O Sn. FERNANDES o.~ CuNHA :-Votei· nesta con· 
formidade; portanto, posso invocar a cohOI'Onda. 

O Sn. CRUZ M.~r.ruoo :- Vota1·am sele sena· 
dores, cujos nomes tenho de cú1·, manifestando-se 
em sonlitlo contrario lodos os oull·os senhores. 

O SR. FERNANDES DA CuNfu :-Não havia nisso 
gmntle absurdo. Conseguiam-se os fins da lei o o 
meu fim prindpal m·a, confesso francamenla, além 
d.o proporci?nar tt maniJ'eslaç;lo li;t·o do yoto poli· 
ltcn, rJlte e uma gmndc garani.Ja naciOnal para 
todos, amorteeer on supprimir a cauêa do nossa ... 
barbarisaç:lo, pam que lllio nos fossemos trucidar 
estupidamente nas parochias como selvagens ..• 

O S!l. Cnuz l\[ACUADO :-0 que se segue ó que o 
govel'llo lt•gislou. 

O SR. FEnliAND!lS . n.\ CuNHA :-~:Io legislou, 
porque elle tem n 1w~nção do dar mtPr.prc!aç5ó 
doutrinal ... Aulhnuli•:a, n:io; esta nos comp~te. 
Se clle errou, reprovemos o seu acto, interprete
mos authnnticamenlc a lei. .!ti disso que nem todo 
o OITO. cm tnatei'Ía politica tom ell'cito ahs&luto, 
soh1·etudo quando houve real express;io ria opini;To 
publica c livro manifestação do voto ... 

O SR. Cnuz 1\[;.cHADO :-Apoiado. 
• O SR. Ptlmi'AliDE~ nA CUNLIA: - ... para que 

nao fossomos expellidos pela prepotoncia ou pela 
fraude ilo exercício rle um direito sa"1·ado. Eu 
queria as representações das minoria~ na mais 
lm·ga escala. Era com as roprosenla"ões das mino· 
rias, Sr. presidente, que eu liuha jÍtsta raz;io de 
u~o oppor, como 1110 opporoi ainda, :i eleição 
du·eda .... 

O Sn. ~h:NnES DE At.~IEto.\ :-Apoiado, em totlos 
os tempos. 

O SR. FEttNANOilS D~ CUNIIA :-,. .. quo se 11ur.r 
fazer volat· sem se medu· o seu pertgoso alcauco. O 
futuro UlOstt•arllquom lcmraztlo. (Apoiados.) 

Eu, porta!1lo, sonhares, wio su/J'oco direitos, n:lo 
carrego a nunha pedt•a ptu·a. es~c odilicio que repro
''0. Os propotoutos, us alll!lutladoros dos dirctlos 

, os t!cfraudat!orcs ria politica ntio me lCI'tio a se~ 
lado. O meu partido sincemmenlc fez votar essa 
lei com uu1 fimmcrilorio c patl'iolico; e se ella na 
s.ua primeit·a oxormt~<io ptio corresponde a sons altos 
li.ns, ntio se ~cgue pot· tslo r1no mio possa protluzir 
antdt.t bons Jnl!;los, se da .ral'le de todos os partidos 
pol1~tc~s do patz houver smcct•a vontade e concurso 
palnolu:o exlretuo de paixões pam sua boa leal o 
Jie I execur.tio. ' 

~!as, sé u prinr:ipio ria n•preB•!ula(~tio das mi
liOI'Jas m1o J1ôrlu snJ' aiJso/utametJlo exleusivu a 
toda ,onlent te eloi.(:úos; ~e soll'J·eureslt·ic\:.io rJuaulo 
a ele1~·:1o secut!d:~I'Ja, tltWJa Jtntttl'ililllcnte o gnvel'llo, 
rlrmudo expedJO rnsiJ'Jll:\··úcs para exccuc.i1o da lei rJ 
e!tcpult·ou esltt lawna, youfunuar-se r:utu o lll'iu
r:tpJO Cal'l/l.'aJ. WlJS(llll':Ja/, rJUIJ Jll'IJ\'itii!CCll, I) JIOl' 
elle 1uotlelar a sua aet~ãu. U pl'iucipiu cardeal que 

UJr SR. S8NADOR :-Se V. Ex. fosse minish·o 
não faria isto. 

O Sn. FERNANDES o.\ Cu:>mA : - Tenho Loa · 
vontade do ser justo, ol.·~tlecer ü lei, po1·quc é esta 
a minha t:onvkçtio essencial : Sub leue libertas ... 

N;io quct·o a lihm·dade ria praça pui.Jiictt e sim a 
da lei ; ntlo quero o arbill'io cego, p1·epotente, por
r/ue ó enl;io :1 (orça que Ü!l[lCI'tt; r1uero que se ohe-
( er-a tl oonshtlll(~<io o tis Jc1s... . 

i\[as V. Ex., cóm suas intet'I'UJl(~úes, mio 1ue tem 
deixado concluir minha p•!rJuona tlemonstra\~:Io ... 
Eu não tenho inlon•~tio de discutir o nssumpto; 
quorin só explicar o 'meu voto. 

E, rlizia eu, se o valo incompleto não J'oi decre
tado por lei pam a oleit~tlo secuntlnl'in de sena(lor, 
nlio ha raz;To para so diznt· !fllC houve violar.:io da 
lei, por elle mio tnr sido laruhcm estaboleoiido para 
a elei~,fio primada tle oleilores especiaes. 

Agora, npplicanrlo, fat~o unm consideramio poli
licn. Em Iodas as pt•ovitu:ias, onde a mitiorm da 
opini;lo J'or la! que o pat·titlo dominante na oocasi;To 
da l'ieir<io do senador possa eleger n;io sú os tlous 
le1·~os, como mais dos dons tnr,.os; que resultado, 
CJtlll a.lcancc por,leE;i ter o tcrt~o applic:ulo a el~itores 
espre~:ws na eiC'l~'.:tO seualortal? h, :unda tu:us, ntio 
sendo adtuilüdo o lert'o ou voto ineomplelo pam 
l'leit~tio de SOitatlot·, st'lldo a lista lt·ipliec; qual ó a 
h.vrothesc nestas r:omlirú"s riu lt:tl'lH' possihilitlatle 

l~olitica de !'l'lll't'SI'Ilillt'tlo tia tuinot·ia, r1uo inllua lllt 
L' la senalorml? N;lo lt:t caso, u;lo !ta ltypolhesc ... 

U ::IIt. Cnut. ~Lvauvo tl;l uu1 aparlc. 
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·O Sn.'FERFANDE!I DA CuNHA:-..... desde que sustentar qlw as cleiNes ultimamentdeitas- para 
veio essa emenda suppressiva, cm que a. eleição senador se aéharn rndicalrnente nu lias (apoiados da. 
do terço de eleito1·es venha iutluir absolutamente opposit'tio liberal), porque infelizmente a lei foi vi o
na composiç.ao da lisla _tl'iplice. Os ·eleitores só !ada, c violad.a no regulamento do governe. Niio 
servem para eleger especllllmente senadores; ser· houve, portanto, no regulamento (\o governo, quanto 
vem tlm·autü uma lcgislalum; linda essa legislatura a este pon1o, a boa execução .(III~ .reco~menda a 
estao extincto~ seus podei'Cs; hiio de st> fazea· constituição; faltou-se ao Pl'lllC1p10, CUJa manu: 
novos. Só durante essa legisl.tlura é rpw tem pos· tençiio o govct•no tanto recommend~ra, e que .nã~ fo1 
sibilidade de exercer seu direito; mas seu voto cxeculado Jielmentc, .como so tmlm ycncalo, no 
não influe na lista triplico; esta ha de ·ser feita 1·egulamcnto. Assim, combatendo o regulamento 
plenamente pela opinião o maioria na oc,msi~o. eleitoral, posso assegurar ao senado que~ meu pro
A que vem, pois, incommodar ii naÇiio, perder ccdirnento de t875 é accorde e harmonJCo com o 
tempo, gastar dinheiro, correr o risco de vida e meu procedimento hoje. · 
segurança para . el~ger uma cousa inutil, que se 0 Sn. ZA.CARIAS :-Apoiado. 
chama terço especml de senadores ~ 

Sr. presidente, repito, eu não queria senito ex· O Sn. 1\fENDllS DE AL~IEIDA :-Eu venho sustentar 
plicar o meu voto. Subscrevi o parecer pelas suas aquillo que yolei actui, aquillo que sustentei nesta 
conclusiles, a~ quaes .julgo que não podem sol\'rer casa :i face de Deus, :l Jilcc da nação, cm presençn 
modificação, salv? quanto !l i!Jtelligencia e inter· de todos que llle ouvem. . 
pretação no senhdo conshtuc10nal; mas, quanto Fief ao meu juramento desde que entrei nesta 
:l eleição de Pernambuco, parece-me não poder casa, eu Jwi de sustentar, não sll os princípios 
haver duvida. , · constitutivos ele nossa lei fundamental, mas a lei 

NilO app1·ovamos actas que não vimos, nem pi'Í· que votei e que· suppuz fosse, sernp1·e observada por 
marias nem secundarias ; e só reconhecemos Yali· um governo que, ao cn~errar-se a asscmbléa em 
tias aquellas eleições que não tinham nulli(\ade. i87ü, tomou como empenho de honra sustentai-a; 

Concedendo tudo ainda na mais la1·ga escala, não fazendo dignamente executai-a. · 
póc\e have1· alteraçiio da. lista. Incontestavelmente Infelizmente fui sorprenllido com um resultado 
subsiste sempre, vo.tado em primeiro l~gar, o ci- eoRtrario ao que esperava. · 
dadão que fot eseolhulo. Por conscqucncta, eu não S1·. presidente, é neeessario fazer. o historico 
podia ter repugnancia cm subscrever o parecer la- deste facto para justificação do meu proposito. 
vrado pelo nosso distincto co!lega, sem ·me dar ao O governo actual aceitou.a her~nça do ministc
trabalho de apurar acta por acta, o que confesso rio passado quanto á estalei, e ve1o sustentai-a no 

· nfio ·fiz... Em vista do exame geral, cu me pro· senado. Eu fui um dos que mais se dedicaram em 
nunciei. 1\las ha de me servir a licfio. Collocado acompanhai-o, e muitas das emendas que aprn
inespemdamente nesta posicão, soi·prendido pela sente1 foi com assenso e accortlo do mesmo go· 
honra da confiança, ache1-me em posição emhara- vemo. 
çosa. Devia procurar envidar esforços pam cum· Passado este tempo. encerrado o corpo legislativo,· 
pria· hem o meu dever : não desejo, nem quero cornccou-se a traúalhar nos regulamentos, e o go· 

· fazer a menor injustiçil a ninguem, mesmo em veriiÓ ou antes um dos seus membros mais no-
questão politica. ta veis encarregou um deputado, que tinha tomado· 

parto mui activa na conffCÇfio desta lei, sendo 
O Ha•, Jiilendelil·cle A:lmelda •-Sr. presi· relator da respectiva co.mmissão na camara tempo

dente, o senado sem duvida ha de estranhar que raria, de redigir um projecto de re~ulamento. Esse 
eu, tendo tomado· parte na discussão da reforma eloi· deputado, em tempo competente, logo apoz o en
tora!, na sessão do i87ü, com muito empenho em cer1·mnento das camaras, apresentou o seu trabalho . 
pró dessa medida, hoje reduzida a lei, auxiliando o Eu tenho aqui,um. exemplar desse projecto, que me 
governo com as forças de que posso (\ispo1·, solare· foi por c!lQ o11erecu\o. 
tudo sustentando, não só o principio constitucional E quem em, S1·. pres!dcnte, que estava ma~s no 

· da eleicão dos dous gráos, como a refol'llm que se ia caso de inte~·prctar a le1, se houvesse necessidade 
fazer, quanto ao principio da represonla\l•lo das mi- de intcrprctnl-a, do que o homem que teve a con
norias no novo processo eleitoral ; o senado ha de Jianr.a do governo e da camara temporada, por ser 
esll'anbar, repito-o, que eu hoje venha fazei' oppo· 0 rciator da commissão que, se não preparou, jus
sição a um acto do governo que devia ser o pleno titicou o defendeu o pro,1eelo de le1? Elle acom· 
desempenho dessa reforma. panhou a discussão na camara dos deputados, c o 

Mas, Sr. presidente, esta contradicção que se governo, confiando no seu nwfito, 'na sua capaci
pórlc notar no meu procedimenlo de 187ti e de dadiJ, convidou-o para encarregar-se de fazer esse 
!877 é toda apparentc. · p1·ojecto. de regulamento. 

O que eu sustentei em i871i, acompanhando o 0 Sn. PoliPEU :-.E porque 0 goYerno 'não acei-
minisiCJ'io actual com toda a solicitude e satisfaçiio, ton esse projecto~ 
é o que Ycnho agora sustenla1·; porlanlo, o meu 
proce1limento hoje ·não é mais que o desempenho O Sn. Mi~NnES nr. A1.~mmA: - Se nessa occasi:io . 
1Je um dtwer. esse prnjeclo de regulamento fosso ,logo ar;oit? pelo 

O dcve1·, Sr. p1'Csiclenlo, não se ahrlica, não se ro- goyrrno, mas t·o·!n os retorJl!"s qne _lossc•m 111c~1spen· 
nu1wia i e .é cm cumprimento !lolle 'lUC venho hoje saYeis, a doult·nm f!UC hoJo se puo em duvula es· 
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lar ia resolvida no sentido·Jegal; Mas o governo ou, 
por outra, um dos membros do minister10, o encar· 
rHgado da pasta do Imperio, entendeu que lambem 
devia. mandar fazer· outro projecto de regulamento. 
Este projecto, que divergia do primeiro cm muitos 
pontos, era accor1le neste hoje controvertido, por 
.que era o que tinha-se votado no senado, e o seu 
transmnpto achava-$e, portanto, consignado tanto 
. eui um como em outro trabalho. 

O Sn. PoMPEU: -Isto ti muito importante. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Além disto, Sr. 

presidente, o governo mandou os .dous proJectos a 
ilifferentes cidadãos para examinai-os. Eu tive 
lambem esta honra. O nobre ex-ministro do lmpe
rio dignou-se remetler-me um exemplar de cada 
um, havendo em amuos conformidade na meliida 
em questão, como j:hlisse, e aqui vot:lmos. 

Mas eu, que observara nos ares que os homens 
que tinham perdido a campanha do voto completo 
nutriam a esperança de fazei-o restabelecer no re
gulamento, não me limitei a confrontar e applaudir• 
o que lia; declarei que, como já mo constava que 

quo nlto prestasse o seu apoio a essa violaçl!o tão 
flagrante da lei. Não era mais possível. Rotit·ei-me 
mui senth!o c muitíssimo impr~ssionado pelos males 
que antevra. 

Sr. presidente, examinemos se o regulamento está 
conforme com a lei, e se o govemo praticando 
o acto que assignalo, e nãoJJosso approvar, acom· 
panhou a lei ou se afastou ella. . 

Como se se tratasse de compulsar algum pa· 
limpsesto, ou documento incinerado descoberto em 
Herculimum ou Pompéa que fosse preciso com acerbo 
trabalho decif1·ar o sentido, o § :!2 do art. 2• da 
reforma eleitoral offereceu ao governo difficuWa· 
des ex:!raordinarias para comprehender o que ex· 
pr·imia a. sua letra e o seu espirito. O seu sentido, ii 
meu vêr, pareceu ao ministerio menos comprehen-
sivei do liUe as .obscuridades de algum manu· 
seripto que se descobrisse nos mosteiros do. Monte 
Athos ou em alguns conventos antigos da Asia 
Menor. 

\ 

· havia l{Ucm d~sejasse e se esforçara por· nullifi~ar 
o voto mcompleto cm um dos ramos do corpo legrs
lalivo, pedia ao nobre ex-ministro do Imperio, que 
por suas molestias não p6de acompanhar a discus
>~ffo no senado, se acautelasse de uma alteração 
nesse ponto, afim de que não fosse violado o que 
decretam o corpo legislativo, do que eu estava bem 
certo; porquanto eu havia acompanhado toda adis
cussão, e assim me achava habilitado 11 pedir a 
S. Ex que resistisse ao qnP, a ·~sse respeito, infeliz· 
mente se tentasse em contmno ao que o corpo 
legislativo linha aceitado e mantido com o seu 
voto. 

Mas tratava-se de uma lei gue aqui se discutia e 
acabava de ser sanccionada. Tirando-se o principio 
do pamgr·apbo por uma emenda offerecida por um 
nobre senador por Minas-Geraes, entendeu-se que 
os outros paragraphos que lhe estavam suborili · 
nados (sob n. t principalmente) nada vale1·iam, de 
sorte que ficaria frustado o pensamento da camara 
dos deputados, que tinha sustentado o principio 
lia representação das minorias no projecto que en- "'''""'''·'·"' 
viara, quanto ao seoado, tanto no eleicão primaria 
como na secundaria. Entretanto eram cousas dis· 

O Sn. PoMPEU : ·- Essa revelaç:io decide da mo
ralidade do acto do governo. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA : -Além llisto escrevi 
varias c:u·tas ao nobre ex-ministro do Imporia 
sobre este assumplo insistindo no meu proposilo 
pela .feição que v•a ir o negocio tomando. Aconte· 
ceudo que fosse á casa do mesmo senhor, pergnn· 
lei-lhe se o regulamento estava promplo, e se S. Ex. 
tinha evitado inserir disposi~ões que eslava, c 
estou persuallido, redundariam em llesproveit'o do 
paiz, desprestigio das instiluiçCi~s monarchicas e 
d0SCI'ellito do corpo legislativo e sem vantagens 
para o governo. H~sponden· me S. Ex. que de facto 
não pmll•r·a l'enc~r a resislencia de seus collegas., 
mui r.onvencidos 1ia doutrina opposta; que a su:. 

- opinião confor·mava-se com a minha, o liUe muito 
me lisongcou; mas que além da maiori:1 no con· 
sr.lho de ministros, alguns conselheiros de Estado, 
mr.muros !lt!sta casa, tinham opinado cm contmrio 
do que eu asscgumva lmvcr·se passado no senado. 

Bullio eu disse a S. gx, que esse acto era uma 
viola~':io do que llzcra o corpo legislativo, e, em 
no1nc !leste JH117., cm no mo do printJipio monarchico, 
Tjrw eu senlra cslrmncdtlo com tal acto, o mesmo 
cm nomr. tia coheJ•encia ministerial que dissera, ao 
t'llCCJ'r·ar· n r,nl·po legislativo, fJU~ lomaya o empenho 
til• houJ•a t!tJ suslt•fllar· esl~ ler, )W!lr-lho de noYo 

linctas, e a suppressão da medida em uma eleição •:.,,,., ... ,,J<::.<
níio podia importa•· o mesmo resultado na outra. 

Mas, .. sejamos francos, digamos completamente ii .... ··' .,.,.,, :;:.·. 
verdade. Qual era o fundamento que tinha o go· . 
verno para supp!lr essa obscuridade no paragrapho ·.··.·· 
cilada, e objecto desta' discussão, para descobrir ·. · 
aquillo r1ue ninguem até entao descollrira,nem mos- . · 
mo os que se encarregaram de preparar os pro· ..... ·., ··"'·'' ,, ... 
jectos do r~gulámen!o. Onde descobria o governo 
razão para todos ésses escrupulos de cons<:iencia 
lllo severa que o levaram a sanccionar um principio 
que nllo estava na lei, e que reluctava com o art. 43 
da conslilui~llo ? 

Para que o senado veja que· o governo não podia 
prima facie nutrir taes escrupulos vou mostrar á casa 
o q11e se passou com relaç:io a esse parag•·apho. 

Voltanilo :1 camara dos deputados as emcll(las do 
senado, um nobre deputado pelo Cear:l, examinan· 
do-as, declarou que lfecapitando-se o § 22 na parte 
l'C)ativa :1 eJeiçiiO WUndarÍII, O principio de repre· 
senlaç:io das minlfl'f:ls linha desapparecido quanto ii 
eleição do ~enado. 

Levautou-se o nobre de)lutado, cm quem o go· 
vemo c a mesma camara ilepositavam plena con· 
fiança, relator da commissão, o fez sobre este ponto 
algumas consideraçacs dignas da attenção do 
senado. 

Pe~o a altenção da casa pa1·a este facto, afim de 
que se note se podia haver tanto escrupulo, e a tal 
ponto lfllO arrastasse o governo a condemnar· o 
pr·incipio da rcpr·csrntal'ão das minorias para a 
eleir.ao do senado, eonlormr eom o qn~ sr havia 
passado aqui. 
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O membro da nutra ·camara a que me · tenho _ O Sn. Cnuz MACHADO : - Porque o texto era 

referido e foLo relator da commissão no projecto claro. . · 
da reforma eleitoral, respondendo ao nobre depu-
tado pelo· Ceará, o Sr. conselheiro Alencar, cujo . O ~n. 1\IENDES DE Al.MEmA: - -N4o era possivel 
discurso nllo \MII'IOR respectivos Annaes, clisse o mclu1r o modo de proceder á eleíçAo de eleitores 
seguinte (lendo). no§ 4•,, isto é bem claro, mas sim-no 9•. Ora, 

" O nobre deputado começou por entencle1' que o Sr.- pres1dente, um governo que tinha Mompanhado 
senado havia sido pouco cuidadoso no exame do pro- co~ tanto interesse a discuss4o da lei nesta casa 

· jccto, por isso que no priri1eiJ·o membro do ~ 22 pod1a escrupulísaJ• quanto :i interpretação dess~ 
do art. 2• deixou subsistir uma lígeim falta, que mc~1~ro ~lo parag.rap~o ?, Çomprehendo que o dis
escapara talvez na l'cdacollo do p••ojecto enviado p~s!IJvo hdo ii pr1mma v1sta podesse excitar du
desta camara; essa, falta consisho cm não juntar Vidas, menos no governo, que de tudo estava infor
ao § 4• o § 9•, linutando-se o projecto a citar o mado,, e não reclamou; e elucidado o engano ou o 
§ 4•, descmdo, todo o mundo aqui e na outra eamara 

Note-se ainda : - · teria ac.eitado a solução. Lá fez-se a reflexllo, mas 
" E' evidente· que essa disposição, mio somente logo. ve1o o reparo " foi um lapso "• e o incidente 

pelo seu contexto, mas famllem confrontada com lermmou. . 
o art. &3 da ~onstituiç:to, subentende o alluc!ido O Sn. Cnu:z MACHAno:-Lapso de numero na re-
§ 9•; e, ,POts, este paragrapho pode ser.esCJ'JPto ferencia; o texto é completo. · 
pela comm1ssi!o de redacçfio, porque a elmcllo ilos 0 S ... -- · . 
eleitores especiacs dtwer:t ser feita do mesmo modo· t d~d •woNDES DE AL:UEIDA: -Na referencia, está 
que a eleição dos eleitores geraes. . cn en '· o· . . . 

•Tratando-se ahi do modo da eleição Jlara eleitores 
1 

~1mttto, Sr. pres1dente, que trata.ndo·se de uma 
gcraes, é claro que deve ser subentenâido o ~ !I• ; ~gls açllo de outra . éJloca, negoc1o. passa~o ila 
é uma incorrecçllo, cuja culpa cabe somente :t ca- fiO ou .1.00 anno~, e ameia menos, o governo llvesse 
mara e não póde set• attribuida ao senado. Meamo necessJdad~ de mterpreta!·a\ mas de um par~gra-

. o nobre deputatlo em sua censura não escapou ao P.~0 de legtsl~çllo modcr~1Ss1ma prepara.tia e dtscu' 
equivoco; porquanto, citou· o § li• cm voz do § 9•. 11 a ~ob as Vistas e fiscahsa_ção do propflO gover~o, 

. O modo ela eleição está 110 9.•.. · n-llo oomprehcnd~ ~ J!.CcessJdade, .ma)mlle desvlr-
Eis aqui porque, Sr. presidente, a argumentaç11o tuando-sc. do prmc1p1o que dommou a actual ro-

do nobre senador pela Bahia, que me precedeu, forma eleitoral. · . . . . 
não pode prevalece!'. A organizaç1lo das mesas pa- ~as conceda;se o que pretende o.governo. -Na 
rocluacs para· a eleiça:o ~e ele! tores ~speciaes, a du~Hia era mu1 natural, s~nsato e logJco que o go
orcleN. elos trabalhos, tudo 1sto d1zrespe1to ao § 4•; veJ no fos~e ás fontes de !nterpretação, mdagasse 
agora o modo de proceder quanto ;í eleiÇão dos como se tmha passado a clJ~cu~são no senado e na 
eleitores diz respaito ao § 9•; falta aqui t~o so- camara dos deputados, e ass1m dlustrado resolvesse 
mente a declaração do § 9•, que Dilo pódo fazer a qt~estão. ~las procedeu-se de outra forma. 
obstaculo, . ~mda maJs,~enhol'e.s,~cm caso d~ d~vid;t o prin-

CIJIIO que dev1a snbSIShr o cmnpr1a mvocar era o 
O Sn. Cnuz MACHA.Do :-0 argumento da falta de 

numero Dito póde ser contrario ao texto .. 
O Sn. MENDE:; DE ALMEIDA :-Exactamente. 
O Sn. 8.\RÃO DE COTEG!PE (ministro da fazenda) : 

~E' lacuna, competia ao governo suppril-a. 
O Sn. ·SILVEIRA Lono :-Não é lacuna é um lapso 

na .r.cmissiio; , a lei eslii completa. 
. O Sn. MilÃO DE CoTEGtPE (ministi'O da fazenda) : 
-Lapso ou lacuna .•. 

O Sn. Cnuz MAcHADo :-0 a•·gumentCJ da lacuna 
nrro procede ante a emenda do senado, porque 
dar-se-hia o absurdo tle completo na primada e m
completo na secundaria. 

O Sn. MENDES DE ALllEIDA :-Note o senado quo 
na eamara dos deputados existiam quatro ministros, 
quo sabiam muito bem do pensamento da lei, e mlo 
ignoravam que este pensamento, por esse larso, não 
se achava sacl'ificndo. Nisso ningucrn mais insistia, 
nem mesmo o nobre deputado que linha apresen
tado a objecção; por conseguinte, houve um assenso 
pleno na camara tios deputados, c de quo não era 
obstaculo ao pt•oposito da mcllitla uma simples falta, 
um lapso na citarlio ou referencia ... 

vor.. 1 

principio constitucional do a!'t. 43. · 
O Sn. Cnuz lllACHADo: ...... Apoiado. Estabelecen

do-.so par~ os o cleputad~s o voto incompleto na 
,eleição pr!maJ'la, 1pso JUre ficara estabelecido o 
voto incompleto na eleição primaria para senador, 

O Sn. MENDES DE AL:ullmA :-Como, Sr. presi
dente, ,nos encaminhou o miuisterio de 7 de Março 
c depOis o actual, a acoitarmoso principio da re
presentação das maiorias-? Apresentando-nos duaR 
consirle•·ações mui valiosas : :1..• a necessidade !ln 
~!tender :l~ o_piniões pol~licas elo t.odo o paiz ; 2.• e 
•mportan!lssmm-moJ'altsar as elCJções conseguir o 
apasiguamcnlo dos partidos, por isso 'que .todos os 
actos reprovados que so praticavam nas eleições 
eram resultado do principio opposto que desafiava.o 
de~osp~ro dos vencidos, tirando-lhes a esperança; 
prmc1p1o om summa condomnado o fulminado tan
tas vezes nesta c na outra casa. 

O. Sn. Cnuz 1\IACUADO :-Para qnc nenhum elos 
pa!'ltdos ·quizesse bu!'lar a eleição. 

O Su: l\IENDES DE Ar.ltEl~A :;-A este respeito, 
S1· .. rrcsuientc, cu ató podem\ mvocar o parecer 
.'la Jllust!'e com.missfio. de constituição c poderes do 
senado, que auula hOJO ó a mesma o comptic·se dos 

lG 
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mesmos mcmh1·os. Peço, portanto, a allcn(~áo do sar:\ o novo proc~sso :l clei~fio do corpo que dura 
senado para esta parlo do pa1·eccr que you ler, que mais tempo?, .• 
e importante, porque infelizmente hoje tlosnatu· 
ra-so aquillo que se (]isse c sustentou-se o anno 
passado. E', pois,Sr. presidente, a mesma commis
s:to do hoje quem' fallara cm :!!I do Julho de 
:!87a (lendo) : · 

O Sn. ZAcAmAs :-Apoiado. 

·O Su. MENDES DE AI.~IEJDA :-... e cujas elei
ções devem ser verificadas com o maior esmero ..• 

Os Sns. ZACARIAS E SILVEIRA Lona: -Apoiado, "N:io são, porém, menos obvias as razúos do 
justiça e equidade, bem como do alta convcnicncia 
politica, que fund~menla esta P.roposta innovação, O Su. MENDES DE ALliEJDA : - •.. mesmo com 
taes são : proporcwnar um mew seguro de repre- dureza .•. 
sentar-ão ás minorias consideraveis, que tantas 
yezes' transformam-se em maiorias, e sempre tcom 
incontostavcl direito de concorrer, na propor~ão de 
seu peso, no que e proprio da influencm da opinião 
publica; evitar com inlallivcl efficacia a exclus:io 
absoluta tlo la(lo dr~n.brigado do favor do governo, 
que,na protec~.:io,com~ na perscgui(~ão,não encontra 
obices, desde que, sem cscrupulos, )!rescinde da 

. modcraç:1o c comc(limenlo de fiel executor das 
leis, e procede eivado de paix[o partidaria; facili· 
lar e concorrer com vantagem para que o pcs· 
soa! mais capaz seja aproveita® no exercício do 
mandato legtslatiyo, j:l directamente assegurando 
fl·anca entrada aos que tiverem por si o apoio de 
opini<io consideravel, e j:l creando a necessidade 
1le serem procurados c prcferi(los os mais capazes 
t!e todos os lados pelo vivo interesse, que ter:í 
cafla um til} oppor aos adversarias os mais itloncos 
os seus melhores co-rcligionarios. 

Note sobretmlo o sena(lo esta parte: 

O Sn. SILVt,IRA DA MorTA :-:-Apoiado. 
O Su. PoMPEU :-Com severidade. 
O Sn. MENDES DE AL~!EIDA :- • • • . . diz bem 

com scvPridade ? Logo, Sr. presidente, o principio 
da representação das minorias na eleição primaria 
!em muito merecimento pam o senado. Então pam 
que tlizcr-so-o principio da representação' das mi· 
norias mio aproveita ao senado, ti inutil. O principio 
da rcpresonta~ão das minorias serve muito, mesmo 
m1o se póde saber de antemão qual será a· minoria 
em IJualqt\er eleiç:io. 

Os Sns. PoMPEU E SILVEIRA Lona : - Apoimlo. 
' O Sn. llft,NDES DE AummA :-Mas a sua prcsen· 
ça nas clci[~ões primarias, concorro o muito, para 
cllas serem mais moralisadas, e mesmo par;~ cessa· 
rem esses ímpetos de turbulencia de que nos fallou, 
ha pouco, o honrado senador pela Bahia. Isto me 
pa1·ece de intuição. 

O Sn. SrLYEIRA Lona :-Apoiado. " Emfim, ]leia valvula larga aberta :ls manifes· 
taçúes de todas as opiniões, evitar ou pelo menos 
em muito minorar as excitações c 1mpetos .. da O Su. MENDES llE ALMEIDA : -Não é somente 
lurbulencia ou do desespero, que com o ma:"'' os· pelas opiniões politicas que possam apparecer e 
f'andalo se lraduzem em actos de selvageria o ti cm· ser l'Cpt·escntadas, que nos interessa- o novo prin· 
abusos fmutlulentos. " . cipio consagrado na novíssima refo1•ma eleitoral, e 

Portanto, Sr. presidente, segundo o 1•.~1'ecer da mesmo mio sabemos de ante-mão qual será a que 
i Ilustre commiss:1o, o pl·incipio que a(lmittimos da vingará; mas o que sobretudo queremos e quo o 
r~presenta\~<1o das minorias tmha dons fundamentos cidadão lenha toda certeza de que o seu voto sor:l 
que niio podem ser olvidados c nem eliminados. garantido, moralisado o Jll'Ocesso eleitoral; e que 
Um a necessidatle do attcnder :ls opiniões politicas esses factos que tanto envergonhavam nosso paiz 
1lo paiz relH'csentadas,por considera veis minorias ; desappareçam ile lodo. 
o outro a moralidade da eleiç:lo, fundamento de E nós, Sr. prcsidcnle, j:l ganhamos muito com ~ 
tal imporlancia, que ainda que o primeiro fosse applicação desta lei. Os factos que em outros tem· 
supprimido, nunca poderia este ser pl'olorido. pos lauto entristeciam a eleições do nosso paiz ·cm 

Nestas condições, pergunto eu, n:lo inlet·essm·:l grande parte cessaram; e estou certo, Sr. prcsi
ao paiz que a cleiç:1o dos membros desta casa, mais dcn~c, que a lei applicada por um governo IJUO 
importante que a dos da camat•a dos deputados, se qucll'a com fit·meza manter o empenho de honra 
ulilise de um processo, que dar:l cm resultado a completamente, ha do dar resultados magnificas em 
garantia de todos os cidadãos que :l clla concor· nossa patria. 
l'CI'Clll, animando-os a pleitear o seu direito som o Já se ganhou muito, Sr. presidente, mesmo a 
emprego dos meios irregulares? Parece que todos (]espci!o da maneira apressada e inconvonicnlo 
ganharemos vingando um tal pl'occsso m1s cleir.ües com que a lei foi executada, porque, ainda assim, 
sanaloriaes. • deu resultados !Jons o favoravcis ao desempenho 

o Sn. Cnuz MACHADO: _ Mas pam moralisar 0 de dever de, tanta irnporlancia. Se os partidos ex is· 

P
ro ·essa lentes não limram lodos os resultados, que doYer:1o 

c · esperar nesta eleição, e porque houve a razão da 
O Sn. Sn.vEmA Lona :-Apoiado. pressa com IJU~ a lei so executou, alem da dcscon· 
O Sn. ME:snEs Im AI.lmmA: - s~ havia alo um Jian(~a que c:mlia; mas, cm cslntlo normal, h a de 

pruritlo flUO, potlc-so dizei', se manifesla\'a cm dar f1·uclos .bcneJicos o. o pai~ ha de aproveitar 
lodos os amigos mais tlcdicatlos ao utinislet·io pro· muito. Infehzmeu_lc a lc1 não fo! executada, como 
d:unando por lotla a parle conlm a eloi~:lo c?mpleta era a .m?nle do lcglsl:ulor, na clel('ão tle scn:~~lo1·es : 
pelos cs~nndalos r11te havia dado cansa, mio tni,Jrcs- o arllili'IO do go\Wuo se collocou de püi'IIH!IV, 
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Or:i, Sr. presidente, ainda vou dar oulm raz:to 

ao senado, afim do moslmr que o govemo, a meu 
ver, ~stava a principio convenc:ido do que o espil•ilo 
d:1 101 era o mesmo que sustento. 

de suslenlar ficou mantido, com quanto, estabeloeen
do~s.e a eloi~iio de deputados por círculos, n~o se 
exigisse a mesma para o senado. · 

Nessa reforma !le i851i, em cuja discuss~o tomei 
parto, ficou de urna vez firmada a intelligencia ver
!ladeira desse artigo.' Havia tambem·quem susten· 
!asse que a. interpretaçi!o que se dava ao art. ~3 
nfio era· a ve1·dadeira, mas essa opinião foi vencida. 

O Sn. Su.vEmA Lono: -Estava e eshl; 
·O Su. PoMPEU:- Então é relo confesso. 
O Su. MENDES DE Al.MEJDA:- É a falia elo en· 

t~orramonto ele 1875, Chamo para estas quatro 
linhaR a att~nr.rro do senado (lendo) : 

" Á lei dé eleições que estabeleceu além do 
melhor processo de qualificar.:to as incompatibili· 
dados parlamentares, o alargâmento das eleitoraes 
e o pl'incipio da representar.iio das minori:lS, 
protluzirá' bencfi~a influencia na livre escolha (Tos 
1·epresentantes da 1wçtío, o que é empenho de honra 
para o govemo. " . 

E muito concnrreu para firmar aquolla reforma a 
pala vra-provincia/., do art. 4.0 . .da constituiçi!q., que, 
applicada e:~:pressamente ao senado, não so · encon • 
trava, tratando-so da camara dos deputados. E, por· 
tanto, o corpo legislativo podia, e realizou-o, de· 
crctar a eleição por círculos para a càmara dos de· 
putados, continuando a do senado a ser provincial. 

Quem são, Sr. presidente, os revrescntantes da 
navrro que são elo i tos entre nós~ S:1o sómente os 
membros da carnara dos deputados~ Não o creio. 

Esta palavra representantes, sem distincç:to, 
comprehcnde tanto os deputados como os se· 
nadores. Isto parece-me intuitivo, evidente; por· 
que o governo não disse aqui que referia-se aos 
deputados; comprehendeu todos os mcmhi·os dos 
dous ramos do corpo legislati-ro. Logo, o go· 
vel'll_o e~t:~va certo, ao menos naquclla epo~a, de que 
o pi'IIICiJliO da repi·oscntaçiio das minorias, para que 
ellc tomava o empenho de honra de garantir, estava 
aqui escripto, consignado na lei. 

O Su. PoMPEU :-Já sei que os ministros votam 
contra a eleirão. . . . 
. 0 . Sn. IIIENDES DE ALMEIDA :-Portanto, n:to se 

referimlo a falia do throno súmente a deputados, 
mas a deputados c senadores, conjunctamenltJ,. o 
empenho ilo honra tinha por alvo garantir a exc· 
cu~ão do principio da reforma a ambas as eleir.ües. 

Agora, Si·. Jll'esidenle, proponho-me ainda inos
trar que a decisiio do regulamento n:io é só con· 
Iraria a lei eleitoral, mas lambem :i constituir.:io. 

O Su. PoMPEU :-Sem otrencler a constituição. 
O Su MENDES DE ALMEIDA :- Logo, havia Ioda 

a liberdade para se poder estabelecer os círculos, 
como se estabeleceram, sem prejuizo das palavras 
pela mesma rnwwira do ar!. /13, que não se pódem 
entcmlcr se nfío quanto :1 organ_izaçl!o do elei· 
torado. 

Ora, .Sr. presidente, sem mesmo tomar um em· 
ponho de honra de executar a lei da refor1l1a elei· 
torai, como prometteu o governo, nilo. havia mais 
do que ,. ,,,f,·ontar esta disposição (~ 22 n. !,) qúe 
lhe parecia duvidosa com a constituir.ão para sallcr 
determinar-se na soluçi!o. Ainda mésmo que lhe 
aconselhassem o contra1·io, o go\'ern'o diria :-nilo, 
eis aqui o nosso pharól, é a consliluição ; não li 
possi vel mandar lazer um eleitorado para o senado 
âill'erente daquelle que se destina para a camara 
temporaria. 

E de mais a mais, Sr. p1·esidente, com os p1•in· 
cipios estabelecidos pola cornmissiio de constituir.ão, 
isto é, que a elei~ão com a representação das 'mi· 
norias, tem por fim salvar a representação das dilfe· 
rentes opiniões politicas e lambem a mor~lidade ela 
eleição, parecia que não se devia condemnar o se· 
nac!o a ser eleito por um l)lethodo de eleição repu· 
tado immoral; por um meiO condemnatlo pelo pro· 
prio governo, ta:~:ado como um principio subversivo 
que habilitava pura as malversações, condemnado 
em summu pela propria commissáo, não devendo,· 
portanto, se1·vir para a elcit:ão de senadores. 

Um pl'incipio tão estigmai.l~ac!o como o da eleição 
completa, niio podia ter J?restimu para cousa ãlguma. 

Isto é evidente; o prmcipio immoral devia s~r 
rcpellido por toda a parto e não caber só em· par· 
tilha ao senado. . . 

Do passagem direi-: em razão da hora estar· t:1o 
adian~ada, n:io mo quero envolver em e:~:aminar o 
parecer da commiss:Io, cujas proposi~ües me as· 
sombraram. Esse parecer, que está em desacctlnlo 
com o parecer do i875, não é mesmo possível 
analysal-o seni!o em outra occasião e não agora; 
isto absorveria largo tempo, além do que não tol'ia 
muito interesse para. a quost:to entrar miudamente 
em ap1•eciar proposit~ücs, que aliüs est:io fôra do 
alcance da conslituiç:io o mesmo dos princípios 
que regem o nosso direito politico. Por isso ponho-o 
dcparte. . 

Mas leamos o artigo 1~3 da constituição :-As elei· 
(~úes (de senadoras) ser:io fnilas peln mesma 11UI1Wil'a 
que a dos doputados.-Como se pút!e eutemler est:1 
express:io paht mesma maneira? N:io se pótlo referir, 
a meu vur, e ao vu1· do todos quo se regulam por 
mna boa honnoneulica, senão co'm rolat~iio :i or1:a· 
nir.aç:to do eloil:omclo, tanto pam· a ciunara dos 
deputados, como para o senado. (Apohrdus.) 

O governo, por inlcrmcdio da commiss:to, diz 
quo supprio lacunas da lei. · 

Esta confiss:to tão infoliz jit foi discutitla pelos 
oradores que mo precederam, o por minha pa1•!e 
n:to é possivel aceitar o prineipio. O governo não 
pólio supprir lacunas da loi. Elto tem suppridc.., ti 
col'lo, mas por abuso, porfjUO, quando fi vencitlo 
no corpo legislativo, enc:u·ta nos re~ulamentos o. 
~uo n:to passou, o mesmo o qtw dcpo1s lhe lembra. 
Esta é a verdade. Mas Iaos abusos nunca so esten· 
der<ío :i uma matcri:t desta alluru, dt:sto quilate, sem 
l'eclamar.cios. 

'J:i se deu a eslo respeito uma inlo1·pretaçúo au· 
!lwnlica, quando poJa lo i do i81iü so foz a pl'i111ci1'a 
reforma no nosso pro~osso eloiloral. O rruo acabo Om, so o governo não podo, preencher lacuna 
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alguma dalegislaca:o por simples arbitrio seu, ainda disto conhecimento ao senado é para dar testemu· 
em neg_ocios de fraca importancía, monos é pos· nho dos bons desejos que tinha o nobre ex-mínís· 
sivel que o possa fazer quanto a direitos políticos tro de acertar. · 
ou individuaes, \lOI'que nem mesmo ao corpo le· Consideremos, Sr, presidente, outro argumento 
gislativo é pernuttido legislar neste sentit!o sem que se tem produzido aqui. 
reforma da constituiç:To. Como ll, pois, que o go· Supponhamos que o governo possuio·se do seu 
vcrno se julga habilitado para pree~cher lacunas erro por uma força invencível, IJ.Ue entretanto era 
em uma lei, de tao olemila categor1a, mandando uma verdade commum que existUI em todo o paiz 
fazer ·a eleição de deputados por uma forma e a e nos que haviam concorrido da· melhor vontade 
de senador por outra? para a confecção da lei violada, e dissA : «havemos 

O Sn. Cnuz MAcHADO :-Nem o podei' legislativo ile substituir o voto incompleto na eleiça:o de sena· 
d' - dores pelo voto completo, tantas vezes condem· 

po 1a. , . nado, porque assim entendemos o texto legal. Res· 
O ~n. MENDES DE ALMEIDA :-~ o que acabei tabeleça;se esse methodo de eleição qu~ -tantas 

ele d1zer. Se nós não podemos Jazer le1 sobre tal vezes for atassalhado nas camaras como ol'lgem de 
assumpto, como é que o govemo se conside!a _ha· erros, vícios e immoralidade, mas é a lei, e ha de 
bilitado a preencher lacunas, tratando-se de dlre1tos observar-se, porque assim nos compromettemos 
politicos de cirladãos, como no pr~sente caso ~ perante o paiz." Supponhamos isso, e que ·enta:o o 

Fiquei realmente pasmo lendo 1sto no parecer I governo convencido publicasse o seu regulamento 
S1·. presidente, no começo dest~ discurso csque- co11_1o se acha, e por elle fizesse a eleição que dis· 

ci-me de relatar um facto, que é Importante que o cullmos. Dever:i por isso· o senado ap_provar seme· 
senado saiba e que me escapou no meu historico lhante eleição radicalmente nulfa e d1zer, como tlf! 

sobre o regulam.ento eleitoral. . pretende : approvemos agora essa eleição c 111"· 
Na noite com que fui á casa do hoUl'ado ex.-minis- lhoremos depois esses ponto~ duvidosos; mas fique 

Iro do lmpel·io pedir-lhe, rogar-lhe que não asso- desde já seguro o resultado r1ue as urnas demons· 
ciasse seu nome a um acto r1ue cu reputava uma Iraram? · 
violação da lei, disse lambem a S. Ex. que no pro· Assim o proclamou o nobre senador pela Bahia 
jecto de regulamento, que foi preferi<lo depois de qne me precedeu na tribuna, e cu me admirei ou· 
concertado, havia, além de outras dis_posições, que vindo á S. Ex., que ainda aecrescentou que não 
não se conciliavam .com o que se hav1a passado no devíamos ser severos na apreciaçilo de taes actos, 
senado, uma de que então me recordava, e excedia que interessam á politica, e fJ.UC convém muito res
a todas em on'ensa ao texto legal. peitar o acto do governo prahcado em boa fé, e até 

Essa disposição contrariava r:le frente o § 27 do porque nem todas as nullidades obrigam a aniqui
art. 2.", porquanto dispensava de resirlencia no dis- lação do acto, e esta, que discutimos, não lhe.pa· 
tricto o cidail;1o CJUO se propuzesse a·pleiteara elei· receu ter a gravidade que se inculca. 
ção de juiz de paz, bastando sómente que residisse Aceito o principio ilo nobre senadór, quanto ás 
na parochia. Como na vel'ificam1o ·deste facto cru nullidades de pouco valor. Mas nullidades desta 
llemasiaao evidente a violação ao texto legal, e fa. ordem que atacam radicalmente a constituição e a 
cilmente se podia provar confrontamlo os dous lei eleitoral não são ta~s de que possamos ilesviar 
textos, consegui de S. Ex. a roparaçilo no projecto os olhos o tomar sobre nós o erro, o descuido ou 
do regulamento da disposição legal que exigia a re· mesmo a culpa do govemo. 
sidencia. no distrlcto aos crne se propuzessem a O Sn. SILVEIR.\ Lono ·-Quer que sirvamos de 
essa eleição. , 1 · ' 

Eu havia, Sr. presidente, no senado apresentado capo e. 
emenda, que foi approvada, contendo doutrin:t in· O Sn. MENDES DE ALMEIDA : - N:ro é possível, 
teiramente opposla, estabelecendo que sem a resi- por maior que seja o amor c a dedicação que se 
dencia no distl'iclo não podia um cidadão obter tenha 11 um ministerio nunca deve-se chegar ao 
votos para jniz do paz, devia morar dentro do dis- ponto de applaudirmos erros de tamanh;t gravidade. 
tricto .: c, a despeito. da lei, no projecto do regula· ( Htl alguns apartes.) 
menta estava lançado o contrario, estava re]le· A questão não é do uma simples nullidade de 
tido o que tinha vindo da camara dos S1·s. ile- pequeno alcance, cumpre não olv1dal-o, importa a 
pulados, o engano ou descuido eslava reproduzido preteriçilo de uma formula legal, garantia do mais 
não obstante ter eu feito uma nota no .exemplar unportanle direito politico. .' 
que me foi enviado a casa para examinar. Em verdade, o ~rincipio estabelecido pelo nobre 

Isto era uma evidente violação da lei, o que senador pela llalua tl exacto, comquanto em sua 
muito mo incommodava ... porque eu fora o autor e:.:ecU\lãO possa muitas vezes occasiomu· sérios pe· 
da emenda. Então eu disso ao nobro ex-ministro : rigos 11a1·a uma nação; porquanto póde dar togar 
o p1·ojecto do regulamento estabelece o contrario a um governo pouco escrupuloso sob pretexto de 
do que diz a lei. O nobre ex-ministro tomou logo duvidas fJ.UO a argucia escogito sobro uma lei, a 
nottl do meu repa_ro e mando•! que s~ atlendosso a causar. sénos males a uma nação, e ~li;\~ parecendo 
elle. AccrescenlCl rruo se se manlivessc semo· cumpr1r ou desempenhar uma altl'lbUI\l<io legal, e 
lhanle disposição, ver-mo·hia for~ado a, nas dis- desse motlo revolver e estragar o paiz. 
cussúos tlo senatlo, chamar a altonçrro para esse O nobre senador pel;L llahia disse que o acto, 
aclo por ser positivamente irregular. So hoje tlou quando muito, foi um simples erro do ·govemo no 
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ANNAES DO SENADO 117' 
desempenho de suas funcções, ·porque póde inter- a novas eleir.ões em quatro provincias aci mesmo 
pretar doutrinalmente a lei; mas que não devemos tempo, Amaionas, Rio .Grande do Norte, Ceará e 
para reparai-o ser severos, ir até ás ultimas conse- Pernambuco. . 
tJ)Iencias. Esse principio n~o me parece procedente, O .. Sn. Cnuz u ACIIADO _Pernambuco reitera-
a!nd,a que eu n~o desc~nheça que o governo tem 0 '" 
direito e o dever de mterpretar a lei douh·inal- damente. 
mente. Mas este principio nao é tal, que leve 0 O Su. MENDES DE ALliEIDA -: -Não se achou espi· 
senado a homologar toúos os actos do governo sem nha a esse respeito, e entao era o tempo da eleiç~o
discriminar a sua gravidade, e os resulta~los peri- do voto completo, cpoca abundante de -violeneias 
gosos para o bom regimen da sociedade, n_iío per- c de fraudes cleitoraes, em que tanto se devera te
dendo de vista o desprestigio que lhe pMe tocar mer um novo appello ás urnas. 
pela sua-fraqueza em aquilatal-os e repr•mil-os. Agora, niio será de bom exemplo para o palz que. 
· . O senado, Sr. presidente, examina, confronta, uma corporação tão importante como é esta prati· 
lira as consequcncms que póde e deve tirar de taes que um acto viril reprovando um pror.edimento, 
actos sujeitos ao seu conhecimento; condemna 0 fructo embora do erro ou má apreciaçiiol, mas 
acto do governo quai'ldo é condemnavel e merece que a constituir-ão e apropria novissimalei ae elei
ser rcpa~ado o aggmvo da lei pOi' outro meio que ções condemnam? Direi mais : devemos praticar 
nilo a s1mples ·censura : e se acaso o acto nilo esse acto no interesse da moralidade publica, por
tem grande alcance, póde limitar-se á simples cen- que, se nilo dermos um tal exemplo aqui, e antes 
sura, mantendo-o ou annullando-o conlorme as cobrindo com um véo o acto, nilo podemos exigir 
circumstancias; mas, Sr. presi1lente, a quantos pe- qr.e de fóra se respeite_ o senado, nem elle inspirará 
rigos·náo nos arrastaria o principio tão largo, tilo dentro do paiz ·a confiança a que tem jus. -
benevolente do nobre senatlor? Nilo vejo, Sr. presidente, que haja grande mal 

O Sn. Cauz MAcHADO: -Sendo absoluto. em praticarmos esse acto todo· de moralisacilo, 
sobretudo quamlo temos o exemplo das eleitÍões 

O Sn. FERNANDES DA CuNHA :-Não tem nada de que se acaliaram de fazer no paiz: não houve desta 
absoluto. · vez gi·andes fraudes, não houve as violeneias de 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIOA:-Disse ainda s. Ex.: outr'oi'a; c de mais vej~ sobretudo a vantagem .tle 
"A provincia de Pernambuco, ou pelo. menos 0 par- proceder: se a c!Ias mcd.ant~ m~a regular qu~hli-. 
tid~ ~onservador de Pernambuco em sua grande caç_iio, fe1ta sem atrop~Jios, !nspmndo aos parhdos 
mawm, votou no nobre candidato que foi esco-- ma1s confiança n9 pleito elmto~al. . 
lhido.• Mas, senhores, a questão n:Io é se 0 illustre Estou persuadido, Sr. presidente, que a qual!• 
candidato foi bem votado· ou mal votado; a ques. ficaçlto que se vae fazer este anno será uma qu~l!· 
tão é saber se a lei foi ou não violada, e a um li~açáo normal. J:í as lutas por causa das. guahb· 
ponto tal que se nilo púde admittir a ratificar.:io ou c~Ges te1•ão em grande parte desapparemdo, em 
approvaçilo -do pro~esso eleitoral sem despt•cstigio, VISta 1!0 novo systema, sobretu~lo cm . época em 
sem !lesar para uma eorporaç~o desta categoi·ia qu_e não ha o calor de uma. pro:uma elmçilo. Não 
que deve caprichar em dar edificantes exemplo~ ve~o, _portanto, no appello as urn~s mal algum; só 
á nossa sociedade. l'eJO mteresse e grande _para o patz. _ 

. Comprchendo, Sr. presidente, que· em caso de O acto do governo,, a1~da mesm,o.;,eparado pelo 
pouca monta se possa relevai' pequenos defeitos da senado, nilo póde preJUdiCar á poli!lc.l ~o governo, 
eleiç~o. sem proveito publico, mas em um caso de porque _o senado sabe que as suas deeisúe~, amda 
ordem tão elevada, pois trata-se do desprezo da co~trams ao parec~i' do gover~o, não o_briga-o a 
formula que se reputa mais garantidora do voto do relirar-se da gerenCla dos pubhcos ne~ocios. 
cidadão, que o noore relator considerou geradora da ~e acaso uma. tal reP!Ira~.;To que o mteresse do 
nossa constituição, nlio so póde certamente admitlir pa1z e o respeito á Je1 ~auto reclamão, P,Ode~so 
a homologação !lo erro ou descuido do governo, trazer e,m ,~·esultado a retu·ada d-e um numsterw, -

Temos aqui, Sr. r.residente, condemnado eleiciles então, direi eu: o senado não póde deSC,lllP~nhar o · 
por motivos 1!c mmto menos importancia. • seu dever, tornar-s~-1.a uma r.ot·poracfio muhl. . 

O 
S _ , , , . . E nem, Sr. pres1dente se_ poderá thzcr que dalu 

• _ 11. SJLVEIIIA DA 1\lon.t. - N,lo. tem com- possa i'csultar um 1!ezar pam o gov.emo que errou, 
paração. e errou em boa fé, aprecmndo def01tuosamente uma 

O Sn, lllENDlls DE Ar.~mmA :-Que compal'<l(lão 1lisposiçãq legal. . 
se poder:í admittir, Sr. presidente, enli'O a viola~:io li!as se o governo errou de !Joa fé não pMe dahi 
flagrante de uma lei desta ordem, lei organica da deduzir molivos para retirar-se. 
eleição, e os vieios ou desvios t!e formulas de pro- O Su. SILYEJnA n.t Mol"rA :-Nem o governo pódc 
cesso eleitoral muitas vezes sem grande signi· fazer qur.sltio de gabinete em uma questtio 1lo veri· 
ficação? ficn11ão de poderes. 

Ora, pergunto ou, Cfual ~crtl o mal que havel'in o Sn. MENDi~S DE ALMEIDA :-Ntio pó de; o no. 
eu1 condcmt!<u·mos essa_ elo•çao que està inçàda de verno pensou que era seu direito o interpretar dgu. 
graves nu.lhdades, o mandar-se procn1!er a. urna trinalmnnto a lei como foz, mas não ó, o seu erro 
n~va, po 1~teresse de resla!Jolecer-sc o unpcno _dt\ não pódc fo1·:-ai· o senado a pretcl'ir o sou dever. E 
le .. ? Estn mtercssc (\ llllll ~rando para o palz, r o sancciomu·-so um ado destes pólio lrazrr 0111 1'0• 
nmgucm o ncgar:l. O sanado J<l mandou procedet· sultatlo o dcsCI'cililo da nova lei, quo tanto custou 
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a fazer-se, e mesmo elas instituitiCíes mónarchkas, g1·antlo posto, aflm du attmhit· mais considerar-ão :i 
que esta lei tanto concorre para gat•anlir, ao menos sua pessoa. 
u<l no meu modo de pensar, mantido o principio ela Ora, além ilo facto que notei dos tribunos mil i· 
eleitliio de clous gdos. lares, citarei outro. Na eleioi!o dos consulos Caio 

Senhores, Lodos os paizes que não prestam :i lei Figulus o Sei pião Nasica, depois desses consules 
o mais dedicado culto, em que a lei mTo ó para os lorom comepado a desempenhar suas funcçues, tres. 
cidatl<ios um dever de consciencia, ni!o podem me· mczcs dopo1s, note o senado, o consul que tinha 
draJ', desfalleue o pl"indpio de justica, que é o sus- pJ•esirlido a su~ eleição, isto é, .Tiberio Gmccho, 
lent.aculo o mais firme elas sociedades. • mio o celebJ·e IJ'Jbuno, reconheceu que tinha haviclo 

Os gramles paizt!S que tem feito um papel ma·. por descnitlo seu uma falta nessa cfciç:ro. Escrupu
gcsloso e digno nu mundo eram observadores res· loso escreveu ao senado, commumcando que tinha 
tl'ictos, austeros, das suas leis, ainda mesmo cm praticado aqucl!a falta involuntariamento, mas que 
maioria de eleições, em que tanto se abusa. Tantas em verdade ella tinha-se dado. O senado mancTou 
vezes se cita aqui a InglatmTa e os Est:ulos-Unidos ouyir a corporar.<to dos augures; a eleir.i!o foi cas
como exemplos. Nos Eslados-Uuidos onde ha tantos sada, e p1·ocedeu-se a nova, le!Jdo j:l esses consules 
tJ·ansvios a outros respeitos, a lei é sempre ali i sorvido prazo largo em proYineias distantes. N:ro 
objecto de muil:t veneraoão. E' o que referem em púdia, Sr. prt:sidenle, havm· maior venemc<to pela 
gJ'UIHio parte os viajantes que !:i V<to, ainda mesmo estl'icta execução das leis de um paiz. • 
aiJ~ICI!es que s;To adversos :is_ instituições da~tuelle Mas isto se d:i em um povo que sabe respeitar a 

· pa1z: essa veneraç:io peJa le1 é uma herança Jllgle- lei, cp1e tem por_ clla vcneraç<io extrema, que se ' 
za. O mesmo succede na Inglalarra e ainda ern eleva ror essa VJrtude,_ ~ não admitte a possibili
oulros paizes, que ~scuso citar. dado de se pocler sanetilwat· os erros que os podo· 

Os romanos que na antiguidade fizcmm t<io rosas possam praticai' a pretexto de argucuts c 
gran'tlc papel em nosso gloiJo co1iio hoje faz, suppo- fu!eis argumentos. 
nhamos, a Inglaterra, mas o daquelle povo era Estas pr·aticas antigas em materia que tem rela· 
ainda maior naquella epoca, porque sua mtluencia ç<io com o or:;:to g,.nulot• da constJtuit1ao, como 
IJUasi que abmngia toda a ten·a. Os romanos, Sr. diz o parecc1·, clevcJJJ sc1· mantirlas entre n'ós, porque 
presidente, eram uosle ponto maiores c mais aus · são, 81· _pre~idcnte, llll!i _pro,:citos:!s: ~stas praticas 
toros respeitadoras de suas leis, aitllla nwsmo em de respe1!0 surwuo <llc1 J:lmazs prCJUdJcarão a sorte 
casos como o presente. Citarei ao sen~do dons dos de uma naç;io. 
mais ctJ!ebres. ·Agora, S1·. presidente,. consideremos o acto que 
· A primeira vez que se ele~eram os tribunos condem no cm relação a nossa corpomc~o, ao se· 

militares cm R orna, houye um cÍesvio P'!queno das nado. Sabe V. Ex., S1·.' presidente, o' quanto a 
fórm:t.s estabelcuit\as; mais atrrwlle povo era t<io ins!ituit'<tO desta COI'JlOI'at~ão é alvo de wnlinuos 
restrwto observador dessas formulas, Wo severo na ataques, sobreturlo daquclles que sustentam o prin· 
manutenc<io de stws leis, que não obstante os tri· tlipio em g1•üo exlmmo da soberania do povo. 
hunos mllitares j<i estarem funcuionautlo o senado Dizem que mio é possível que a uonfianr.a se es· 
cassou a eleiç<io. tenda a toda a vida do eleito, e que port:into uma 

Mas neslo caso poder-sc-hia dizeJ' que, como 0 se- inslituiç<to cujos memiJros occupam um Jogar vitali· 
I cio, mio deve subsistir em raz<to do moyimonlo nado tin m sido muito opposto :i cream1o de tribu· .1 • • - 1 -

nos militares, haveria nesta parto um dos/Jeito po· natuml uo PI'JilUIJliO e octJvo. 
lítico quo influio pam comleumar um:t e eit,l<io cm Ol·a, para ti110 foi instituído o senado? 
PjUC fallavam !aes c l<io reCJIWitas formalidades, o Pam manteJ' o culto uns princípios, como uma 
formalidades soiJJ·ctllllo de culto faePis de violar, força ut'ufripeta no governo rcpl·esontativo, n:io só 

. cool•tlenalla pat•a resistir :ís invasões d:t outra ca· 
poHJUe eram conlltlwlas do poucos Essas forma· mam, mas üs dos ministros, e rnnsmo das côl'les : 
lidatlos eram sempre invocadas, e p1·esidiam as H lei- 1 d 1 1 
0,;cs, po1·quanlo os nobres senadores sabem, n;io se e! 0 eve :s aJdiJJ'IJparat 0 paJ·a cumpl'ir dcvot·es tão 
Pl·ocedia :i aclo aiHIIIII cm Roma, maxiuw eu1matnria anluos, la?

1 
UI tunJs, 8?h 

1
pena de representar um 

II I . papel inulJ , e mesmo mg ol'io. 
de govemo e escu mtos rnagistJ·atlos, sem ouvu·-se .!'tias, SJ·. pwsidenln, quando examinamos a h isto· 
o augur·, o augru· que na l'nl iuitlo J'IJruaua e!'a '.nu i · 1 1 L 'I · · · 1 1 1 " rm c o seuat o J':tSJ eu·o zwstos Cl!lllOenla annos, res]WJtat o, Sl.l Jretut o o c!Jl'f•: da corpora(!:io. E1·a · 1 1 1 
~~~~1~j it~~l c~-~~:;::tl~u::~neA ~o"iz~l~:ci ;;~o i IS,!~~n~,\'t~~ ;, J~ ;;~~t~st'~;~~~ot ltte',/utl~l·a'lit~:J~'.o iw't\~~~~~~1 ~:,"~Z~a~~t;~fc~~ 

. ]" . tem JJJOslrat O essa rOSiSleuda ÍlldisjJOnsavoi ao (OS· tomar para SI essa c isluwtl<io. ' mnpenlw de suas ftlll~(~lius que tanto o fariam re· 
Que:·c, SI'. presideultl, fazt>J' nola1· ,esta CÍI'Clllll· eOIIIIlll'JHlal'. 

sl<~IICÍa pa1·a o caso t(IIO vou rufuJ'ÍJ', purtJIIll o Nolu, SI'. Jll'esilleute, ![lltl o scn:ulo, seis ou sde 
st~naLlo sabu rtno os aug111'us JJ<io CJ'aiiJ a IIWSIII:t an11os dcpoi~ _de sua insliluitl<io, p1·aticou um aclo 
eous<t quo os antspices, o destoo é quu, uns ultin1os d11 fi':UJliOza, Sllllo tlizel-o, auto quo tem coucol'l'ido, 
lulliJHlS da J'upubliua; vulgai'JJJüllle se di7.ia ljliiJ wtn e wio jlllll•IU, para o Oiii'I'<HJI!I!UÍIIlt'JJto da imtituit1ITo 
se potli:un CJWal'<ll' sem rir, eumo salmn os fJIIU mnlla1·ddea eul1'u IIÔs, JIOI'IJllll a nossa eunslilui· 
conil•JCL'IIl <IIJliL'ila historia. Nas l'tiiiCt'tiiJs dos ali· ti<ÍO tl 11111 syslu11m uu!"P!e~o ti•J pulilitla e tudo alli 
gtll·~s era111 súmenlt• t'llljli'Oj;adas twssoas J'üspd· se aehnva destltJ o jll'lllCJjltn he111 poJn!cl'atlo. E11-· 
lal'uis, e por isso o llliJiül'atluJ' tomou pa1•a si esse tretautu o stJnatlo, 'l"'J tlüi'Ía uJali!el' essa ponde· 
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mção, que ~ a vida do nosso syslcma o qu,e apro
veitava a todas as instituif,ões oriundas da ll1081lla 
fonte, levo a fmqucza dÕ votar a lei tle :12 do 
Outubro de f832, em que se autorizou a rcfOJ•rna 
dos artigos que toem rela('t1o com a instituir·.t1o do 
ronsP!ho de Estado, C[UC snrvia de ponderadÓr, m1o 
quanto tls carnaras e ao poder executivo, mas quan 
to ao poder moderador·, porcrue cm rcsponsavcl dos 
actos da Cor<la, exceptuando o rruc respdlava ti 
escolha dos ministros. 

Essa instituição !tio neoessaria ao movimento do 
nosgo systema politico, o senado concorreu pam 
destruir, o ficou manca a conslitui~üo, perdendo 
essa mola, aliás lt1o impol'lante. A rcparartío que 
se foz depois, mui dcbil, nt1o substituio a antiga 
instituição, no quJJ cJJa linha de mais valioso, a 
alta responsabilidade, por isso que o conselho de 
Estado de hoje, creação de urna lei ordinm·ia, não 
tem a responsabilidade ttlo ohrigatoria Jc oulr'ora, 
consequencia das suas arduas funcçõ1!S, 

Antrgarnente era essa eoJ'flOJ"a~áo o guarda da 
conscicncia do prineipc, do chefe' do Estado, nos 
actos do JlOder moderador, e outt1o, nos caws por 
exemplo i:le nornca(lt1o dos senadores, o príncipe 
estava resguardado cm suas escolhas pela respon
sabilidarle do ,conselho de Estado.- Ntio se podia 
nomear um senador sem quo ·o conselho de Estado 
fosse obrigatoriamente ouvido, e a conscqucncia 
era, se esta prati~a ainda subsistisse, que uão se 
dariam os factos que nós presenciamos c temos 
presenciado. 'fr·ata-se por exemplo-de um ministro 
que se qur.r fazer eleger senador mais ou menos 
t!clicadamcntc com a intluen~ia ~Q[!eJ·osa que exer
ce, C eleito apreseula·SO cJcpO!S pül'allle O poder 
moderador armado de sua eleição pam p<lr:lhc, 
perm1tla o senado a cxpresst1o, a faca aos pe1to~, 
reclamando a sua escolha, e pouco mais ou menos 
oll"orcccndo-lhe o seguinte dilemma: - " Ou tcn· 
eles ou não tendes confianca, " tlilcrnma ti que 
mio ha fugir. ' 

Exercendo o poder administratil'o no paiz c 
fazcndo,so eleger de uma rn:ineira clara ou enca
pada, pela enorme inllucncia crne exerce o miuis
tr·o, nestas condir.~es aprrsouta-so tí Cor<la o diz: 
" o povo pronuncwu-se clarmncnlo cm meti favor, 
houve mesmo espontaneidade, eutlrusiasrno pela 
minha individualidade, o vós, que mo ll'udcs por 
ministro, sereis forcado a escolher·me uu dcsr. o
dir-me "• E o podei· moderador nada lt•m qne lhe 
dizer, ainda mesmo que em mente tenha restric
çlie's a fazer. Ntio tom por apoio sentío sua 
consoicncia, sem o auxilio legal, ntio tem um :uu
paro cm que dcscanco, pam fazer valer a h•gilima 
expressão de sua conscwncia, pois so a m:urifcs
tara o ministro podcl'ia dizer: " Eu saio ou \'Os 
deixo; " o muitas yozcs, Sr. prcsirlenli!, uão é 
possiYcl excluir da arlministra('tto cs~u mirrisl.r·o 
se nrro dosrnoutando todo o ministerio, c uullifi
c~mlo lotb a politica ate enltlo por cllo or·ga
nrzatla. 

}>ortanlo; se acaso existisse onlre nús o conselho 
,]c Estado do oul/or·a, como no caso da constitui~:Io, 
com responsnlliliilado da escolha tio sf'nador·c~, o 
ministro, fJli•.'Ol qtwr que j'osso, mio podia rrwis allü-

gar a questão de confiança, so acaso o poder modo· 
mdor mio quizeij.'le ou m1o podesso, por motivos do 
alta conveuicncia, escolhcl-o. membro desta casa, 
por·qtw eultio poderia 'lambem dizer lhe:- «Nt1o 
posso, pela constiluiç:To, fazr.r escolha de senadores 
sem 11sscnso do conselho de Estado.» 

Eis aqui porque, oxcluida essa mola, o poder 
motlcrador hcou sem responsavel, sem o amparo 
legal para o caso que examinei, e dahi as conse
CJUcncias que se tom yisto c que se tem observado 
no paiz a respeito da escolha do senadores .. 

1\Ias, Sr. presidentr., o senado teve, infelizmenlr., 
r.ssa fl·aqueza c outras; não l1a, finalmentr., um 
acto sr.u crue indique J'orça viril, não, resistindo tis 
minorias fraquis~imas que se tccm achado em seu 
sei?, _mas resistindo aos prop1·ios amigos de sUtl 
JllaJOI"Itl, 

Ainda o senado ntio deu, Sr. presidente, uma 
dcmonstraçiío. clame bem posillva cm conlra!'io no 
que lenho pondcmdo; porquanto mesmo todas as 
suas rcproYnçõcs de eleições, cuja justiça não 
contesto, só se tem verifi~atlo em membros rrue per
tencem tt minoria .. 

O Sn. PoliPEU :.:_Apoiado. 
O Sn. IIIENDES DE Ar.MEIDA :-Ora, como o se

nado ha de dár ao paiz uma prova exuberante, 
assignalada de que essas exclusões que _se fizeram 
aqui nt1o foram actos do forga de sua maioria, como 
sem fundamenta o accusnm I E' resistindo a mesma 
maioria aos seus amigos, repa1·ando com seriedade 
os erros, os descuidos e ainda mais as suas culpas. 
Deve revestir-se dessa fortaleza de animo, que é a 
alta distincção de nossas funcçües. 

A maioria do senado, tão illustrada como rcs
pcitavel, condcrnnando uma cleiçtTo que nfio foi 
feita conforme a lei, e a seu despeito, muito se con
C•liluaní na opinião sensata do paiz, e mesmo de
samlarti os seus adversarias, aimla os mais injustos. 
Esse acto tão digno, e que será mernoranclo, po
dertl explicar com vantagem o que por vezes prati· 
c ou o senado, quando annullou duas eleições sena
toriars de Pernambuco cm que os eleito1·es na 
JllÓI' parle, e os escolhidos eram liberaes. E outro 
tanto se poderia dizer com relação a outras eleições, 
que foram condemnadas, refiro·mo sobi·etmlo ás 
elei(~õcs do Ccm·tl, quo tanto cla'mor excitaram, c 
ha\'iam sido feitas no domínio libeml. 

O Sn. Lm1•,\q DA CuNHA:- Duas clcitões cor.l· 
servadoras fomrn annullntlas, a minha e a do Rto 
Grande do Norte, 

O Sn. MENDES mfAJ.MEIDA : -Eu me refiro a 
oll'ições feitas no t!ominio liberal. O nobre senador 
fui escolhido sendo conserYador; porém mio ú 
monos cel'lo que a sua elci~tio so ell'ocluou quamlo 
gol'crnavarn hheracs. 

Qual a raz:io por que o senado não tem urn aclo 
yil'il tll'atieado por sua maior· ia em contrmio a estes 
fnclos, o só se encont1·am aclos pr·ali~:.tlos cm d(•S· 
favor da rniuori:1 liher·al? Qnnl o meio de rnostmr 
ao paiz quo ternos bastante fortnlt>za llo animo, a 
necessaria yirili•lado... . 

O Sn. Po~rpcu :-Coutr·a os :\rrrigos. 
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O Sa. MENDES PE Ar.llf~rnA :-. . . contra os manifestaçiio que tanto o contrariava,. pondo em 
ami~os que por erro ou culpa se tem desviado· do duvida sua ficlelidado ao pre~eito que o ministerio 
cammho legal? Para isso offrrece·se agora urna lhe havia imposto. E os influentes, Sr. p1·esidente, · 
opportunida~lo, que nem semp1:e app~recer:l, pois ltlla vocc dedarm·am·lhe em face que o haviam de 
trata-se da \'JO!aç;ío de uma Je1, que mteressa ao eleger, que era este o direito delles, de que nfio 
pessoal de nossa illustre coJ·poraç;to. Não póde podel'iam soJ' privados, tanto mais quanto nilo 
ser mais importante. Essa deliheraç;io tratia vania· leriam outra occasiilo do pagar os serviços que o 
gens de summo apreço a este corpo, quo se tornaria Sr. Fer1•eira Penna tinha fe1to á província. 
ainda mais respeitado, e mostranilo que existe aqui 
uma ve1·dadeira força cenlripeta contra todos os O Sn. Cnuz lt!Aca.mo :-Foi em i8i9. Elle n;ío 
desvios do que pó de conhecer; que sabe resistir n~o tinha razão do receiar·sc de 1\linas, onde foi muito 
só aos partidos yiolcnlos, como aos governos que, valado. 
tendo a sua confiança, se arredam da senda legal. 0 Sn. 1\fE.\'oEs DE .AL!'MID.I. :-N;io se sabia clisso 
(Apoiados). M 

C ·d s ·1 t 11 .•. t 1 om aranMo. • , • ons1 eremos, r. pres1c en o, a em uJs 0 0 ac 0 O partido no Maranhão entendeu que o devia 
de que se trata com relaçao ao proprio partido con- eleger, e assim o iizerarn os influentes; no entre· 
servador, cuja sorte muito me mteressa; porquanto 1 d · 
essas eleições foram feitns sob uma administração unto os que se apresentavam ao presi ente vindo 
conservadora e a maioria elos candidatos escolhidos do inlerioJ•, Yiam·se-contradados, porque lhes dizia: 

·' cr Se votardes em mim pas!arci por um homem des-
s~o conservauoree.. 1 1 · · t · 'I "t fi 1 J' O partido conservador, Sr. presidente, tem com- ea ao mnus er1o." "'lll os 1cavam perp exos e c J· 
mel tido erros como o pm·tido li IJcral cm mate ria de ziam; "Porque havemos de fazer mal a este ho· 
1 · 1 I é d · r I" mem?" Outros declaravam: cr Votemos sempre, 

e eJÇ<ies; não Ja nega -o; mas e JUS IÇa 1 Jzer que porque isto os lá mais de accorclo com os seus sen· 
tem procurado resgatar os seus erros, as suas culpas, . 

· fazendo parar os cscandalos. . hmentos, qtie ali:is c!le n;ío extemava. " Todos os 
Subindo ao poder em 181.8, impoz 0 ministerio influentes iam depois dizer· lhe cm face: cr Não 

sabido do parhdo conservador aos seus delegados senhor; tenha paciencia, havemos· de votar em 
a obrigapã~ do não serem candidatos nas províncias V.p~~·c"on "nte • lo" e~ spont•nea sen lo que adnumstravam. ~ segu1 uma e ,, .. o e " , c 

E' um titulo de honra para o paJ·tido conservador o elCJto hom~m do g?verno, carre_gand? com todo o 
· peso de sua mfluenc1a, emhora SilenciOsa, assemo· 

O Sn. Po~II'EU: -Mas trocavam. . ll_Ja:se :ls dos presiclentes. de ~epublicas quando di· 
o Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Seja como f6r, 0 1'1gmd~-se aos cprpos leg1slahvos. que os elegem, 

abuso foi fulminado; é necessario col!ocar as lhes dizem' «LJbertae,-me deste g1ang? peso do g~· 
cousas no ponto que exige a justir.a. A verdade vcrno que t_enho sobJe .meus hom lOS, cz~ero ';, 
•\ que acabou-se o cscandalo do fazerem-se eleger ~om,? Washmgton desc~nçar em Mon~ Vmnon. -
os presidentes nas provindas que governavam. E tllsle elos que lhes neDassom o voto I 

Esse principi~ foi cs.!~helecido antes mesmo do O Sn. Cnuz ltf.~cnAno- Rozas teve lambem eles-
ser firmado na ~e1 de :18il5. sas votar.ões osponlancas. 

Nessa occasJão, e ou estava presente, um_ pre· · 
sidento de minha província se fez eleger ou molho!' O Sn. 1\fENDES DE ALlllliD.~ : - Na reforma de 
foi por alli espontaneamente eleito. :1855 o partido conservador advogou muito as 

Eu não dil'ia, S1·. eresidento, a verdade se affir· incompatibilidades, foi essa a primeira lei que as 
masse que esse tão dlustrado e digno administra· estabeleceu; este acto, sem duvida um assignalado 
dor se fez eleger, ma~ espontaneamente foi eleito. serviço publico, o muito meritorio, mio se póde 
Invoco este facto, e ahás e o cio melhor cunho, tão contestar a esse partitlo. 
súmente pa1·a mostrar o valor das eleições ospon· Temos ainda outro facto de :1869 para c:l, para o 
!ancas, quando os eleitos est;lo exercendo o go· qual chamo lambem a attenção do senaclo, o que 
yemo, e imponclo ainda !JUO silenciosamente a muito honra ao partido conservador que subiJ·a ao 
força pujante do sua influencia. Elias não ex· pocler havia pouco. Em a reprovaçilo da interven· 
primem a verdade. . r.;lo dos membros do ministerio nas eleições do 

Posso clizer o nome desse "residente porque j:l senado!', Apparoceranr vagas de senador; mas os 
nfio vive, o S1·. Herculano Ferreira Pcnna. Era ministros, apozar da letra da constiluiçtío favoro· 
S. Ex. candidato cm l\finas Geracs, mas rcceian· cm·-lhes, tiveram de largar o ministcrio para se 
do-se no Maranhão que clle não fosse elr.i!o cm sua apresentarem candidatos afim de pleitearem ~~om 
provi nci:t ap1·esentaram-o,. ~s seus amigos, como igualdade a sua olei~:1o com os outros cantlidatos. 
llllndidato pola que adtiiiiiiSlrava. Um, cslonlrmiJrado, fez nm:t declara~ilo neste sen· 

O illustre hi'Usileiro oppoz-se vigorosamente :l lido, isto é, do que pedira demissão para se collo
essa manift'slaç:io, decl:u·aJHlo no publico fJUC Mr cm igualdade do ci•·cumslancias com seus 
não era candidato; pedindo a todos os amigos compcliclores; portanto, para se fazer uma cleiç;lo 

-influentes que o não fizessem elrger. Se em on seria e digna desta casa, pois qu~ uínguem ignora 
não Rincero não sei, 11ão podemos do\'assar as con- qu:mto o JlliSO do govemo é.oxlraol'<liuario cm uma 
sciencias; mas posso attcstm· que o Yi muitas olei~i:lo, o inteiramente a dcsYi1·tna, c indispPnsavol 
Tezes pedil· aos influentes que embaraçassem essa que os candidatos a colloiJIWIIl rm lima linha de 
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igua!J~de, onde cruamente se ncro faça sentir a in
lluencta do governo. 

Eis aqui, portanto, outro principio de alta mora
lidade plantado pelo partido conservador. 
. Surgir·a aepois, Sr. presidente, o ministerio de 
7 de Março, ess~ miuisterio que tantos erros com
melteu neste patz ..• 

OSn. JuNQUJlmA:-Não apoiado. 
O Sn. MENDES DE AL~IEIIIA :- ... no entretanto 

deu-se uma vaga de senador durante sua gerencia, 
e o ministro quo se podia apresentai' candidato, il 
p~di~ sem dezar fazei ~o porque a '!ag~ . era da pro
Vlfl6lla que representava, nilo se ammou a tentai-o ; 
e a vaga, Sr. prcsülcnte, repelil·o-hei não era por 
provinda estranha, mas por sua propria província, 
•rue.o t.inha eleito deputai:lo. 

O principio moralisador estava firmado, ou pa
recia.,estar; porquanto ·o ministro n<io so apresentou 
pilrque :.nlto quoria collocar-se em posiç<io superior 
a seus· competidores; é ao menos o que devemos 
sitppor, ~.nunca o receio de ser sua prctenç<!o rc
pro.vada. seriamente por seus collegas, ou por quem 
mclhot· lhe podes se 1r tl mão. l\fas creio mais na pri
l)'leim raz.ão, ·tnai.s coherente com a alta posição de 
um conselhiro da Conla. 
. Isto. é: um qcto que faz grandC honra aos minis

terios conservadores. Podiam, se quizessem, ter 
:desviado o ohstaculo lançando mão elo expediente 
de se Jazerem eleger por eleição cspontanea;"mas 
não se ·ousou. Es.tou mesmo persuadido, Sr. presi
dente, que se Sua Magestade o Imperaclor aqui esti
l'esse w1o gozaríamos do curioso espectaculo de 
eleiciJes es~ontaneas. · . . ' 

Â constttuir;ilo com etfeito não prohiLe, Sr. pre
sidente, que ministros se possam npr~sentar candi
datos nas vagas do senado; mas nem tudo q11e é 
licito pode-se fazer. Accrcsce que, depois de .ge ter 
declarados que um juiz de direito, lim en:prczal'io, 
um director de companhia, não pótlem apresentar-se 
cancliclato~ em eleições desta e outra onlem, como é 
possível admitlit· que o peso todo elo govcmo possa 
pi'CCi{litar-se em uma província pequena em favor de 
um c1cladão alto collocado,que nunca eJteve em con
tacto com seus hahitantcs e sómente a conhece pela 
carta geogt•aphica? Bem se vil que uma eletção 
nestas circumstancias não é uma eleir-iío séria : ha 

·depois uma escolha fatal, c ha além CÍisto, o que ú 
mais laslimavel, uma otfensa ~rave, um dozar ao 
pl'incipio estabelecido na conslttuioiío do Impet·io, 
que qner a verdadeira liberdacle eleitoral. 

monto da insfiluiç:Io-monarchica, que somos obt·i
gados a defcndlir com o maior empenho, Cl prin
cipalmente com ados do act·isolada justiça. 

Ntio comprehendo, Sr. prcsiclcnto, que o 111lnado, 
que votou esta lei, qucim acompanhar o governo 
no seu erro ou desvio, parece-me que fará grande 
mal, se assim proceder. O senad~ p~de lamentar 
o .eri'O do governo, mas cm consctenCI[I' não pode 
acompanhai-o fazendo sua a culpa alheia. 

Em conclusão, Sr. presidente, peço desculpa ao 
senado de ter tomado bnto tempo com estas consi-
derações sobre a mulel'ia sujeita. . .. 

O Sn. Po~rPllU : - N~o apoia1\o. 
O Sn. 1\IENDEs Dll At~rerM : - Continuarei a 

sustentar o mesmo que sustentei em 1875, isto é, 
a manutenção da lei ou reforma eleitoral como ella 
foi discutida e votada nessa oc~asião; e se acaso 
forem approvaJas eleições contaminadas ·de vicio 
t<io radical; cu, quando vir entrar os escolhi
elos, a quem respeito, /Jor aquella porta (apontando 
para a porta central) tei de lamentar a sorte . ele 
meu parz, porque verei na passagem. tle!J~s o con.
culcamento da con'stiluição e da lei que aqui vo
tamos. (llfuito bem! muito bem !) 

Ficou adiada a discussão pela hora . 
O Sn .. PnESIDE.NTE deu para a 01·dem elo di a 9~ 

a mesma já designada. 
.• Levantou-se a sessão ás 3 i/2 horas da tarde. 

II.• liiCII8ÜO 

EM 22 DE FEVEREIRO DE !877. 

PllllSIDENC!A DO sn. YISCONllE DE JAGUAnY 

§ummal'io.-OnDE~I DO DIA.-Eieição senato
rial de P~rnambuco.-Discu1'SO do Sr: Silveira 
Lobo. 

A's H horas da manhã, fez-se a chamada, e 
acharam-se r>rcscntes 30 Srs. senadores, n saber: 

Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 
Machado, Almeida e Albuquerque, harão de Ma
manguape, Luiz Carlos, Junqueira, Bat:ros Barreto, 
Uchôa Cavalcante, barão tia Laguna, visconde de 
.l\luritiba, conde de Daependy, harão de Camat•gos, 
Figueira de l\fello, Silveira Lobo, Mendes do Al
meida, visconde do Rio Grande, har<!O de Maroim, . 
f,eil<lo da Cunha, Diniz, Antão, Fomancles da Cunha, • 
Jaguaribe, barão d• Cotcgipc, Zacarias, Pompeu, 
duque de Caxias, Jobim, Nunes Gon(lalvcs o Chi
charro • 

. Escuso fallar na lei da nova reforma eleitoral de 
i871i; é ainda um titulo do bP.ncmerencia do 
partido conseJ•vactor, o, se fosse bem executada, 

. mais se assign.tlari:un os seus serviços. 
Portanto , ohscrvamlo os actos quo neste 

assumpto tem Jlraticado o parfiJo comervador, 
faço um appello <l maioria desta casa pam manter 
esses. foros; o meio ú _a contlcmtla\~<10 do 'elciçü0s 
que estão em antagomsrno com aquella reforma. 

Compareceram dopois os Srs. visconde de 
Abact<l, mai'iJUez de S. Vicente, Cunha Figueirt1do, 
Silveira da J\lotta, visconde de Nilherohy, Para
nagwl, btn••io ele Pirapama, Vieira da Silva, Godoy 
c llihciro da Luz. 

Ao senado núo posso ta11;bem deixar de lembrar 
a sua posiçiío no paiz, as aggresstirs de quo e 

'Victima, c as consrqucncias que Jlmlct'<!o resultar 
para o seu prestigio, e soiJrctndo para o mereci-

vorh 1 

Deixaram de comparecer com causa parlic\"1cla 
os Srs. Firmino, Octaviano, Paula Pessoa, \ .tes 
tle Mendonça, 1'eixeira Juni01·, Sinimbú, Saraivn, 
Nahuco, visconde do nom Hetit·o, visconrlc ele 
Ctu·arcllas c visconde tlo llio llranco. 

ll.i 
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Deixaram- de comparecer som .causa J1nrticipada 
os Srs. barilo de Souza Queü·oz e viscon e de Suas
suna. 

O Sn. PRESIDE:"lTE abria a sessão. 
Leu-se a acta da sessilo antecedente e, não ha

vendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

N<lo houve. expediente. 

ORDEM DO DIA 

ELE!Ç.~O SENATORIAL DE PERNA~IDUCO 

Proseguio a discussão adiada do parecer da com· 
missão de constitukilo sobre a eleic:lo elo um sena· 
dor pela província cle Pernambuco.' 

O Sr. Silveira Lobo pronunciou um discurso, 
que sePá publicado no Appendice. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
O Sn. PIIESJDENTE deu pará ordem do dia 23 : 
2. • discussão dos pareceres da commissfio de 

constituição eoncedendo ! icen~a aos Srs. senadores 
viseonde do Bom Hcliro e Firmino Hodrigues Silva. 

Continua!~<io da discussão adiada do parecer ela 
mesma commissao sohro a eleiMo de um senador 
pela província de Pernambuco. • 

J.evan!ou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

Saraiva, visconde do Bom Ritiro e visconde do Rio 
Branco. 

Deix~ram de comparecer sem causa participada 
os Srs. barão do Souza Queiroz e VIsconde de 
Suassuna. 

0 Sn. PRESIDENTE abria a sessão, 
Leu-se a acta da sessilo antecedente e, nl!o ha· 

vendo quem sobre ella fizesse observa~ões, deu-se 
por approvada. · 

Não houve expediente. 
0 SR. 2• SECRETARIO Jeu O seguinte 

PARECER DA ~ESA N, 607 DE ~2 DE FEVEREIRO PE 
i877 ' 

Ordenou o senado que a mesa dil parecer sobre 
a seguinte indicação ao Sr. senador Vieira da 
Silva: 

• Indico que seja prorogado o contrato celebrado 
em 3i de ~aio de i871i . pela mesa do senado com 
a empreza do Diario do Rio de Janeiro para a pu· 
hlicação dos trabalhos do mesmo senado, substi- · 
tuindo-se as clausulas ifl,• e i5• deste contrato 
pelas seguintes: . 

EM 23 DE FEVEREIRO DE i877 

Clausula ,J.Il: •. Por todos os trabalhos especifi· .. 
cados neste contrato a emrreza rQceber:í mensal· 
mente do thesouro naciona a quantia de i9:000$, -
á qual terá direito desde o come~o das sessões pre· 
paratorias até o encerramento da assembléa geral . 

~ legislativa, sem direito á indemnização alguma pela 
hora addicional de sesSiio, conforme as alterações 
do regimento de iO de Junho de l870 e 8 de Março 
de i87~. 

I'RESlDllNCIA DO SR, VISCONDE DE JAGU.mY Quando 'houver, porém, duas sessões diarias, o 
emprezàrio receberá por esse dia o dobro da sub-

liummario.- Parecer da mesa.- Discurso e vençilo, assim' como, no caso de prorogaçl!o da 
requerimento do S1·. Pom!leu.-ORDJm DO mA.- sessao por duas ou mais horas, perceberá o au· 
Licença ao Sr. senador visconde do Boin Retiro: gmento proporcional na razão de 19:000$, marca· 
Discursos dos Srs. Silveira Lobo e Teixeira Ju- dos para as cinco horas ele sessão dia1·ia. 
nior:- Licença ao Sr. senador Firmino. - Clausula iii.• A mesa fiscalizará a exceuçilo do 

. Eleição senatorial de Pernambuco : Discursos presente contrato, poelenclo o senado invalidar o 
dos Srs. Cunha e Figueiredo e C1·uz Machado. mesmo contrato quando o empre:Zario deixar de 

observar Iitteralmente alguma ou algumas das suas 
A:s H horas da manha: fez-se a chamada e disposições. Salvo este caso, a nenhuma das partes 

acharam-se Qresentes os Srs. senadores, a saber: contratantes será lici~o desligar-se das obrigações 
visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Ma- aqui inserias, sem que previna á outra com antece
chado, Almeida e Alhuquerque, harão de Maman- clencia de clous mezes antes de abrir-se a sessão. 
gtla(le, Luiz Carlos, visconde de Abaettl, viscontle Paço do senado, 7 de Fevereh·o de 1877.-Vieira 
Lle Nitherohy, Silveira LoiJO, Teixeira Junior, Ri· da Silva. • 
heiro da Luz, Mendes de Almeida, Paranaguá, Jun- Para satisfazer á ordem do senado a mesa exi"io 
queira, visconde do Rio Gmmle, visconde de Ca- do emprezario do Diario do Rio de JaneÍI'O, a ae. 
ravellas, visconde de Muritiba, marqucz de S. Vi- monstração das despezas necessarias para a proro· 
tlen!e, barão de Maroim, Fernandes da Cunha, t gnçilo do seu contrato; e é a que vae junta sob 
barilo cld Cotegipe, Jaguaribe, Zacarias, Cunha o n. i•. 
Figueiredo, Jobim, Uchila Cavalcanti, Diniz, harilo Sobre esta demonstraçl!o ouvia a mesa ·o admi· 
da Laguna, ba~úo de Camargos, Silveira da Motta nistrador da t.vpographia nacional, cuja informação 
e Pompeu. ajunta em n. 2•, e a que por falta de conhecimento 

Compareceram depois os Srs. duque do Caxias, proprio o do outros dados nada póclo accres· 
Nunes Gonr.alves, conde ele Baepcndy, Sinimbú, contar. 
Vieira da Silva, Figueira de Mello, F. Octaviano, A opiniiio da mesa já foi manifestada ao senado 
Barros Barreto, Godoy e Leit:lo da Cunha. por um de seus membros, e é quo continuo a pu· 

Deixaram do comparecer com causa participada !Jlicaç:lo elos debates durante a actual SE\SS:lo o a 
os Srs, Chicharro, barão de Pirapama, Firmino, I immediat~. do conformidade c,OI!J·as hases do con· 
Paula Pessoa, Paes de ~fenclon~a, :Ant:lo, Nabueo, trato ele 187~ ~onstantos ela cup1a n. 3•, 
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!3:9!0~000 'fransportc, .•.......... 

Amtae,, 

Executadas fielmente· as condições, que assim 
foram estipuladas, entende a.mesa que o Borviço 
corres~onderá. á principal necessidaile da publi~ 
ca~ão• ilos debates, conseguindo-se ao mesmo tempo . 
que parta do senado o benefico exemplo da econo· Termo médio 60 folhas de 8 por 
mia nas despezas publicas, como exigem nossas cir· vol p · • d 60 ' lh . , agmaç.o e .o as .•.• 
cumstancias financeiras. T' d 60 • II 

300.1000 
360.SOOO 

d 
. uagem e .o 1as ............ . 

E, pois, offeroce á consideração o senado a se· Papel : 60 resmas marca A, a 8$ a 
guinle 

Emenda substitutiva 

resma .. ..... · ............... . 
Tinta, consumo de gaz etc ...... . 
Dous compositores para emenda de 

480.1000 
2/iOJ/!000 

provas ..................... • . 
Que a publicacão dos débates se faça nos ter· Revisão ,, , ....•• , ... , ....... . 

mos do já. referido cdntrato sob n. a•, incum· Mil capas de papel de cór im· 

300li!OOO 
illOIOOO 

.hindo·o á empreza do Diario do Rio de Janeiro, pressas ...................... . 
e na sua falta a qualquer out1·a folha diaria, que Brochura de {,000 ;xemplares de 
aceite as mesmas ou mais favoraveis condições; Annaes •• ••..•.•.. , •.•.... , •. 
.que o novo c01itrato tenha vigor somente até á Despezas extraordinarias, que nao 
futura reunião do senado em 1878; e que em ne· se podem determinar •..... , ... 
nhum caso a indemnizaçi!o do trabalho exceda, 

60J/!OOO 

300~000 

lll 

nas sessões preparatorias, do prazo ordinario mar· 
cado pelo regimento. . 

:16:1.70!1000 

Paço do senado, em 22 de Fevereiro de {877. Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de i877 .- F. 
Visc011de de Jaguary, presidente. -.José Peáro 

Dias' de Carvalho, i.• secretario.-Antonio Can· 
.dido da Cruz .J!facltado, 2. • secJ'etario. - Frede· 
I'Íco de Almeida e I Albuquerque , 3. • secretario, 
vencido. - Barúo de .J!f~manuuape, 4. • secretario. 

C. Neves Gon:aaá. 

N. 2 

N: 87 .-Typographia. Nacional, em 2:1 de Fe· 
vermo de i877. 

N, { 

Illm. e Exm. Sr. conselheiro de Estado e i• se
cretario do senado.-Ern obediencia.a ordem verbal, 
que V. Ex. dignou·6e de dar· me, tenho a honra 
de juntar . um balanço aproximado das despezas 
que a crnpreza do Diario do Rio de .Janeiro faz com 
a publicação dos debates da augusla camara dos 
Srs. senadores. · 

Tenho a honra de subscrever-me de v. Ex.
llhn. e Exm. Sr. conselheiro de Estado e senador 
do Imperio, José Pedro Dias de Carvalho.- O mais 
humilde servo. e· adrnirador.-F. C. Neves Gon:aga. 
-Rio de Janeiro, 2:1 de Fevereiro de !877.' 

DEMONSTI\AÇÃO DA DESPEZA MENSAL COM A PUBLICA~.ÃO 
DOS •DEBATES DO SENADO 

· ··Pessoal tachygraphico, seus escre· 
ventes, reâacç~o c empregados 

. que a auxiliam ............... . 
Composição, revislio e paginaçlio .. 
Depreciação do materia no período 

de cada sesslio ............... . 
Trabalhos cxtraordinarios por de

mora de provas, serões e obras 
de arte que os trabalhos muitas . 
vezes contem ................ . 

9:4ri0~000 
2:800~000 

600~000 

500$000 

400$000 

Illm. Sr.-Em obediencia á ordem de S. Ex. o 
Sr. presidente do senado, transmitlida por V. S. 
em ollicio datado de hoje, ao qual acompanhou a 
demonstraça:o da despeza mensal com a piJhlicaç:Io 
dos debates do senado, cumpre·me informar o se· 
guinle: · · 

Não posso cmittir juizo acerça da despeza que se 
faz .com ta~hygraplío~ o seus· escreventes e n~m 
com composição e l'eVISiio, porque para apreciar 
esta ultima seria preciso ter presente o impresso 
para avaliar o seu custo c t!a pag_inação. 
-Acho exagerada a tJUantia 1le 600$ pedida para a 

depreciação do ma.terial empregado durante o mez; 
mas, se esta quanha é )lara cada sessão, como resa 
a conta, parece-me ato diminuta. 

Conforme os preços por que paga este estabele
cimento as edições da irnpressiio, importariam as 
60 folhas dos annaos em 297$ e não em 360$, 
corno se vê thl conta. Está em idontico caso a pa
ginlção das referidas 60 folhas, quo, ~ontadas a 
~~ cada uma, ficaria reduzida a 21l:0$000. 

Quanto ao restante da conta, parece·me razoavel 
o que pode a ernprez:1 do Diario do Rio de Janeii'O. 

Devolvo os papeis, que acompanharam o rofm·ido 
officio, pedindo desculpa se não satisfiz os desejos 
de S. Ex. . Duzentas assignaturas da folha, dis

tri~uiçfio feita ao corpo Jeg!slativo. 
Corrmo !tara enh'ega dos drsoursos 

o con ucoões O t 0 0 0 O O O O 0 I O O O 0 O O 1G0$000 

13:910$000 

Deus gmirde a V. S.-Illm .. SI', Dr; Pedro Anlo• 
nio do Olivoim, muito di "no ofiicial maior da so· 
cretaria do senalio.-0 adminislmlior, JotTo l'cwlo 
Fcrreim Dias. · 

• 
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124 ANNAES DO SENADO. 

CONl'Ro\TU CELEBRADO PELA ~msA DO SENADO COll A 
EMI'DEZA DO DIAOIO DO niO DE JANEIRO EM 28 DI~ 
MAlO DE 1.874, ACI>RCA D.~ PUDLICAC\ÃO DE SllUS 
TRAB,\LHOS NA. SESSÃO LEGISLATIVA DO MllSl!O 
ANNO, 

cada Sr. senador, na casa da sua residoncia, um· 
exemplar da folha dQ dia e entre~ar na secretaria 
as que iidtarem para completar o numero de 100,, 

A folha ser:l entregue no paço do senado aos. 
Srs. senadores, qua morarem em Jogar para omlc 
nã? _haja disti'Íbutdor bem como aquelles que isso, 
oxtgn·em. · . 

. Aos 28 dias do mez de Maio do anno do nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de l.87!,, 
achando-se l'cunidos no par.o do senado os Srs. se
nadores, membros da mesa, visconde de Jaguary, 
presitlente; Frederico de Almeida e Albuquerque, 
l" secretario; Francisco do Rego Barros Ba!'l·eto, 
2• secretario; Josil Pedro Dias de Carvalho, 3• se
cretario; e b:u·5o de Mamanguape, 4• secr·ctario; 
•:omparoccu o Sr. Francisco C~rlos Neves Gonzaga, 
socio gerente da emprcza do Dicrrio do llio de 
Janeiro, par:1 celebrar o contrato dà puhlicar.ão 
dos debates e annacs do senado, ·nos termos da ac
Jiberaçrro desta camara de 22 do dilo moz de 1\Iaio; 
convieram o concordaram as partes contralanlcs 
eu~ que fosse o eontra!o celebrado sob as se
gumtes 

Além daquelles :!00 ex.emplareR deverá a em
preza dar 140 para a cam~ra, dos Sr·s. depu
tados, observanilo na sua distribuição o que 
fica prescrípto a respeito dos destinados aos Srs. 
senadores. 

7• A empreza aproveitará a mesma composiç:io 
da folha para fazer cm volumo de 4• com o titulo 
tle Annaes do Senado do Impario do Brasil uma 
2• edição dos trabalhos publicados, accrescentando-· 
lhe um--índice geral por materias. 

Cada urn desses volumes conter<l as sessões de 
um mez, e a empreza far:l entregar na secretaria 
do senado :!,000 exemplares brochados, a salter: 
200, pelo menos, até o lim do mez immediato; 
e os restantes, bem como todos os exemplares r]., 
ultimo volume, dentro do prazo de 60 dias d''f>ot~ 
do eneerramento da sessi!o. 

Comliçúcs 

:!" O gerente do Diario do Rio de Jctllcil·o obri
ga-se pela cmprcza a fazer imprimir cm hom ty.po 
os trabalhos do senado dr.sde o dia da I. • sessüo 
preparatoria, que foi em 27 de Ahríl do corrente 
anno, transcrevcndo;por extenso c com toda a exa
ctídilo, não só o teot· das actas e dos pr·ojoctos, 
emendas, pat•eceres, indicações e requerimentos 
apresentados em cada soss<To, mas lambem os dis
cursos que se proferirem. 

2•. Pm·a conseguir-se a exactidão, que é indis
pensavelna pub!íça\1ão a que se refere a condi~.ão 
i', a empt•eza olmga-se a ter dous redactores, que 
assistirão ás sesscJes, ·e redigirão os discursos <\vista 
das notas deciJi·adas pelos tachygraphos, sendo de· 
pois suhmellidos ao exame dos oradores na fónna 
da condi cão ii•. 

3•. A referida puhlicamto será feita no termo 
mais breve possiv~l, perniittindo-se unicamente a 
demora até a manhit do quarto· dia depois do de 
cada sessa:o, qu~ndo a irnportanda e extensão dos 
debates o exigirem, e alô a manhã do quinto dia, 
se deixar de sct• oppor!unamente rcstituitlo algum 
dos diseursos sujeitos á reviRão dos oratlores. 

4. • Sempr·e que a folha do dia immediato não 
publicar pela maneira pt•escripla na comli~ão :1" 
todos os trabalhos do mna sessão, devoi'Ü dar t·esu· 
mida noticia. de quanto nesta tiver occorrit!o com 
especificac1ão das maiorias designadas para ordem 
do dh1 seguinte. -

5.• A empreza obriga-se a fazer enlregat· aos 
oradores com a maior Lrevidatlo possível depois 
de redigidos, como recouuucmla a comlíc1;o 2", os 
discursos que estes tiverem ~roforitlo, tjunnclo os 
exijam para revel-os o corrigd-os, e a mandar in
sor'it· imlrlCtliatamonlo na folha as reclilicar.ücs ou 
reclamações que lho forem enviadas por qÍmlqum• 
dog Srs, senadores. 

ü.• llar;í outrosim uisll'ilmit· Iodas as manhãs a 

O :1• volumo dover:í comprehender lambem os 
trabalhos das. sessões preparatorias do senado e a 
acta da sessão imperial eh abertura da assembléa 
geral, assim como o ultimo a da sessão imperial do 
encerramento. · 

8.• Havet·:i entre a lJUblicação dos debates no 
Díarío do Río da Janmo e a impressão das folhas 
para os Annaes, um intervallo do 72 bor·as ao 
menos. Se os oradores tiverem alguma cor·rocçiio a 
fazer em seus discnr·sos, mandarão as emendas a 
typographia, antes de findar-se esse prazo, ficando, 
porém, entendido qne taes emendas deverão limi- · 
tar-so á conecç:1o de erros , typogmphicos e ;i 
suppressfio, addição ou substrtu1ç:to de uma ou 
outra palavra. Se o erro ou engano for sobre 
matel'i_a ~ropl'ia tia acta, faz~r-se-ba a eorrecç:io 
como mdicar o Sr. 2" seeretano do senado .. 

9,• Os disenrsos que os oradores não restituit·em 
:i ty~ogr·aphia a tempo de serem publieados pelo 
Dia1·w 1lo Rio da Janeiro nos prazos, que marca a 
concliçi!o 3•, enlrarão na mesma folha, logo que 
isso soja possível sem prejuízo da publicar.ilo !'e
guiar das sessões diarias, e sevão annexados aos 
Annaes com o titulo do Appeudice. Encert•uda a 
sessrro legislativa; n:1o ser:i obrigada a empreza a 
fazer publicar no JJiario elo llio de Janeiro nem 
a insem· nos Annacs os discursos, IJUO os oradores 
deixarem do restituir• <i typogmphra no prazo de 
l.O dias. · 

Na falhl desses discursos far-se-ha menr.ão disso 
no fim do Appandice, declamndo-se os nómes dos 
oratlores, as tlatas das sessões, a que pertencerem, 
e as maiorias sobro que vcrsar·ern. .. 

l.O•. Pela secretaria do senado ser<io franqueados 
ao gerente da empreza lodos os papeis de tjllO pre
cisar pam o tlcsompenho tio sua tarefa. 

l.l". O Diario do Jlio de Juncil·o nno poded pu
blicar noticia alguma do quo so passar om s0ssíto 
secrela do senado. 

l.2.• Pela falta tia entrega dos Annaes nos prazos 
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que mat•ca a condi~ão 7•, in,lorrer:l a empreza na 
multa de ~~ em cada dia de demot•a, c pela faltá 
do cumprimento tle qual!juer das outras r.ondições 
!lo pt·escnte contrato na de 20$ a !00;1000. Estas 
multas sarão impostas por doliberar.,1o da mesa, 
rlepois de ouvido o gerente, qttanda j'uJgue impra· 
ceilentes as raz<ies pot• ello allegadas . 

13.• Por todos os trabalhos especificadas neste 
contmto, o gerente .da emprcza receber:í nesta qua· 
lidado do !besouro nacional a quantia mens:tl de 
9:800$, fazendo-se a conta desde o dia da I. • sess:to 
preparatoria altl o dia 1lo encerramento da assem· 
bléa gorai ou dos trabalhos do senado, ainda IJUC na 
publicação dos ultimes discursos haja a demora 
permittula pela condi cão· 3•. 

Além disto, pelo tefnpo de sessão que exceder ás 
quatro horas detenrunadas poJo rcgunonto, a em· 
preza receberá maig do tltosom·o nacional uma in· 
demnização calculada sobre o referido subsidio, 
computando-se o tempo do excesso por quarto de 
hora, meia hora, t1·es quartos e hora inteira, quando 
as discussões se prolongaJ•em além das horas or
!linarias de catla,sessão. 
. :14•. A mesa fiscalizará a .exocuçito do presente 
eontralo, que durará somente altl o começo das 
sessões preparatorias do senado no anno seguinte 
de :1875, salvo o caso de resolver o senado em qual· 
quer tempo a sua reseis;lo por faltar o gerente da 
emRreza alguma das condições do contmto. 

E pam constar, mandou-se lavrar o presente 
termo, que vae assignado pelas partes contratantes. 

Visconde de Juguary, p1·esidente. - Frederico de 
.~1/rneidn e Albuqnerque, i• secretario. -Francisco 
tio Rego Ba1'ros Bm·reto, 2• secretaJ·io. - JosJ Pedro 
Dias tle Carvalho, 3• secrelario.-BaJ•tio de .blaman· 
[!ltaJle, ~· secrelario.-'-F. C. Neves Gonzaga. 

Ficou sobre a mesa para entmr n:t ordem dos 
tmbalhos, illllo no entretanto a imprimir. 

O Na•. Pompeu 1- Sr. presidente, é ainda 
ijOlJ a doloJ·osa imp1·essita que deixou en1 meu espi· 
rito, e quiç:l de to1lo o senado, a trístissirna reve· 
lac:to, fo1ta pelo honrado sena1lor pelo ~Iat•anhito, 
dÓ attcnlado premeditado o stlientemente cornmel· 
tillo .pelo Sr. ex-minisli·o do Impe1·io c seus coi· 
legas, con!J·a a lei de 20 do Oulubt•o de :187ii u a 
COIIStituil'<iO, que yenho otl'erecer :l considora~lão elo 
senado um .l'lli[LWl'lmento. 

Alineida, em um escriplo notavel, havia-o apon· 
tado como uma fraude, mas que eu, todavia, Mo 
lendo bases para. a apreciaçilo da intenr.ilo do 
governo, deixava de entrar na apreciação da mora· 
lidado do acto, sómente para consignar o facto, ljuc 
ora quanto me bastava para provar por esse lado 11 
nullulade da eleição 

Hoje, porém, Sr. presillcnte, depois da revelaçilo 
circumslanciada, feita pelo illustre senador da pro
vincia do Maranhilo, referindo nilo só os incidentes 
da discussão da lei em uma e outra camara, como 
lambem os projectos de regulamentos apresentados 
por mais de uma pessoa, nos quaes se consignava· 
a dis~osir.ito lilteral ela lei, islo é; a obPervancia do 
voto mcoinpleto para a eleicito de senadores, aect•es
centnnclo o rllustre senador gue elle, por vezes, em 
cartas dirigiclils ao ex-mimstro do Imporia e até 
pessoal monto como seu amigo, lho fóra pedir que, 
em nome da mon~rchia, em nome da honra c dos 
mais altos interesses, não. commetlesse aquelle 
grande a !lentado. . . · 

O Sn, CuNHA B FtGUEIREDo :-N:io soube desta. 
invocaç.:to tão alta. 

O Sa. PoMrw :-.• : ao que responrlem o illus
tre ministro corn fatalismo vet·dacletramenle musul· · 
mano, que elle tambem pensava assim; mas que os 
scas colle"as tinham o~inião contraria, podendo 
repetir o dito, do pyrronrco Vídeo meliorct proboque, · 
deteriora seqrtor; hoje, repito, não é possivelmais 
duvi1la no espirita de ningu~m quanto ao acto ínt~n
cional de violar a lei. 

O Sn. CuNHA 1~ FmuErnEuo :-J:l estou com a pa-
lavra, hei de explicar este facto. · ·· . 

O Sn. Po:itPEU : -Bem. V. Ex. explicará quando 
qnizer; mas a monos de provar que seu amigo o· 
calurnniou (o que ninguem acredi~1rá), nilo poderá 
destruir a impressão que proúuzio sua revela~~o; 
enll·etanto vou a outro lim. 

0 Sn. DARIO DE COTEGIPE (ininistJ'O ela f'azmtcla) ; 
-E' um discuJ•so supplementar. 

Senhores, couHjLHUllo o paiz eslt~jil :t0oslumado a 
ver constantemente violadas as leis, comlLILlo a 
prevarica~:to de que sc'lmla, .ou antes este gt•:ullle 
attentatia. reveste, p<Jias w·cumstancias que o 
acompanhat•am, pelo tim a t[IIO so dirigia, pelas 
leis quo ferio, not:ulamQnlo a constitnic:to do lm· 
perio, uma tal· gravidado que é impossivel que 
deixe tio causar a mais p1·ol'unda sensa1"to no 

O Sn. Po)n•ELT : - Sr. presi1lente, o nobre ex
minish·o do lmperio ui~se qu~ viril explicai' o 
atlentado de que se IJ'ala. Estimat·ei muito que 
S. E!l:. desvane~a a impressão que todos sentimos. 
'l'enho por tim n;io tanto tratar agora doslo fado, 
mas de cousa n:1o menos impot·tante. 

Este regulamento, t(UO o no!Jre ex-minislt·o du . 
lnlJlll!'io baixou, co111 data de :12 de Janeit•o de 
187ti, a seu pesar, scgunuo disse ao nobre senallor 
pel:t província do Maranh:to, consignando um 
altonlado contm a lei e contra a constilui,•.;lo, diz-se 
quo fora appt·ovatlo pelo conselho tle Estatlo, <l 
cuj~ aulortdade cedera o govemo. ' 

paiz. · · 
Quantia arguia do nullidadcs a eleir:to sonalorial 

de Pornambuctí, principaluwnte por ter sido feita 
conlt·a a lei de 20 tio Outuhro do i87:i e ar!. 43 da 
conslituir.:to, dizia, em resposta a um consitloJ•an
tlo do pat·ecer tia couunissilo, quo o aclo tio gover
no náo havia pas;ado som pi'Otoslo da imprensa, 
porque o illuslmtlo Sr. conselheiro 'l'ito Fmuco tlu 

E' mister, S1·. presidente, que o Brasil couhe\Hl 
os seus gJ·amle~ homens I N:io só os que governam 
do publico como os que mandam por traz 1h1 
cortwa. 

O Sn. Sn,,•gm,\ Lono :-Apoiado. 
o Sn. Po~ti'EU:-Se altl hoje a lei do respousahi· 

lidado Iom sido uuHL burla neste paiz .... 

• 
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O Sn.. StLVEIRA Lono:-Apoiado. • 0 Sn. PRESIDENTE :- A!tençilo f 
O Sn. Po~rPEU:- ... se osgmndesprevaricadorcs, 

esbanjadores dos dinheh·os publicas, cstellionalarios 
politicas zombam impunemente da Jo1 o folgam com 
o resultado tle seus actos, ainda resta, alóm da 
pena legal, uma cousa que se chama sancç[o da 
opinião publica; o para os homens de honra esta 
sancção da opinião publica vale lls vezes mais tio 
que os grilhoes ou catléa. · 

O Sn. Pol!PEU :-•. ; é este o plano de que fal
Ia o illustrado relator da commiss4o de poder~s 
nesse celebre prcambulo, qualificado aqui de mo· 
numen!o ere perenius. 1\!as, corno disse, ·errou na 
applica~[o; nilo eram os liberaes que conspiravam 
contra a lei, ao contrario eram victlmas de sua boa 
fé; era o govemo quo conspirava, deframlando os 
direitos dos liheraes, quer adulteramlo a lei pelo 
regulamento, que1· fl'Ustrando seus alfeitos na appli • 
cal~ilo. 

Estou autorizado pelo Sr. conselheiro Tito Franco 
de Almeida a declarar que, dirigindo ·Se ello à se
m·etaria do Imperio para examinar se tinha havido, 
com eiTeito, engano ou proposilo do governo 
quando interpretou a lei do modo por IJUe se acha 
no ci.tado regulamen~ó, encontmra o~ ~lous. officiaes 
candidatos à senatona, com quem d1scu!io· larga
mente a intclligcncia da lei, c, sustentando cllcs a 
intelligencia dada pelo governo, disseram que assim 
fora aconselhado pelo conselho dó Estado. E', por
tanto, .sr. presi!len!e, para que o publico conhera os 
comphces ou co-réos deste grande a!!entado .•. 

O Sn. SrtvEIRA Lono: ·-Apoiado. 
O Sa. Po~IPEU : - ... que cu venho pedir ao se

nado que solicite, com urgencia, do govemo esse 
parece1• do conselho de Estado ou da seeç:to, se só 
toi uma secçi!o consultada. 

O Sa. SILVEIRA Lono : -Para vermos estes gran
des documentos da j urisprudencia palaciana. 

O Sn. PoMPEU :-Sr. presidente, este facto mostra 
o principio, a primeira linha ou a base do plano 
simstro, machinatlo eontm a lei, tle quo o illush·e 
relator da commissão de cons!itui'ifio e poderes 
deu-nos noticia, mas com erro de applicar.ão. 
O nobre senatlor visconde de Nilhcrohy disse ·que a 
opposição, de plano, procm·am inutilizar os bons 
elfei!os da lei; e o plano, a que S. Ex. queria refe
rir-se, era certamente este do governo : sómente 
por erro, .cm vez de fallar do algoz, fallon da 
victima. 

O Sa. SILVEm,\ LoHo : -Apoiatlo. 

Ao tempo, Sr. presiclente, que o Sr. ministro do 
Imperio expedia avisos ou cartas circulares o~te_n· 
siv.a~ aos presi.dcntes, reco~mendantlo a exccucilo 
religiosa da le1 pa1·a, pemutta-se-me a expressão, 
ing/e;;; ve1·, recommendaçõcs particulares eram diri· 
gidas no sentido de Mo da1·-se guarida aos liberaes . 

O Sn. Su.vEÍltA Lono :-De inutilisal' a lei. 
O Sit. Po~IPEU :-E' por isso que em quasi !Ó· 

das as provincias, especialmente elo norte, appare· 
ceu esse tenaz proposito das juntas de expellirem 
da qualificaç<1o os Jiberaes. 

O Sn. SILVEIRA Lono: - Mudaram de !actica; 
foram a base do edificio os archictetos da ruina do 
paiz. 

O Sn. Po~tPEU :-Não semlo isto bastante, por
que os libeJ·aes, ainda apezar da reluctancia lena~ 
úas juntas de amigos e empregados do governo, 
interpunham recurso aos agentes do podei' judi· 
eial'io, rela1~1Jes como as de Pemambueo e S. Paulo 
praticavam o que o Brasil todo sabe. 

O Sn. SILV~:rnA Lono :-Apoiado I ' 
O Sn. PoMPEU :-E n:to se quer, Sr. presidente, 

que se levante uma voz,_ denunciando o proce· 
tlimento iníquo c illegal desses tribunaes I 

Um cidad:to disl.ineto do Pernambuco, que dirigia 
ao senado uma represcntaç:to contra as ·eleições 
daquclla província, falia do iníquo procedimento da 
relação, qualificando-o de in~ústo. ,A cormilissão 
entendeu que tlcvia c3tygmahsar essa voz lJUe se 
levantava, protestando contra osso procedimento; e 
por que, scnho1·es? Porque o poder judiciaria é 
omnipotente e infalli vel ; tudo quanto decidir deve 
ser obedecido ; nom deve ser mesmo cl'iticado I 

O Sa. PoMPEU: - E1·a, com éfi'oito, um plano 
combinado de frustrar a lei. Ernquan!o o poder 
legislativo entendia <Jill sua sabedol'ia, bem ou mal, 
que esta lei seria mm panac1la p:U'a res!aUI'al' a 
moralidade das ·eleit:ões; crn!]uanlo o chl'fe da 
nação nos dizia aqui, ao despedi I'· Se de nós,. que 
cslaya empenhada a SlM honra na <J~ecut:ão de;ta 
obra, expedia seu govr.1·no, cm 12do Janeil'O, ~1111 
decreto ferindo a lei, e cm q11e u:lo só em ella VIO
Ja:da, mas !amuem a conslituiçffo, usurpando attri
huil'.ues constituintes para fazer aquillo <1ue o po
der legislativo onlimu·io não podia fazer. 

Senhores, ha muita dis!incçfio entre obedecei' e 
conycnc~r.; devemo~ ~bedecer, porque assil?J manda 
a ler, ao JUIZ mesmo m1quo, quo decllle part'·lalmen!e 
e contra a verdade; mas a eonvic~ão d:1 justiça e 
dopcndonlo da moralidade do acto. Para que esses 
!rihunacs,al<lm de obe!lecidas, fasse1n respeitados e 
acreditados, era preciso que fossem juizos impar
ciaes c não apaixonados p:trtitl:ll'ios. 

E nem m:a a p1·imeira vez que a~en!os do poder 
judiciaria eram arguidos de pa1·ciahdade e de mais 
alg-uma cousa. 

O Sit. Sn.vEiliA Louo : - Luxo de abuso; porque 
o receio dos dous oJ!iciaes de sec1•e!aria nem seljuer 
era fundado. 

O SI\. Po~rPBU :- E' este o plano ... 
O S1t. Su.vw1.\ Louo :- lslo cs!:l JIDlh·e, com-: 

plelamcul.e podre. 
O S11. Po~!l'IW :-.... o plano que hei de VL'I' se 

de1uon~tro da tribuna .•. 

v. Ex. ha de lemhrar-sc quo j:t .houve um mi· 
nisLI'O da con\a, que disso, em tun relatorio pemn!c 
as camaras, que o potlor jmliciario era ignorante 
o frouxo. . 

Ulr Stt. Sll~Auon:- Foi Ulll prcsitl<Íntu de pro· 
vit1cia que o tlisse. 
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O ·Sn. PoMPEU! -Refiro-me ao que está no rela· 

torio do Sr. padre Diogo Antonio Feijó, quando 
ministro da justiça. Pot• consequencia, era licito 
a qualquer cidadão, 'obedecendo sim á decisão do 
tribunal, crilical-a, se ella foi injusta e parcial, 
como foram as da relação de Pc1nambuco e S. Paulo, 
de que a imprensa tanto se ocr.upou. 

O Sn. SrtVEmA Looo:-Apoiado; qualificai-a em 
termos jurídicos até. 

. O Sn. PoMPEU!- Mas ia fa!lando do plano com· 
binado muito de proposito para frustrar a lei; 
posso até citar um facto parllcular, que reveste o 
caracter de gravidade publica para demonstrar o 
ptauo adrede assentado do fi'Uslrar o oJI'eito da lei. 

Quando o chefe da naçi!o, que foi trahido, porque 
empenhou sua palavra de honra relativamente :i 
exocuçilo dessa lei, passara em Pernambuco, muitas 
pessoas distinctas o foram comprimentar a I.Jor(\o, 
e entre ellas o chefe de policia, creio que de nome 
Antonio Corr~a de Araujo. 

O Sn. Sn.vEmA Looo :-Corrtla; estão 'na ordem 
do dia os Corrtlas do toda parte. ., 

O Sn. Po~ll'F.U:- Sei que o monarcha na pre· 
sença de muitas pessoas dissera ao chefe de po· 
licia :-«O que quero é que a lei de elcivües seja 
fielmente executada; que seja eleito quem tivet• 
direito e vença quem deve vencer pela legitimidade 
de seus votos.-" 

Isto prova a solicitude, a bóa fé que tinha o 
monarcha em que essa lei, que, além de sua sancção 
imperial, levava mais a garantia de sua palavra de 
honra,fosse fielmente executada Entretanto, apenas 
esse chefe de policia volta á term, convoca as au-· 
!aridades policiaes sui.Jalternas, dá-lhes a palavm 
de· ordem, isto é,-conspirat• pot• todos os mo· 
dos para que a qualificarão, de que enlilo se 
tratava, não podesse dar resultai:lo favoravel 

.aos liberaes. Entre outros planos de frustrar 
a lei, adoptou-se em Pernambuco c em outras 
províncias chamar-se até o concurso do baca· 
mat•!e. Hontem o meu illustre amigo, senador 
pela província de ~finas, citou o facto dos Granjas, 
esses grandes assassinos, que estavam, h a 18 annos, 
proscriptos p,elo chefe de policia do i8il8, o Sr. 
conselheiro Tristão do Alencar Araripe, auxiliado 
pelo seu delegado, o Sr. Dr. LucDnn, que pela pri· 
moira vez fazia suas armas .nos campos conserva· 
dores, Os prosc!'iptos de iS annos, os a8sassinos 
do capitão Branco e do outros foram restaurados 
e vieram prestar sou concurso valioso ao governo 
do paiz I 

O Sn. Srr.VEtriA Lono :-E proscriptos persegui
dos por processos politicas : o vigario Antonio 
Pedro o outros I 
' O Stt. Po~trEu :- Foi para isto, para execução 

do piaria, Sr. presidente, que se abri o uma redu de 
processos indignos em Oul'icury, c que levaram :l 
cad~a o sexagonario o rcspcitavcl vigario Fmncisco 
Pcdt•o e oi.Jrig:ll'alll o juiz do direito a pctlit· rc-
moç:lo. · 

O nobre senadot• pelo Maranhão, que liio 1nagis-

tralmcnte protligou a cleiçllo de' senador por Pe•·· 
nambuco, releria histot•icamente todas as circum· 
stancias tristíssimas, que acompanharam o gmnde 
acto do prcvaricaçao do governo, altet·ando a lei ; 
disse, todavia, gue se a lei n:lo produzia todos os 
seus efi'eitos, ameia assim tinha produzido alguns 
beneficias, porque as eleiçaes nllo tinham sido tin· 
tas do sangue .•. 

O Sn. StLVEJM Lona :-Pela muda~ça de ta· 
clica, pelo ataque ás qualificações . 

O Sn. PoMPEu:- •.. c porque não se tinham Yi~
to aquellas scenas de exacerbação, que se costu· 
mavam dat• ~m outras occasiões. 

Sr. presidente, o nobre senador certamente fal: 
!ou com sua consciencia. Homem de estudos pro· 
fundos, entregue aos trabalhos do seu gàbinete, 
não sabe IJem o que se passa pelo interior do Brasil 
nas lutas eleitoraes. Se S. Ex. estivesse tão intei· 
rado, quanto eu estou, do modo por que foi execu· 
!ada essa lei, ao menos nas provmcias do norte, e 
quaes os ell'etlo~ que eUa produzia, não avançat•ia 
semelhante proposiçíio. 

Primeiramente nao é certo que a execução da 
lei não fossQ mat~ulada de sangue em abundancia. 
Em Muricynove vi•:timas pereceram, ensanguentan· 
do assim as eleições da província das Alagôas, pe· 
las at·mas da policia e de ordem desta. Outras Iam· 
bem succumbll'am-· na província do Rio Grande do 
Sul; diversos ferimentos houve ·em varias provin· 
cias como Sergipe, Oahia, Pernambuco, Ceará etc.; 
e em Pernambuco .mesmo, o presidente chegou .ao 
ponto de mandar desembarcar tropa do bordo de· 
um navio do guerra pam levat• a sab1-e e :l bayoneta 
o povo, que fazia a eleiç:io cm uma das matrizes da 
capitaL · 
· O Sn. SiLVEIRA Loao :-Já o tinha feito na qua· 
Iificaçfio de Santo Antonio. 

O Sn. PalrPEu :...:.sn, porem, n:1o houve. mais 
sangue em todo o Brasil, foi pelas circumstancias 
que vou referir. 

O partido Iiboral estava fit•mementc .disposto a 
não comrm·ecet• mais ás urnas durante esta sttuaçrro 
e com a lei que regia as eleir.ões, porque a expo· 
ricncia lhe tinha assaz cnsinádo quanto era peri· 
goso expor-se ds bayonetas do govcmo, e inutil 
pelas actas falsas fabricadas pelas autoridades. 

Passou, port!m, esta nova lei' t:hamada " empenho 
do hont·a, e o' partido hesitou ainda-. Foi mister 
que os homens, que dirigem o centt·o liberal,' acon· 
selhassem que, :i vista da palavra do l'ei, empe· 
nhando sua honra,!lc que a lei sct·ia executada, Jtilo 
havet·ia duvitla de que a oloiocro correria do outm 
.maneira e guc,. pelo menos, ora convenienle fazer 
uma expencncm. 

O partido libct·al, ar:eitando o conselho baseado 
nessa confian('a, Jogo que percebeu que cm algn· 
mas pt·ovincias, como Cearü e Pcrn:unuuco, et•a ex· 
pcllido adrede das qualilica(:tles, hesitou aintla em 
conlinum·, porque conheceu que estava illuditlo pelo 
goyct•no. 'l'odavia, rcsoh•cu·sc a levm· a expcricneia 
áté o tim. No Ccar:l, por exemplo, npüzaJ· das qua· 
lifica(:ües injtwtas,quü foram feitas, achava-se o par· 

• 
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.lírio com mais do· terço· qualificado e com esse 
elemento entendeu que podia apre~entar-se com 
vantagem. nas urnas, se o presidente garantisse ao 
~enos a !J_bcrdade do voto dos que seus amigos nos 
tmbam detxado. Mas, quando vio que o presitlente 
espalhava. destacamentos do corpo de policia e da 
tropa_ de _lanha por. toda a província, e que em mui
tas localidades as mesas eram cercadas pela tropa 
e outras por . capangas prolegid.as pela policia, co
n_heccu que eslava logrado na confiança que depo 
s1t~va no governo, e em grande perigo, e que não 
valia á pena sacrificar a vida para um resulla!lo 
qu~ provmmente sabia qual devia ser 

E por isso que não houve sanguo, Sr. presidente, 
mas tambem não houve eleição. 

· O Sa. SrLVF:IRA Loao :-Apoiado-; esta é a ver-
tla!le. · 

e a constituiçao e !lispoem· da fa'zenda publica a 
seu talante, sem J'esp~ifarem os orçamentos ; . por 
outro os homens da satuaçiio defraudam a fazenda 
publica, ora na alfandega de Santos, ora na thesou- . 
raria gerttl e camara muuicipal do Pará. . 

Parece que ha uma gana 1le quem primeiro se 
aproveitará dos despojos 1leste infeliz paiz ; parece 
que esta situaçilo est:l no caso figurado pelo neto 
tle Luiz XIV, esse tristemente famoso rei, que 
dizia :-Ap1·tls moi /e delllge. 

Senhores, para onde nos querem levar? .. , , Por 
muito menos do que isto. que hoje po1· toda parte 
nos atlur!le, de altenlados sobJ•e attentados, a gera
çilo viril e cívica que fez a independencia · do 
Brasil e quiz firmar a liberdade entre nós, em um 
helio dia ach~u-se rem!ida ne~to campo 1\e Santa 
Anna, e até o JOVen maJor Luaz Alves de Lima, 
hoje duque de Caxias, com s'eu tio o comman-

. O SR, POMPEU :-No. Ceará sóm~nte houve vo- dante da guarda 1\e honra 1\o Imperador, julgaram 
t li d f · 1 53 de sua honra e de seu dever de patriota deixar as 
~ç ~ cm uas .reguezaas, 1 ~ que conta a pro- ameias de S. Christovão para vit·em pôr suas espa
vm~aa, em .MeeeJana e na captlal. 

Em MeMJana, no selim o ou oitavo dia acabou-se das ao· set-viço da eausa da liberdade popular. 
·o processo eleitornl quasi por uma lragedia... Deus ll[o permitia que se repitam .mais Jactos 

desta ordem, que poderiam não ter hoje o mesmo 
. O S~. SIL\'E~A Loao :-Em Minas ficou o par- resultado, visto como a genct·osidade dáquella go

_hdo hberal pnvado de setecentos e tantos elei- ração, que hoje quasi toda dorme debaixo da lousa 
.tores. do soputchro, foi bastante patriotica para apanhar 
· O Sn. Po~IPEU :-... porque quizeram assassinar nas ondas da revolução um berço real, sustentai-o, 
um cidadão muito distincto, um aos principaes pro- educai-o e collocal·o, como symbolo .de ordem, 
pl'ietarios do Jogar, o Sr. Dr. Joaquim Bento de como pedra angular da conslituiçi!o e da felicidade 
-Souza Andrade, bem conhecido nesta C6rte, que se do Brasil, sobre o throno deste Imperio; é para 
apresentara pam pleitear a eleir.ão daquella paro- que se nito repila outro acontecimento semelhante, 
~hia. Ess_a tentativa de as~assinato á pessoa 1!aquelle que nós levantamos aqui as nossas vozes contra os 
tllustre cadadão fez termmar a questão; no oitavo 1lesmandos do governo, porque é de rcceiar que 
dia apt'esentou-se o chefe de polida á frente da hoje, se repetir-se um facto igual, não haja a 
tJ:op:' e. mandou que todos os. pltos,plw1·os entrassem mesma generosidade i e então qual será a sorte de 
.na IgreJa e acabassem a org1a _e!eJtoml,_que acaba nossa palria 'l 
de ~er annnlla!la, quanto á eletção mumcipal e de Liberal r.omo sou e tenho sido desde que entrei 
.iuizes ~!e paz pelo juiz 1le direito da 11apital, que tl na vida publica, mas liberal da consliluiçiio, estou 
msuspe1to. profundnmente conven~ido 1le que a monarehia é 

Na capital, a eleição levou 41. dias, H dias além um:1 necessidade para o llrasil, uma condiçilo 1\e 
daquelle em que se raunio o eollegio eleitoral, por- sua unidade, tJ·anCJuillidadr., prosperida!le, felici
que 'os chefes de parti tio, de accOrtlo com 0 presi- dade e pet·petuida!le deste Imperio; mas monarcbi:1 
dente, nfio quizeram que aproveitassem os elei- popular, assentada na larga base da liberdade e 
tores da fa·eguezia. amor do 'povci. E' por isso, S1·~ presitlente; que me 

Em Iodas as mais freguezias, ou as hayonetas dóe ver que os conselheiJ·os de nossa monarehia a 
r.ercamm as mesas e escreveram-se actas, ou pa·e- levam por um caminho que a todos os homens sen· 
viamente os cidadiios de ambos os partidos se com- sntos parece desasta·oso. 
biuaram e sem votaçlto oscJ•evcram as actas. O Nilo tenho a autoridade de Chateaubriand para 
IJUe ti certo é q~e nllo ~10u~e voto em parte alguma, dizer eotno atJuelle Ulustre cysnc do legitimismo 

· alt~m daqucllas lreguezms J:l apontadas. disse ao ultimo dos nõurbons : " Inutil, Cassandral 
Eis aqui qual foi o J;esultatlo da eleiç:lo dBsse Assaz hei f:1tigado o throno e os ministros com os 

falso empenho de honra. E isto foi o mesmo que meus desdenhados con~olhos .. '! .Mas poss~ repetir 
se praticou em tJuasi todas as províncias do norte. as palavras do velho Pttt, dmgtdas prec.tsamcnte 

Mas, Sr. presidento, vollando :i questão de que ha nm seculo, em 1.?7?, no parla!nento mglez, a 
ti·al.ava, quero cluunar a altcnção 1ro paiz para os Iord No1·th, esse lllllliSlro fatal Jnsh·nmonto do 
autores o e~mplices _do gran1le alten.ta~o perpctmdo . governo pessoal de Jot•ge III. (Lendo). 
contra a relorma •Jlelloml o a conslttutção... " Se os ministros porsevct'al·om em aconselhar 

O Sn. Sn.vF:m,~ Lo.no: -.O r,odcr cxecntivo fez mal ao.roi o a desvaira!-o, nfio tlil:ei quo o rei 
o que o poder legJslatli'O tlrdmano não potlia fazer. é. traludo mas aiUt•marel que o remo e~hí pca·· 

O Sn. Po~JPEU:- ..... porqt!~ parece rJtle este dtdo. 
paiz est:l em liquitlaÇ.ão for~ada. Não t!i~o que os miuislros couseguit·ão tles· 

Sr, por um liHio, os mini~lros reformam a lei !ruir a all'ci~.cro tios ~uhdilos para com a corda, mas 



. ' . 1 

l 
~ ·~ 
~-
r~ 

l 
lf 
n 
\ 

.. ' 

--
ANNAES DO SENADO 129 

posso affirmar que essa . cortla n~o valerá mais a 
pena de ser trasida. " 
. O nobre senador pelo Maranhi!o, · elevando-se a 

séus sentimentos religiosos, quií ver na desti
tuição desastrosa do Sr. eii:-mmistro do Imperio 
um principio de ~astigo providencial; c S. E:{. 
citou para isto a coincidencia de que o nobre C:{· 
ministro fora castigado justamente um anno e um 
dia depois (\o celebre decreto approvando o regu
lamento, que ferio a constituiçao c a lei. Esta 
cj)inchlencm faz-me recordar a lenda de Jacques 
1\folay, grao-mestre dos templnrios, quando sobre 
a fogueira cm 13:111 citou o pap(l Clement.e V para 
dentro tio anuo e dia comparecer ao tnbunal do 
Altíssimo, o que deu assumplo :i bella tragedia de 
Raynouard. Se, porém, essa desastrosa· dcslituiçilo 
qur. som·eu o Sr. Cunha e Figueiredo dos conselhos 
.Ia corôa, foi um começo de castigo provitlencial, é 
preciso então confessar ou reconhecer que a Pro
videncia, castigando ao St'- Cunha c Figuetredo,qui~ 
tambcm punir pelo aviltamento a autoridade pu
blica, porque o Sr. ex-ministro do Imperio, fe· 

. rindo a constituição e a lei, não teve imrrtediata-
mente castigo por isso; mas, ·apenas tocou nas 
barracas de peixe, foi fulminado pela Providencia, 
c.omo Coré, Natham, quando tocaram na arca do 
tahernaculo ... 

Tenho concluido. 
V. Ex. tenha a bondade de mandar buscar o 

meu requerimento. 
Mandou á mesa o seguinte 

. llEQUERIMENTO, 

«Requeiro quo se peça com urgencia ao goyerno o 
parecer do conselho de Estado sobre as instrucções 
regulamentares da lei de 20 do Outuht·o de 1875, 
mandadas executar pelo decreto n. 6,097 de 1.2 de 
Janeiro de 1.876. ,.- T. Pompen. " 

Foi lido, apoiado, post6 em discussão e appro· 
yado. 

ORDEM DO DIA. 

LICENÇA AO SR, SENADOR VISCONDE DO DOM RETlllO 

Entrou em 2• discuss4o o pat·ecer da commissão 
de constifuiçllo, concedendo licença ao Sr. Yis
conde do Dom Retiro. 

· o !ir. SilveirA Lobo 1.-Sr. Jlresidente, 
einbora o desprestigio da consti tuiçilo ilo Estado, 
procedente do menoscabo com que tl tratada· pelos 
poderes puhlit~os, entre os quacs avulta em primeiro 
togar o chefe do Estado, o pot!cr moderadot•, en
tendo que nfio temos o direito de prescindir della 
em nossls deliberar.õcs. · 
. As atlril!uiçõos,' as raias do poder legislatil:o, 
silo traçadas por clla ; nilo nos é h cito transpol-as; 
o poder lngislati·vo não tl omnipotente entro nós. 
. Nilo nos o licito de modo algum, em nossas tlo 
liberações, contrariar ou pt·oscindil· dos Jll'Cceitos 
conslitucionacs, quo regulam a compotew:ia do 
senado. 

· yor., 1 

Por maiores que sejam, portanto, as attenções 
~uo desejo ter com o. nobre viscon,le do Bom R e· 
hro, attençiles .que muito merece, nao posso dar o 
meu voto em favor da licença que Jlede, e que im
porta o direito do perceber o subsiilio de senador, 
meRmo ausente desta camara como se acha: 

1\f'o veda disposiçilo prohibitiva, clara e tormi· 
nante, d~ constiluiçilo do Impcrio. O art. 33 desta 
reza asstm : 

" No intervallo das sessões nilo poderá o. lm· 
paracl~r empregar um ~enador ou deputado fóra do 
Imporio; nem mesmo trilo exercer seus empregos, 
quando isso os impossibilite para se reunh·em no 
tempo da convocar-tio da asseínbléa geral ordinaria 
ou exh;aordinaria.'" . . 

O nobre visconde do Dom Retiro pede licença 
para poder acompanhar Sua Magestade o.Impora· 
dor em sua viagem pelo universo. O pedido já vem 
tarde. A constituição j:í foi infringida ou menosca· 
bada. O lmpera<lor emprehendeu e encetou sua 
viagem no intervallo elas sessões; Sua 1\lagestade 
nilo podia, em face da constituiç:to, empregar em 
.seu serviço pessoal, nem em outro algum, como 
empregou, o nobre visconde do Bom Retiro, dis· 
trahindo-o de comparccot· as sessões do senado. 

O Sn. PRESIDENTE: -·Peço licença ao ·nobre se· 
na(\or para observar-lhe que o nosso regimento . 
prohibe fazer menç;io da vontade do Imperador e 
mvolver uns discussões sua sagrada pessoa. 

O Sn. Su.vEmA Lono :-.:.Perdoe-me V. Ex. ·Nilo 
a estou involvendo na discussilo; estou referindo 
um facto,cornprchendido na these da constituiçllo. 

O Sn. PRESlDE:lTE :-0 Imperador exercita. suas 
attribuiçucs por meio do seus ministros do Estado. 

O Sn. SrLVEIIU LoBo :-Sou sempre 'locil ás pon· 
derações de V. Ex. ; mas note V. Ex. que no pre
sente caso não [aÇo mais do que repetir as proprias 
palavras da conslituiç;io, a qual diz que o Impera
dor nilo póde no intervallo das sessões empregar -
um senadot• ou deputado fóra do Imperio. · 

Eu julgo, pois, que, fallando com as proprias pa
lavras da constituição, que é a nossa lei suprema, 
acima de todas as outras, não posso ser chamado :i 
ordem. -

O Su. PRESIDEN~E :-J;I ponderei que ·o Impera
dor exerce suas attribuições por meio de sous mi
nistros ; mas sua V'lntade n;io póde ser trazida 
para as discussões. O regimento o prohibe. . 

O Sn. SILVIliRA Lono : -Não ó minl•a intenção 
otrender a pessoa do Imperador. Minhas queixas 
contra o po(Tct• que occupa o apice do edifició poli
tico, Mo de ser externatlas nesta casa muito consti
tucionalmente quando hottver de censurar e estigma
tisat· a ruinosa e nefasta politica (]UO nos-infelicita, 
e· do chamar a contas todos e cada um dos respon
saYois por ella. 

1\fas dizia cu que a sahirla do nobre visconde do· 
Dom Retiro, sahida que se realizou no intervallo 
dàs sessões, não era pol'lnittida, nem licita e, ao 
contmrio, cx)Jressamenlo prohihida pela disposiçfio 
constituciona que citei, 
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na duas hypotheses sómente, SI·. presidente, em 
que um membro do poder legislativo póde se1· dis· 

. trahido de súas funeÇilos; mas nessas mesmas com 
prévia licença da respectiva camara. 

A constituiçfio marca esses casos e especifica 
quaes.os motivos unicos que os pedem autorizar. 
O art. 3i etprime·se assim : " Se por algum 
caso imprevisto, de que dependa a segurança pu· 
blica ou o hcm do Estado, fór indispensavel que 
algum senador ou deputado saia para outrá com· 
missffo, a respectiva camara o poderá determinar,» 

0 Sa. UAR.\0 DE COTEGIPE (ministro da fazenda): 
-0 governo não pede a licença; elle é quem a.pedc. 

O Sn. Cnuz MAcHADO :-Os pareceres silo dis· 
tinctos . 

O Sn. Sn.vEmA Looo :-Mas a ma teria é c.onnexa; 
e muito pouco é o que me proponho a dizer.· 

Sr. presidente, a respeito de licençao ou con· 
cessões de subsidio, é minha opinião que só se as 
deve conceder aos senadores que dellas carecem 
para tratarem de sua sande e nilo teem meios pro
p~ios de o fazer, pois que, se tiver fortuna, niio é 
m1ster que a licença seja dada com o subsidio, 
porque ausenta-se do senado por motivo de inte· 
rasse pessoal seu, e na:o lhe faltam meios. 

O Sn.. NUNES GoNçALVES:- A verilicaçiio dos . 
meios é cousa muito difficil. O Sn.. SILVEIRA Lono :-Comprehentlo a objecçfio · 

do nobre ministro da fazenda; ·mas ella ncro pre· O Sn. SILVEIRA Looo :-N!fo me parece difficil, 
jmUca o a1·gumento quo vou adduzir. e r~tiro-m~ aos senadores ricos, que dispoem dos 

S1·. presidente, se é certo que essas licenças nrro· me10s prec1sos para se tratarem mesmo fóra do 
devem ser concedidas, quando mesmo solicitadas paiz sem sacrificio. 
pelo poder executivo, senão no caso imprevisto em · O Sn. NuNEs-GoNÇALVES :-Me parece que sem
'I~Je a scguranoa publ!.ca ou o h em do Estado in- pre que f{,r por motivo de molestia, a-licença deve 
c 1spensavelmente o exiJam, o que importa o mesmo ser concedida cem subsidio. 
ljUe dizer que nii~ podcrn sé1· constitucional e legi· o Sn. SILVEIRA Lono :-Tenho motivado 0 meu 
lunamcnte conced1das S<:n;ro por esses dous grandes voto. 
e unicos motivos, para mim é claro, é u;esmo evi-
dente, que mio temos o direito de concedei-a para O SR. TEIXEIRA JUNIOR declara que, como 
o fim pelo amor do qual é peclida. meihbro da commissão de constituição e poderes, 

Sr. presidente, não podmmos fazer semelhante julga caber· lhe o dever de tomar- em consJderaça:o 
concessão, nem mesmo que houvesse-algum outro o que disse o nobre senador por Minas Geraes. 
motivo de utilic.ladé publica, mas lfUe nfio fosse nem O art. 33 da constituiçi!tJ é claro e preciso : na:o 
um dos dous a que tenho alludido, consignados na se8resta a duas interpretações. 
constituição, e muito menos ainda poclemos fazei-a, orador lamenta, com o nobre senador a quem 

, mio havendo nein sequer necessidade particular do responde, que o senado tenha estabelecido prece-
chefe do Estado que a exija. dentes em contrario. · . 

Bast~ abrir o Alm~nak para ver 9ue Sua Mages- O facto, sobre que a commissa:o teve de dar 
tade d1sp<ie de ma1s ue 200 cr1ados, entm os parecer, não é novo. O senado tem ja concedido 
quaes ha muitos que podiam desempenhar satisfa- licenças a alguns de seus membros. E' pratica 
toria e perfeitamente junto á pessoa de Sua Mages- constantemente seguida. 
!.ade as funcções de companheiro de viagem. E O Sn .. SILVEIRA Lono :-Depois, 0 Sr •. marquez 
r/ue grandes habilitações s:1o precisas para o bom de S. VICente vem argumentar com a pratica 1 · 
t esernpenho de taes funcçues, entre as quaes a 
principal ó a de transmiltir telegrammas para cá? O Sn. TEIXEIRA JuNIOa accrescenta que, se se 

E' certamente reparavel, cstranhavel, abandonar tratasse de manter litteralmente a disposição cons
um senador o seu posto no senado para ir servir titucional, o nobre senador devia contar com o seu 
de crialio ou compan!wit·o de viagem do Imperador voto, porque, antes de tud~, quer a constituiça:o. 
c muito mais sendo numerosissima a criada•em de Nilo é esta, porém, a pratica que o senado tem 
Sua Magcstade. " acloptado. Os precedentes são numerosos. O senado 

Emprego a. palavra criadagem, porque está na já concedeu licença ao Sr. visr.onde do Bom Retiro 
pragmatica; declaro_que custa me a usar de seme· para acompanhar Sua Magestade o Impe1·ador na 
lhante qualificativo; n110 acho-a mais compatível sua prim~ira_ viagem a Europa, concedendo-a 
com a nossa <:ivilisaçfio actual. A palavra subdito lambem, para fim hlentico, ao finado Sr. visconde de 
mesmo s6a mal, porque um paiz livre ni!o com- Itaúna. · 
pue-se de subditos, mas sim tio cilladãos. Se então aquelles illustres Srs. senadores pe. 

diram préviamente licenÇII ao senado, foi pela cir-
Eis, em resumo, os motivos pelos quaes não pos- eumstancia de se achar ello trabalhando. Agora, 

so ;!111' o meu voto para CJUO se conceda Iicen~a ou porém, que o nobre Sr. visconde do Dom Retiro 
antes '! subsidio, que é ao que se reduz a pretonção teve de retirar-se antes da abertura do corpo legis
<io nobre visconde tio Bom Retiro. , lati_vo, pedi o a licença na oceasiiio proprm. Está 

N<ío penso tlo mesmo mo tio cm relaçiio á licenca mm lo certo quo, se o senado, em sua sallcdoria, re
pediua pelo nosso collcga, o noh1·e senador Dr. Fir· eusasso a licença, o Sr. visconde do Bom l\etiro se 
mino Hotlrigur.s Silva. apressaria a cumprir o sou dever, vindo tomar par· 

te nos trabalhos do senado. -
O Sn. r•aE!ID~1N1'E :-Aiuda nfio cstil em tliscus· O estylo atloptado, porém, ó o que a commissão 

~110 o parecer rdatiyo ao Sr. sonallqr Firmino. de conslil.uiçl(o c po,lcl'c~ ~consclhou ao senado. 
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ANNAES DO SENADO 131 
Foi este o m'otivo porqueaconimiss~o de constitui· 
ç~o e poderes concluio seu parecer opinando p'ela 
concess4o dá licença. · 
· O Sn. SILVEIRA Loso :-Mas V. Ex:. reepnhece 
que um abuso n~o justifica outro. 

O Sn. TEIUJRA JuN1on m'lo qualificou de abuso 
o:que se tem feito ; disse que a pratica constante 
do senado tem sido esta. . . . 

O Sn. SJLVEIIIA Loso:-Pratica contraria ao arti· 
go da constiluiv«o. , 

Findo o debate, votou-se e foi approvado. 

LICENÇA, AO SR. SENADOR FIRMINO-

· Seguio·sc em ~· discussflo o parecer da mesma 
~ommiss~o concedendo licença ao Sr. senador Fir· 
mino Rodrigues. Silva. 
· Não havendo quem pedisse a palavra votoú-se e 

foi approvado. 

ELEIÇÃO SENATORIAL DE PERNAMBUéO 

Proseguio a dis~usssa:o adia~a do parecer da 
mesma comm1ssao sobre · a elelçilo de um senador 
pela provin,,ia de Pernambuco. . 

·O 'sn. SILVEIRA J.ono :-Eu envolvi todos os mi; 
nistros na censura, porque sei que o principal eu!' · 
pado foi o Sr. barão de Cotegipe; 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO:- Mas, Sr. prasi
dente, se já estou acostumado a carregar com as 
culpas alheias, porque nao hei de carregar com as 
minhas? 

Estou disposto, e estarei sempre preparado para 
responder pelos meus actos, prescindindo mesmo 
da solidariec:lade mimstel'ial. (Apoiados. Muito bem.) . 

O Sa. Cnuz MACHADO :-A responsabilidade poli. 
litica é collectiva, mas a legal é individual, pessoal. 

O SR. CuNHA E FIGUEIREDO :-Ha solidariedade 
nos actos em que os ministros conjunctamente in· 
tervem : deixemos de distincções escolasticas .•. 

O Sn, SILVEIRA Lono:- V ati muito -bem; esta·· 
mos entendendo a cousa; elles fizeram e o obrigá· 
ram a aceitar. 

O SR. CUNHA E Fwu&mEDO :- Tambem n;lo foi 
assim; fique o nobre senador muito ce1·to de que 
direi exactamente o que se passou. Na:o ilbro 11 
boca para mentir. Posso calar-me qual\(io nito 1111J 
for. possível dizer a xerdade; mas o que proferir· 
ha de forçosamente conter a verdade, e desafio 11 

que me contestem. . 
Vou entrar logo na questão elo voto. completo ou 

incompleto, de que se está tratando, a proposito 
da cleJp4o de eleitores especiaes . 

Dos distinctissimos_ membros . desta casa, que se 
teem brilhantem~nte empenhado nesta discussão, 
uns sa:o de parecer que na elei(~iio de senadores · 

O SR. CuNHA E FIGUEIREDO : - • . . . e a minha deve figurar o voto incompleto na eleição primaria, .. 
individualidade no caso de gozar de algum descanso e o voto completo na eleiçito secundaria, e. ouh·os 
no seio da paz dómestica. • entendem que tanto na eleição do i • grilo como ria 

o l!ilr. C~nhn. ~ ~Jgueh•edo (ex-minis· 
tru do Imper10) :-(S1lencw.) Sr. presidente, estava 
nutrindo a esperança de que, sahindo do ministerio 
todos os mares encapellados da nossa politica inter: 
na ficariam placidos. . . . . 

O SR. ZACARIAs : -Mas a réssaca fica. 

do !•, o voto deve ser sempre completo. · 
O Sn. ·SILVEIRA Louo: - A tomada de contas o senado sabe, e os nob1·ns senado1·es à quem res" 

ainda na:o acabou. · · pondo já repetiram, que, uo projecto primitivo da 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: ...:Mas assim nilo camara dos Srs. deputados, vinha ecnsignada 11 

vae a~ontecendo,. p~is que me parece que me que- idt!a de 1·eger o voto incompleto, não só na eleição 
rem amda tornar b1gorna. de senadores, como na de deputados, na:o só na. 

Se me houvesse já passado para a opposipito, eleição do !.• como na do 2• g1·áo. Eis o systema quo 
talvez n4o estivesse IS respondendo a dous fogos a camara dos Srs. deputados adoptara acerca .do 
cruzados, a um tempo, contra ó pobre ex -ministro modo de fazer as eleições. 

-do Imperio. . Ora, vindo o projecto para o son~ilo, o nobre 
'Ante-hontem o nobre senador pelo Maranhilo, senador po1· Minas Geraes, que me fica defronte,· 

· q~e é meu amigo, e hontem o nobre senador por apresentou uma emenda restrictiva, em que alterou 
Mmas Geraes, a quem prezo, porque acredito que profundamente o systema admiltido pela outra 
lambem me preza, provocaram-me a dar contas, camara. 
como ministro, dos _erros .que commetti na organi- o Sn. CRuz MAcHADO :-Na cleiÇfio secundaria.
zaç~o das instrucções regulamentares da novissi ma 
lei eleitoral. O Sn. CUNHA E FIGUEIREUO :-Eu lá vou; tenha 

pacien11ia; quero ver se posso fallar. do modo que 
Mas essas instrucções, Sr. presidente, foram Ol'· os meus argumentos. seJam perceb1dos e compre" 

ganizadas na secretaria do lmpel'io; nfio pedi em- hendidos. Depois comfule·os quem quizer, porque 
prestimo a ninguem; sao ob1·a do casa, trabalhada mto sou corypheu da idila, mto fui coryplieu da 
sob as minhas vistas e ao depois publicadas ~ sus- lei que passou. 
tentadas por decreto, que contém responsabilidade 
collectiva; o, todavia, os meus nobres collegas O Sn. Cnuz 1\IAcuAno:-~las ou nfio me· presto 
ilescarregamm severamente todas as su'as censuras a ser capa de uma illegalidauo. 
sobre o. ex-ministro d() Imperio, que j;l nfio .. il go· O Sn. CuNn:~o E FIGUEuuwo: - Nfio me importo 
verno, que nfio póde fazer nem bem nem mal.... com capas . . . V. Ex., porém, com a smL emeuda 
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132 ANNAES DO SENADO 

incompleta foi ·a causa de todo este barulho; e 
agora, no fim do tudo, é o ex-ministro que deve 
carregar com a culpa. 

o Sa. CUNHA E F!GUEmEDO :-0 voto completo, 
pois, veio a ser o principio dominador da eleiçao 
do senadores, e por conseguinte a esse principio 
sacramental ou· cardeal se deveriam sulJOrdinar 
todos os modos da exe~uçao da lei na sua mais O Sn. Cnuz IIIAcuAoo: -V. Ex. quer tirar 

de si a responsabilidade. alta concopçfio. · 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO ~.- Ntio quero tal O · Sa. Cnuz ·l\IA.CIIADO :-0 principio dominador 
(j Sn. Cnuz IIIACIIAIÍo : _ Se 0 · ministro cum· é o preceito oxpNsso no art. ~3 da constituiçaó. 

prisse a lei, nfio haveria agom esse barulho. o Sn. CUNIIA E FIGUEIREDO:- Não aproveita·ao 
o Sn. CUNHA E FmUErn;:no: -·Perdoe· mo ... caso o ar!. da constituiçtio, como logo mostrarei; 

O que devemos .ter como inconcusso é que a idéa 
O Sn. CRuz IIIACIIADO : - Não me provoque para do voto completo na eleiçito de senadores enear· 

a cliscussfio. nou·se na lm. 
O Sn · CuNnA E FwuEJmmo : - Ntto o estou pro· 

vocando, Sr. senador; nfio _provoco a ningnel\); pos· 
so exceder-me na rep•·esalm, mas protesto perante 
Deus e o mundo que nunca provoquei a nmguem 
deliberadamente. 

O Sn. SJLVEinA Lona :-V. Ex. nfio pódo exercer 
rcpresalias; um ministra que ó accusado do um 
erro justifica-se. 

O Sn. CuNHA E FJGUJnnmno :-Felizmente não 
sou mais ministro ; e todavia estou respondendo 
pelos meus actos : o que querem mais ? 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Estou fallanclo em ge· 
r ai. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-A responsabilidade legal 
acompanha o ministro ai nela depois da demiss:io. 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-J:í não sou bigorna, 
ou martello ; mas acoito a r~sponsabilidado do 

. que pratiquei quanclo ministro ... 
O Sn. SJLVEIIIA Lona:- A sombra da pasta ainda 

o acompanha. . 
O Sn. CuNHA E FJGUEIIIEDO :-... Não duvido ; 

mas desejo até esquecer-me do quo fui ministro, 
em cuja posição achei-mo :Is vezes tão baixo, lt!o 
apouquentado, que tinha mil saudades da vida·par
t.icular, onde nunca aturei. .• 

O Sn. F. OcTAVIANO:- Os ministros nesta terra 
é que sao o martello; a higornn ó o povo. 

O Sn: PRJ~SJDENTE :-Peço aos nobres senadores 
que nfio interro1npam o orador. 

O Sn. CuNHA E FmuEmED0:-0 povo 1. .. ninguem 
so interessa mais por elle do que eu, .acrcclite·me 

Quando se tratava de confeccionar as instruc\:úes, 
pareceu-me que da parle do nobre autor da emen• 
da, ou·dos membros da commissa:o de redacr.fio, 
linha havido algum· descuido em harmonizar a dou~ 
tl'ina da emenda, votada no senado, com os ~~·ligas 
correlalivos do projecto da camara, de modo que 
n~o ficasse a lei com uma certa lacuna, que tron·· 
xesse tluvida na p1·atica; lacuna que o proprio n"
hre senador ·pela província de Jllinas recoulwce11 
ler com effeito havido. 

O Sn. SILVEIRA Lono: -Foi quanta· á referencia 
a·mn lapso. 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDo: - Perdõe·mP., Mo 
foi isso. -

O Sn. Cnuz JIIAcliADo :-Se houvesse lacuna no 
Jlrojecto, entilo se daria o absurdo de ma:ndar a lei 
fazer a eleiçilo primaria pelo voto incompleto e .. a 
secundaria pelo voto completo . 

(C!'II:::am-se apartes). 
Assim nito posso fallar de maneira que me fa~a 

perceber. · • 
Quando confeccionava as instrucr.ões, pareceu-mo 

ter havido falta de algum compleménto nos termos 
d:1 lei; falta da_qual poderia resultar ·alguma ano: 
malia ou antinomia, e que conviria obviar de qual· 
quer modo. · 

Mas tal foi o meu escrupulo em materia de olei • 
ções que niio me atrevi, por mim ~ por meio de 
uma mterpretaçito doutrinaria; remediar o caso. 
lloceiando n~o haver bem percebido o pensamento 
do legislador, preferi reproduzir nas instrucções os 
pa·oprios termos da lei. 

V. Ex. 
1 

!lias, Sr. presidente, ia eu dizendo que foi apre
sentada pelo nobre senador por 1\linas Geracs uma 
emenda suppressiva quó alterou profundamente o 
systema adoptado no projecto da outra cnmam, 
pois estatuio que a eleir.fio seQunclaria de senadores 
aeveria ser feita pelo voto completo. 

O Sn. Cnuz JIIACH.\oo.- Confessa que respeitou 
o principio da lei no projecto, mas depois dcsal· 
tendeu. 

Não seria tal emenda que alterou ou antes 
repudiou o systema do voto incompleto na olei~ão 
senatorial ~ Ninguem o negnl'tl. Al-vorado em lei 
osso principio cardeal e sacramental da emenda, o 
voto mcomploto desappareceu, para deixar o Jogar 
ao valo completo. · 

O Sn._SILVEIRA Lona :-Quanto tl lista triplico. 

O Sn; CuNJrA E FIGUEIIIEDO :-Ouça-me o nobre 
senador ; pensa que estou com medo ~ Ora, adeus ! 
(Hilm·idade). -

·Conservei os prop1·ios termos da lei, dillia c•u. 
Concluídas as instrucções, e depois de haver sobre 
ellas consultado todos os entendidos na mnteria, 
gregos e troyanos, inclusive o meu nobre amigo o 
Sr. :l\londes do Almeida, que ficoulito incommodaclo, 
sem razão, . por não ttJr ou aceitado os seus con· 
selhos ... 

O Sn. Sn.v1~mA DA MoTTA :-Este é troyano ~ 
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ANNAES DO SENADO 133 
O :sn. CuNHA E Fwu&uwno :-... àchei conveni· haver· a necessaria ·hoo1ogeneidade, pois que idéas 

ente ouvir a sccçllo do conselho de Estado dos ne· ·heterogeneas nllõ se combinam, repellem-se. • .. 
gocios,do Imperio.· A maioria da.secç4o, composta Sr. presidente, pareceu ao gabinete, (peço a 
dos mui dignos viscondes de Muritiba e Bom Retiro,. altençáo do senado) e aos que seguiram a doutrina 
J'oi. de opinião que na cleiçllo de senadores .deveria do parecer da secçao do conselho de Estado, que 
sómente regular o :Voto com,Pieto, sondo de parecer nllo havia razllo sufficiente para sustentar a idéa do 
/liver~ente Q nobre .conselheiro de Estado, VJsconde voto incompleto na eleição primaria pela sua inuti· 
do R1o Branco. . lilidaàe perante o voto completo na secundaria ; 

porque se a eleiçllo primaria para senador fosse 
fe~ta pelo voto incomJ>Ieto, o terço que dahi resul· 
lasse ficaria inutitisailo na eleição sec.undaria, ou 
só poderia fazer alguma fortuna á custa de trans· 
acções immoraes, qiiJl falseariam, ou mesmo detur· 
pal'iam o verdadeiro systema das maiorias e .mino· 
rias, e os princípios de uma sbn politica, isto é : 
produziriam um absurdo, ou um erro politico, que 
nllo potlia estar na mente do legislador, nem na uos 
partidistas que querem conservar a ·pureza de suas 
1déas, e nem finalmente nas nobres intençO'es .dos 
candidatos pleiteantes. 

O Sn. ZACARIAS :-Se eu soubesse disto, não lhe 
daria a licença pela qual agora votei. 

' 0 SR. CUNHA E FIGUEIREDO :-0 que fez O go• 
verno"' Depois. de muitas discusstles cm conferen· 
cias e em despacho, aceitou o parecer da maioria 
da ·secç~o. Eis-aqui o meu crime, ~is o grande 
attentado pelo qual estou jungiilo ao poste, por ter 
arenas feito aquillo que é tia marcha regular da 
mlrninislraçi!o. . 

O Sn. Cnuz ~IAcuAno :-Desprezou a opinião de 
lodos e aceitou a da dualidade. 

0 Sn. CUNHA E FIGUEIREDO :-Qual é essa opinião 
tle to tios? No caso não podia eu provocar ou sol i· 
tlitar opinião de todos. · . 

Nilo· co~turno confiar assaz na minha .intelli· 
gencia; 'fol~o 'de ouvir pareceres e adopto o que 
entemlo mats acertatlo. Na .conjunctura em qne me 
achava podel'ia eu seguir a doutrina do meu nobre 
amigo, quando a ella se oppunha o gabinete o a 
secção cfo conselho de Estado? S. Ex. sabia que o 
men pendor era reproduzir a lei como estava. 

O Sn. SILVE!IIA Loao :-Podia e devia. 
O Sn. Cnuz M.lcHADO : - Abandonou a opinião 

do Sr. Rio Branco, que. pesava muito por ser o 
autor da lei. (Ha outros apartes.) 

O Sn. CuNuA E FIGUEIREDO :-Reconhecida pela 
secçao do conselho de Estado e constando dos 
proprios termos da lei a lacuna, e approxi
mando-se o tempo do se proceder ;i elei(lão, o que 
devia fuzer. o governo sendo suppl'ir de qualquer 
modo essa lacuna~ Se o não fizesse, a eleicilo seria 
executad~ em uma província por um systema, e por 
outJ·o em outra : haveria grande canfus1to no pro
cesso eleitoral, e ent4a o governo seria ta:mdo de 
imprevitlente,e o ministro do Imperio de desidioso. 

Emfim entendeu o governo que devia supprir 
essa falta, segundo o principio geral de jurispru
dencia, que os nobres senadores conhecem : pl'retol' 
. mplet in eo quod /cyi deest. Vamos agora examinar 
se este remedio é diametralmente conh·ario ao es
pil'ito da lei. 

O Sn. SJLVEIIIA Louo :-Ao espi1·ito o á letra. 
O · Sn. CuNHA E FIGUEIREDO : - E' o que vamos 

liquidar. J;l disso tJUO, uma vez rcconl.Jecido o 
prmcipio cardcai fJUe tornou a eleiç<io de senador 
dill'erenlo da do deputados, .. 

O Sn Cnuz MACfiADO : - Quanto :1 lista triplico. 
O Sn. CuNnA E FIGUEIREDO: - .... atlmillin

tlo-so como pl'incipio o yoto completo na olei~ITo 
secundaria, por immec1J:1la consctJnencia dever·SC· 
hia conservar o mosmo voto na pl'imnl'ia, para 

O Sn. SILVEIRA Looo ::....Isto prova contra· toda 
lei. . ·.· 

O Sn. CuNHA E ·FIGUEIREno:-Põdeser que eslej1.1 
em erro. Estou dando as razl!tlR que foram alten· 
di das quando · se tratou 1le confecciona(o regula-
mento. , · 

.Ora S1·. presidente, se pot·ventura se mostrasso 
que com o vot.o incompleto na eleição primaria de 
senadores, os votos da minoria ficavam prejudica· 
dos, talvez se podcsse dize1· que os nobres senadores 
tinham razão; mas, como csbl demonstrado que o 
voto incom~leto na eleiçllo primaria fica sem raz~o 
de ser, fica mulilisado na secundaria, salvo alguma 
transacção ou arranjo inconfessavel, deve-se con·. 
cluir pela opinião adoptada nas instrucçO'es. 

O Sn. Cnuz MACHAoo:-A questllo n4o é de qnan· 
!ilativo é de qualificativo; nfio ·é de quantidade de 
eleitores ó de legalidade do processo. - .. 

o Sn. CuNnA ~~ FIGUEIREDo :-Pergunto eú, ·sr. 
presidente, desde que o systema adoptado pat•a a 
eleiç4o tle uma camara é diverso do que se consigna 
para a de outra, havendo assim uma alteraçllo radi· 
cal, o que segnir-se·ha? . . 

O Sn. Sn.vEJRA DA ~loTTA :-Até certo poniõ. 
O Sn. CuNIJA E FmmmiEilO : - Seguir-se-ha 

que o svsiema incluido exclue o outro. Na eleic:lo 
senatorial inclnio-se o systcma do voto completo, 
logo ficou oxcluido o do incompleto . 

O Sn. SILVEIR.\ M MoTT.\ :-Não ha tal. 
O Sn. CUNHA E FIGumnEno:-0 meu nobre col· 

loga,jul'isconsulto como é, sabe que-inclusio tmius 
est exdusio alterius. 

' . 
· O Sn. Su.v .. IM nÀ MorrA:-N~a ha latÚ!OI'ÚIIII 

que possa justificar isso. (Risadas.) 
O Sn. CUNHA E FIGumnEno :- Pois V. Ex. nilo 

g-osla do latim~ So o voto incompleto eslava 01nil· 
tido para a eleição tle senadores, se esta eleição 
devia set• feita pelo voto completo, segue-se quo a 
idéa da •·cpres,mtaç~o tia minol'ia, lJUe p1·evalecõ 
no voto incompleto, deixa de ter .Jogar na eleiç~o 

• 
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134 ANNAES DO SENADO 

de senadores: Os amigos do vo'to incompléto só 
teem en1 vista a representação das minorias : mas 
na ele1çilo senatorial nilo póde a miriol'ia ganhar, 
segue•S9 que o voto incompleto de nada serve. 

" Nilo sendo por voto incompleto a eleiça:o de se· 
nador, mas nada tendo o novíssimo decreto de 
J871i-disposto, quanto aos eleitores especiaes de 
scnaclores, no tocante ao systema a seguir-se em 

0 SR. SILVEIRA DA ~[OTTA :-Póde in0uir. sua eleição, tlevem taes eleitores ser eleitos s~gundo 
a regra geral tambeni por· voto incompleto ? 

o Su. -Cnuz. MACHADO :-E demais nilo se trata Os projectos de ·regulamento ou instrucções pen· 
· d · d · dentes do exame da secção nada dizem a este res-

de jnre cons!!tuen o e s1m OJIJ.!'e constituto. peílo, talvez pOl' terem seus autores julgado líquida 
O SR. CuNnA E FIGUEIREDO :-Comquanto a prin· a màteria. Quanto a mim deeido-me pela negativa, 

cipio eu . tivesse propendido a ni!o preencher a em resposta ·ao quesito qúe acabei de formular. 
lacuna da lei, ao depois accedi :ís ponderações !{Ue Entendo que uma cousa é connexa á outra. A in· 
Burgi1·am da discussão do assumpto em conferencm. tellígencia contraria estabeleceria uma disposiç,lto 

O Sn. Cnuz MACHADO i-Porque recuou ? sem a menor razão de ser, e, cm roeu conceito, 
ine):plicavel. O motivo que justifica o voto incom· 

O Sn. CuNHA E FIGUF.RF.no :- Po1·quc me parece- pltlto no i' gr:lo da eleiçlto indil·ecta é tornar tilo 
ram procedentes as ponderações feitas. efficaz, quanto fór possível, a representaçao da mi· 
· O Sn. SrLVElllA oA 1\for·rA :-Nessa occasiilo é noria, a qual ficaria burlada, se assim se nllo pra· 
que devia V. Ex. sahir do ministerio. ticasse. 

o Sn. CuNHA E FIGUEIREDo :-Não sou coryphcu Ora, nlto se lendo estendido tal representação :l 
nem ·da idéa. do voto completo nem da do voto eleição de senador, a qual continúa a ser feita pelo 
incompleto, entendo que 1sso de voto completo e antigo systema, como tornar incompleto o voto 
voto mzompleto é uma alchímía; digo-o, sem dos respectivos eleitores?.. • Qual a vantagem 
censurar a lei.: ti minha ojiinião inclividual. disto? Seria verdadeira incongruencia, nlto isenta, 

porém, de inconvenientes em muitas occasiõcs, e 
O Sn. Cnuz MACI!Aoo :-Pois diz isso urn ex- podendo até concorrer para o falseamento do voto 

ministro, que sustentou a lei? ila maioria·. Bastaria que os despeitados ou des-
0 Sn. CuNI!.\ E FIGUEIREDO :-1\[aioria e minoria contentes desta se unissem aos eleitores da mi· 

quem as faz São as idéas. Quando as idéas che~am a no1·ia, c estes, não podendo conseguir que nenhum 
adqtlÍI'ir um grande proselytismo, temos a ma1oria. r.andid~to. de seus princípios politi9os cnh·asse na 
As discussões nas camaras, as altcl·açõcs das idéas ltsta tnphce, prestassem aquelles seus votos para· 
aclventicias, é que estabelecem as maiorias e as mi- del'!·otarern os verdadeiros representantes da maio· 
nol'ias. O procedimento dos rep1·escntantes da na- ria do corpo eleitoral. 
ça:o nas camaras, pugnando pelos interesses do paiz, Tenho ouvido objectar contra a minha opiniilo 
é que estabelece a maioria ou a minoria; de sorte que nas províncias que tl:to dous deputados apenas, 
que maioria e minoria são cousas ephemeras, oca- não ha voto incompleto na eleição secundaria, c . 
sionaes, desappuecem ou se transformam eorn a entretanto a lei o mantem na. primaria. Nilo pro· _ 
discu.ssilo e com a corrente da opina:o publica. cede, porém. o argumento, r.orquo Iaos eleitores, 

O S Z V E tá 1 11 em virtude do acto addiciona , são os mesmos que 
a. AGAnrAs:- · 'x. cs ' :tgora mar e 0• devem eleger o~ membros das assembléas p1·ovm· 

o Sn.. CuNI!A E FIGUE!IIEOO :-Estou diz~ndo com ciaes, os quaes, ainda nas províncias de dous de· 
franqueza a minha opiniilo sobre o voto completo pulados, são c\)mo os das ~utras eleitos por voto 
ou incompleto. mcompleto. . 

Se, porém, Sr. presidente, as eleições feitas. J:í ouvi lambem appellar para a redacça:o elo 
segundo o regulamento de que 53 trata devem ser § 2i do ar!. 2' do decreto de 20 de Outubro de i875, 
n611as, o senado resolva como entendt!r em seu bom o qual, tratando da eleição de eleitores especiaes de 
senso, que saberei respeitar. senador, refere-se no seu n. i a dispostçOes coo-

Com ·excepção da íiléa que os nobres senadores cel'!lentes aos eleitot•es de voto incompleto. Este 
hoje impu.;nam, as instrucções foram bem aceitas argumtlrito igualmente ndo procede, peccando pela 
geralmente, mesmo pelo nobre senador por Minas, base. Para reconhecei-o é sufliciente ltlr-se com 
que as achou boas. Nenhuma das decisões que at~enç:io o citado n. i, vtlr-se-ha destlc lo~o que · 
dei a respeito de eleições foi criticada, tal era o ah1 não se trata senão do modo de organ1zar as 
cuidado que eu tive de n:Io me apartar da lei. mesas parochias para a eleição dos eleitores espe-

Co mo fallei, .S1·. pres.it!ente, no parecer d:1 secç~o cios. · 
do conselho de Estado, e o nobre senador pelo E' com ellilito o que const:L tle suas palavras, da 
Ceará parece hav1J1' duvidado do IJUO j:i se tem referencia ao ~ ~.· do a1·t. 2.•, c na deste ao art. i' 
dito, eu vou ler o lJUC neste parecer se contem. e seus§§ l.' 0 3.'. , 

O Sn.. SILI'Jlll\,\ n.\ MoTr.\ :-Estimaremos 1nt1ilo O Sr. visconde do Mnriti!Ja concordou com o pa1·e· 
isso. cer do illuslrado relator :unpliatlo e modihcado 

pelas ltu!1inosas obscrva(~ões tio S1·. visconde do O Su. F. OcN\•w;o :-E junte ao scn dis· 
<~lii'SO. 

O Su. CliNIJA 1e Fwum1nmoo :-Não 
vi ver nas trevas (lemlo) : . 

gosto do 

Bom RctJro. . 
S6mento discorda das refel'iclas ohsoi'Vaçúes quan

to :1. soln~ão da 2• quost:to examin:ula pelo mes
mo SI', VISCOnde. 
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ANNAES DO SENADO '135 
Discorda o Sr. Rio Branco d11 soluçllo dada pelo 

mesmo Sr .. visconde :i duvida que este figurou na 
ultima parte do seu parecer; nllo obstante o gr·ande 
respeito que sempre lhe mer·ecou tão abalisado con· 
sellleiro e reconliecel-o como autoridade das mais 
competentes nestas matarias. 

O Sn. CuNIIA E FIGUEIREDO:-... cu responderei 
muito profunctoriamenle, porque nilo posso agora 
entrar na historia do processo das. eleições de Per
nambuco; um meu collega que me está ouvin· 
do, e que sabe dos promen_ores que se der·am nó 
thcatro da luta, de quo foi testemunh:~ or.ular, ha 
de r·espondcr a V. Ex. mui circumstanciadamente. 
(Apontou para o Sr. senadó1• Alvaro.) 

· Continúa o Sr. Rio Branco: pcn~o que 'f6ra 
immenso arbítrio tomar a si o poder executivo 
fazer semelhante distincçao, que não cst:l na letra 
1la lei, e quu. é contestavel, esteja no seu espírito. O Sn. Cnuz MACHADO :-Nesta parte estou do 
Refiro-me á eleição especial do eleitores, para o seu lado ; estou que não leve candidato. · 
preenchimento de vagas de senador, que o sohre- 0 Sa .. CuNHA E FIGUEIREDO :-Não tl só isto, 
dito voto separado entende não ter ficado sujeita fez-se ainda mais : procurou-se com toda a diligen· 
ao regímen do voto incompleto. cia, que a eleição fosse uma ,·erdado, ~ para 

Supprimindo o voto incompleto na eleiçlio secun· isso 0 vovemo esmerou-se em mandar presidentes 
daria de senador, a lei não o exclue, ao menos ex· • 
Pressamcnte, da elciçllo primaria; e uma cousa não taes, que inspirassem confiança a todos os interes· 
i · - · d sados no exilo da eleiçgo,., c consequencia·nccessarJa a outra. · E d · 11 d b' 

O le15rslador q_uiz que as listas triplites repre· .u iZia aos meus co egas o ga mete ... 
sentem a maior1a relativa dos eleitores; mas isto o Sn. SILVEIR.\ Louo :-Diga V. Ex.-o Sr. Ma· 
nlio impede que nesse corpo eleitoral seja reprc· noel Clementino tem autonomia ? E' a condescen· 
sentada a opmii!o politica ein minoria, a qual, já dencia em pessoa. 
pela sua inllue111:ia moral, ja pelo seu numero, põtle 
contribuir beneficamente para a melhor escolha dos O Sn. ZACARIAS :-E o Sr. Lamenha ? 
candidatos, e até conseguir. algum triumpho, se- · . 

· · ã ó 1 O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-Este ni!o fu1 eu 
gundo as Clrcumstancras, o que n o . um ma' quem nomeou. Mas dizia constantemente aos 
antes quadra bem ao caracter politico das eleições meus collegas :-devemos nesta quadra mandar, se 
de senador. .. d · 

Aquelle salutar princihio da nova lei, que· Deus fôr pos&ivel, para presidentes as provincras, só· 
· b d'd I' 1 m~nte senador·eA; porque estes em geral ~ão os que 

queira seJa em compre en 1 0 e ~PP rcat 0 • asso· pot!em otferecer toda a garantia de imparcialidade, 
gur·a ás minorias sua legitima representaçgo nos Com elfeito, procurei senadores para essa commis· 
collegros eleitoraes, honra e vanta~em que ellas são, achei 0 meu amigo, que est:l aqui me ouvindo, 
devem apreciar sempre, e que será mcent11·o para · t 'd d M hã t d 
que a contenda eleitoral não u_ltrapasse as raias da que acer ou a presr encia o aran , o, azen o 
decencia, da ordem e da legahdade., mio pequeno sacrificio · 

Sr. presidente, eu poderia ficar aqui, visto que O Sn. SILVEIOA Lono :-Antes n:Io o tivesse 
. não tomei a palavra ·senão pela necessidade inâe- achado. (Riso.) 
clinavel de acudir ao convite dos nobres senadores O Sn. CuNnA E FIGUE!REDo:-Proeurei homens de_ 
por Minas e pelo Maranhfio. Mas como o nobre se- meio caminho andado, de reputação provàda, 
nador por Mmas, além da questão do terço, inter· homens que se podessem logo 'recommenda,· pelo 
reirou outra, tratando em geral do processo elei· seu nome e posi~4o; bati á porta do Sr. visconde de 
torai nas províncias, attribuindo ao governo a in· Muriliba, do no.hre presidente do senado, do Sr; 
tenç4o de, por meio dos respectiv9s presidentes, conde de Baependy, que tinham já presidido a 
intervir no pleito eleitoral, contrariando assim a pr·ovincia de Pernambuco ; convidei ao Sr. con-

- promessa que fizera de manter e respeitar o empe· selheiro Com!a par.a se encarref.lar 1la · adminis·. 
nho de honra, considero-me na obrigação de dizer traçl!o da província· do Rio Grande do Sul; pro
ao nobre senador, que o f.labinete e especialmente cur·ei pessoas que n:lo tivessem contra si od10si· 
e ex-minish·o do Imperio fizeram todas as diligen· dades, como, por exemplo, o Sr. Faria Lemos, o 
cias para que as eleições cor·rcssem em paz, sem Sr. Perdiglio l\lalheir·os; etc., etc.. As nomeações, 
effus~o de sangue, e r.om a máxima liberdade. então publicadas, fomm consideradas mui acer· 
· O Sn. SILVEI'IlA Lono :-Então os nobres minis- !adas, e sobre ol!as a opposiç~o (appello ~ara os 
tros foram derrotados pelos amigos, pelos delega· jol'llaes) se n:lo deu algum signal íle ·satisfação, 
dos, pelos favoritos. pelo menos n<io fez a menor censm·a. · 

O Sn. CuNn.l E FmuErnEDO :-Esla disposição,· O Sn.- SILVEIRA Lono ·-NoTncando' o Sr. Cle· 
Sr. prPsidente, foi completamente manifestada pela mr.,-ntino, mostr·ou que o gover~o temia o candidato 
nomeação dos presidentes .das pr·ovincias... de 1:1. Seja V. Ex. fr·anco, sincero; diga: -não 

tivemos força, rocei amos; por isso ontrogamos a 
O Sn. SILVEIRA Lono :-V. Ex. enlrPgou Per- província, sacrilicamol·a a osso candidato. 

nambuco de ptls e mãos atados ao candidato de 0 Sn. CuNH.\ E FwuErnEr,o:-Ora, diga-me, !)leu · 
V. Ex. · d · caro colloga: pois V. E~. am a pensa que o go· 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-Se V. Ex. reprova vel'llo, querendo 0 podendo mandar um pr·osidentc 
a nomeaç~o do presidente de Pernambuco ... · -- I(Uo cumprisse 0 seu dever, nrro o fizesse, porque 

Q Sn. Sn.vEII\.\ Louo thl um aparte, tinha medo desse candidato? I V. Ex, nilo snbo que 
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cm tempo de . eleiç1ies os ea ndidatos 
medo, e n~o o governo? 

O Sn.. StLVEIR.\ Lona d;l um apa1·te. 

é. que teem em grande.· parte de que os liberaes 'não se soube· 
ram bem Jmvor, acanbnram·sc, metternni-se cm 
casa, dividiram-se ... 

O Sn.. CuNHA E FIGUEIREDO :.;_Que candidato? 
V. Ex. esta enganado; o presidente do Pernam
buco foi nomeado sem que esse cmtlidato, a que 
V, E'\. se refere, o soubrsue; de !lois do haver, 
c~mo J<í disse, Sr. presidente, batido á porta do 
1hvers?s cidarl~os,, que me pareciam mui d1gnos de 
pres1d1r a provmc1a de Pernambuco, nfio aceitando 
elles essa presidencia, porque nem todos são tolos 
como eu tenho sido, lembrei-me de um homem 
que nfio linha contra si nenhuma qualidade repug· 
nante, e nem indisposiç~o alguma com .os candida· 
tos de Pemambuco; um homem estimado por todolf 
aquellos que o conhecem , o que, além 1\e ser filho 
da província, era independente, era um juiz de di· 
reito com fortuna o de probidade reconhecida, pois 
o conheço desde o tempo cm gue foi juiz munic1pal 
naquella província ; que não tinha necessidade de 
cur~~r-se a potentado algum; que pertencia a uma 
fam•ha que se nlto envolve na politica; que podia, 
por consequencia, ser inteiramente imparcial e 
espontaneamente ajudado por todos os homens bons 
1\a província; eu entendi, digo, que uma tal nomea· 
ç~o seria de bom c11eito. 

O Sn. Sn.v&mA Lono :-Fize1·am o seu dever 
apresentando-se em todas as parochias ; foram re: 
p~Jiiuos nas qualificações, po1·que desta vez, como 
ihsse, mudaram de plano os dominadores. 

Propul·a, pois, em um dia, e nesse mesmo dia 
se tleeidio; elle nem foi prtiviamente consultado, 
nem queria ser presidente. Afianco ao senado que 
tive de lisongear·me do acerto dá ~tomeaçáo; 'por 
que recebi por causa della congratulações de muttos 
lions pernambucanos. 
· Ora, não ha ningucm que não saiba, que os pro· 

prios liberaes, que vem il1J Pernambuco, dizem que 
nl!o foi por causa da comp•·essão do Sr. Clemenhno 
que de1xaram elles de ter o terço, porque real· 
mente não póde o S1·. Clementina ser accusado de 
IPr feito a menor violencia, era incapaz disto ... 

O Sn. Po~rPEU :- Opprimiram em nome delle. 
O Sn. CuNHA E FrGuEmEoo : - , • . . não via· 

lentou .... e nem sei quem tivesse opprimido em 
.nome delle. 
· O Sn. StLVEinA Lona :- O chefe de policia o 
fazia por elle, e lhe dizia que a machina funccio
nava livremente. Pois V. Ex. se convence que se 
PernamLuco estivesse livro apresentava-se este 

. resu I lado ? A provincia não quer esse escanllaloso 
monopolio .•. 

O Sn. CuNHA E FrGuEmÉoo :-Tenha a bondade 
lle me ouvir. Eu drsejava mesmo ~ne alguns liberaes 
entrassem no terço; havia al~uns d1gnos disso. co!llo, 
JlOr exemplo, o Sr . .Luiz Felippe, Buarque, Epa
rninondas e onlros, que podendo representar lwm 
a sua província, vi1·iam alem disso augmontar o 
nUinero 11:! opposiçilo, c cnl'iquecrl·a assim !le 
homens capazes de por seu turno govamar o pmz. 

(Um Sr. senador dá um aparte.) 
O Sn. Sn.vmnA Lona ·:-Vcja·so a alma do mi· 

niRlcriJ I ncro veio um sú lihe•·a!. 
n Sn. Curm.\ ll Fwmmmoo:-Este I'CSUIIado, posso 

dizm·; sl'gundo as informa~õrs r1ue tive, nasceu 

O Sn. CuNn,\ E FIGUEIREDO: - Sr. presidente,· 
como não desejo volta1· ú. discussão,· devo provar 
q.ue o pensament9 do ex-ministro do Imperw, as
Sim como do gabmete, não foi outro senão que a 
eleiçilo fosse feita sem disturbio,e o mais Jivremen· 
to passivei. Para isso, eu repetia sempre as minhas 
r~commendaçues aos presidentes, e além daquella 
mrcular de que o senado ja tem conhecimento, 
pot·rrue vem atú annexa ao meu relataria, escrevi 
afgu~n~s cartas officiaes. Quando me constava, ou 
se diZia quo alguns delles procuravam prejudicar 
algum canditato, intervindo na eleição, escrevi 
conlide~ciaes e tenho resposta ~e todos elles. 

l'e_rm•lta o s~n.a~o que· eu le1a uma dessas confi· 
denc1aes que dlflgl a todos os presidentes. (Lendo 
a confidencial) : 

" Ministerio dos negocias do lmperio, Rio de 
Janeiro em 1.6 de Junho de i876. 

Illm. e Exm. Sr.-Não obstante ler cu no aviso 
circular dirigido aos presidentes de província ma
nifest.ado claramente o pensamento do govel'llo a 
re~petto do processo eleitoral, julgo conveniente 
J'eJterar a recommendaçl!o alli feita, á vista do 
boato, que vae correndo, de haver proposito da 
p~1·to de alguns presidentes de província de inter· 
vmm na eleição de modo que ntlo seja passivei .:l 
opinião liberal eleger o terço de deputados, que lhe 
garante a lei novíssima. 

Bem que não deva acreditar na veracidade do 
dilo boato quando tanto confio na fidelidade de 
V. Ex:., todavia não me escuso ue fazet··fhe sentir 
qqe, o governo ficaria em pessima posição se com 
efle1to se desse o facto que se pro8nostica . 

Se os presidentes nilo s;io obr1gatlos a intervir 
com os meios officiaes para que a opinião liberal 
obtenha n eleição do terço quando para isso nao 
conte numero sufficiente de eleitores, muito menos · 
deverão interpor-se por meios a•·tificiosos para que 
lhe seja usurrlado o terço real que ella tive•·· 

De melhor condiçiio estilo, sem duvida os cida· 
dãos da parcialidade J.IOlitica que apoia o gabinete, 
e seria indecoroso, inJusto o altamente impolilico 
que além disso fossem elles auxiliados para sopitar 
o direito que com eff'cito tenha a lllll'cialiilade 
adversa. 

Se os que se reputam amigos do govcmo e da 
politica consc•·vmlora acham·so com a opinião pu, 
blica, e tem força para triumphar, devem h·abalhar 
em campo dliscoberto e capnchar em nao tirar aos 
adversarias um só dos votos de que estes !lispu
zorem. O procedimento contrario dcsag•·atlará muito 
ao governo e deve se1· olfi•;azmenle esligmatisado 
por V. Ex. para que niTo se diga com vrrdndn 
que o governo mentia :l S\Ja 1\0lls,~ienl'.ia. O qu~ 
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elle deseja e que as elei~úos sejam livres, legaes e .contra .a de.terminaçfio clara da constituição,nfio 
pacificas. · · pódc sm• atirada sobro um membro do senado que 

Deus guarde .a V. Ex.- J. B. da Cu.nha a Fi· não tem responsabilidade legal, e por causa do um 
9uairado. - Sr. ·presidente da província do Paril. acto que o senado adoptou, que o poder legislativo 
}donticas aos presidentes da~ províncias do Ceará, sanccioi)OU e.que constitue lei do paiz . 

. }!aranhão, Piauhy, Alagôas, Pernambuco, Pm·a· E por esta occasião cu direi ao nobre ex-ministro 
hyba, Dahia, S. Paulo, 1\io do .Taneiro, Minas tio Imporia que ello se engana, quando aqui vem 
Gcraes e Rio Grande tio Sul. " proclamar-se victima entro llous fogus; como· rove· 

Afianço ao sanado quo os membros do gabinete, Janllo que est;l repudiado por aquelles a quem os
que cu saiba, não se tornaram complices nas Iro· lava alliado ató o ília H deste moz, o por aquelles 
pelias oleitoraes que o nobre senador por Minas que nunca adoptaram a marcha .de sua adminis- .. 
e.numerou : elles nfio ·organizaram chapa ou lista traç~o. . . . · 
do candi1latos. · 

De minha parte nlto mandei lista em favor ele O Sn. CuNHA E FiGUEIREDO : -.Entendcu-m,1 
nenhum candidato; niío dirigi uma só carta P.am mal. · 
Minas ou para Pernambuco· recommenclando aos 
meus amigos as candidatums. de meus. filhos ; dei· 
Xei que OS homens poJi!icos das províncias esco· 
lhessem a quem quizcssem. l'cdiam· me listas, é 
verdade , mas desalio a que mo apontem um pr., • 
sidento que tenha recebido listas para fazer elci· 
cões. 
• O ministerio nffo teve outra· intcn~lto que nlto 
fosse a de que as clcir-ões corressem regular· 
monte ; c o facto do não !Íaver g1·andes disturhios c 
1lisscnsões em todo o lmperio p!'ova bastante o 
meu asserto. Nada mais direi. 

,o St• •. (JJ'IIZ .JIQ.eluulo : -Sr. presidente, 
vim hoje ao senado sem a menor intenç~o de toma1· 
pa1·tc li o debate. · 

E' verdade guc o nob1·o senàdor pelo Rio de Ja
neil·o, tornando -se relator da commissi!o, como que 
me provocava para tomar parte na discuss;to, alim 
1lc explicar eu o sentido, a intelligencia authentica 
de uma ememta de que fui autor, que o senado 
adoptou e faz parte da lei eleitoral vigente 

E' verdade que o illustmdo senador pela provin~ia 
da IJ'ahia, lambem entendeu que eu não podia 
abster-me 1leste debate, visto como clle vcrslva 
sobro a intclligeocia desta emenda. 

Mas. eu entendia que, deixando o campo livre as 
diversas questões que se podiam suscitar sobre a 
materia, ilever·me-flia reservar para afinal explicar 
o texto da lei do que fui auto1·, cingindo-mo ás 
mzOes que tive a honra do exhibir ao senado, 
razões que for;lm aqui atmphiadas para, com uma 
ou outra palavra solla, obter-se um .sentido que 
n~o se ·contém no complexo do meu diSCurso . 
(Apoiados). 

Hoje, porém, vendo que ninguem se acha inseri· 
·pro na lista dos oradores, e tendo o nobre ex-mi· 
· · nistro do Imperio, a quem me ligam relações do 

all'eiçlio o re~pcito, proclamado pm·ante o senado 
que eu era autor, na phraso delle, do todo este 
bw,tllw, v.cnho ,ju !ti ficar-me perante o senado, pro· 
vando que não fui leviano o1TtJrecendo um~ emenda, 
gue 111le aceitou como devendo fazer parto da legis· 
laç;to do paiz, cm"respeito ao preceito expresso da 
constitui!:cro, que não po1lia ser altomdo pelo poder 
legislativo or!linario; que não f11i leviano lambem 
na exposição tios motil•os e que a culpn quo toro o 
ministro que csqu~ccu-sc do sot! \Ja\1el tio ox.ec~tlor, 
pam Jornar-so loglslmlor, e lcg1s m or coustllumtc, 

\'OL, I 

O Sn. :Cnuz MACHADo : -Se o nobre senador 
confessa que se acha entre dous fogos, justifica aos 
olhos do paiz a maneira inusitada polaqual foi des· 
pedido do gabinfltc ; e S. Ex., pa1·a não ser vieti· 
rna das :.er.n"IÇúcs que lhe s;lo dirigidas por aquel: 
les que as formulam, não por desfazerem no nobre 
senailor, 1ligno de toda a alTeir.ão e estima, mas em 
cumprimento de um dever, cobre-se com o manto 
ela solidariedade, confundindo a responsabilidade 
politica, que c collcctiva, com a responsabilidáde 
legal, que ó pessoal, daquelle que referenda o 
acto. . 

Suppoz o nobre ex-ministro que está fúra desta 
rcsronsabilidade que lhe cabe como membro do 
gahinetc ..• A responsabilidade legal de um· mi· 
nistro o acompanha, ainda depois de demittido, cm
quant~ não prescreve o acto que referendou. 

0 Sn. CUNHA ll FIGUEIHEDO :-Tanto não adopto 
esta doutrina que estou respondendo. . 

O Sn. Cnuz MAcrilno :-Por tanto, lliio.é o. nobre 
ex-ministro essa pequena crcatura contra a qual 
todos querem :u·roJar penedos tlc accusac;io. O no· 
brc ex-ministro, alem ~c senador quândo aqui 
falia, p1·aticou actos como parte de um gabinete. 
Neste caracter encarando o seu procedimento como 
membro do poder executivo, não ó uma pequena 
creatum que v.ossa excitar compaixao, já pelo seu 
caracter nobJlissimo, j<l pelo lfevcr nelle . encar· 
nado, embora não estej:i no exercício tle uma 
pasta : a sua responsaliilidado c . inherente 11 sua 
pessoa cnão <l pos1r.ão quo on. occupa. · , 

Sr. Jlresi!lente, peço ao seuado c a V. Ex .. des· 
culpa do mo1lo do enunciar·-mc, pois, sou um 
hom.om quo me,guio não sú pela raz;io, como pelos 
scnhmentos do coração. 

A fónna ó Yivaz, mas o fundo tl modArado 
sou dominado de intcnçlies puras. Nfio posso 
imihlr o methodo dos gr·andes orallol·es, porque não 
estou habituado a esta tribuna, á qual me trouxe 
a immcnsa bondade de minha província o da Corôa, 
conferindo-mo um Jogar· que immerecidnmcnte 
occupo. · 

O Sn. Vnünl nA Sn.\'A :-A sua opinião vale 
muito. . . , 

O Su. NLJNES GoNr..lJ.\'Es : - V. Ex. tem muito 
mereCimento. • 

l~ 
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. O Sn. Cnu~ MACILI.Do : - Ouvi do nobre ex-mi· illush·e candidato que se apresenta aqui, como 
mstro proposJçlíes contra as quaes ntlo posso deixar tendo uma vota~llo explendida da província de 
de fazer um fraco protesto. Pemambuco. Tambem nllo o faço por espírito de 

O nobre ex-mimstro em seu discurso, attrihuio á opposiçllo, nem ao 8abinete antes de sua reorgani· 
emend:t da s~pJlrCsstlo do voto incompleto na elei· saçilo, nem ao gabmete como está actualmente 
~no··ser.undarJa de senador, o valor de um principio composto. Assim me exprimo para cumprir um 
domina_dOJ: ~m toda a eleiçi!o senatorial. S. E. disse: dever, para sustentar o espírito e a letra da lei, 

. este prlllc!plo nilo é sentlo a suppresstlo do voto in· para ser coherente com os meus actos, cohereneia 
comJlleto. O nobre ex-ministro engana-se.(Apoiados). que devo prezar sobre tudo1 e que ntlo devo sacrifi· 
O principio dominador da emenda adoptada pelo car á considerações nasciaas !lo coraçtlo. (Apoia· 
se!1ado é o preceito expresso no ·art. (13 da consti· dos). 
tu!rrto,_ que 'adoptando a mesma regra para a eleir:ro 
pl'!marJa de senadores e deputados, na secundaria O Sa. SILVEIRA Lono : - E' uma· grande prova 
ex 1go uma diiferença essencial, lista triplico por de que V. Ex. nilo está corrompido. 
província. (Apoiados.) Essa clausula da constitui· o Sa. ZACARIAS : -Dá um aparte. 
çilo que nilo podia ser revogada JlOr uma legislatum . 
ordinaria tornou-se o princiJlÍO dominador da O Sa. Cau.z ~CIIADO : -:- DJsse o. nobre sena· 
lllllOnda adoptada peJo senado. Não houve entilo a dor : procure! OUVIr a OplllliiO de todas as pessoas 
intenção de alterar o principio de voto completo ou q_ue considerm autorizadas para me dar em esclare· 
incompleto. c1mentos. E' uma verdade • O projecto confeccio· 

O nobre ex-ministro ainda em seu discurso disse na4o na secretarja estava ~onforme com a lei, 
que se reconheceu que havia Jiéuna na lei. Nunca ass1m _como o prOJ_ecto orgamzado pelo relator da 
reconheci lacuna na lo i; apenas, g_uando orava C?m.mJssão espeCial na camara _dos deputados, o 
o nobre senador pela pravinCla do RIO de Janeiro d1sbncto Sr. Jo:ro Mendes de Alme1da. Ambos foram 
r1ue por iJ!commodo 1Io Sr. visconde de Nictherohy remettidos pelo nobr~ ex-mi~istro ao nobre presi
lomou o encargo ~e relator da comm;,sfio, disse dente d~ casa, a mm~, a d1versos senado!·e:: e a 
'lue a emenda que hve a honra de offerecer ao sena- outros Cidadãos notave1s. Mas o nobre ex-m1mstro 
1 o abrangia o pensamento da suppressilo do voto !lilo remetteu co~sulta alguma, na qual estivesse 
imcompleto em ambas as phases da eleiçilo prima- mcubada essa mnovaçilo , essa lacuna de. que 
ria e secundaria, e eu observei que elle estava em nos fali ou. Isso ficara em segredo, que nilo sei 
contradicç:ro com o parecer da com missão que havia como o no~re senador pelo Maranhao pôde conhecer 
apresentado, e tanto que se phantaziou uma.Iacuna e commumcar-me. 
para o governo poder su?primir o voto incompleto na Enilto eu e outros pro~estamos contra essa inter· 
eleição primaria. Note1 apenas a contradicçfio em pret~çilo, q!le n~m poder1a ser o resultado de. uma 
q~e se achaya o nobre •wnador pela província do medula le~Jsl~hva, por nllo ser da compet~ne1.a do 
R10 de .Janmro com o parecer escripto, mas 1l'ahi pode~ ~rdmar1o, a quem n:ro ~abe!D atlrJbmçoes 
não se segue o reconhecimento de uma lacuna conshtumtes ; por9.ue .claramente mfr!nge a i • par!e 
qnal1•u~r (Apoiados). do ar!. ~3 da consi!IUIÇão,que determma que a ele!· 

' çtlo de senadores no gráo Jlrimario, seja em tudo 
~ Sn .. ZACARIAS :-Nilo ha lacuna na lei nem na jdentica á eleição de deputados. 

referencia. . , . . O Sa. CuNHA E _F'IGUEI.REDO :-A solução do con· 
O Sn. Cauz M.\CHA~o :-0 nobre ex7mm1str~ selhode Estado f01 quas1 na hora em que se deviam 

nos revelou que o seu mtento fora respe1tar a Ie1 concluir os trabalhos. 
no projecto; a este respeilo eu tive ile dar um 0 Sn. Cnuz MACHADO :-Por isso pediamos a 
aparte. O certo é que houvedous projectos de regula· data e v. Ex. não a achou. A data vem J'ustilicar 
menta. Nenhum desses projectos que o nobre ex· · d d 
ministro fez-me a honra de remetter, como remetteu 11 qualificação-ultnna e mllo ada á ultima hora, 
a muitos outros, ontimder.do que eu poderia auxi- e que não estava no pensamento de ninguem. 
liar como tendo tido parte na iliscussno da emenda O Sn. CuNHA EFIGUEmEDO :-A duvida se sus-
da lei, comprehendia a figurada lacuna. O citou na ser.çilo do conselho de Estado. 
eerto é que realmemte a lei foi entregue a quem es· O Sn. Cnuz MACHADO :-A secção do conselho 
lava alheio para executai-a, a quem nlto assis· de Estado ntlo ·isenta a V. Ex. da l'esponsabilidade, 
tio :Is discussões nem da outra camara nem do porque exactamente dous membrqs dessa secção 
senado. Foram ouvidos c atténtidos dous con· eram de todo extranhos á confecção da lei, e o 
selheiros de estado que nenhuma parte tive· terceiro era o p1·incipal autor <lclla ; .. por conse
ram na lei, tlespr~zamlo-se a opinião do ex· guinte V. Ex. iluvia abraçar-se com a opinitlo 
presidente do conselho, principal Putor della, delle. · 
_c~jo_ voto era ttto pi'OP,onderante, que bastava. para 0 Sa. SJSVEIRA Lo no :-S. Ex. nfio devia p' roce-
!hs~!par qualquer duv1da que surg1sse nos espn·itos ma1s vactllantes. der como procedeu, ainda quando a consulta fosse 

Estou sustentanuo esta opinião sem 0 proposito do conselho de Estado pleno. 
~e obstar á clei1:ão de que se trata; pNque con- . O Sn. Cnuz MACIIADO :- Sem duvida alguma; 
Jesso perante o sonado que preso-me de tor no desde que a disposição da lei era clara, terminante 
maior ap1•eço, na melhor estimt1 e consideraçcro o c llo acc()J'!Io com o art. ~3 1L1 cqnstit\liffio, nrro 
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devia o nobre ministro ter seguido, ainda mesrno 
o voto do conselho de Estado pleno, que lambem é 
consultivo; e se S. Et. tivesse seguido antes a 
di~posiçlio da lei n:to havia de estar agora bra· 
ceJando .• ; 

O Sn. PoMPEt! : - E sempre com boas razões 
do conselho do estado. 

O Sn. SrLVEIRA Louo:-E' a grande capa. 

O Sn. Cnuz MAcf!Ano:-Sao como aquellas .mon. 
lanhas que os geographos antigos entendiam que 
estavam nos confins do mundo, na escuridão, sus
tentando a aboboda celeste que elles consideravam 

O Sn. ZAcAnrAs:-Como um viajante. 
O Sn. Cnuz MACHADo:-•.• á manaira d~ um 

n:tvio· solto ao mar sem leme, sem piloto, que voga 
ao capricho dos ventos e pelo impulso das ondas. 

O Sn. ZAcAnus:-Servindo ora de martello, ora 
de bigorna. · 

O Sn. Cnuz MAcHADo:-Se V. Ex. tinha duvida, 
jurisconsulto como é, lente provecto de uma fa· 
culdade de direito, bem .sabia o que a hermeneutica 
jurídica lhe aconselhava: procurasse ci elemento 
historico. Se V. Ex. procurasse o elemento histo· 
rico na discussão havida, 1<1 acharia a declaração 
do relator da commisslto especial da camara dos 
deputados ... 

O Sn. F. OCTAVIANo :-Apoiado. 
. O Sn . .Cuuz IIIAcHADo :-. • . . em· que se dizia : 

" A suppressão do n. 9 na:o exclue o vóto incom· 
pleto na eleição primaria ; quando muito é um 
lapso ·na referencia, pot·que o texto é claro ; e se 
eu puz expressamente o n. ~ e não o n. 9 tive a 
ràzáo especialissima de fazer sentir que, os eleito· 
res especiacs só votão nos collegios para sena. 
dores, e não fazem parfe das mesas parochiaes ; 
eis ahi a rázão porque se acha um lapso que não 
houve. (Apoiados.) · 

O Sn. F. OCTAVIANO : ....:.Não havia necessidade 
até da referencia. · 

O Sn. SrLVEIIIA Louo :-Nenhuma. 
O Sn. Cuuz AIACHADO :-A eleição ser:l feita 

pelo mesmo modo, diz o art. 21, n. i, que está 
lá no § 9.• do art. 2.•; o modo é o voto incom
pleto : como. se foge desta 'determinação da lei 
para procurar á uma supposta lacuna supprilnento 
!ora da lei, em um systema abrogado e declarado 
immoral? . 

Se eu advinhasse que os augures do nosso paiz 
não eram como os augttres romanos, eram sim 
como os aruspices, que riam·se uns dos outros, 
teria sustentado aqui, quando se discutio a lei, a 
necessidade de declarar·se. " Será feito do mesmo 
modo como está expressado no § 9•, e tomem bem 
sentido quo é como está no § 9. » (ri~o) ; mas eu não 
suppuz que os attgttres de meu patz fossem arus
ptces roman!s, porque, pela minha educaçao, pelos 
meus sentimentos e pelos meus habitos, nllo pude 
descobrir ainda o autor desta logica de o~casião, 
t}UO serve em meu paiz a certos homens de Es· 
lado .. 

O Sn. SrLVEIM Lo no: -Com escandalo publico 
e por isso sllo tratados como nós vemos. Elles tem 
somente o prnstigio da força bruta. 

O Sn. Cnuz liiACHADO : - V cmos que em ques
. túes as mesmas,cireumstancias as mesmas,interes>es 
os mesmos, mudadas as liguras, variam as deeisúes. 
(Apoiados) 

solida. (RisoJ · 
O Sn. ZACARIAS: -Está poetico, mas muito bem 

applicado. . 
O Sn. Cnuz MACHADO :-Era no mundo romano, 

lá nos confins onde o Aol nlto esclarecia; era ahi 
que estas mysteriosas montanhas sustentavam a 
abobada dos eéos, onde habitavam deuses que 
tinham paixões humanas. Desculpem minha phra· 
seologia e a desordem de meu discut·so; é a verdade 
que sahe do coração sem formula e talvez de. um 
modo inconveniente, de que peço desde j:l mil 
perdões. 

O Sn. ~ILVEIRA. Lono :-Aqui é a casa da·ver
dade e da franqueza. A falta âe verdade e de fran
queza tem matado o paiz. _ · 

O Sn. Cnuz .MACHADO :-0 certo é que o nobre 
ex-ministro nllo attendeu áqnellas pessoas illu~tra· 
das, a quem remetteu o proJecto de regulamento em 
que disse·nos tinha respeitado a lei; a tal innovação 
ficou incubada na secretal'ia, e de lá sahio como o 
passa1·o do ninho . voando pelo. espaço. · 

Teve o nobre ex·ministro màis uma raz~o de vir 
em soecm·ro da falta do corpo legislativo, falta quo 
elle suppoz, isto. é, que o corpo legislativo não . 
soube decidir porque methodo havia de ser feita 11 
eleiça:o primal'la na eleir.ão de senadores. · 

O Sn. CuNH.\ E FIGUEIREDO : -Protesto contra 
isto. 

O Sn. Cnuz ~IAcuAno: - O corpo legislativo fez 
uma lei completa e não decidi o nada sobt·e es~a 
eleição primaria; foi o nobre ex·ministro quem o 
disse. Que corpo legislativo é este que faz uma lei 
radical e inteiramente mudada de fond,.etl comble, e 
n4o diz nada sobre a confecç~o do corpo eleitoral 
primario para senador! 

Veio o nobre ex-minisb·o em soccorro dessa fal
ta ; qual a razilo ? A razl!o nilo é a existencia da 
falta, é a inutilidade do voto incompleto nessa elei· 
ção primaria I De sorte que o nobt•e ex·ministro 
converteu·se cm Jc,;islador, julgando inutil o voto 
int:ompleto, nessa eleit'ão. 

Mas, pergunto ou a S. Ex., não é verdade que 
em ambas as casas do parlamento, quando se ado
ptou o principio do voto incompleto, teve·se em 
vista dons Jins : l. • a representaçilo das minnrias 
numerosas, tanto quanto fosse passivei, e. 2• lim 
muito grande moralisar o processo primário, para 
que o partido que por qualquer circumstancia se 
convertesse em minoria oecasional. nilo desesperas· 
se e buriasse a eleit'<io ? 

Pergunto ao nobre cx-lllinistro : nllo foi este 
lim moral que determinou o poder legislativo a 
decretar o voto incompleto na clci('l!o primaria em 
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sete províncias, cm guc o voto incompleto na) sillcro como conslitucionacs os artigos que ~o re· 
eleiçao secundaria t! arJt .. hmolicnmcntc impossível ? ferem :1 cxislcncia dos poderes c suas attribUJçGes. 

. . O mais ó pcar a marcl1a da sociedade; a consti· 
Os Sns. ZAcAnus :E Po~JPEU :-Apoiado. tuiçao acompanha a éJloca e não pódc ser obstaculo 
O Sn. Cnuz MA:>HADO :-N:To n1e venham cá com ao progresso. . 

argumentos do !lar .represoutaçfio á minoria cm .o Sn. SILV:E!RA Lono: -Accl:escente V. Ex. que 
assembléas provinci:tes a essas fJI'OVIJicias que niio foJ.por ~ão pensarem elle9 ass1m, que nllo fizeram 
teem minoria na assemhlila geral. N:To ; ambas as eleJç:To dn·cctn. 
casas n:io cogitaram do dar representantes ás as· O Sn. F. OcuviAJ~o: -Acabou de dizer. 
scmbléas a~mi~istrativas provincia~s, cogitaram de 0 8 Sx V:E; A J ono. -Não percebi. 
dar uma mmorw no congresso nacJOnal. . . n. L n ' · 

' . A · O Sn. Cnuz MACIIADO :-0 meu argumento meu 
Os Sns. ZAr.AmAs E Po~ti'.EU · - pOJado. caro eoilega é este: aquelles que por uma veneração 
O Sn .. Cnuz MAcn,\no : -:-; .. p~rtan~o, o facto de digna de todo J•espeito, por~lm lamentavel, ~orl{ue 

o voto. mco111pleto na cle1~uo pr11n:~n:~ e completo impedem o p1·ogresso ~o p:uz, acham cons!Jtuc!O· 
na eletr.ão se~:md:u·;::, cm sele Jll'OI'lllcJas que ape· naes até as tintas, as Vll'gulas o as fórum dus letras 
nas por sua JIOJllllat'üo d:lo dous deputados, favo· da consti!uir.:1o e por ist.o entendem que o art. 90 e 
J•ecei:Cif\ a I'Cpres~nl!!r:ío da mi_noria n:~s assemb}éas todos aqnelies que. respeitam- li eleição n~ g~áo 
provmc1acs- fot · conser1uencm da !e1, mas nuo o primaria e secundano, são de natureza const1t nmo-
Jlm dclla. . . · na!, o só podem ser revogados pelo poder cons~i· 

O Sn. ZACAIUAS : -Apoiado. tuinfe, n:io podem querer .re~ogar um pl'CCAJfn 
. . r.xpresso do ar!. 43 ·da cons!J!Uiç«o sohre a r.cdll-
0 St~. Cnuz MACHAD?: -;-· · • nem o·mohvo que posicão do senado, e revogar r,oJ' meio de um regu· 

detormn~ou o corpo leg1sl~l~vo a. mm_Hlar snstenlar lamrnto que surgi o ao pu&lico sem ser pelo poder 
o. v~to mcompleto na e.Jmr·ao·prmJaJ:Ja dessas P,l'O· legislativo? Perdoe-me 0 venerando ex-ministro do 
VIIICia~, em que o v~to IOC91llplefo nao çra poss1vel Imporia, este acto de s. Ex. Íll\'olve grande res· 
na ele1~:io secnndam1. CrCJo ter . enunc1.ado o meu ponsa!Jilidaúe sua, porque a solidal'iedade, politica 
pensamento de modo que ~;lo seJa prec1so u~ar de n~o podia levar ao ponto de obrigar os seus set~ 
outras.· formulas, porque faltam-me os me10s de collegas a examinarem 0 regulamento: este acto fo1 
enunmar-me. um g1·ande attentado de S Ex. (Apowdos da oppo· · 

O Sa. Z.tc,\tuAS:- Púde variar de argumento, síçlio líbcr.alJ 
com tanto que Jmta sempre no mesmo cravo. o Sn. SILYE!ll.\ Lono : -E 0 paiz o registrar:\ 

O Sn. Cnuz MAcnAoo: -O nobre ex-ministro como tal. 
esqueceu-se que era executor, foi legis!auor, e o Sn. F. Ocl'AVIANO: _E' do ministeriv, na:o ó 
tanto que as razões que el!e allcga são do Sr. vis- só do Sr. ministro. 
conde do Bom Retiro, a quem muito estimo e 
respeito, mas que eom granlle pczar meu· ó uma O Sn. Cnuz MAcnAoo :-Politicamente a respon · 
das grandes oolumnas úo mundo antigo que sus- sabili<lade é <lo ministerio, mas legalmente é de 
tentam 0 Olympo. . . quem reforentlou o acto. Nós· comprehemlemos o 

systema de parlamentarismo, não pOílemos levai-o 
O Sn. ZAcAmAs : - Ah I eu bem p~nsava · · · · silo ao ponto d~ exigir que. todos os sete ministr~s exa· 

nebulosas.··· . minem as cu·cumstancms de sua pasta espectai. 
O Sa. Cnuz MACHADO: -0 Sr. visconde do Bom o Sn: F. OnTAI'IANo:-Neste caso na:o é um acto 

Retiro esqueceu-se nas suas razões de que acon· pequenino, peculiar a um ministro, c um. acto do 
selhava a um executor .e n:To a um legislador.·· ministerio todo. 

O Sn. F. Ocnvw!O: -Apoiado. o Sn. BAnKo DE CorEGIPE (Íninistro da(azenda):-
o·sn. Cnuz MACHADO :- .... taes raz(les, são Apoiauo. ' 

de j·ltre constituem/o e de Jure constittwndo sobre o Sn. F. OCTAVIANO: _Todos os ministros são 
que nós não poderia mos legislar, porque nós somos culpados. 
Jegisladore> ordinarios e pela constituiç,:To do impe 
rio só os legisladores ~onslituintes, pollem reso!ver O 811. a,\ll1o DE CoTEGIPl•: (111inistro da (azcnda) :-
esta quest:to da dtvel'sHlade de molhado de elCJção Sim, senhor. 
para senadores o pam deputados, segundo o ex- o Sa. Cnuz f![ACI!Aoo : - E' por estas o outms 
pressa preceito do n1·t. 43 ua constituiç:io; se é faltas que o nobre ministro, com as mais puras in· 
que este artigo é constitucional, como entendem tençõcs, querendo fazor .o bem do paiz, mas .o yai~ 
todos aquelles r1ue julgam constitueionaes os arli· mio qt1ore1Hlo receb~r o bom que o nolll'e muustro 
gos que dizem respeito a elei~ues, motivo porque se preten<lia fazer, excitava reclama~.Cies' a. ponto do 
oppoem a que este pniz tenlm o direito de se eleger os collegas verem-se obrigados a pedu·om a fi· 
por 111eio de seus capazes o directamente ... · neza de tleixa1· o minislodo. 

o Sn. F. ÜC'I'A\'IANO: -Apoiado. o Sn. CUNHA I~ FIGUE:IRimO: -Isto e h·islo I 
O Sn. C1wz 1\!ACHAno: -Declaro que está consi· V. Ex.. nrro veio para a trihuna com animo cava· 

gnado cwum discurso meu no senado, que só con· llwiroso; tl ll·isto. 

-
i 

,"'' ' ·' ' n.l.~~...r 
•1-;;':1' 

' 
I 

/1!:, 
I, 

' ?. 
I, 

. ' 

' 
'I 
I 

~\;~ 

I 
'I 

I. 11 " 

' ,.,. ; ' 



-

I 

I 

: ' 

.A.NNAES DO SENADO 141 
O Sn. Cnuz MAOH.~uo:-V. Ex. revelou-se de tal 

sorte que· o nosso decano do· senado o nob1·e 
preshlento do conselho teve de dizer a Sua Alteza 
~ue v .. Ex. sel'ia a. causa de um descalabro. Nilo 
laço sen:ío repetir em phraso mais doce a expl·es· 
silo ·do clcscalabi'O. Ora. se V. Ex. tornava-se causa 
do descalabro, Mr porque n:Io andava bem nos seus 
actos, vi~to que excitavam reelamaçaes. 

O Sa. CuNnA E FIGUEIREDO : - Não se faça écho 
dos conjura1los. · 

O Sn. Cnuz MACI!Ano :-Não sou écho dos con • 
jurados e nem pertenço a nenhuma conjuração ; 
sou um simples senador do Imperio e nesta ca· 
deira tenho dado p1·ovas de que aquelle carregume 
partidario que se me attribuia, ntro existo .. ; · 

O Sn; Cnuz MACII.loo : - O nobre ministro vem . 
revelar· nos que to<lo este systema eleitoral n«o 
passa v a de alchimia o quasi que o chamou systema 
do embuste o da logração. 

O Sn. PoMPKu : - Apoiado. 
O Sn. Cnuz MAci!ADO :-Espantei-me porque, 

comquanto um illustrado membro do gabinete ~5 de 
J~nho entendesse que a eleição directa não. po~ia 
amda SOl' uma verdade no paiz, elle todavia dis
se que deviam os adoptar esta lei como . um expe· 
dionte necesMario. 

O nobre ministro adhe1·io a esta necessidade; 
achou que a lei era o melhor meio na occasiito 
presente. O nobre barão deCotogipe tinha sua opinião 
assentada; entretanto foi sincero, revelando que a 
lei nilo ora sua opinião, mas era a unica posslvel na 

O Sn. Po~rPEU, NusES GoNÇALVES e ouh·os Srs. occasião, o, se era a uuica possível na occasiilo, 
senadores : _ Apoia<lo. em um meio bom de poder obter-se algum melho· 

ramonto nas circumstancias actuaes, emquanto não 
O Sn. CuNH.~ E FiaUEmEno:-Julgue-me V. Ex. viesse outra, como, pois, um ministro, que fez 

como me julgava quando eu era presidente de parte deste gabinete, póde dize1• no parlamento que 
Minas, pois que não mudei ainda de intenções. esta lei foi simplesmente uma· alchimia? O Sr. ba· 

O S C •r N" 1 t rão de Cotegipe mio é o· ministro do regulamento.· n. nuz ., ACII.\DO :- ao posso. amen o , . . 
que V. Ex. fosse a causa ele muitos desgostos do · O Sn. SILVEinA Lono: -E o Pl'l!lleiro culpado 
ministerio do Sr. Duque de Caxias. e esl:i sustcutamlo esse escandalo. 

O Sn. CUNHA E FIGUEIREDO :-V. Ex. então era O Sn. Cnuz MACHADO :-Se quer que diga a ver-
. o registrador dos desgostos? dade, cu direi que, se ellc fosse eneal'l'ogado do 

regulamento, havia de examinar melhor. 
O Sn. Cnuz I!IAcnAiio :-Foi um neto de alta 

politica, de alto tino c sabedoria do ministerio, O Sn. SILYE!IlA Lono :-,.Est:l enganado. 
e honra soja feita ao <lirector deste gabinete, o no· O Sn. Cnuz MAcHADO: -S. Ex. assistio á dis· 
bre barão de Cotegipe, que assim salvou o minis· cuss:io, ,tomou parte nella e ahi acharia os elemen· 
terio. tos logico o historico para confeccionar o regula· 

mento; mas todos comprehllndcrnos que os objectos 
espociaes do uma pasta são estudados especialmente 
pelo respectivo mmistro.· 

O Sn. CuNnA E FmuEmEoo:-(com (orça):-Se 
V: Ex. quer se tornar procurador tlo mi!listerio, 
apresente a procuração, que eu respondel'el. 

O Sn. Gnuz MACI!ADO :- A minha p1·ocuração 
es!il, nesta casa, na constiluiçrro; é aquella que 
V. Ex. e eu recebemos do povo, que nos delegou a 
defesa de seus direitos e de sua liberdade, a exe·· 
cuç:ío fiel da lei, a satisfação <los intel·csses pu
blicos· o a censura aos erros da administração. Esta 
é a procura~:io. E' uma carta que· n:Io ~e guarda 
nos carlorios, quo mio se põe nos arch1vos, que 
não so occulta nas gavetas, que est:l publica e :i 
face do paiz que a homologa, sancciona e julga se 
tem sido bum executatla ou não. 

O Sn. CuNHA E FIGUEIIIEDO :-Articule os fados 
n:to bastam palavl'ões, nem termos vagos ... 

O Sn. Cnuz I!IAC!IAno :- A occasi:to · não tl 
propria. 

O Sn. CuNHA E FIGUEmEoo : - Pois quando 
quizer. 

O Sn. Cnuz M.tc!I.tno : - .... mesmo porque 
eutendo quo alguns actos n:io devem mais ser pt·o· 
!'ligados, porrrne, ou j:l foram cassados, ou vrro SOl' 
rcconsilltH'atios omlionclicio do paiz. 

O Sll. CuNHA E FIGum111mo : - Cassados I Est:l 
Jwu.1 I j:l sui quu o nouro .senador mio lem fados a 
arlwular. 

E por mais que se invoque o principio de soli<la· 
riedade, lembro o nome do nob1•c ministro do 
Impm·io, por amor da argumentação. O que, eu 
accuso e o acto c wio a pessoa, tanto que, se se 
tratasse lle uma accusar.:Io formal na camara dos 
deputados, eu invocariá o art. 3• do cotligo. cri· 
minai ; daria meu voto, para que o nobre nunistro 
não sofli·esse cousa al~uma, porque estou certo de 
que S. Ex. não teve mtenç:Io de ferir a lei ; fun· 
dou-se em pareceres, embora consultivos, nos ctuaes 
razoavelmeute não se devia fundar ..• 

O Sn. F. OcTAVIAN0:-0 Sr. Iostl Bento foi ven· 
chio nesta questão. 

O Sn. Cnuz I!IAcnAno : - O Sr. vi ~conde de Ja
guary deu opinião contm, cu doi. Ha muitos outros 
votos que não tenho o direito de revelar. 

O Sn. CuNHA E FIGUimtEDO :-0 Sr. visconde de 
Jagu:u·y nffo deu pal'Ocor escr!pto. 

O Sn. Cnuz I!L~cuADO : - N:lo deu, porque uno 
ora da sect~fio; não tratamos do voto formal mu 
secçno; tratamos da opini:io dos homens a <JUeiH 
V. l~x. dignou-se de ouvir. 

Sr. pt'OSlllento, oeeorrc-mc a respeito desta •ruos
t:io, mr modo do enunciar-me, que Jka ao alcance 
de todos. Pergunto ao nolJt'O ox·minislro do l1u-

·' 

• 



___ ....... 

.... ·.j· ·· ... 

:j 

ANNAES DO SENADO 

perio :-0 lerr.o esta v•• no projecto da camam dos 
deputados na eleição primma de senadores ? 

Ha ~roposições no discurso do nobre· senador 
pelo R10· de Janeiro, com as quaes n~o me con· 
formo. O nobre senador, lendo o discurso que eu 
proferi na sessão de :13 de Setembro de :l871i, para 
·jastifiear em 3• discussão a minha emenda, que 
tavia sido adoptada em 2•, por suppor !JUe 

alguem tentasse supprimir na 3•, como declarei no 
discurso, isolou paJayras e dellas tirou argumentos, 
quando não se póde interprehtr minha intençao, 
senão lendo o contexto todo do discurso. 

O Sn. ZAcAmAs :-Estava. 
O Sn. Cnuz MACHADO :-Se n;lo estava, a cama· 

ra elos deputados mandou para aqui um monstro, 
isto é, a elei('ão de voto integral primaria, para na 
vaga de um senador Yotar-se em dous nomes e na 
de dous ~enadores em quatro nomes. Logo, estava; 
r1uem o !irou ? 

U senado não tirou, e, portanto, sem embargo de 
rJUalquer lacuna cle numero, o terço que estava 
dantes deve estar. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Isto é irrespomlivel. 
O Sn. Cnuz MAcHADO : -A falta do n. !l já ex· 

plilruei. A mençao expressa do n. 4 era para fazer 
sentir que os eleitores especiaes não são co:npc· 
tentes para organizar mesas; mas quando ·essa falta 
se désse ... 

Õ Sn. ZAcARIAS : -Que não se deu. 
O Sn. Cnuz MACIIAoo : - . , . não podia propor· 

cionar argumento para uma çntidade chamada lacu· 
' na, po1·que o texto J:i estava-o modo de proceder 

á eleição, :i formaç:lo da mesa; para a Jorma•,ão 
das mesas a referencia do n. 4 e para o modo' de 
proce der a eleição fossem procurai-o no n. 9. 

Peí'O a to!los aque!Jcs que se interessam no 
debate desta materia, attenr.ão pat·a este argumento, 
que. ( talv.ez Cfl es~eja enganado) é pam mim um 
Achtlles, trrespomhvel. Dou de baJ•ato que houve 
lacuna do numero 9 ••• 

O SR. ZACARIAS :-Que não houve. 
O Sn. CRuz_llfACHAno:-... dou de ~arato que e'sta 

lacuna suppmne o texto, quando altüs o texto está 
expresso, o modo de proceder-se :l elei.,ão prima· 
ria é o mesmo,e que não seja valielo o argumento de 
que. usei; o que res~lta da força logica do argumento 
tle mduc1oão da onussão do n. !l é gue, se o senado 
m1o fizesse emenda nenhuma solít•e a eleir.ão so· 
cundaria,persistia a eleivão primaria de senadÓr 'pelo 
voto completo, porque o argumento de inducMo não 
!leve ser charuado para uma occasi;io dada, deve 
coexistir com a omiss;io; essa omissão existe no pi'O· 
jecto da carnara dos cleputados; logo, se esse au~u
mento é valido, é valido antes da ementla do senallo. 

Este é o argumento mais fot·te contra os alle~ado· 
res da lacuna ; n<io viram que tal lacuna não resiste 
a este argumento. 

Dou de har·ato, repito, quo ha1•ia lacuna, tjUe 
a omissão do n. 9 importava matar o texto. 
Pergunto : esse m·gumento de induc~tio deve 
"o-existir com a omiss;io 1 A omissão veio da 
"amam dos deputatlos ; logo, antes da etuentla do 
Henado, o. ar·gumonto deve vigorar·, porque co-existe 
eoru a omrssão; segue-se que, se o senado ufio ap· 
provasse a emenda, m vaga de um senador, se 
tlevi1t votar, conformo o projecto, em tlous nomes o 
na de tlous scnarlores em rruatr·o nom~s. sontlo a 
clci!,'<lo JH'im~ria por voto •:omplelo, o •tuc sci'Ía um 
a!Jsunlo ; logo o a1·gumenlo tle iniluct\ão de natla 
vale, JlOI'IJlle tlar·sc·hia o inductw ad absnrdnm, 
'lue t\ urua forma logiea !lo argumentar. 

Disse o nobre senador que eu declarei que n:Io 
podia conceber o voto incompleto na eleiç:Io secun
i:laria de senador senlio pot• amor da symetria. Foi 
uma c?nsidera~i!o ~or demais que apt·~se!ltei, "!as 
ni!o f01 a razão prmcrpal. A razlo prmc1pal fot o 
preceito ewresso da constituiç1io, ~ue manda fazer 
eleição por província em lista triphc~. 

E uma consideração connexa, concummitante, 
não póde ser desentranhada do corpo de um dis
curso, para della se tirar consequencia contraria 
ao todo do discnrso e tamhem à integra da prppria 
emenda. 

Disse mais o nobre senador que eu havia decla· 
ratlo no meu discurso que, quanto ao senado, n:Io 
se devia admittir o principio da· representação da 
minoria. E' uma vet-.lade, não só porque a con· 
stitui~ão quer que a lista tríplice que tem de ser 
presente :l cOJ•õa seja a expressão da maioria, quer 
a lista organize-se por combinaç;Io tle todos os 
partidos ou de um só, como porque além do pre· 
c~ilü constitucional, havia altas considerar.Oes 
politicas, a que me referi no meu discurso. • 

Agora revelo mais um pensamento que ent~o não 
apresentei: sem faltar ao respeito devido ao monarcha. 
illustrado que temos, e sem que a hvpothcse po~sa 
recahir nelle, pergunto: não póde haver um mo
narcha que tenha um partido seu, que esteja em 
minoria no paiz, e que com este systema da repre· 
sentaç:lo d:t minoria na eleição secundaria de se· 
nador, tenha sempre occasião do pdr cm terceiro 
Jogar da lista um candidato seu, que seja escolhi· 
do, vindo o senado a set• composto de ,homens 
tle seu partido, eleilos pela minoria do paiz? 
Ptu·•rue ainda quando a força dos acontecimentos,. 
ainda quando o~ grandes factos publicos, fizessem 
com que empunhasse o leme do Estado o partido 
nacional cm opposição ao roi, desde que o rei ti· 
vesse a valvula da representação da minoria, tendo 
a minol'ia sempre o terço nas listas triplicos, o 
senado sel'ia tirado elo seio tio partido da minoria 
e 1ião do partido nacional. 

Eis ahi o grande perigo CJUC traria o principio d<L 
representa•·.ão da minoria 11<1 eleição do senado, 
po•·quo, átém de ser uma oll'ensa expt·cssa ao 
sabio preceito da constitni('fio, quo quer que 
a eleiç1io seja em lista ll'iplice por províncias o 
•1uo represente a opinhlo da maiorh do corpo 
eleitoml, ia convertera cor~a em arbih·o dos 
pal'lidos, o em um reinado, como aquclle que 
acabo tle suppor, e de que, creio, Deus nos 
Jivrar•:i, podc•·ia dar Jogar a qno o senado se tor· 
uasso um sophisma vi v o •lianlo tio paiz, tiran· 
do-se selllJH'e do tOJ'~'o ca!lllitlatos, uão represou· 
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tantes do .. grande partiu~ .nacional, que estivesse O Sn. F. OcTAVIANO: -E na occasirro comp~· 
em oppos1ção a uma pohh~a como a de 1orge ·IV. tente. 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO dá um aparte. 

. O Sn. Cnuz MACHADO: - Estas considerações 
nfio teem nada com o i • grào. Ernquanto V. Ex. 
nlio revogar o art. 43 da con>titui~fio, ha do por 
força sustentar na e!cicão pl'imaria de senadores 
o· mesmo methodo que ao poder legislativo aprou
ver mar~ar para a eleição !le deputados. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-0 mais sel'ia o exercício 
de direito do petição para nos ser transmittida, se 
as mesas benignamente se prestassem a isto, por· 
que ellas n;1o toem altribuiç:io de decidir sobre um 
l'egulamonto. 

l'ortanto, senhores, não podemos justificar uma 
usurpacão, já n:io do poder legislativo ordinario, 
porém ·do poder legislativo constituinte, com o 
supposto consenso. O Sn. F. OCTAVIANO:- Apoiado. 

O Sn. Cnuz MACHADO:-E, .senhore~,não se ~are· 
cia de -lei nenhuma. Bastava a nossa grande lei 
coustitucional desde que o podor legislatil'o dis· 
sesse: "que a eleiç<lo de eleitoJ•es para deputa· 
dos será feita de tal modo•, ipso ,im·e, ipso facto, 
estava determinado que a eleiç11o de eleitores para 
senadores será feita do mesmo modo ; não c:u·e.
cia !le lei nenhum<r, porque, quamlo houvesse c•sa 
la~una litteral, n<io havia lacuna legislativa, por· 
que a lacuna estava suppl'ida pelo dogma consti· 
tucional, emqunnto não for revogado pelos pOlle· 
res constituintes, de que a eleição de s.•nadores no 
l• grau é em tudo identic:L :i dos deputados c no 
2• gráo éom a dilfcren(:a de lista triplica por pro
víncia. 

Desde que o corpo legislativo de~retasse uma lei 
estabelecendo que o methodo da eleiç;io primaria 
para deputados fosse por 1~unicipios, P.01: paro~hia~, 
por comarca~ por pi·ovmcJas, em comlcJos orgam· 
zados, por meio de ac~lamação ou de escolha dos 
grandes proprietarios, não carecia pl'onuncinr mais 
uma só palavra sobre a eleição primal'ia do senador, 
porque IJlSO jure, ipso facto, ex vi do art. ~3 da 
constituição, estava estabelecida a mesma base para 
o senado. · · 

Negar-se :\ isto 'I porque? Só por uma Jogica de 
occasião. · 

Sr. presidente, eu não quero senão tratar da· 
quillo de que se mo diz ser o autor, porque, na 
phrase 110 nobre ex-ministro !lo Imperio, sou o 
autor do barulho. Limito-me a esta osphera ; mas 
não posso deixar de protestar contra um argumento, 
que realmente não tem applicaçi!o ao caso : o silen
cio e o consenso. 

O Sn. SILVEIRA Looo :-Isto é engraçado. 
O Sn·. Cnuz 1\IACIIADO :-Quem é que teria di· 

rei! o· de ·reclamar? Os cidad1ios votantes apenas 
usariam do direito de petição, e perante quem 1 
Perante as mesas parochwes, que não Icem a attri • 
huição de decidir, e que qu~ndo muito aceital'iam 
essa petiçlio para transm1tlll·a ao poder compe
tente? 

Queria-se .P.i'Otrsto 1 O quo entendeis por protesto? 
E' uma manii'ostaçao contraria a um preceito, clfo· 
ctuada perante o poder, quo tom a faculdade do ~lc· 
cidir. Eis aqui o protesto perante o senado; o UlliCO 
protesto que se podia lovantm· era aqui; pi·ott'sto 
completo, po•·que estava revestido do mandato da 
naçao, era feito perante o tribunal, que tinha a 
nttl'ibui~1To do deeiclii·. 

o-sn. SILVEIRA Lona: -E' um sophisma, que . 
nilo vale nada. 

o sn:. Cnuz MACKADO :. - o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro,· que se encarregou de ser relator 
da com missão, ve1o ainda altegar uma raz4o, que de 
certo modo tem os laivos de um topico do parece1· 
do Sr. 1'isconde !lo Bom Hetiro, e que se aeha e.m 
contradicção com o pensamento que dicton ·a repre
sentar.;io das minorias. · 

Dis'se elle que o systema das minorias na com· 
posi(:<io c:la lista triplica .fiaria .Jogar ao triumpho 
elos candidatos menos dignos. Entretanto a com·' 
missão do poderes, em o seu pm·e.-.er, se a 
memoria me não falta, embora não cite tex
tualmente as palavras, asseverou que o concurso 
dos dous parliclos, dando a ambos quinhões na 
eleir.;io, fal'la com que elles fossem ma1s esmerados 
na êscolha de seus candidatos e mandassem ao 
parlamento o seu melhor pessoal 

Agora, porém, parajust1ficar-se o preenchimen
to da supposta lacuna o nobre relator da commis·· 
são veio asseve1·ar-nos que o systema da represen· 
tar.ão das minorias na hsta senatorial daria trium· 
plio a candidatos menos dignos. 

Não quero, S1·. presidente, fazer insinuações que 
possam ofl'emler a terceiros; mas naquella expres
são elo parecer do S1·. visconde do Dom Hetiro, 
contra que reclamei, quando o nobre ex-ministro o 
leu se enxerga o dedo do gigante. 

O Sn. SILVEmA nA Moru:-Sem cluvida. 
O Sn. Cnuz I'IIAcHADO:-Entendia-se que a par· 

ticipa~ão da minoria no corpo eleitoral iria excluir 
os ca1Ídidatos mais dignos, isto ó, iria pilr em pe1·igo 
as consignações qu~ ~lo llio de Janeiro c~stumam 
partir pam as provJ~ICias, p~rq!w se rec~1aya que 
os lidadores do partHlo provmcial em maJOI'Ia, que 
a seu pezar, para não perderem as graç11;s do po_der, 
se 1'es1gnavan1 a occupar Jogar secundar10 nas hstas 
triplice~, teriam uma valvula pela qual se podassem 
ostenta1· em toda a sua autonomia, e assim o candi
dato mais digno, scilicet o candid:tto consignado, cor· 
ria perigo. 'l'enho, pois, mz:lo em dizer ex d(qito gi· 
aans ... De sorte que, senho•·es,o tal pi·eonchimento 
ila supposta lacuna, a annullação da l~i, elo voto le· 
gislaliYO para que houvesse votação. incompleta 1~a 
eleiç:lo prunal'ia, tinha po1· fim a elniç:lo dos ca~d.i· 
dos mais di~nos, isto é, tlaquelles que, como d11.1a 
1'acito, solitudinem f'aciunt, c•t lJ«Celll appellant. 

Queria-se supportar apenas! ons quo co~du?.issciu 
o (Jangud para esta casa, c se podr.ssc thzer : " i\ 

'" 

i'' ,. 
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"' 
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lista triplico so compõe do mim, do um annoxo a taclo prali~ado pelo nobre ex. ministro do Imp'erio, 
mim c de um 3• annexo a mim. " que el,Io seJa sustentado com o rotulo de inlerprolaçlío 

Eu falia por supposiç:Io, simples supposiçilo, doulrmal, a pretexto do que este rotulo impede 
porque na eleição de que t1·atamos o candidato é o senado elo deliberar cm contrario, porque esse 
um dos mais dignos que a província de Pemam· acto com o titulo de iuterpl·otaclío aulhentica só 
lmco podin aprcsentar; sua vota~ilo foi Ião esplcn· póde ser revogado pelo corpo Jégis!ativo, im~orta 
dida que, se cu podasse esquecer· me elos prec~itos a suppress1lo da g1·ande attJ•ibuicão conslitucJOnal 
Jegaes, prestava-me a ir recebei-o neste recinto, que o senado exerce c tem exercido sem esse obice. 
sua eleição· é na nctuali<ladc :L expressão mais . O honrado membro da commissão, senador pelo 

. nobre, mais eloguente daquella pl'Dvincia. ~·o do Janeiro, para sustentar o acto ministerial 
N<Io me relu·o directamente aos candiaatos mvocon lambem argumentos produzidos na dis

actuaes, muito menos ao candidato do cuja eleiçilo cuss:To da lei; c como provou elle esse asserto? 
se trata, e até sinto !{UC esta eleiç.ão fosse collocatla HecOJ•reu ao discurso que proferi a t3 de Setembro, 
em primeiro Jogar, {!anelo occasião a travm~·se nella atrophiand~·lhe as p,hra~es; .mas n~o se lembrou 
o debate sobre questões communs de natureza ~re- do o ler . mlegralmcnte no ponto mais expresso, 
liminaJ•, questões que se prendem aograndeprillcJpio mais attinenle á questão; não se lembrou dos dis· 
que sustenta o senado deste paiz - a sua legiii· curso~ proferidos na outra camara pelo relator da 
midade. Tirae ao senado a lugilirnidade que ellc comm1ssa:o o Sr; Joilo Mendes de Almeida, que 
estará bem perto da rocha 1'arpeia,de que serà. aceentuou bem o.sentido do a_rt. gi n. i, sem em
precipitado. (Apoiados) ba1·go de lá não estar o n. 9, de.clarando que 

1'ambem se tratou aqui de uma questão, que não o ~etbodo de eleição de sena,lor no gráo pri
póde ficar sem protesto : para sustentar um acto ma•·•o era sempre o mesmo, como eslava expresso 
ministerial se quiz atacar. a gmnde altribuição que no § 9.• Por que não recorreu S. Ex. a essa dis
tem o senado 1re verificar os poderes de seus mem- cussilo da cam:u·a dos deputados? l'or que nao re· 
bros, de sorte que, guando o poder executivo de- cor1·eu :1 integridade do meu discurso? Por qüe 
terminar um acto oi!ensivo da lei e da constituição, não recorreu ao discurso p1·oferido pelo nobre 
como este é,. o senado respeitando o embusso, o ministro da fazenda, que disse que, com quanto 
involucro, a capa da inlerpretaçi!o doutrinal, deve nilo sympathizasse muito com o voto incem
curvar-se a esse acto, embora praticado contra a lei pleto, como senador, como ministro,· entendi:t 
e a constituição, porque a tal interpretação dou· que aquelle systorna devia ser aceito tal qual ? Re· 
trin:tl isto é a tal usurpação do poder legislativo, corresse S. 'Ex. a essas fontes e veria que o nobre 
a tal infJ•acçilo manifesta da lei do preceito cónsli· ministro da fazenda, adoptando o projecto tal qual, 
cional, não póde ser revogada senão pelo poder apenas podia sujeitai-o :lquella mtlca alleracilo, 
legislativo. quo foi decretada {leio senado, e não . á ,outra 

Isto é um.sophisma, Sr. presidente, que, se fóra qualquer .JUO ao ministerio approuvesso fazer. Se o 
adoptado em toda.a sua extensão, importaria nada nobre el(·minislro do Imperio se lembrasse das 
menos do que pretender o govemo annullar comple· pal~vras proferidas, então, na discussio desta ·nla· 
lamente a altribuir.ão que tem o senado de verificar ter1a, taes IJUaes o foJ•am, não t~ria cert~menle 
os poderes de seu·s membros; e ipso [acto o senado cogitado alterar, phantasiamlo lacuna, .um .systema 
vina a ser apenas cbancella de actos do poder exe- expressamente consagJ"ado na lei. 
cutivo, que tem força obrigatoria, força superior :l Sanhores, ha outros que argumentam·deslo modo: 
lei expressa, força superior aos preceitos da cons- " Eu sou um juiz isolado do mundo, tenho 'a lei 
tilnição, porque o senado, verificando poderes, não diante dos olhos, não ouvi 'a sua discussilo, e 
póde revogai-os I quero executai-a; leio o n. i do arl. 21 e vejo: A 

Senhores, um acto não podemos revogar de in· formaçilo das mesas o modo do cleiçilo ser:to do 
terpretação doutrinal da:!a Jlelo poder executivo com conf9rmidade com o n. 4 deste artigo ; leio o n. 4 
a forma de revog:~ção; podemos, porém, revogai-o e veJo que trata da formaç:to do mesas, logo na:o 
dentm da orbila de nossas attribuiçaes, exercendo o. acho methodo para para proceder á eleiç.1o prima· 
nosso direito de verificaç:To do poderes. O senado ria; .sou obrigado a executar a lei e·nfioachando 
faz como o tribunal que receba um aviso .e~pressa- outro molhado lanço mão da lei do t8i6.n-Digo eu : 
mente contra1•io :1 lei; rol'oga·o no facto SUJe• to :l sua se mTo vedes no n. 4 senilo formação de me.ças e 
attribuicão, não se arroga o direito da formula de não modo ele eleicão, bem deveis conhecer que 
revogac:iro. (Apoiados) o n. 4 não foi refeJ:ido para reger as phnso-modo 

E' o'qne entemlo q110 devemos pralit1ar. Em nosso de eleiç:To- mas sim a phmse- formaçíio de me· 
paiz infelizmente o principio contrario Iom vogado sa,s;- ç se o modo de.elcição não tem referencia 
o matado toda a jurisln·u!lencia, atacando a compe- gue o reJa procurae o m·tigo que est:l expresso. Se 
tencia do poder 'kgis al.ivo, com a logica de alguns haveis de pi'Ocurar suppl'imento em .uma lei rovo· 
dos nossos homens de Estado, que n:io consideram galb, procurac na mesma lei vigen:t', o quasi sem 
as questões nem as r~laçõcs. Nesta coufo•:midado é voltardes a face o a mao haveis d,! encontrnr afie
que se sustenta que o senado ntlo deve ver• ficar com re~ondo-se-vos .ao tacto e àYisla o § 9", que deter· 
pleno direito a eleição do seus membros, deye ler mma que a elo1ç11o <!e cleitoJ·es seja feita pelo voto 
~omente a ~:•·ande honra de se limitar a reconhecer incompleto. 
os senadores feitos poJo poder oxoculivo. Recorre•· neste casõ :i lei de 18~.Q ,; o moswo 

l'orlanto, sonhores,quei·oi·-so que subsisla o atten· gue se algucm sentado a uma mesa c senlimlo a 

:~ 
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.f.1lta. de um prato que. ahi clcvia estar, om vez do 
Jli'Oc~ll'al-o. no aparador fosse procurai-o·. na casi! 
alhcm. (RISO,) • · 

O Sn. ZAcAni.lS :- Quando voltasse achava o 

V t! o senado que elementos historicos para· com· 
haler o acto do 81·. ex-ministro do lmpel'lO sobram 
o superahundam de (oda . a· discussao havida em 
ambas as camar:is. 

jantar fl'io. O Sn. Polir:m ~-E disse o relatorio da commis-
s~o que ninguem reclamou, que houve cons_enso 

O Sn. Cnuz MACHADO: - Por conseguinte esse geral! . 
juiz IJ.UC se suppõo isolado do mundo, que não 
assistia ll discussão, e que ni!o lem outro subsidio Sn. Cnuz MACHAno:-Jil respontii a este ponto: 
seni!o a lei que tem de executar-sB, nrro se acha em O consenso tmir-o, legitimo só pócloser dado pelo 

. clifficuldade nenhuma; é ler e executar a lei,porqne poder que verifica e·não era outão.occasiãode pro· 
achará Jogo o § 9•. Jlecorrer :i lei, revogada seria ferir osso consenso. Os cidadaos que entenderam 
como· se alguem lendo ele fazer uma viagem e preci • que o ministro exhorbilou podiam usar 1lo direito 
sando de um companheiro- para supportar as fadigas de Jll'lição; mas perante quem? Perante o ministe· 
della, em vez de tomar um vivo, que eslava a seu rio? perante as mesas parochias? Não po~iam de· 
lado, fosse a uma sepultura buscar um morto. cidir, apenas seriam transmissores dessas reclama-· 
(RisoJ - ções. O protesto era perante o tribunal que tem . a 

Eis-aqui a Jogica dos homens do Estado no nosso attrihição de decidir das eleições, perante o se· 
paiz, diante da qual todas as sphinges, em um nado ... 
mamento dado,slio comprohen~iVeis, lodosos hyero· 0 Sn. ZACARIAS :-0 unico quo a tem. 
gliphicos silo decifravms, Sylla c Carybide não silo 
obslaculos, e diante da qual lambem sendo ncces- O Sn. Cnuz-MAC!IADO:- .. , poi'IJIJe, protesto gue 
sario, a luz do sol dcsapparcce, as cstrcllas não não é apresentado. áquelle que o tem do att,endcr, 
,brilham no firmamento, nem 6s campos s~o cober· não_ pode produzu· r~sullado; e se os pt·ot~stos 
tos de verdura. É uma Jogica ele Estado Ctlmo havmm de fazer cammho pelas mesas paro~luacs, 

· aquellasmontanhasmysteriosasdequej:i fallei, sobre -talve.z sonegan~o-se alguns como sone~aram-sc 
as quaes, lll no fim do mundo antigo, repousava a pape1s pa_ra ver1ficaoõ_e.s de poderes, conlorme a!· 
abohocla celeste e azulada. Mas, tudo isso é revesti· guns camlld~tos se que1x~~1; se hav1am de fazer ca!lll· 
do de certa phraseologia dosmatica, imperativa.,.· nho pelas JUntas .mume~paes e .JlP.las secre!ams, 

· · , . fizeram camwho !lu·ecto por mc10 1ios represen· 
O Sn. ZACARIAS :-E 1sso. · • · tantes vitalicios do paiz. Eis-aqui o protesto feit_o 
O Sn. Cnirz MACHADO: - • . . certo serio . . . em devida fórma, competentemente, pcrante,o tr1· 

verdadeiros awspices romanos que ni!o ~e podem bunal que tem de julgar á face .11~ le_i, :í face· da 
encarar sem ri1·. · magna carta que nos rege, a conshtmçrro do _Im· 
· o Sn. ZAcAmAs. _Apoiado. S<io pequeninos e ~crio, o :i face ~~~ acto recente ~~~ ~oder le!f•~~~~ 
quereiÍI sustentar 0 firmamento. tiv~ que dclermmou o modo regu amenta1 ~ •. 
, · 'd . eletçCics, 

O S!l. Cnuz MACHADO : - Sr. pres1 ent~, ·a rcs- 1\las, continuemos com o pcnsameuto . do artigo; 
·pe1to da supposta lacuna n~o posso 1!e•xar. de diz elle : " Seria. mister uma coragem mtel·preta
l'eferir ao senado uma ap~eew~i!o quo. h na •m· tiva propl'ia de JeM, partilhando o proclucto da 
P!ensa .e que me .P-areceu UJ uslada e mm to a propo· caçada pam pretender, que o texto espresso, .claro, 
stlo; d1z esse arhgo : (le~1do) • . evidente de uma lei, lica revogado pelo eng~n~ ou, 

·~.A verdade é que a !e• de.t87~ .(1875) n:to fm lapso da referencia. , Esta forma de exp~1m1r· o 
onussa ·acerca dos ele1tor~s especmes. Basta ler a pcnsainonlo tl completa; o poder oxecuhvo fez 
sua disposiçlio: "A ot•gamza~:to das .mesas paro· a partilha do leáo · prevaleceu-se de um supposlo 

·chiaos para eleição dos eleitores espec1~es, ~ _9nlem lapso; empunhou 'o sccplro legislativo ~JUO .não 
dos tmbalhos c o modo tle pl'oceclm·. a elelfLID tios podia sc1' empunhado pelo legislador ordmarto, o 
e/eitoJ•es ser:io O! mesmos estabelecidos no· § ~" ílüterminou que ;L cleicfio de senador fosse feita JIOr 
deste artigo; O § ~· trata somente !las mesas paro- um modo contnu·io :iqucllo porque s:io eleito~ os 
chiaes; é o § 9•, que trata do modo do proceder.;:\ d0~ulados. . 
eleiçfio d_e eleitores. Deu,-sc, por\anto, um mam· · sr. presidente, ou sinto pl·cifundamento que estas 
festa eqlllvqco na referoncm es(lecllicando um pa· que~tõeR fossem cntcrreiratlas quando s~ h•ata da 
ragmpho que nfio lhe cor•·espon.de fielmente." . eleiçfio do Pernamb.uco, porque, como j:\ disse, _sou 

Islo é, quando hou\'esse cqlllvoc.o na r~fcrcncm, o primeiro a reconhecer a legitimidade d~ candula·. 
·porque cu JÜ disse que i)fiO cat·ccta cçns1gnar ex· tum do Sr. conselheiro João Alfredo Corr~:1 do 
prcssam~nte. o . § 9•, po1s o texto d1spcnsava a Oliveira, a oxponlancidado que manifnstam 9s J!C)'· 
rcfe•·cncm; a !e. a acccnluou sobre o § ~" c _o poz namlmcauos ele tol-o ~o mo rcprescnlanttJ V1lahc10 
em vista, para dar a entender que os elUJtorcs o nfio rnceio quo,' se as m·ms daquella provincia 
c~peciaos n:lo formam mesa ; é este. o pm~samenlo forem eonsultadas, clle so apresento perante o se· 
exlernatlo pelo principal. :mlor deste lli'OJeclo na nado coberto da mesma confiança. 
camara dos deputados, o 11lustrado Dr. Jorro Mendes 0 S ~ . Q ·u 

1 tlc Almeida; consta isl.o de sen_discui'SO qno so :~eh a n. • u.VEIIlA Lo H o .- ue 1 •• usão 
nos Annae~ e que nc1ni foi !~do pelo seu d1gno O Sn. C~uz 1\lACUAuo :-Mnnlleslo o meu pen· 
irmão, o nobre scm((\or pelo l\Iaranll:lo. samauto. Smto rpw um erro do Sr. cx-mimsii'O 
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do Tmperio viesse perturbar o triumpho legitimo do provado licito, c ser· aceito e considerar-se direito 
Sr. Jo~o Alfredo. · constituído. 

Mas se por ventura o seu ado no seu julgamento Sr. presidente, allega-sc lambem que· o preceito 
como gr~nde jury incommodar o candidato com do a1·t. ~3 da constitni~ão n;io é tão amplo como 
urna nora cleiç;io, esse incomrnotlo seril para elle querem os sustentadores da lei quanto ao voto in· 
motivo de nova gloria e não é uma cousa inusi· completo na eleição primaria, porque o poder Je. 
tau a nos nossos annaes: Duas vezes foi annul- gislativo· tem feito leis alterando os diversos modos 
lada uma clciçao de senadores por Pcmambuco, de flleiça:o, 
tratando-se de dous candidatos. Uma vez annnl· .Senhores, o motivo il inteiramente improcedente; 
!ou-se uma eleição do Amazonas, e o eandi<la!o nunea o poder legislativo determinou IJUO a eleiç;ío 
lJUO não foi motivo da nullidade e sim a in· de deputadas fosse feita de modo diverso da do 
compatibilidade de um companheiro· de lista que senador quanto ao processo p1;imal'io; apenas ercou 
n:ío foi escolhido, voltou a este recinto, e occupa eleitol·es especiaes, que na:o s:to, como alguns en· 
dignamente uma destas cadeiras, o Sr. Leitã~ .da tendem, eleitores de outra qualidade. São Ião iden· 
Cunha . .Outra vez o Sr. visconde de Inhommm ticamente feitos como os outros, porem teem o fim 
veio eleito pela província do Rio Grande do NoJ•te e especial de votarem para sc·nadorcs. 
o ·senado, vo1·ificando como juiz severo, porque as Foi creado esse eleitorado especial por causa de 
eleicúes senatoriaes !eem necessidade de julgamento um confiiclo que se deu creio que em i845 entre a 
tanto mais severo quantJ o mandato é vitalício, verificaça:o de poderes feita pela camara dos depu· 
irrovogavel, annuflou essa eleição com ·o que o lados e outra pelo senado sobre umas eleições de 
Sr. visconde do Inhomirim longe de perdPr ganhou, Pernamlmco, porque o senado julgava válidos certos · 
vindo com uma expressão de legitimidade que collegios e acamara dos devutados os julgava nullos, 
foi aceita sem a· menordiscordancia no senado. Duas de sorte que o corpo eleitoral especial c o corjlo 
el~i~ões conjuntas do Ccaril foram annulladas em eleitoral, como nús dizemos,. geral, formava-se âe 
':írcumstancias muito mais melimlrosas, em mu· pessoal diverso, por causa da diversidade das tle· 
dança de situação politica, e entretanto nrro se Ire· cisões. · 
piúou diante da infrac~:to c do <lireito commum Portanto, para evitar este mal, para respeitar-se 
nem da infracçiTo de formulas. Como hoje havemos plenamente a grande attribuiç!lo da verificação de 
de trepidai' diante .de infrac~~o, n;io de formulas, pot!~res confel'ida a cada uma das carnaras, C que 
não de uma lei commum, poJ•t!m de uma lei regula· e poder Jegi~lativo alterou o eleitorado, creando 
uwntar, ou antes do p,receito eonstitur.íonal, do outro que fosse filho de uma eleiçcro diversa cm 
arl. ~3 da constituição I tempo, porém, idenli~t em modo, para gue quando 

este motlo fosse defeituoso, rada uma das. c:1maras 
O Sn. SILV~Il\.\ Lono :-0 q~c ~ala esta gente é tivesse ampla libcr<lade de julgar dos defeitos sem 

não levar cm lmha de conta a d1gmdade dos outros. haver conflwto ou diversidade de decisão, o que não 

O Sn. Cnuz MAmADO :-Eu não pretendia tomar 
pa1·1e nesta discussão; mas, sendo chamado a ella, 
nlío podia recusar-me; o senado comprrhende isto, 
e tenho tratado p1·ccisamente da questão; mas 
tenho lambem motivos para manifestar este meu 
sentimento para que se não supponha que lenho em 
vista embara~ar o triumpho ou a entrada de um ho
mem que prezo em muito. 

Olho para o amigo com expressão de amizade, 
mas olho para a ~on~!iluiçilo com a exprcssi[o de 
r~speito c de obedwncm. 

O 811. F. OcTAVIANO: -Tem fallado muito bem. 

O S11. Cnuz 1\IAcn.<no :-E senhores, o facto de 
se dizer que uma infracção torna-se direito con· 
stituid~,. )l~rqnc não houve rec!nn)a~í!o, importa 
um jli'IUCiplo novo na nossa JUI'ISJlrudencla, a 
)ll'oscripçiTo, não só do crime, como de seus ell'eitos; 
ile so1·te que, se houver um poder exeeutivo que 
supprima a c.amll'a dos deputados e o paiz n;1o 
J•cclamar, pelo seu cstatlo de gucl'l'a ou de aba· 
timento, prescreve esse acto, o nenhum outro rni· 
nisterio poder;\ proceder :l eleiçrro lia camara 1 

Não entendo que pam os grandes attenlatlos 
contra a lei haja, prescriJli!ITO. llavcnl, p1·oscl'ipção 
quanto :l puni~ITo tlo iudivicluo CJUil ú a 1mica 
pres~rij11.fio consag1·ada no nosso tlireilo penal; mas 
ncro prescl'iJl\'ão para tornai' o mttlo valitlo, o re· · 

se dava quando ambas tinham de se-pronunciar 
sobre uma mesma el~ição. , 

Sr. presidente, remato o meu diSCUI'S?, visto ter 
dado a hora, pedimlo ao senado que o aceite como 
a exp1·essão de uma convicção profunda c da sin· 
ceritladc de meus sentimentos, porque ainda n;1o 
me habituei a envernizar factos e sim a encaral·o·s 
c apreciai-os pelo que elles sfio na verdade ; 
ainda liãO me habituei a antepor guaesquer intel·rs· 
ses :l fiel execu·çao <la lei; rcp1to amda n:to me habi· 
tuei a aceita,r a omnipotencia do poder executivo 
em nosso p;uz. 

(AJioiado, muito bem, mmto bem.) . 
O Ol'adoJ· ó comprimcntado pol' muitos Srs. sena· 

doJ'CSo 
Ficou adiada a tliscussão pela hora .. 
O Sn. rnESIDilNTE deu a ordem dia para ~li: 
i" parte-até i hom da tarde. 
Discussão do requerimento do Sr. Ucht\a Cavai·. 

t•.an!i, para que se pe~a ao govemo a correspon. 
deneia officiaf do presidente de Pernambuco, sobre 
a remo('ão do juiz de direito Silva Barros. 

A' i ho1·a ou antes, 
t:ontinuar.ão da discussão adiada do parecer da 

commissrro tla Cons!ituiç.1io, sobre a eleiç.ão de um 
senador pela província •lc Pernaml.Juco. 

Levantou-se a sessão as 3 horas da l.art!e. 
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EAf 2t DE FEVEREIRO DE !877 

rnESID~NCJA. DO sn, VISCONDE DE JA.GUAn Y 

l!llummarlo.-OnoEM oo DJA.- !• parle.-Re· 
querimento do Sr. Uchôa Cavalcanti.- Observa
ção do Sr. UcMa Cavalcanti.-2• parte da ordem 
'do dia. - Eleir.ão senatorial de Pernambuco : 
Discursos dos S1·s. bar~o de Cotegijle, Saraiva e 
marquez de S. Vicente.- Emencla do Sr. Pom· 
pet~.:-Discurso do Sr. Silveira da Moita. 

A's H horas da manhlt fez-se a chamada e acha· 
ram-se presentes 30 -5rs. senadores, a saber: 
visconde de Jaguary, Dias de Ca1·valho, Almeitla e 
Albuquerque, barão de Maroim, visconde de Abae· 
fé, Luiz CCarlos, visconde do llio Grande, l'arana· 
gu:i;barão da Laguna,Jaguaribe,conde tle Baependy, 
Uehôa, Diniz, barão de Cotegipe, Silveira Lobo, 
Zacarias, duque de Caxias, visconde de Muritiba, 
viscomle tle Nitherohy, Saraiva, Pompeu, Mendes de 
Almeida, Nunes Gonçalves, Antão, Figueira deMello, 
Silveira da Molta, barão <ie Camargos, mar~uez <ie 
S. Vicente, Leitão da Cunha e Vieim da S1lva. 

Compareceram depois os Srs. Sinimbtí, visconde 
tle Cara vellas, Fernandes da Cunha, l\ibeiro da 
Luz e Teixeira Junio1·. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Srs. Chichorro, barão de Pirapama, Firmino, 
F. Octaviano, Paula Pessoa, Barros Barreto, Paes 
de Mendonça, Cunha e Figueiredo, Jobim, Nabuco, 
vis~onde do Boru Retiro e visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer· s~.m causa participada 
os Srs. barão de Souza QuCJroz e VIsconde de 
Sua~suna. 

O Su. l'III!SJDENTE abrio a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente c, n~o ha· 

vendo quem sobre ella fi~sse observações, deu-se 
por approvada. 

Não houve expediente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

curei obter particularmente os tlocumcntos, c son· 
do-me elles fornecidos pelo nobre ministro dos 
negocios estrangeiros, torna-se dispensavel o meu 
requerimento. 

o Sn. Po~IPEu:-Peço a palavra. 

O Sn. PRESIDENTE :- E' direito do autor do ro· 
querimento requerer a sua retirada e, portanto, 
sobre isto Mo póde haver discussão. Vou consultar 
o senado se consente na retirada. do requerimento. 

O Sn. Po~JPEU (Jiela ordem) :-Eu qullro subsere· 
ver o r,~querimento do honrado senador por Per.· 
nambuco. . 

O 'Sn. PRESJDBNTE :-Parece que não póde fazel·o. 
O nobre senador póde votar contra. 

O Su. Po~IPEU :-Niío posso ofl'erecer um reque
rimento ao senado ? 

O Sn. PIIESIDENl'E : - Pútle oll'ercccr, mas cm 
occasião opportuna. 

O senado sendo consultado, resolve peht allir· 
mativa. . · 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~! DO DIA 

ELEIÇÃO SENA..TOnJAL DE PERNMIBUCO 

Proseguio. a discusMo adiada do parecer d;t 
commissão de constituição sob1·c a elc1ção de um 
sena~or pela província de Pemaniliuco, 

O i!iir. bariio ele Cotcglpc (ministro ela {'a· 
:enda) :-Sr. presitlente, se a qucst:ío, que tem ot:· 
cupatlo por tantos dias a attcn~ão desta casa, fosse 
tão clara e evidente, como parece a alguns illustres 
senadores, de certo que o governo mereceria a pé· 
cha, que se lhe tem assacado, de haver commcttu\o 
uma fraude, ou cr.raclo grosseiramente. 

A fraude, Sr. prcsitlente, não pótle ser praticada,. 
em quaesqucr circumstanciàs, senão quando cleter·. 
minatla por algum interesse. Aqui, portanto, poclo· 
ria attrilluir·sc a fraude ao interesse politico de 
deturpar o voto, e fazer com que fosse elle pronun· 
ciado de maneira contraria ao que razoavelmente 

Enll·ou em discuss~o o requerimento elo Sr. 
Uchôa Cavalcanti para que se peça r.o governo a 
COI'I'espondencia ollidal do presidente da província 
do Pernambuco sobre a remoção do juiz de di1·eito 
Silva Barros. 

n Sr. Vcbôa CaValCIUltC (pela Ol'clcm) :
Pe\~0 ao senado pam retirar o recrucrimcnto .. Bu 
tinha pD!Jiclo este clocumnnto, porque o nobre so· 
natlor pelo Ceará, o Sr. Pompeu, tinha me p1·evo· 
nido que, quando se tratasse das eleições de Per· 
naml.mco, havia de occupar-se tanilicm de nogocios 
de Om·icm·y e eu então desejava csla1· melhor in· 
formaclo a respeito. 

se devia esperar. · 
Mas, donde concluir-se que este interesso exis· 

tisse pam que o govei'IIO ferisse de frente uma 
disposir.ão legal, que aliás paroco aos nobres se
nadores estar lliO clara? O principio adoptado pelo 
senado, de que o voto inc~mploto não póclesse ter 
cfl'eito na lista elos sona<lorcs, evitava a supposir.rro 
do que a minoria, fossem quaes fossem as circ1im· 
stancias, potlesse incluir um membro de sua pa1·· 
dalitlade na lista do sanadoros, o vieo·vcrsa, que 
o partido conscrvaclor, o mio a maiori~t fosse liberal 
potlesso lambem incluir um tios seus membros na, 
lista lriplice. . 

O Su. Pom•1w:-V. Ex. deixe ficar om discus· 
silo o S'lll requerimento e vamos disculil-o. 

O Sn. Ut:uôA CAVALCAN'l'J :- Perdoe-me. 1\las, 
tenclo h:witlo demora, pot· causa ~lo haver pedido a 
palavm o nobre ~cnador por Mmas Gcraos, pro· 

So interesse podosso haver, seria, Sr. prosiclento, 
o contml'io do que resolveu ·O governo nas suas 
instrucr~úes. Os scnatloros que tinham do ser eleitos, 
t/uando" as instruc~ues fossem publicadas, Ol'am os 
ta província do i'ar:l, Pernambuco, fiio Grande do 
Norte, Paran:l e 1\io Grantle tio Sul. O rcsullat!o 
demonstrou trucom cruatro deslasprovincias, mesmo 
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naquellas onde a lei dava um torço para represen· 
ta~ão de deputados, a illush·c opposi~ão não conse
gmo eleger nem um sú membro. 

O Sn. SILVErM Lono : -Apoiado ; reinou a ver· 
satilidade na maior escala possível. 

O Sn. nAnlo DE Co·rEGII'E (mhíistro da fil:senda) : 
-0 que ó exa•1to, é que a le1 resentia-se de muitos 
defeitos, que foram notados aqui no senn1lo, e muitos 
dos quaes ficaram scnicorrecç~Çl. Nilo admira, por· 
tanto, que houvesse escapado um ou. outro ponto, 
alguma circumslancia, que nao fosse aUendida, que 

O Sn. Sn.vEIM Lono: - O resultado não de· 
monstra nada. · 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE (111i11istro da {a:enda): 
-Portanto, com muito maior probabilidade, s~não 
certeza, o resultado 1la cleiç;to senatorial seria o 
mesmo, se se adoptasse o systema do voto incom· 
pleto pa~a essa elmção. · · 

No Rw Grande. do Sul, onde o partido liberal 
apresentava-se com maior forca, onde na legisla· 
!atura passada venceu na sua totalidade e na pro· 
sente em sua maioria, pelos dous tcJ·ços, o interesse 
do governo seria que viesse um membro do partido 
conservador incluído na lista tríplice, como nalu· 
ralmente viria, assim como vieram os deputaclos. 
Conseguintemente. senhores, a frau1le resultante de 
i.nteresses polilicos e accusação que se não póde 
fazer ao governo. 

Faltou-lhe a intelligencia precisa para interpre· 
tar a lei? . 

Eu seria o primeiro a confessar, Sr. presidente, 
que deste predicado careciam todos os mtJmbros tlo 
govemo, especialmente eu. l\fas~ quando se observa 
que o acto do govemo tem sido sustentado e defeÚ· 
dido por senadores l;ío distinclos, como os que me 
preccdemm no presente debate, pelo menos é me 
licito duvidar que nós lenhamos errado da maneira 
grosseira, que se nos quer allribuir. 

Affigurou-so a alguns illnstms oradores que a 
defesa a quo me refiro, nascia do espírito de par
tido. 

. E sem duvida, uma injustiça, pJ'incipaln1ente, ob· 
servando·so que da parle de outros senadores con· 
servadores exhibe·se opinião analoga ou identitla 
;i da nobre oposir'<ío. Se a suspeic:ío de par· 
ti~o póde ser allegada conh·a qualqÚer ·de nús, 
não Stl devé estranhar, ha de se permittir que a alie· 
guemos lambem a rOSJleito dos nobres senadores. 

desse Jogar a futuras duvidas. . . 
O ponto cardeal, na questão vertente, que me 

pare'ce dever se1· inquiriáo, tratando-se do espírito 
tla lei, é qual a intenç~o e o fim que teve o senado, 
supprimindo o voto incompleto na eleiçtlo sena· 
to ria!. 

'ferei para isto ncccssilia!lc, Sr. presidente, ·1le 
referir, posto que me seja custoso porque nunca 
desejo cançar a altenç:lo do senado, alguns factos, 
que preccdCJ·am :í vollt~ão da emenda; que foi 
apresentada pelo illustro senador da província 1le · 
Minas Geraes, que h ontem fallou em ultimo logar. 

Tratando eu ile juslílicar .a lei, disse na'_ses~rro 
de 9 de Agosto o seguinte : . 

~<Se eu podesse oppor·me ao voto incompleto para 
l'epresr.nla(''to das minorias, oppo1··me-ia sem du. 
vida para a composição do sen~do. Não se dá, a 
meu yer, a mesma razão na apphcação do systema 
;í elcJção de senadores, 

" So para a camara dos deputados, para o corpo 
temporal'io refo1·mavel, isto pode ser all"llito, para 
a camara vitalicia será um pouco peri~oso e, sobre· 
tudo, prejudicial para nós conservadores. Vejam 
até que ponto levo a franqueza. 

Os conservadores tecm um principio diverso do 
da opposiç;to liberàl, quanto á escolha de senudores. 

" Entendeis vús, lilieraes, CJUe a escolha da-Coróa 
ó um assumpto sujeito ;i responsabilidade ministc. 
ria! e sob1·o ella os íninistt·os devem ter inllueitcia, 
por assim dizer, decisiva. . 

· O q~e desejo, o que me parece mais justo, é não 
a_pJlhcar essa ~xcepçfio, qu~r a uns,,quer a outros. 
Cada um exprtme sua opuuão conscwncJOsamente, 
e pelo modo que entende. 

Entendemos nós .o Cí*trario, e, assim, o que 
aconlecei·:í no futut·o ? Emquanto predominar a 
opinifío c~llservadorn, a opposição liberal tem 
s~m~r~ mews de fazel'-Se representar na c·amara 
VJtaficm. · · 

Assim, S1. presidente, a questão to1!a cifm-so em Sn. PAMNAGUÁ :-Ao menos em hypothese. 
examinar se a lei que supprimio o voto incompleto o Sn. nAu.i.o llE CornarrE (ministro ele esti'Uil· 
para os senadores é ou não clara, se prestava-se ou aeiros):- Estou fallando em hypothese. Mas quan· 
não á intefli~encia que o governo lhe deu. do vier o predomínio liberal, mto ha conservador 

Por duas fórmas deveremos encarar a q:ucstüo: que pos~a nem por hypotheso ser v~colhido. 
a primeira, inquirmdo qual o espírito da leJ, e sup· 
ponho que uinguom hesilar;í em admiltir como O Sn. PAM .. '\'AGA:- Os factos protestmn contra. 
srincipio de hermeneutica, o de inquirir o espírito o' Sn. UAIÜO DE Co·nwri'E (ministro de cstran· 
ta lei, des1le q:uc sua letra m1o il tão clar11, que gairos).-Os factos prostestam contra este prof.esto. 
evite qualquer mterpmta~;ío, como ali;ls acreditam · 
os nolircs senadores. O Sn. JAGUARinE:- Apoiado. 
~ systema adoptado pela lei eleitoral de 1875 O Sn. DAI\Ão DE CeTEG!PJ~ (ministm do cstmn· 

.solh·ou, na camara dos S1·s. deputados, antes de geiros):- Portanto, na minha opini;to individual, 
chegar ao senado, iunumeras correcções, c .direi se tivesse de cor1=lgir a lei em alguns pontos, o 
mesmo profundas modilica(:õcs. Diversos melhoclos fa1·ia nesse. Mas a opinião do governo ó que passo 
foram apresentados, cada qual mais discutido, la! qual est:l esse artigo. " 
alg~ms :uloptado~ e outros rcpellitlos, sendo afinal Ora, esta opini:To que eu enunciei, sujeitando·me, 
acOJlo o s,ystema do voto wcomplelo na terça e,ntretant~, a aceitar as disposições da lei Iaos quaos 
11arlu das ltslas. llnham vmdo da caumm dos deputados, mostra 
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qual. era o pensamento dominante dàquelles que a o sn:. DÁ liÃO l>E CoTEGIPE (ministro !la' ff!Zéndfl): 
segUiram. . -Est:l visto, portanto, que o argumento ltrado do 

O Sr. senador por Minas apresentou, depots dé art. t,.3 das palavms-será fetta pela mesma ma· 
muito discutida a lei, e!D.sessao de 31 de Agosto neira-nllo procede., porque tl o proprio.Sr. senador 
esta emenda, que eu coptet dos Annaas : " Em Yez quem confessa que a expressao-mane1ra-de .que 
do § 22, que estabelece o voto incompleto na elei- .-usa ·a constituicão, refere-se ao processo da cletçllo 
çlio de scn~dores, diga-se : § ~!, na eleição de se· indirecta. · . . 
nadares, observaNe·ha o segumte- seguem-se os E, senhores, esgotemos tlesde J:Í este ponto do 
ns .. ..1 e 2 do mesmo paragrapho. » art. t,.3, . 

Peço ao senado que tome nota desta emenda 1\o Do art. t,.3 o que se poderia deduzir era que os 
Sr. Cruz Machado. · · elcitm·es, qun elegem deputados, siio o& mesmos, 

Como n;lo houvesse quem impugnasse a emeiula . que devem eleger senadores. 
do illustt·c senador, ,c fosse clla approvada na mesma' . 
sessao, nos termos cm que se acha eseripta, seu O Sn. SILVEIRA. Looo:-Nao apo1ado. 

·iflustre autor encarregou-se, ello propt'io, do justi· O Sn. nA.n,lo DE CoTF.GIPE (ministro da fazenda): 
tical·a na 3• discussão, receiando que fosse repi'O- -Entretanto, foi entendit!o que poder·'se-ia pro
tluzida a disposiçãq, q~o havia sido. supprimida pela ceder :1 eleição por dous ternos de eleitores, um 
sua proposta ; . e cntao, St•. prestdente, mostrou especial pa1·a senadores e outro para a camara dos 
com a maior exub~t·ancia e sua eloquencia ~atuyal St·s. deputados. · 
q!tan!o era contyarto a tod:!s as regras conslttuctO· 0 Sn SI~VE!RI. Looo:-Prova de que a intelli· 
nacs qne ~c appltcas~e á elot~:io de senadores o sys· e · · dá não é aceitavel. 
tema apphcado :i eletcão de deputados. . g nc1a que . 

· • Q d O Sn. oA.nÃo DE CoTEGIPE (111inist1'o da, fazenda) : 
. O Su. SJLVEIIIA Looo: - uanto a formar.1o a _E não é só isto, St·. presidente. Quando a Jei 

hsta. mnntlava que o deputado fosso eleito por círculos e 
O' SR. nAnÃo DE.COTEGIPil (ministl'o da (urieiula) ·: depois·po1• districtos, ll)andava, no. n:esmo tempo, 

....:..L:Ivou. 'Disse, porém,.o illustre senador que sua que o senador fosse e!etto por provmcta. 
argumenta";io referia-se ii hsta triplico e não :1 elei· O Cfue se segue daln, senhores, é que a expre.ssão 
çilo primar1a. -maneira -: do que se ~erve o art. t,.3 d.a · c~n· 
'Se esta, Sr. presidonte, foi a intenção do ílluslre stituiçilo, nunca fot entendtda pelo cot•po legtslah ro 

senador, 1lo seu discurso tal não se conclue. como deYendo set· a elei('âo do senador da mesma 
O Sn. SI!.VEIRA Lono :-Não apoiado; conclue-se fórma que a do deputado. 

evidentemente. O SR. SI~YE!R.~ Lono : - Não apoiado ; a elei· 
ção primaria foi entendida sempre assim. O SR. n.~nÃo DEr CorEGIPil (ministro cltt fazenda) : 

-Eu li es~e discut·so; aqui o tenho; ao ~ontrario, O Sn. Mt~NDES. DE ALMEIO,l: -A lei do f855 ex· 
a argumentação, em que o nobre senmlor se funda, plicou bem isto· 
parece repellit• a idéa de que se refet·isso :i eleição· O Sn. DARÃO DE COTEGJPE (n1inistro da J'az_enda): 
íle eleitores, isto é, ao art. t,.3 ela constituiçilo. ·-Tenho mais, para coneluit· com a opinHio do 
Elle prOJlrio no seu discut·so a combate. nobre senador que hontelll fali ou, outro argumento. 

O Sn. SILVEIM Lono :-EIIo queria o art. t,.3 Parece-me que a intet·prota~.fío 'lue S. Ex. hoje dá, 
res)leitado na sua primoit·a. e so,s-unda partes, en- como achando-se incubada na sua emenda, n:lo ser· 
tendendo que tinha sitio dosrespetlado na segunda. vio de regra para ~ votaç:Io do senad~, pot•que el!a 
Isto tl·claro e rcsalta do·siJU discurso. foi clara; se sel'VIsse, .estou persuadttlo de CfUO a 

questilo n;io seria levantada como foi. 
O SR. DARÃO DI! CciTEGIPE (ministro da fazendt~) : Mas, par·a eornpt•ovm· ainda qual f?i ,o espir!to 

-Veremos. O nobre senado L' desculpe-me, mas eu da vntaçfío tio senado, eu tenho a opmtgo mm to 
tenho aqui o discurso do nobre senador por Minas respeitaYel de um illustmdo senatlor, membt•o da 
profel'ido na ses~llo do f3 de Setembro, justill· opposir,llo, 0 gual tanto tem do moderado, quanto 
càndo a sua ementla. Note o nobre senador: de logico cm· toda a sua argmnenta(\50. Refiro-mo 

" At:gumen!:t·se, porém, !fUO no :irt. 43 so ac!m a um illustro senador pela provintlÍii do Maranhão. 
determtnado rruo a oleit'llo de senador ser:i fetta Esse honrado mcmbt·o, desconfiando, talvez, 1lo 
pelá mesma maneim qu? :1 do deputado. Mas este que a idéa da eleir.ão incompleta na lista senatorial 
argumento pecca por tncotnjlloto; porque a co~- fosse roproduzhlá cm 3' di,scuss;lo,. entrou ,cm ~un 
stituir.:Io, nesse urtigo, mto dtz súmontu que a t!lot· desenvolvimento da. materm, quo amda hoJe pude 
11ilo stir:llei!a pela mesma manoit·a; acerescenla- ser com muito proveito ostudatfo por todo.saquelles 
mas ou1lista triplica. Portanto a man~ira refere· se que quizemm ter o pmzer de ler o seu. dtscurso: 
ao pi'Ocesso da eloir•.i\o incliroeta, não comprehonde Pe(\O ao senado pct·m1ssão par:1 rcp~ltr um toptcp 
a fúrma a lista tl'ipJice, que ó um preceito impi'CS· desse discurso, porqúo n:to o poderta reprodum 
cindil,cl. • pet•feitamontc sem a sua leitura. 

Ora, a-lllanai,·a-tlo que falia o art. 43 ó o Eis 0 que llisso o nobre senador, cm sessfio de 6 
processo da clciç,1o imlirer:la. • · ue Sc!ctnllro·t!e I87ri,.oncnranrlo o nssumpto c r~s· 

O SR. S1~YEIRA Louo :-Est;i claro, na t:leiç.5o pon!lcndo ao Sr. visconde do IIi o Bmnco: , 
primaria, rosalvada sómente a lista tríplice. "S. Ex. disse estas 11alavras (de que toruet nula 
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para fazilr dellas o uso conveniente): Auula nin
yuem propoz a l'l'lli'CSentaçtio das minorias, l'tstrin
gilulo a rcprescntcwúo das 111aiorian. » 

"Pois Jlon1; fazei applica~ao agora tlesse rrin· 
cipio a eleirão de senadores ; o que acontece? Con
correm os partidos militantes para formarem a lista 
tríplice; naturalmente os 1\ous primeiros lagares 
serão occupados pelos representantes da.maioria.e 
o terceiro pelo representante da minoria, 

que votaram pela emenda 1\o nobre senador o hoje 
sustentam que a suppressáo da clciç[o, por voto in· 
completo na lista de senadores, implicitamente im· 
portava a suppressão do voto incompleto na list:t 
dos eleitores cspeciaes, não estão, pelo menos, ém ·· 
contratlicç:!o, nem mostram má fel, pois que acabei 
de clemonstrar que do discurso proferido pelo nobre 
autor da ~menda póde perfeitamente tirar-se iden· 
tica conclusão. 

" Submettida esta lista :i escolha imperial, o 
poder moderador, em .vil·tude da ampla faculdade O Sn. SILVEIRA LoBo: -Não apoiado. 
que a constituição lhe confere tle escolher de en· O Sn. BAIIÃO DE CoTEGIPE (minisli'O da fazenda) 
tre os tres, faz recahir sua escolha no represen· -Em todo cas?, senhores, pelo menos, é objecto 
!ante tia minoria. Por este só facto dous . dos de duvida. 

~n~I~bi;f,~ ~~loi~~~tao ~~~~Jl~~~cci::;ta~clg~ u~1,es re~ O Sn . .SimiRA LoBo: -Vê-se com !Qtla a ela· 
presentante da ~açãÔ? Certamente que nilo; a ·reza. . 
nação representadil pela massa dos cidad:tos acti· O Sn. Po~rrEu: --E' o mesmo quo· tlizer que 
vos, em sua maio na, repeli ia o candidato esco- agom é noute. 
lhido, apresentando ou!J·os tlous, que emm tle o Sn. nAnÃo DE CommrE (ministro ela (a::enda): 
sua confian~a; sendo estes dous .repudiados, o quo -Sou muito accessi vel á razão c pouco :1 autori· 
veio a prevalecer? dade. 

" Não foi certamente a vontade da na~:io, mas 
a de uma f1·acção muito ·diminuta da mesma na· 
ç:to, q_ue não póde por fórma alguma imprimir ao 
escolhido o caracter de reproscnlante da naç:io, 
que a constituiç:to lhe attribue e sem o qual 
faliam-lhe todos os títulos de legitimidade; ser:í 
um repr·csenlante da realeza, se!'à r·epr·esentante 
de !tulo, menos um representante da na!)líO (Apoia
tios). A representa cão da minoria ·nesta especie, 
em vez de completar o voto da maioria, nulh!ica-o 
c aniquila-o, c, pois, por absur·do, n:io póde ser 
admi!!rda. · 

" Encammos agora a quest:!o com relação :ís 
prcrogativas do poder moderador. Se a escolha 
Imperial recahe no representante da minoria, temos, 
como ja vimos, Yiolação do preceito constitucional, 
que não reconhece outra fonte dos pmleres do se· 
nador.senito a massa dos cidad:!os activos, que só 
so .cousidem tal em sua totalidatlc ou ·cm sua 
maioria, c verificado isto 1\:i-sc ao direito de es
colha uma amplitude que ellc não podia· ter; mas, 
se o monarcha, por um sentimento de respeito o 
de acatamento, que queira guardar para com o 
preceito constitucional, éntendcr .que deve fazer 
r·ecahir a escolha em um dos que clleetivamente 
representam a opinião da naç:io, é intuitiYo flue 
a sua preroga!iva foi atacada, oll'er·ecendo·se· lw 
cru Yez de tr·es nomes, como p1·~scrcve a consti· 
tuit:ão, apenas dous, para cnl!;o clles decidir a 
prcfercucia, o que tamuorn envolve uma ofl'ensa 
Jlagr·ante da constituit'<io, (Apoiados.) " 

, O Sn. Nu:-ms GoN!_:Ar.YEs:-Agmllet:o a V. Ex. 
a honra flUO me fez, repr·Ollttz iudo esta parte do mou 
diSillll'SO. ' 

O Su. liAll.iO I>B CoTmr.rN: (minist1·o d({, fit::enda): 
-:'i'a.tla, Sr·. presidente, lenho quo accl'Cscentar· :ls 
palavras do illnslr·o senador. 'l'rouxo-as par·a de· 
lliOUStl'ar· I[Ual era O JlOIISitlllllnlo CO!Illlllllll do SO· 
H:tdo (<t]Joiados) ao appr·ovar a órncnda, cru unra 
•'poea, e1r1 <JUC ncnhuut tio nús podia ser itl:oimatlo 
dt: suspeito 11a enulwiat•.:io de suas itltlas. Acltlllllo 

{) Sa. SILVEIIlA LoBo:-E' dos meus. 
O S!t. nAnio DE Col'EGIPE (ministro da (aZCJida) : 

-Por consequencia, quando .. se mu r0sponde sim· 
plcsmente e sem mais pl'Ova. que é uma verdade 
mtuitiva, evidente como a luz tio dia, é o niesmo 
que não se .lll'J resppnder, porque seria mister 
que no's consrderassern c,egos ou como homens do 
má fé, para virmos aqui sustentar opiniões de que 
não csthessemos convencidos. 

Tcmtlo o governo de dar instr·ucçõos para exe
cut:ão 1la lei, conforme prescreve íl constituicão _1\o 
Irripcr·io, tornava-se necessario, cm Llllmprimento 
de seu restricto dever, esclarecer quaesquer du· 
vitlas que porvcn!ttra podessem surgir no processo 
eleitoral. Os projectos apresentados c sobre os 
quacs se basearam as instrucções, depois de exami· 
nados e discutidos, não incluíam, como disse o no
bre senador· pelo Maranhão, a tlecisão da duvida; 
limitavam-se aos proprios termos da lei. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA: -E' um engano de 
V. Ex., porque cm um desses projectos essa ma
teria est:i bem desenvolvi!\~. 

O Sa. DARÃO DB Co1'EGII'E (mtmstro da fa;cudu) : 
- O governo, Sr. presidente, t:io pouco f:tzia 
dessa questão assumpto tle interesse de par~ 
tido, que a sujeitou a quantos julgou c:ompetcntcs 
para emittir·cm opinitlO soiJI•e a materia. I~' venlatle 
que entre as opinrões enunciatlas appareceram al
gumas no sentido pelo qual pugnam os nobr·cs sena· 
dores. Uma das du mais vulto, segundo aqni 
so di~se, foi a tio noltr·e senador pelo 11farru1hão, 
porque clle enxergou na inserç.:io da disposição 
que ~e acha no regulamento, um pcl'igo Jiara a mo· 
narchia o para as nossas insti!uit:ões; o que aterr·ou 
tanto o seu espil'ito gue o levou a fazer as maiores 
rogativas ao Sr·. minrstro do Imperio, pam tjtte não 
coumrctlcss~ la! a!tcntado. 

Confesso, Sr. pr·csidentn, fJ tw não descubro nessa 
disposi!,'ãO per'Í?OS <JUO ameacem as nossas insti • 
lUit:ões, Se os uous tor\:os hão do sempre pro1·a-. 
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lecor sobre um . terço, se a lista nao eleve incluir 
membro algum que seja eleito pela minoria, como 
aflirmar .que, nfio se attendendo ao voto incom· 
pleto na eleiç.ão· de eleitores, se occasionari<L esse 
perigo? Quacs seriam as consequencias? Disse-se 

. que poderia influir, mas como ? 

declaraçl!o do. que o senado nlto restabelecia esse 
Jlaragt·apho, porque nl!o ti~ha applicaçlto aos sena.· 
dores. O § 9" do art. 2•, c1tado pelo meu honrado 
collega, senaclot• pela Bahin, que diz como se 
farão as clei\'ões para eleitores geraes, votando os 
votantes· cm dons terços da lotati!lade dos eleitores, 
wío foi na lei, quando se trata da, cleiçl!o de O Sn. SILVEIRA Lono :-Podia infiuir. 

O SR. BARÃO DE CorEGIPg (miilistro da fazenda) : 
-Foi ouvida a secç.l!o do conselho do Estado, e o 
parecer da majoria foi que eslava imp Jici lamente 
revogado o artigo, quo mandal'a fazer a eleiç;lo de 
sonadore~ . pelo voto incompleto; o o governo 
aeeitou a opinião da maioria ila secç;io. 

Tem-se citado o voto do illustre senador que foi 
presidente do conselho, o qual opinou que a lei 
não linha supprimido o voto incompleto nesta 
parle .. 

O SR. ZACARIAS :-Discorreu muito bem, e sinto 
qne nao esteja presente. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da(azenda) :
Disse•SC que o nobre senador foi autor da lei. Eu 
o considero tanto aulo1· da lei, como todos os outros 
membros elo gabinete de 7 de Março. Se houves 
semos,porém,de altribuir a algum expecialmente, ca· 
beria ao nobre-ministro elo Imperio, que a propoz 
e a defendeu na camara dos deputados. 

!\las, seja elle autor ou não seja, o certo <l que 
isso nl!o passa de uma opinião, o que S. Ex. n;io 
deu essa opinião como interprctaç.ão cloutrinal. 
Disse que lhe parecia que não implica\'a uma cousa 
com a outra. 

O SR, FIGUEIRA DE ~IELLO :-Apoiado. 
O SR. SrLVEmA Loao : -Eu creio que V. Ex., 

nessa oeeasião, estava de nccôt•do conmosco. · .~ 

O SR. FroirEIR.\ DE MELLO :-N;io, senhor; pelo 
contrario censurei o partielo liberal por ter tomado 
parle na discussl!o para reprovar o terço. 

O SR. DARÃO DE CoTEGIPi\ (mimstro da fcmnda): 
-Sr. president~, nilo dil·ei que se tem lan1~ado mão 
ele argucias para sustentar a opinil!o contraria; o 
quo digo é que todos os argumentos que se toem 
lraúdo não são senão argumentos colhielos do la· 
psos ou lacunas na lei. · 

O. Sa. SILVEmA LoDo :-Não apoiado. Não ha 
lacuna nenhuma; ha lapso de referencia, na minha 
opinião. 

senadores. . 

O Sa. SAMIVA: - PorcJuc não era preeiso. 
O Sn. nAn.\o DE CorEGIPE (11unistro ela fazenda): 

-Eu digo que era preciso. · . 
O SR. M,UtQUEz DE S. VrcENTE : - E' mais ,que 

preciso. 
O SR. SILVEIRA LoDo :-Não carecia ser referido; 

entende·se .•. 
O SR. DARÃO DE CoTEGIP~: (mimstro da fazenda):. 

-Vejam como está isso tão claro, que os· nobres 
senaelores dizem que entende ·se ... 

O SR. StLVEIHA LoDo : - O cr.ue a lei não ·discri· 
mina, nós não podemos disci'Ím1riar. 

O Sn. DARÃO DE CoTEGJPE (ininistJ•o da fa:::enda): 
-Esse principio me serve. 

Dizia o § 9" (lendo) : • lnstallada a mesa paro· 
chiai, comer,ará a chamada dos votanes, caef.1 um 
dos quaes depositará na urna uma ccdula .fechada 
por todos os Jaelos, contendo tantos nomes de cida
dãos el~givcis quantos cor1:esponderem a dous tcr~os 
dos ele1tores que a paroclua deve dar. " 

O Sa. SILVEIRA LoDo :....:negra geral. 
0 SR: D.\llÃO DE COTEG!Pil (inili'istro da fazenda)! 

-Isso, quando a eleição incompleta abrangia tanto 
uma como outra camara, não padecia duvida, ainda 
que não estivesse incluído: mas notc·so que todos 
estes paragt·aphos do art. 2• até o ~ 20 tratam dos 
eleições geraes, isto e, rara deputados; nl!o ebzom . 
uma ,palavra a respeito dos eleitores es~eciaes p:\ra · 
senadores. Quando o at·tigo !t·ata da eletNio do clci· 
torrs especiaes para senadores il já. no § 2f, que peco 
licença para le1·, apezar de muito bem desonvolviclo 
que j1l loi este ponto pelo·meu hom·ado col!ega pela 
~rovincia da Bahia, um dos membrqs da commissl!o 
de constituição. (Lendo): · . 

" Na eleição do senador, obsorvar·se·ha o se
guinte :-A organizaçlio das mesas parochiaes para 
oleiçlio de eleitores esperiaes, a ordem dos trabalhos 
e o modo de pt·oceder 11 eleiç;io •.. " 

O Sn. SILYEIIIA Lo no :-0 modo . .. O Sn. nAnÃo DE CoTEGIPE (ministro tia fazeutla) : 
-Sr. presidPnte, se houvesse lapso na lei, tor·se- o Sn. DAn1o DE CoTEGIPE (ministi·o da fi1:::emla): 
hia pratieado da mesma fórma por que se costuma -Eu sublinho. 
prallcar em casos tacs; as mesas das respcclims 
camaras entendem-se mutuamente o com o accónlo 
dcllas admittem aquillo que por esquecimento 
doixou de ir no autogmpho. Mas o lapso, que se 
aponta no art. 2• ua lei, sú poclcria se1· consideratlo 
tal, quando veio o projecto. da outra c:unara para 
aqui, porque então o voto incompleto era tanto 
para uma camara como pai'U a outra. 

Depois que foi snpprimido o § 22, mandando que 
jl1ra a eleição do sonadot•cs wio vigorasse o voto 
mcompleto, em vez do lapso, púde considerar-se a 

. 

(Continuando a lm·) : • serão · os mesmos esta!J~.' 
lewlos no ~ ~· deste artigo." Lerei depois o § ~ • 
" 2." A eleição primaria ou a socundari , se acíuP.Jla 
csti ver feita, ]H'ocetler·se·ha donlt·o do prazo do lt·es 
mezes, contados do dia. om quo os p:-esidentes de 
prol'_incia houverem 1'<1Crbido a communica\~iio do 
pt·esHiente do senado ou do govemo, etc., 

Agot•a a emenda do St·. Ct·uz l\Inchado para a 
qual chamei a allonrfio do scnntlo : «Em voz do 
§ 22, que cstaiJolt'CCU o voto iucomplPlo na cloirfio 
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de senador, diga-se : ~ 22 Na eleiç~o <le senador 
observnr"se-ha o seguinte: · 

Seguem-se os ns. i e 2 do mesmo paragrnpho. " 
Pois, se o Sr. Cruz Machado queria que subsis

tias~ o voto incompleto na eleiç11o Jlrimaria para 
senadores, por que razão, em vez de ilizer sómente 
...,.seguem os ris. :L e 2-niio disse tambem-con
forme o § !!• ~ 
. O SR. ZAcARIAS :-Não era preciso. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE (ministm da f'a:;ent/a); 
-Então seria isso apenas objecto de redac('iio. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Não sei se isso é sci
phisma ou paralogismo. 

·O Sn. ZACAIÚAs:.....:. Isto era a referencia. 

O. SR. DARÃO DE ConmPE (mínistl'o da f'a:;~l!da):. 
- Sun, senhor, a referencia. 

O SR. ZAC,\IUAs:- Pois por uma referencia se 
considera revogado o artigo que lá esttí ? 

O Sn. DARÃO Dll Cor~GII'E (ministro da Jirze11da): 
- V. Ex. vtl, Sr. pr·esHlentc, que uma materia, que 
se diz cl,am como. a luz elo dia, e evidente, a que 
n<To se pude ptlr' objecção alguma, precisa com tudo 
para ser justifi~ada de tantos recursos Ol'atorios .•. 

O Sn. ZAcAntAs:-Se fosse assim, ·nfio haveria 
atheu. · . O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (ministro da f'azenda): 

~yaiJ?OS ao § ~·, a que se refere o § 2t, e ·que é O Sn. SI~VEIRA Lono: - Ent<1o a chicana tería 
pl'lvalivo da eleiçllo de senadores. · de~apparec1do do mundo; mas é senhora que nelle 

O Sn. SILVEIRA LoDo :-V. Ex. po1· ahi não vae existe. · 
bem. , O ,Sn. DAI\ÃO DE Cormmi (111imstro da f'a::enda): 

· O Sn. DARÃO DE CorEGIPE (ministro da fazenda): -E verda~e; eu não quei'Ia usar da express<To; 
-E' possível. Se eu lhe agradasse neste ponto, e mas aprovm(o·a. . 
que nao iria bem, porque enlilo condemnava-me a O Sn. PoMPEU : - Tambem existe no parlamento 
mim proprio, era réo confesso. esta senhora ? . . . 

O Sn. SILVEIRA Lono :- E' transparente, está O Sn'. ZACARIAS : -Dizer-se que foi abolido na 
muito amare lia. camara. . . • · 

O Sn. ilAnÃo DE CoTEGIPE (mmistro da fa:::enda): O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (111inístro ela fazenda) ; 
-13-espeito a.convicçfio do illustre senador, mas -Não disse que foi abolido; eu disse que, se 0 
pe~o que respeite lambem aguella que tenho sobre § 9' não foi referido no projeeto da camam, podi~ 
a matcria; ao menos permitia-me demonstrar ao ser restabelecido aqui; e se deixou de sel-o é poi· 
senad!> que, se o governo errou, errou com boas que o senado entendeu que Mo. precisava res· 
razões. Não me opponho a que o senado, na sua tabelecer, pois Cfue era contrario li sua resoluçlio. 
maioria, entenda que se deva restabelecer essa dis- o Sn. z,\CARIAS d:i um aparte. 
posi~ao. 

Vamos ao § ~·. O Sit. R.\1\ÃO DE CorEGIPE (ministro da j'azendll) : 
- 1\las, Sr-. presidente, pelo menos os nobres sena· 

O Sn. ZACARIAS:- Isso ti do regulamento, não é dores hão de concordar em que ;t questão nilo era 
da lei. · liquida, que atlmittia duvid:t. Os illustres senadores 

O SR. BAI\ÃO DE CoTEGIPE (ministro tia fazenda) : qUei·iam 11ue o governo declarasse o sentido da lei 
-Póde-se interpretar. do mod.o por _que elles a entendem... · 

O Sn. Sll.VEIRA LoDo :-É uma pena que V. Ex. .O Sn. SILVEillA LoDo:-Nilo carecia. 
abuse assim 1le sua alta intelligencia. 

O Sn. DARÃO DE CoTEGIPE (1ninist1'0 da f'a:::enda): 
-Diz o§~.·: 

«As mesas das asscmbléas parochiaes ser<lo con
stituídas do modo csiabclccido nesta lei, art. l.• e 
seus ns. i• e 3•,u · 

0 Sn: DARAO D_E CorEGIPE (ministl•o da fazem/a) i 
- ... e se e lia era clara, nenhuma necessi1fade havia 
de, no regulamento, fazer men~.ilo do modo por que 
devia se1· entendida, porque o que tl claro, nao pre
cisa de explicaçiio. 

O que acontecel'in, senhores~ E' que a duvida, 
~ue surgia no espirito de homens eminentes nesta 
t:tlrte, seria de certo suscitada lambem no animo de 
muitos em todas províncias, e então ou.as eleiçtles 
so fariam por ditl'erentes fórmas cm tliversas pro
vincias, e mesmo cm diversas freguozias tia mesma 
província, ou o governo teria de dar· insh·uco1ues ou 
esclarecimentos nos prcsiclentes das provinr.ias. 

O que se manda, pois, observar para a ele~oão 
de senadores, é que a formar-•~o .. das mesas seJa a 
mesma; mas quanto ao voto meompleto est:l sup
primido o ~ !J•: O senado podia restabelccel-o para 
maior clareza ou, por outra, não seria isso necessa
r·io, porque n:1o veio no projet~to da camara, se 
acaso consignasse o systema da lei, mas, não o 
consignando, nfio podia introduzir esse paragrapho, 
deixou-o supprimido como estava, porque nrro pre· 
cisava de emenda de suppressfio. . 

O SR. z.ic.\nrAs : - Estava supprim1do na ca
mal'<1 'I Como ú isto ? 

O SR. HAltÃO llll Col'Eilll'E (miui.lll'o d!1 {a:::euda): 
.....: O que se considerasse lapso da camara podia se1· 
J•cslabclecitlo, se se julgasse neccssnno. 

O Sn. SILVEiRA Lono :-E po1\ia dar no sontido 
da lei. 

O Sn. ZACAiliAs :-Devia dar. 
O Sn.DAu.io DE Col'!r.ll'll (mhmtro da JC,zeuda) :

Muito apoiado. Supponh:unos, pois, que o governo 
se Jimitttva a tmnsm'C\'CI' 118 disposiçtics do M '•"·., 

O Sn. Su.vEmA Lono :-E clarcak~s mesmo. 
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. o S!l. DA !IÃO DE Co:rEGIPI~ (ministro ria fazenda):

Nilo, nilo, porque o paragrapho ol t:laro. 
O Sn. SILVEIIIA Lono :-Se quizes~e. · 
O Sn.nAa,lo DE CoTEGIPE (ministro da {a:::endCI) :

Mas nllo queria, pot•que está clai·o. 
O govet•no, pois,reprotluzia o paragrapho. Vinha 

um presiclonte da provincia e dizia: " O juiz dê 
pa~ de tal logar nilo sabe co~10 ha de proceder á 
e)e1ção de ~enadores. O voto Incompleto foi abo
ltdo1 Comprehendc lambem os eleitores ou sómente 
a lista tl'!Pli~e? " O govel'I.IO que tinha uma opini:lo, 
IJUC Cl'a obrigado pela lei·ll prestar CSC!arecimen· 
tos, dava-os de conformidade com a opinião que 
professa1•a. Esta opinião é legal? Pó do sei' aqui 
annullatla? E' sem duvida legal e não pútle ser 
annullada, portjue. é da p1'opria lei. E ~ssim respon 
do áquclles que impugn.ara~ a sua .mtei·pretaç:io. 

O art. 4" da nova lei eleitoral diz o seguinte 
(lendo): <rÜ governo fará colligir e publicar:i por 
decreto todas as disposições que ficam vigorando 
em relação ao processo eleit'oral. Pi·onmlgado o re· 
ferido decreto, ticar:l som vigor a disposir.<io do 
ar!. i20 da lei n. 387 do HJ d~ Agosto de 18~6." 

Este decreto ainda nr.o foi publicatlo. P'ortanto, o 
govemo tem em si as atlribUI(lões que lho confere 
o art. 120 da lei de i !I l e Agosto de iSI!Ü. 

E esta. lei o que diz? No seu ai·t. :120 assim se 
exprime (lendo): " So na execução desta lei occOI'· 
J'et•cm duvidas que possam ser deddidas peJo go

. "CJ:no ou pelos presidentes de proYincia sertlo as 
decisões publicadas e api·esentadas ao senado e <I 
camara dos deputados na sua primeira rcuni:io ... 

Portanto, o governo no uso pleno de suas attri· 
buíçtieR, n:io sú como poder executivo, como mesmo 
autorizado pela lei de :19 do Agosto, deu a interpre· 
tac1io que Jbe pareceu a mais couyeniente :i I m na 
pai·te que ú i)ppugnada pelos illustres soliadores. 

O Sn. SILVEm,\ Louo :-Não apoiado. 
O Sn. o.m,\o DE CorEGIPE (ministro dCI fu::;emla): 

-Se errou e póue ser que cn·asse, o acto, eomtndo, 
é irreyog:ll'cl neste caso c não pôdé ser annullado de 
modo nenhum o processo eleitoral, que foi feito de 
Çonformidade com todas as disposicaos legaes. 

O Sn. PoMÍ>Eu :-N:!o apoiado.' 
O Su. SÍLVEIH,l Lono :-Ainda mesmo abusivas? 
O Su. nAn.\o· DE CoTEGlPE (ministro ela {a:::enda): 

-Parece-mo,. Sr. prusidente, te1· d.emonslrado que 
· . lei niio era tao clara, como se pretende ... 

O Sn. SILYEIUA. Lono :-Ntto apoiado. 
O Sn. IlAHÃO DI~ CoTEGIPE (ministro da fit:::enda): 

- .•• que otlimcia. duvidas, e que o seu espirita 
era nao applicar o mesmo systema ao senado ... 

O Sn. SiLI'EIIIA Lono :-Não apoiado. 
O Sn. BAilio DE Co'I'IWIPE (minist1•o da {tr:::emla) : 

- ... quo o governo procedeu na orbita de -suas 
attl'ibniçúes, tlando a inte1·pretaçfio que deu ... 

o Slt. ZACAill.\S :-Nt!O. 
O Stt. IIAIIIo DE Co'l'lllliPll ( nli;1istto tln fit· 

~eucla) :-... mlo p01; fJ'il\lde Oll erro, maspersua· 
\'VL

1 
I . . . . 

dido e convencido !lO que essa é .a YerdadeirainteJ. 
Jigencia. , 

O Sa. SILVEIIlA Lono :,--Nfio apoiado. 
O Sn. ZACAlll.\S :-Intelligencia cerebrina. · Para. 

se condemnarestacausa basta o.discurso de hontem, 
proferido pelo Sr. ex-ministro do Imperio. 

O Sn. Pol!PEU :-E' uma causa perdida. 
O Sn. SILVEIHA Lona :-0 proprio Sr. ex-minis

tro do lmperio disse hontem que foi vencido nesta 
quest:io. · 

0 Sa: IIAR.\0 DE COTEGIPE (mi11it1ro ela {aze11da) :· 
-N:!o ouvi isto. , · 

O Sn. SrLVEIHA Lono :-Pois disse. 
O Sa. nAn.\o DE CoTEGIPE (ininistro da f'a:::enda) : 

-Pois quero Jel·o em seu discurso. 
O Sa. Su,vEIM Lono :-'-Pois cTisse. 
O Sn. DAIIÃO DE CoTEGIPE (ministro da {azencla) : 

-Isto é que foi lapso. Só na presenr.a delle é que • 
podemos discutir semelhante ponto. • . 

O Sn. ZACAIIIAs:-Perdoe-me V. Ex:.; o Sr. Men
des de Almeida referio este inci(lente no seu dis· 
curso e o Sr. ex:.ministro do Imperio não con· 
testou. 

O Sn. nAa,lo DE Col'EGIPE (ministi'O da fazenda) : 
-Pois então, v:í lambem dito que elle nilo foi yen· 
ciclo nesta questão, 

O Sn. ZAc!nt.\s:- Foi vencido. . . 
O Sn. nA nÃo Dll CoTEGIPE (imnistro ela f'a:::ciula) : 

-Pois eu digo IJUe não foi. . 
O Sn. ZACAIIIAS: -E disse aiiida qu.1 como mi· 

nisll·o desceu até onde nunca faria co1no particulai·. 
O Su. DARio DE CoTEGIPil (ministro da f'a:::enda): 

-Isto é outl'il cousa. O (lUC posso affirmar, c os 
nobres senadot·es hão ele cuncordar commigo, ti que 
isto não é desculpa IJ,UO se allegue. . 

O Sn. ZAc,mus: - Que n~o é desculpa sei eu ; 
mas disse quo desceu. , . 

O Sa. FmvEraA DE MELLO :-Em vez de-desceu, 
diga-soft'l·cu. · 

O Sa-. BAn.\o DE CoTEGIPE (ministt•o da {a::;enda):- ·· 
Mas fana-se ao governo a justiça de crtlr que nilo 
houve "senão motivos dignos para proceder da ma
ueim pol' que procedeu ••. 

O Sa. SrLVEinA Lono.: - Póde ser, mas nilo pa
rece. 

O Sa. PAn.\o DE Cot'EGIPE (ministto da fazenda);
Pó de não parecer, mas as nossas consciencins estilo 
tranquillas e repellcm toda e qualquer imputaçiio 
menos nohi·e que se nos possa fazer. • 

.Senhores, nós cumpl'imos os no,ssos dovc!·c.s JlU· 
blwos, poderemos ter errado , estamos SUJCI!os 1í 
jusli\'il do senado; mas estamos persuadulos de 
que o senado nos absolvcr:í ao menos do crime, que 
se nos imputa, isto tl, fraude polit.ica c falta dH 
intolligencia na applica\'•~o da lei. 

Na tia mais tenho l\ diZl'l'. 
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o lll•·· líla••aiva 1 - Sr. presidente, incom· · O Sn. ZACARIAS :-Eu iguahnente. Tambem des; 
modos de sande privaram-me de assistir 1l discussão conheci o Sr. Fernandes da Cunha .• 
importante que tem occupado nestes ultimos dias o Sn. SARAIVA:- .•. porque 0 nobre ministro 
a attençiio · do senado. Sentiria muito se os meus nao apres~ntaria tal argumenta~ao, n4o tentaria 
incommodos se prolongassem e eu não podesse vir suatental·a se tivesse comprehendillo perfeitamente 
~ambem aqui,Jlor minha vez, protestar contra 0 a distancia que vae do voto incompleto na eleiçito 
attentado do governo. primaria 11ara o voto incompleto na secundaria. 

O ·su. SILVEIRA Lono: - Apoiado, .e altentado O nobre· barilo parece ter desconhecido todas as 
que o governo ha de fazer pas.l;ar nesta casa. vantagens do voto incompleto na eleição primaria 

O Sn. SAl\AIVA: -Digo attentado porque assim e !~das as suas desvantagens na eleiçllo secun· . 
tem sido este acto do governo qualificado po1· dis· daria. . . 
tinctos ministerialistas. . A demo.nstraçilo. deste ponto far1a a luz, se a luz 

O Sr. ministro da fazenda, felizmente, appareceu Já nilo eslivesse fe1t11. . . · 
discutindo a questão. O sileneio de S .. Ex. já mara· A camara com muit~· razilo, como. observou .o 

. vilhava todo mundo. A elei~ilo de Pernambuco foi no.bre senador pela Bah1a, o·Sr. Zacarms, e ·depo1s 
· feita do mesmo modo que todas as elei~ões neste brilhantemente lambem o fl.zeram os nobres sena· 
decennio. A opposi~1io seguramente, ou pelo menos do~s pelo MaranM~ e ~mas Geraes, _fez ~ que 
o hulllilde orador que ora occupa a attençilo do dev1a, ~ que nilo podia de1xar de faze1•, no proJec~o 
senado, Dilo se levantaria para impugnar essa eleiçilo, · que velo ao senado. A cama:ra estabeleceu condi· 

o pelas tropelias, que nella se deram, se além dessas çóes ~eraes para todo o eleitorado, quer para o 
tropelias, desses factos reprovados, n:to tivesse ella esp~cial, quer para q~e a nilo fosse. A ca,mara nilo 
sido ell'ectua~a do modo por que 0 foi, não em vir· p~dra.fazer o contral'IO, porque vedava·,lh !l a dou
tude de 1:1m processo . estabelecido pela lei, mas tri!Ja JUsta, razo.avel do art •. ii;3 da conshtUIÇ40, que 
de um processo estabelecido pelo governo.,. ex1ge que o ele1torad~ ·da: ··carnara dos senadores . 

. · tenha a mesma organrzaç~o, a mesma base que o 
O Sll.. Su,vEmA Lono : -E contra a lei. da camara dos deputados, . ., 
O Sn. SAn:uvA :-... e contra a lei. Que o pro· Ora, se o eleitorado antigo era restricto em sua 

cesso em virtude do qual foi feita a eleiçilo de base, porque ·era formado .de uma popula~ao so· 
Pernambuco é todo illegal, organizado pelo poder mente em maioria e ntto por toda a populaçilo; se 
~xecutivo, é uma verdade que mé parece demons· a nova lei estabeleceu qne a base do novo eleitOrado' 
li'alla á tolla luz, comquanto o discurso do nobre fosse o paiz inteiro, isto é, que maioria e minoria 
ministro da fazenda tivesse por lim mostrar nao fossem representadas, segue-se que ilao podia ter a 
t~r havido infrac~ão da lei,corno se afigura á,Oppo· base do eleitorado para o senado uma restricção 
Sll~iío. que ni!o existia para o da camara dos deputados. 

Examinemos, Sr. presidente, ni!o por nwio da A logica, portanto, detetminara que, segundo a 
analyse, mas para uma synthese os argumentos doutrina do art. 43 . da constituiçao, a base do 
de CJUC se servi o o honrado ministro. eleitorado do senado não podesse deixar. de ser a 

S. Ex., procurando o elemento historico da base do eleitorado que ia compor a camara dos 
IJUestáo para com elle res<llvcr a duvida que se deputados. · · 
suscita, não fez senilo a leitura de discursos O Sn. SILVEIRA Loao :-Isto ó a logica, que niio 
uo Sr. C1·uz Machado e do Sr. Nunes Goncal- fosse de borracha. 
"es, que estygma!isavam, com razão, a applicáçao 
tio voto incompleto na eleiçi!o secunda-ria p:tora O Sa. SARAIRA :-Era isto de uma vantagem que 
senador. o nobre liarilo de Cotegipe desconheceu. · Ainda 

chamo a alten~do de S. Ex. para o el1gano (pois 
O Sn. NuNllS GoNr.ALVEs:-Na formação da lista nilo quero qualificar de erro, por!{UO s. Ex. con-

lriplice. • · · sidera-se ha muito tempo infalllvel·; não póde 
O Sn. SARAIVA :-Toda ar{.\'umentacffo de S. Ex. errar); chamo ainda a attençilo de S. Ex., clígo, 

VCI'SOU sobre este ponto, e S. Ex. nffo cónseguio, para um ponto da sua argumentação,. em que ha 
nffo p6de demonstrar o que disse. Sua argumen· verdadeiro engano, ~uo S. Ex. ha. de confessar 
taçilo foi a segninte: uDesde que se estabeleceu o que commetteu, se hvm· a franqueza que apregoa. 
voto incompleto na eleição secundaria, logicamente A base da argumentaçilo de S. Ex., para demons· 
a emenda quiz queeJJo lambem so estabelecesse na Irar 9ue a l?gict! manda appl!car o voto. incompleto 
eleiç~o p1·imaria. " · 1l e!eJçfio pmnal'la, estabelecido illl eleJçilo secun· 

Eu creio que o nobre barão de Cotegipe exhau· daria, parte de um. principio seu, isto é, S. Ex . 
. rio nesse argumento Ioda sua logica. S. Ex. em suppóo que o voto mcompleto nfio tertloutra van· 
todó seu discurso tratou de demonstrar que o !agem, uiio pólio h·azer outra consequencia além 
voto completo, na eldçfio s~cundal'ia para sona· de poder o pa1·!ido vencido incluir um membro seu . 
dor, cxigm-irnpel'iosaJ•,cu!e-que elle se estabe· na lista triplico. 
lr.ce~sc na primaria. • Este ll o engano rio S. Ex. O voto incompleto na 

OJ·a, por mais elevada fJUe cu reconho~a ser a eleição primaria póde dar a maioria do eleitorado 
inteJJigencia uo i!Justre ministro, permilta S. Ex. ao partido, quo a nfio hJI'ia pelo voto completo. 
tlliO lhe diga lJUC Cll o desconheci na presente Isto so uomons!ra facilmente. Chame-se qualquer 
questão... ~l'ilbmotlco1 \le-~o·l4o 2·.c~lcu!o ~~~ popula~ilo to~"l 
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de. Ulllà provinein .e. da fQrc:i .. dos. partidos lllili· ni!o se póde deixar de comprohendor, as vantagens " ~- r ... .,. !antes, e . ver-se-ha roe ha"mutlas hypotheses em do voto incompleto na eleição ~rimaria o as desvan• r·i que o voto incomple o d:l maioria que o completo tagcns do voto incompleto na e eiça:o secundaria se- - ' q na:o daria. natorinl, como vir dizer o nobre barlio de Cotegipc, "' · . E' por isso que eu digo ~ue o nobre barflo de ~ue ó uma questa:o que póde í1ludir · alguem ? 
I' I~~ 

·t 
.. , 

Cotegipe mto comprehendeu odas as hypolheses ; ó illudem-se os que, ou nl!o estudarem a quos· J) 
riilo estudou a questfio em seus detalhes e em suas tao ou que na:o comprehenderem todas . as vania' I' consequencias ; Mo examinou, portanto, o decreto ~ons do voto incompleto em um caso e todas as 
do poder executivo, que S. Ex. expedio ou acon· esvantagcns em outro caso. , 
selhou que se expedisse. 

O SR. DARÃO Dlil CoTEGIPE (ministro da fa:enda) :-
':··· 

Vejamos, pot·ém, quaes as vantagens e desvan· 1.: 
tagens do voto incompleto na eleiçilo secundaria. E V. Ex. dizia nos seus discursos que m1o queria ·tt 
As vantagens do voto incom(Jleto. na ·eleiçilo pri· o voto incompleto. [l: maria s<To liquidas; as desvantagens do voto in· O Sn. SARAIVA -Na eleição secundaria? completo na eleiça:o secundaria s~o tamb~m obvias. ~~ .. ,, 
· Senhores, toda a argumentaç<To 1los !Ilustrados 0 ·Sn. DARÃO DE COTEGIPE ,(mi11istro da fazenda) : ;.·,' 

· senadores, que teem debatido este ponto, versou c, 
-Em caso nenhum. . :,:; 

sobre a demonslracáo dos perigos · que vit•iam ao ···\ 

soverno parlameniar se se am~liasse a faculdade O Sn. SARAIVA :-Eu? .; 
l·•' 

a ~oróa e se permittisse que el a tivesse o ~ire! to 0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE (ministro dlt {a:::enda) : 
(I 
l~ 

de Jr buscar um membro do senado· na mmorta. -Sim, senhor. p:: 
Este argumento é pro~edente. Mas todos os ora· ··' '. 

dores salvaram a hypothese de sermos sempre go· O Sn. SARAIVA :-V. Ex. por que n~o foi vil r •': 

todos os meus discursos ? ,'\i 

vernados por bons príncipes. Eu vou além desses l't' 

O Sn. BARÃO DE CoTEGTPiil (ministro da f'a:::enda) : 
:··;' 

illuslraclos senadores. Haja ou na:o bons príncipes, l::;,· 
escolham elles sempre bem, o facto, que resulta ela .,-Posso mostrar já aqui, se quizet·. V. Ex. dizia ':'~·!! 
doutrina do voto incompleto' na eleir<ío secundaria ~uo não ilizia questão, n:io se JID}lOrt:rva com o voto (,! 
de senador é o seguinte : o poder moderador pól!e mcompleto. 
uma ·vez, duas vezes, muitas vezes, annullar os dt· O Sn. SARAivA:-Ah I eu nilo fazia quest~o nelll ,•; 
reitQ.S da maioria. me importava com toda a lei. V. Ex. pensa ~tw 

(~ . Logo,· desde que é liquido que.o poder modera· eu me importo com o· voto incom{lleto da lei ? ilo 
dor, uma só vez apenas, póde annullar os direitos pense que ~stou a~ui at·gumentanclo com as minhas · ~; _' 
da maioria, o voto incompleto na eleição secundaria convicções de oufr ora. Imporlal'a·me entao muito •· senatorial é um absurdo. · "' pouco com a lei, ~orno V, Ex. lambem não se im· li' 

Senhores, o voto incomJlleto tem sua razão ele .,,,. 
portava. V. Ex. não acreditava nas maiores vania· " I ser na eleiç:Io de deputados. Nessa eleiç4o, elle nilo gens de outt·o systema eleitoral, como eu? Eu ;; 

annulla n: maioria ; diminue, seguramente, os seus estou· collocado hoje em outro ponto de vista ; -~ ~ 
direitos, mas Jaz com que venham para o ~arla· estou no E~nto de vista dos mimsterialistas, quu -I~ 
mento dous -terços dos membros do parti o da fizeram a m. ~·i 

·maioria e uma terça parle de membros ela oppo· 
O Sn. SILI'EIHA LoDo : -Na posiçi!o de fiscal da !i siçiio, .para lisealizarem a maioria e obt·igal·a a nlio execuçilo da lei. . 'i 

entrar em desvios. Quanto ao senado, ~orém, T .SU,Pponba·se we a Coroa escolha um mem ro ela O Sa. SARAIVA:- Estou examinando se os no· ,,, 

mmorin, ahi cam os direitos da maioria nullifi· bres ministros violaram ou n<To o pensamento da \') 
cados completaménte. camara elos Srs. deputados, se esse pensamento j 

Portanto, o ~enado fez o qüe não podia deixar do licou ou nilo salvo, se não foi aqui emendado. 
;:1 fazer; corrigia um erro, um absurdo, que a eamara E j:í que o nobre ministro me chama para este 

dos Srs. deputados tinha 'enviado para aqui. ponto, eu des~jaria que algum de meus am•gos cha· r:J ,. 
Mas o senado, que·corrigio· este erJ;o, que corrigi o masse minha attenção para o exame da maneira l·l 

' .. / 
este absurdo, segundo o qual a Coróa podia annul· por que o governo executou seu proprio regula· ' ',! 
.lar os direitos. da maioria, pollia estygmatisar a monto. Não sei, porém, se caber:í este exame na 

•-:l doutrina do voto incompleto na eleiçllo pl'im:u·ia questi!o do quo !t•atamos. 
de senador, doutrina gue é liberal, gue ó popular, S1·. presidente, o nobre barl!o 1le Cotllgipe, por· ~·,\ 
que alarga lambem a liaso do ~enado, que lhe d:i tanto, em todo o seu discurso nfio quir. senao de· u s:mgue novo ? monstrar a seguinte these: "É incompatível o voto I' 

. ' Se . o senado yotasse ~ontra o voto completo completo na cleiç,i!o secundaria com o Yoto in· ~ ' 'I 

na eleição primaria de senador, estabeleceria uma completo na oleiçllo primaria. " • 
doutrinantl, infringiria o art. ~3 da eonstituiçilo, Mas j:lmoslt·ei ao senado que S. Ex. enganou-se, • 
IIUO a'loi ni!o quiz infringir. Entretanto que o se- f(lle os dons votos nil.P sú so conciliailt, como s:lo I; 

nado, acabando com o voto incomplolo na eleiçfio imliJc~nsaveis um ao outro, porqua um traz I' 

seetmdaria, fez um acto digno do. louvor, foi o gran os vantagens e ou!I'O desvantagens eno\·mes. . ' 
verdade i I'O defensor das mn10rlas, ui!o sacl'ificou Pot·tanto, c•·oio · quo o nobre ministro ha do mo 
ninguem, nem mesmo a Corda. far.e1· a justi1:a dtl acreditai' que, pelo menos par:t 

Ora, Sr. presidente, nomprehendidas as~im, <:omo mim, a questao é clara; para mim n~o ha duvida 
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quê o govcri\o violou a lei, cs!a!Je)ecendo urna dou-
trina nova. · 

apenas ~ moJ•nl. Sabc;llOii todos que em nosso paiz 
pouco .vale a respons.tbilirlarle legal e. a. moral 
ainda menos. _1\l,as, con,tinuando em, sua nrgument:tçllo, o nobre 

rmmstro d1sso o segumte: " O governo ouvio a 
todos, procurou apossar-se da opinião de todos os 
auxiliares rlign()s do serem amidos. " 

Mas o ·nobre. minisli·o da fazenda nfio foi injusto 
somente com opposi(~fio li)l~ml;. na analyse dos 
discursos dos oradores mmisler1aes S. Ex. foi 
inJusto c.om elles. Sr. presidente, a resposta a csto toJlico j,1 foi 

dada pe!o ill,ustrado senador pelo Maranbrro. S. Ex. 
com effello, J•l nos disse que o governo ouvia a todo 
o mundo, nomeou duas eommissões para fazerem o 
regulamento, . const!ltou deputados, senadores, os 
autor,es da lm, pcd10 o pa1·ecer do nobre visconde 
do R10 Branco, o todos ellos acharam a lei claris
sima: mas, apczar de tudo, o govcmo, cm· uma só 
noute, em uma só conferencia, fez o cont1·ario da
quillo que todo o mundo lhe aconselhou. · 

S. Ex. disse: " Nilo é cxàclo, como disse o 
Sr. 1\lendes de Almeida, que haja perigo para as 
instituições em supprimir o. voto incompleto na 
eleiçilo pr~maria. " . 

N:!o foi isso o que d1sse o Sr. Mendes ele Al· 
mcida. Distincto como é pelo seu bom senso nao 
podia dizer o nobre senador que havia perigo 
para a monarchia e para as institui!~ões por se 
fazer a cleiçilo pelo voto directo ou indirecto, 
completo ou incompleto. 

O Sn, ZACARIAS :-Porque o Sr. Bom Retiro ao 
l'etirar-se, quamlo preparava suas malas, resolveu 
a quest~o. 

O Sn. SARAIVA :-Se eu tivesse o habito de ser 
lllalicioso como, :is vPzes, e o nobre ministro da 
fazenda,, çxplicaria a qucsl:ío pqr um modo Iam· 
bem mah Cioso. 

O Sa. Sr,LVli:lnA Lono :-Explique a cousa como 
a cousa fOI. 

O Sn. SAnAIYA:- Creio que o nobre ministro c 
aque!lcs que o açonselbaram a viol~r a lei; os q~e 
quei·ram o voto . mcompl,elo na elmcão secundarw, 
vendo que elle não tmlm passado, dissm·am: 
Vós nfío quizesles o yoto incompleto na cleicão 
secund:ll'ia, q~re n~s em y;,ntajoso, n;to o ter=eis 
na elerçilo pnmarra, que vos darü vantagens, " 
E com efieito supprimiram-o, na elciçilo primaria. 

Quando li o regulamento c a le.í, ri-me e fiz este 
juizo, naturalmente injusto. Eis ahi o resultado 
do voto, que demos, contra o voto incompleto na 
cleicão secundaria. : 

Sr. presidente, o nobre barão de Cotcgipe eslü, 
hoje representando uni papel melhor do quo !lO· 
deria representar. S. Ell:. foi buscar o seu intuno 
àmigo no retiro em que estava a o obrigou 
a comprometter-se com a pode1·osa sociedade tia 
maçonaria, em todo o Brasíl, para resolver a 
q_uosl!lo religiosa. E ao passo que S. Ex, era glo
rrficado por seu espírito de pensador livre, o seu 
}Jobro colle~a era invectimdo todos os dias por seu 
espirita •·ehgioso e summamente orlhodoxo, 

o Sn. POl!I'EU,:-Orthodoxo n;to e. 
O Sn. SARAIVA:- Cada tlia mostra AS vanb· 

~:ens que eolheu o no!Jro barão de Coto~ipe. 
HoJe se sabe que sou collega queria obedecer 
a lei, principalmente depois que o S1·. Mendes 
do Almeida lhe demonstrou que commettcria um 
alleutado procedendo de outro modo. O nob1·e 
ministro, entretanto, ·respondia üquclle nobre 
senador : " O que hei de fazer, se estou só se os 
meus· collo{.(as pensam do manci1·a contraria? " De 
sorte que, Sr. presidente, o pobre do Sr, José Bento 
foi impellido a aceitar uma donti·ina perigosa, a 
commetter um allenlado, cabendo-lho a responsabi. 
lidade legal, cmquanto os seus collcgas tinham 

O que disse o S1·. Mendes de Almeida c o · que 
percobi de todo seu lliscurso, foi' que lia perigo para 
as instituições cm estar o scnado'approvando iodos 
os attentados do goycmo, cm se tornar o senado 
uma chancella do poder executivo e lo mar a rrs. 
ponsa!Jilidade de actos que são a mais Jla~rautu 
violacão da· constitniçlío e das garantias de ci
dadão brasileii'O, 
Pc~o ao nobre senador pelo Maranh1!o, que me 

our.a: para ver se bem intcr•pJ·cto o seu pensamento. 
O 1iobre senador disso que correriam risco as insti
tui"ões, se o senado appi'OYasse os attentados do 
poder executivo.: .. 

O Sn, ME:SJJES m: Ar.~rEmA :-Apoiados. 
O Sn. S,\OAIYA:-... c ni!o que a fórmadaelei!~ilo 

IJ•aJ·ia perigo ás insliluiçúes. 
1\fas o que poml1Jrou o uolH'O scnndoi' e ou Mo 

uma vcrdatlc 'I Ha JlOtwos annos. cu tlizia nesta 
casa guc o senado· brasilcim eslava pcnlen(lo na 
considcrar.ão publica, Alguns tlu mctl~ nobres collc
gas partiéulai'IUCntc censumram a minha proposi
ção c nic disseram : " Pois vós, que sois senador, 
procuracs por esta fórum dar écho e força á opinifío 
que se manifesta- contra o senado~ .. ' 

Eu pertenço ao numero daquelles que chamam 
rcvolueionarios, não os que se insurgem impcllidos 
pcl:i violencia, mas os ~ue os obrigam a isso, des
mOJ·alisando o paiz. E passivei que aqucltes, que 
querem hoje salvaguardar as prr.rogativas do sPnado, 
tenham por monos respeitosM essas proposições. 
!\las, Sr. prcsiclrnte, V. Ex., com o sou bom senso 
admiravel, oomprehcnclc que o senado, qualquei' 
que seja a sua orgnniz~çao, deixa de ser ur~~ gn-' 
mnli:t para lodo o pa1z, para tOLlas as opmillcs, 
desde que se tornar o !Jaluarte de um partido, 
Quem ncganl que o senado actualmente é um ba
luarte de partido ? E' o quo o Sr .. Mcntlcs de AI· 
meida quer cYitar, para ·que o senado não chegue 
ao ponto de incorrm·, na deseonsidei'a!~<io publit:a, 
mas na indigna(~:lo gc1·al. 

E seguramente, no dia cm que o publico se per
suadir de que o senado tluma machina do poder 
oxccnlivo, nesse dia sci'rmos scn:ulores, porque re
ccbci·cmos subsidio o gozaremos aH honras inhe
rentes ao cargo, 1ún~ o povo nos olhar;\ I!OIIIO 
homens que nfio prezam sua dignidade. 
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· Eis o qnú ·o S1•.'Menues de Almeida quiz irrzor. O Sn. SAnAIVA :-Sempre inclinado a julgal·o 
Conservador corno é, e· conservador ultra, c1uer bem, semp1·o querendo achar nellc um estadista 
manter o principio do autoridade e o valor moral eminente •.. 
do .senado, valor que llesapparecer:l quando o o Sn. SILVHIRA Lona :--:Eu o acho muito pori· 
senado n~o proceder com a mais severa justiça e a goso. 
maiol' iscnçfio em relação ao governo. 

S1·. presidente, disse o nobre ministro da fa· O Sn. SARAIVA:-.·· afinal sou esmagado, 'por.:. 
zend:t que o acto é irrovogavol. S. Ex. pensou no que S. Ex. nfio corresponde ao alto juizo que formo 
que disse'·/ da sua pessoa. 
•. O Sn. s.mXo DE CoTEGIPE (ministro da fazenda): O Sn. DARÃO DE CorEGIPE (minisll·o da fa:enda): 
-Nos seus .oll'dtos actuaes. -Veja quantas vezes V. Ex. tem errado. . 
· o Sn. SAii.IIV.\ : _ N:io parlemos revogar 0 acto O Sn. SARAIV.~ :-lia tempos dizia eu a amigos 
stlnão deixamlo de reconhecer seus ell'ei!os. Se 0 meus: «Ao har:lo de Colegipe está reservado um 
nobre ministro da fazenda pensa quo a lei n:To foi grande papel em nossa politica. » 

oll'endida, est:l no seu di1•eito em votar pe_la eloi~:lo, O Sn. SILVE!RA Lono : - Nunca me. enganou; 
mas, desde que se reconhcça·que houve v10la(~fi.o da des1le que vi reunitlo8 os tlous barões assignalados. 
lei, votar pela eleição é um conlmsenso; c impor· o Sn. SARAIVA:_,__ Por sua· experíencia elle tem 
tal'Ía isso reconhecei' que a oleiçiio de senadot• pôde aprendido fJUe os partidos nada valem, que os DOS· 
ser fcil.a po1• um· decreto do poder executivo, dis- sos ·estadistas silo madeira elo ench.er, o, indignado 
pensada a lei que regula a materia eleitoral. conli·a esta situaç:io, que amesquinha a naçdo bra.si-

E' irrevogavel o acto, desde que, a pretexto de teira c seus partidos, eomprehende que é prec1so 
intorpl·ctaç:To, foi• expedido pelo podei' executivo ~ intJ·oduzir sangue novo na circulação do paiz e fa?.er 
O nohre minisli·o amanh:1 podia, a pretexto de in- uma mforma de eleição radical. ·Nós nos prcpar:t; 
terprclaç;io,l't~formm· lodo o processo eleitoral. Por- vamos para applaudir o nobrc'lmr:lo, e já o tinha
tantlil, protesto ainda contm a irrevogabilidade do mos até quasi como nosso co-religion:mo, porque 

· acto do podc1· f:xecutivo, ~ue mandou fazei' as clci· seguramente não é S. Ex. desses sertanejos que se _ 
ções por um processo dil'el·so do cstatnido pela filiam a um partido po1·. ter nel!e um parente ou 
lei. mn compadro; o nobre senador pertence a um par

O Sn. Sn.vEmA Lono :-E' uma doutrina t[Ue tido por Vur nelle as opiniões que S. Ex. professa. 
tanto tem rle ousada corno tio absurda. No entretanto veio a Ol'ganiza\'ão do ultimo gabi· 

neto c nós tivemos. . . • O Sn. ZAr.ARIAS :-Admira que o nobre minis· 
h·o diga que uma tlisposi~.ão do regulamento não O Sn. Su.vmnA Louo:-De cahir das nuvens. 
pó~e ser revogada pelo senado o lm de prorluzir o Sn. SARAIVA : -.. de soffrer' a maior d·as 
seus ellei.tos. - tlesillusões. O nobre !Jat•i!o veio contristado di2e1·· 
. O Sn. Srr.vEmA Lemo :-E' que elle navega nas nos: · .. Pois, senhores, hei do. por amor da idéa e 

,mesmas agua~ e no mesmo barqu"inho. do p1·incipio abandonar o meu partido e fa1.er 
"'I~ suham ao poder esses temíveis liberaes ~ ... O Sn.n.\HÃO 01~ Co·rEGIPE (ministroclafil:;euda) :- .,. 

V. Ex.' rH1o precisa !i·ansfonnar minhas proposições ·O Sn. SILVEIRA Looo:-Abamlonar o seu Allah •. · · 
JlUI'a coinbatel-as. O Sn. liMÃo DE CoTEGil'E (ministro ela (a:;lm-

0 Sll. SAIIAIVA:-Sr. Jli'Csidente, eu venho só pro· da):-Que tmduccão ·de minhas palavras I · 
testar contra o attcntado e declarar ao senado os o Sn. SARAIVA :-·Em outro tempo o partido 
motivos por tJUO não hei de votar pai' est:t elnir-:to o conservadot·. rnnntinha·St! no potlcr, fazendo dos 
portadas as outms, Tanto assim. e que hei de valar fibemes tutú para assustar com ellos a Corcla; hoje 
lambem contra aquella quo trouxe ao senado o in· prorede de out1·o modo. Quando sentimentos DO· · 
clyto umqncz do Horval. Se ou votasse pela oleiç:To !Jrcs bUI'bulham e fazem 1·apida erup\~ilO nestr par· 
dn !ligno marqnr.z,snnl!cionai'Í:l o mrtio1· at.lentado tido, onde existem caracteres grandes o ~onerosos, 
que o govemo tom conuneltitlo neslo clecennio, pai'· seus chefes pi'OClll'alU acalmar esses sentimentos 
IJUe nenhum govemo ainda ousou inventm· o pro- com o seguinte: " Ahi vem o pa1·tido liL•'J'al. " E 
cesso eleitoral, nullificnndo il!Jllillo que o poder !e- o partido eonservadOI', S1· .. pr~sidentc, quo treme 
gislativo fez nesta matel'ia. dessa i doa -ascensão dos liiJCraes-. porque !uive?. 

o sn. nA nÃo DI~ CnTEGIPE (minist1·o dtr fi!:; em/a):-'- rceeie que nessa occas.iao venha a solr1·er a:~ ~lesmas 
Eu hei de vola1' po1· ülla. . · violf'lll~las do quo os !Jheracs toem stdo VJC!unas, o 

· , • r , . .· • , .1 .. ,. partido cousm·vador, cspautado por essa idéa, 
O Sn. S.~nA~I·~ ·-' · Ex. est.l no ~eu Lliello. vota com o ~avemo, vota por tudo, comlanta.quc 

.. Eu podel'la lullll:tl''lllO ao qno tcnl!o q1to, porque continuo no"poder. 

l:.l fiz meu pl·otc~to; mas pr.t'? pr.rnussao ao l~Olll'e . . . . . • . 
í:u·iio de Coto;:ppe JHn·a que1x:u·-me de S. hx. a . O Sn,. Sn,, hi~A Lona .-Não recOla ~omento as 
S. Ex. mesmo. VIO!encws, rccemtarn!Jem que cesso a ptlança. 

Sr. Jll'csideul~, _eu lenho mcrmganatlo muitas vezes o Sn. SAHAII'A :-0 nobre ha1•ao de Cotogipo, 
Wlll o nohm llllfilsli'O da fazenda. quo lambem tom o mesmo medo, que ali:ls eu 

O Sn. ZACArtlAS:- Elle tllemivel .. , . comprehcndo, porque S. Ex. não quer que na sua 
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predíleéla Bahia 'seits amigos c ·compadres sejam 
açoutados, como o est:ro sendo os meus, o nobre 
hariio treme com a iclt!a da ascensilo dos liberaes e 
faz tudo para que seus ministerios niio. morram. 

Mas, senhores, porque ha de collocar-se o nobre 
barllo com seus amigos na posicllo humilhante de 
ter medo elo partido adversaria ? Nós n;Io temos 
IÍl~do do S. Ex. e tios conservadores, porque esta
mos r~solvidos a viver na opposição e a subir, 
estabelecendo praticas taes que na opposiç~o nllo 
tenbamos medo do ninguem. 

Pois bem ; se estaes com ·o roder nas mãos e 
tendes medo do partido libera , porque nllo ha 
chefe liberal qne possa conter as paixões accumula· 
das neste decennio, rcformao a eleir.ão, abrigae-vos 
contm vossos ·inimigos I 

· Mas é, senhores, que vos achaes persuadido de 
que tendes urn senado para fundamenta~· o vosso 
domínio e sympathias IRaiS alta' que o senado. 

O Sn. SAn;~rvA : -E' ·quem o comprometteu. 
O Sn .. Z~cARIAS: -:- Um é presidente do conse· 

lho <le dii'Oito e outro de facto. · · 
o s,,, s.~RAIVA :.:...se o nobre duque de Cáxias. 

nllo. voltasse do Desengano V. Ex., seria o 
pres!ll~nte do conselho; e V Ex. Mo devia 
allmttftr nunca na sua posiçllo polilica, com a ele
vada intolligencia gue Deus lhe deu e as relações 
~ue tem ~o partido conservador, que o chefe do 
Estado, rehrando·se para o estrangeiro, niio o dei
xass.e á testa. do governo. Se o nobre du~ue de 
Cau~s nl!o fot .t~lhado para as questões politicas, 
e o cllrector pohttco é o barão de Cotegipe, por que 
ni!o lhe foi entregue a direcção do Estado? Descon· 
liar~m de S. Ex. ? Por que? I Esta desconfiança 
dev!a fazer com que nrro permanecesse um só dia no 
gahmeto. · 

O Sn. DARÃO OE CoTEGIPE (ministro da {aze11da) : 
-E a desconlianca de VV. E:Ex. foi ainda maior ... 

o Sn. SAIIAIVA :-Diz bem, só se faz caso de 
~ús qu_ando se quot• organizar gabinete. É o par· 

O Sn. SAIIAIVA:·-Enganei-rné mais uma segunda fldo hberal a eterna de.sculpa que sé dá para 
vez com o nobre bar.ão de Cotegípe. compor tudo e· todos. E natural que o nobre 

O Sn. SILVEIRA Lono:- Por isso estão se acau· 
telando cada vez mais. 

Devo fazer aqui uma.observa\\áo. NingUem mais barão de Cotegipe til·csse muito boas razcles, mas 
do que eu respeita o honrado presidente do con· eu no seu caso nno proecderia como S. Ex .•. 
selho. Os meus amigos, ao subir o gabinete de 0 s z \ · 
S. ll:x., fizeram-lhe os maiores elogios; disseram n .. ~r.All!As:-< sstm apparece muito mais.·· 
que confiavam em S. Ex. Eu ria-me dos meus O Sn. SARAIVA:- ..... ou presidente do con· 
amigos, porque nunca acreditei que o nobre prcsi· selho ou ficar cm casa. · 
dento do conselho pudesse cm politica gamntit· 9 nob~o duque de Caxias, que tem uma posição 
consa alguma. Se se tratasse de vencer nm pat•tido ll)UIS enu~ente do". que ~ do nobre barão de Cote• 
revoltado, elo combater o estrangeit·o invasor, eu gtpo c CIIJOS servtços all;i~ não teem parallelo com 
mio duvidaria do que a espada do nob•·e duque os do notire hara:o, é um 'homem pa1•a ser honrado 
désse conta de nossos inimigos ou dtJ nossos· advcr· pelo Brasil.·. · 
sarios. Mas em politica, repito, nunca acreditei O Sn. PoMPEU ;-Apoiado. 
que o nobre duque pudesse fazer cousa alguma, e 
por isso ria·mo ilo meus amigos e dizia-lhos que a O Sn s.~RAIVA-: - ··.mas não podia jamais 
unica politica a adoptar com o nobre duque li-e· dirigir ao nobre bara:o de Cotegipe em materia 
Caxias. era a. seguinte : guardar-lhe 0 maiQr. i·es· politica; isso é um contrasenso. , 
peito, mas na:o fallar em S. Ex. S. Ex.Joivictima O SR. BAulo DE COTEGIPE (ministro da {a::ienda): 
d~ alheios desígnios. S. Ex. l_!Q,u\ttmo quartel da -E' no que V. Ex. se engana. · 
v1da, coberto de honras, m:wrsem entender nada ele O Sn. ZACARIAS :-Ent~o ó 0 nÓbre duque que o 
politica.. . · , ... , ··- dirige? · 

..( 
O ~n. D,.IJP.:ü1{ DE C.\XIAS (pl'esidente do conselho): O. Sn. D.\n,\o DE COTEGIPE (ministl'o da fazenda): 

-MuttOtóbrigado. -Stm, scnhot·. . 

"'"tf'SR. SARAIVA':- ..•. foi tmzido para dirigir o Sn. z.~CAIUAS :-Em tudo? 
o gabinete -em uma epoca cm qne se trata dos O Sn. DARÃO Dt: CoTEGIPE (mi11istt·o da f'azenda) : 
mais graves problemas, que S. Ex. nunca estudou. -Em tudo, n:to. 

O Sn. SILVEIRA Lono: -Judiaçllo que os outros O SR. SAnAIVA :-Conheço a S. E·x. O nobre 
fazem. bar:io !JUCr dizer que o nobre duque elo Caxias tem 

muito liom senso, muito atilamcnto, sou tcstemu· 
O Sli. SAnAivi: - Pois bem, senhores, clcscle nha disso, j:l o verifiquei. Mas isto nllo quer dizer 

cnt;Io tomei o lirmo proposito de tributar 0 meu que ello nossa nas circumstancías actuaes 1lírigir a 
respeito ao nobre duque de Caxias· · • n:lo do Éstado. 

O Sn. ZACARIAS : - E todos nós. 
O Sn. SAnA IVA :- .... n;lo o provocando a dis· 

cussão; c por isto t\ que 111e dirijo scmprr. ao /eadt!l' 
do gabinete. 
· O Sn. n.~n.l.o ot: CoTEClll'tl (miuist1·o da (n.::euda) : 
- Sou victíma drlle. 

O Sn. SILVEm.~ Lono :-Agarrar um polvo. 
o Sn. s.~RAIVA :-Sú se podel'ia chamar o nobre 

iluque do Caxias ao minísterio se nós liberacs ti· 
vcsscmos tio fazet· nma rovoluçffo para desalojar os 
conservadores. !\las, scnliorcs, ha alguem que 
creia cm tal? Para que, pois, a presença do um gR· 
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neral illustre no ministorlo 1. Isto . é um. . . des
prazer para o nobre barAo do Cotegipo. 

Mas, senhores, feita esta declaração, vou ap1esen· 
lar a segunda decepção·· que me causou (, i! lustre 
ministro da fazenda.· 

eseripto pelo nobre barão do Cotegipe •. !3Xclamei : 
o illustre barão mudou de systema pohhco ... EUe 
leu seguramente o· discurso do presidente do con~e· 
lho italiano, Depretis, chefe dos radicaes da; ~taha, 
dos radicaes quasi republicanos, o qual dJzJa .na 
sua ultima circular eleitoral que os partidos, subm· 

O Sn. SILVEIRA. Loso :-Esta agora· já " ter· elo a~ poder, devem p~esidir ás ele_ições, não. co~1o 
ceira. parhdos, mas como JUizes. Deprehs,:pela pr1m~1ra 

O Sit. SARAIVA :-Na:o, senhor. vez. presidente .do conselho diflgindo a nação 1la· 
· liana para os altos destinos que lhe estão destinados, 

O SR. SILVEIRA Làoo :-Eu já contei duas é re· ia além dos progressistas francezes; estabelecia nesta 
gistrei-as no mea canhenho. . materia a verdadeira doutrina· da Inglaterra. E era · 

O SR. SARAIVA :-Quando vi no penultimo dis- conforme essa doutrina que, lendo eu o topic~ ~a 
curso da Coróa o preceito do celebre empenho de falia do throno, persuadi-me de que o nobre ~lOIS· 
honra. . . · tro da fazenda, presidente de facto do gabmete, 

O Sn. BARÃO DE CorEGIPE (mi11istro da (a::e11da) :- ia inaugurar no paiz uma nova politica. S. Ex., nllo 
Executado lealmente. · acreditando na lei, acreditava muito na· acçilo do 

poder, ia mudar a face do· governo. 
O SR. SAR.AIVA:-... bati palmas e disse commi· Mas; Sr. presidente, 0 que succedeu ~ O Sr. José 

go: nobre e bella inspiraç4o (lo nobre barfio de Co- Bento, na sua circular, naturalmente inspirado pelo 
tegiP.e, po1·que, S. Ex. me ha ele fazer justiça, eu nobre barão, disse: • E' chegada uma nova _época; 
attr1bui o paragrapho do empenho de honra á lem- as ga1·antias ele honra e probidade · nilo est4o. sus· 
))rança de S. Ex. . pensas, como outr'ora se suspendiam em tempo de 

N4o sei se mo engano, se é uma nova Jl!usilo ; eleições; essas garantias existem. • . . . 
mas attrihui-o á S. Ex., porque S. Ex. é o director Comecei a examinar o procedimento· do mlDIS· 
do gabinete, , terio em diversas províncias. Para a Bahia mandou, 

O Sn. P.ARANAGUÁ :-Não foi de S. Ex. é certo, o mais moderado dos presidentes. 
O SR. Po&n•Eu :-Foi inspiração da Corôa. o SR. PoMPEU : -Não tocou a todos. 
O SR. SARAIVA :-Pois bem, senh~re~, !endo o o Sn. SARAIVA: _ •. , Mas desde que, .no pro· 

pa~agrapho do empenho ~e. honr~, ractoemeJ da se· prio · palaeio do mais moderad'o dos pres1d~ntes, 
gumte fórma: Ha nov1dade msto ? Ha. Qual a- reuniam·se os caudilhos políticos para orgamzar a 
noyidade? O gover~o .vae mudar •!e eonducta. Até chapa de deputados, deduzi dahi que a doutrin~ de 
IIOJ~ . todos os parhdos tc~m segmdo como es~ola Depretis 'estava adiada, que o noh1·e bar~o amda 
pohhca a que applaude a mtervençilo do govet no, desta vez me 'tinha illudi~.o · que nao se faz1a o quo 
as candi1 aturas oaiciaes. Gregos e Troyanos J~a se Únha feito oulr'ora e~ favor dos candidatos 
l~itura das obras d~ Thiers, Gui.zot ~ o~tros pu~h· oaiciaes, mas que essas eandi.daturas eram ainda o. 
e1stas francezes, amda . os ma1s hbe1ae~, ap1en· pensamento, a norma, a rloutrm~ do governo.. . 
deram que não tl posSIVel gove.l'llar parlamentar· .Quando vi em Olllras provinc1as, como no mfehz 
mente sem que o governo tome mteresse por seus Pernambuco quo 0 govemo em vez de mandar como 
amigos, sem que o govemo defenda nas ~leições os presidentes homens estranh~s,alheios ás localidades; 
p~incipios que s~o .alac.ados pela oppos19ao,, dou· ás paixões politicas, que alli se debatem de uma !Da· 
trm~. gue .a e~pemncm e o estudo ma1s p10lon· neira extraordinaria, como mandou para ·a B~h1a o 
gado da h1storJa me teem mos Irado que é desas· Sr. Silva Nunes, enviava um agente do p~rh~o do 
!rosa •. ; governo, creatura desse partido, sem a prec1sa mde· 

O SR. PolllPEU: - Fatal. pendencia . • · 
O SR. SILvEmA Lono : -Apoiado. O Sn. n;mxo DE CoTEGIPE (ministro da (a::mda): 
O SR. SAR.UVA:- ... o que tempe1·dido o Brasil, -N:to apomdo; V. Ex. n~o o conhece. . . 

como já perdeu a I<'ran~a. O Sn. SILVEIRA Louo :-Conheço-o perfeitamente, 
O S N G A · d V. Ex. nao podia escolher outro melho1· para os n. · UNES ONÇALVES :- po1a o: . . fins que se quel'ia. 
O SR. PoMPEU : -E ha do penler amda. o Sn. SAMIVA:- , .. reconheci que o nobre 
O SR. SARAIVA:·- Pois bem, Sr. presidente, eu barão de Cotegipe nfio seguia a doutrina noya, 

obse1·vava que na Inglaterra, onde. não ha as can· marchava paio .mesmo cammho do systema ant1go 
didaturas ol!iciaes; nos Es!ados Un1do~, onde Iam· e que nada de novo se havia feito. .. 
bem ellas nao s:io conheCida~! na Bel~w~, onde a~ o SR. n.m.\o DI~ CorEGIPE (ministro da fazeuda) : 
houve attl certo tempo, mas Jil '.lao cxtstLJn, c. quasl -Hei de responder a tudo isto, mas cm tempo; 
nunca foram aprego:ulas; na Smssa e em ou li os lo· 

0 
na o . 

gares, o systema parlnm~ntat· prospera e desenvolve· ag ra ' · ... 
se de uma maneira admtravl'l; entretanto que na po· O SR. SAnAII',t:- V. Ex. '".que tenho dado a 
bre F1·anc~a as candidaturas ol!iciacs e a J.ntcrven- este discm·so a fú1·ma de ,f!UCIXa; lamento que 
"'io do gÔverno nas elei\~Õcs toem perdido tmlo; o V. Ex. mto tenha corrospon1hdo :l esperança. 9ue 

·;Í;sim1 lendo o topico (\a falia do thl·ono, que julguei depositava uos seus tnlcutos, na sua pos1çfio polltu~a. - . . 
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160 ANNAES DO SENADO 

Sr. presidente, agradeço a V.Ex. a benevolencia com 
que me tem ouvido; sento-me, porque o nobre 
liarão jtí disse que as observações que acabo tle 
fazer Mo podem ter Jogar neste debate. (Muito 
ben!) · 

mente, salvo se forem reformatlas pelo poder con: 
stituintc. 

Consequentemente, o que se fizer nos pr·ecisos ter
rnos delles s~r:í mto só legitimo mas mesmo consti· 
tucion.al. Eu farei depois. applicaç!Lo desta cilnse: 
quoncm, que me parece evrdente. 

Depois de orar o Sr. Saraiva, o Sr. presirlente 
tlisse que se achava sobre a mesa e ia a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos o parecer da 
commissilo de constitui~ão,concluindo que seja reco
nheddo senador pela província do IUo Grande tio 
Norte o Sr. conselheiro Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque. 

Antes, porem, disso vejamos o que tlizem os Iaos 
artigos, come~]ando pelo 1;3, c o que signifi.ca a sua 
phrasc-pelc1mesma maneira. Esta phrase não quer 
dizer pelo mesmo modo pratico, pois que este de· 
pende da ld rugulnmentar, a quem o a~·t. !)7 da 
constituir:to o conliou, e ol mo!Jil como essa lei o 
mto lixo ou fundamental; por·tanto, tal phmse quor 

(Será publicado depois). 

Proseguio a discuss:to do parec!lr sobre a elci\1ão 
de um senador pela provincra tle Pernambuco. 

dizer que a elei~ão t(e. senador· se fará mediante as 
mesmas regras constitucionaes, mediante tL idcnti
datle de coJidiçúes, qué a lei fundamental estabele
ce, e ntro segundo bases novas d.o que ella mto 
cogitou, e muito menos quando contrarias a seus 
pr·eceitos. o Sr. mna•cfnez de ,;, Vicente 1 -To

mando algum tempo ao senado, nao pretendo demo· 
ver as opiniões, .que pelo estudo e convic~ão j:í 
estejam detinitivamente l'ormulatlas ; tlesejo sirn 
lno!tvar o meu voto e, caso possa, contribuir com 
algum esclarecimento para o nosso debate, aliás j:í 
muito esclarecido. 

Tratamos, como é de nosso dever, ()e reconhecer 
se a eleição de senador pela província de Pei·nam· 
buco é ou ni!o legitima. 

Os illustrados sen-adores que opinam poJa neg:t
tiva imputam á essa eleição duas nullidades, a pri· 
meira porque dizem que violou a constituição, a 
segunda porque argúem que lambem violou a lei 
regularneutar de !~75. Examinarei uma e outra 
sucessivamente pela ordem dellas, considerando em 
separado essas duas entidades, que são de diversa 
na tur·eza e apreciação. 

Pelo rrue toca ;í constitui~ão, arguam os nobres 
senador·es que-tendo a lei de i87ã determinado em 
uma de suas disposi~ues, que n~ m1meação tle cfci· 
tores ger·aes as cedulas fossem incompletas, outro 
tanto se deverh1 ter observado, não obstante o ro
gufamento tio governo, na nomoação dos eleitores 
especiaes, por isso que o art. 4:1 da constitui\1<lo 
manda que a elei~cro de senador se faça pela mes
ma maneira que a de deputado. 

Este argumento, que :í primeira vista parece pro· 
cedente, sendo sujCJto a uma analyso logiea, e ri
gorosa, per·de esse cal'Uclcr e for·ça: a analyse de· 
monstmr:í de mais, que por um principio tle 
r.ohcrcncia ou de escl'l!pulo n~o tleYemos usar· 
tlclle, nas circumstancias dadas. 

Quacs s:to, porém, essas normas constitucionaes''l 
Elias ahi se encontram nos arts, 90, 91. e seguintes, 
mas, como estes ultimas estão fMa tle questão, 
limitar-me-hei a ver o que prescreve o art. !JO. 

O senado pormittir<í que ou lera o sou teor, m· 
tercalando algumas obscrva~ões que esclarecem a 
maioria. Elle diz, pondo de parte a lista tripliw, 
o mesmo que diz o art. 43, pois que assim se ex:: 
pressa : -As nomeaoões tlos deputados e senado· 
res (isto é, tanto de uns como de outl'os) senlo feitas 
por elci~ões indirectas (eis a J.n maueim identica), 
~legenda a massa dos citladiios activos cm.nssem· 
hlúas parochiaes os eleitores de província (eis a 
2• m(meira identita, isto iJ, em listas completas, sem 
(l'llcdonar tt rnassa) e estes os representantes da 
na1-:ío c província (eis a 3• maneira identica e núo 
uns JlOl' d!stl'it:tos _e outros po1• províncias). Os ar· 
trgos sc~umtes conf.lnuam a cstaf.Joleeer outras con· 
tlições idcnticas, assim par·:i a nomeação de dcpn
tallo como de senador. Como é, pois, que se quer· 
applicar o art. I;:J ao que n:ío é applicaYcl, e que, 
quando applicado fosso, dal'ia uma consoqnencia 
iuadmissirel, como veremos? 

Firmada, pois, a intelligoncia desses dous artigos, 
como parece exacta, perguntarei : como foi feita a 
elei(:iio de Pernambuco? E rcspontlerei : foi feita 
exactamente nos positivos tennos tio art. 90, pois 
que foi feita por eleição intlirecta, elegendo a Jnas· 
sa dos cidadãos activos cm assemhleas parochiaes 
os eleitores de província c estes os cantlidatos ao 
Jogar tio senador. Pois bem, se taes .artigos são 
constitucionaes, essa cleir.úo assim feita é n:io soí 
lt•gi!ima mas constitucional. Para deduzir, com mcthollo e clar·eza, o que 

ac~bo do avançar, cst:tbc!oeeJ:ei um dilcmma, t{ue 
ser:í o seguinte-o art. 43 da constitui(~<io c os 
outros artigos tlclla com os quaes esta comwxo, pois 
que tlum todo cntrcf:tl1auo c harmonioso, ou s:lo 
o:onstitucionaes ou pelo · contt·ario estão subol'lli· 
nados ü lei regulamentar·. 

O Sn. StLYEiliA Lono :-N:io apoiado ; nós mio 
tratamos senão tia ex:ccur.:io tio uma lo i. 

Examin~nros a i n hypo!hcsc, isto é, clfes scro 
constitucionacs, o sejamos Iogicos, aceitando as res
pectivas consequoncias. Em tal caso a lei regula
montar· urro pót!c allomr por· ruodo algum nenhuma 
olc suas disposi~.,jes, nem :tugmentar· ou tliminnil·as'· 
pl'lo contl'ariQ tlcvc obotlçcol·i\S li~l c s1rbmissa .. 

O Sn. M.\l\QUEZ DE S. VIr.r~NTg :-Eis ahi a con· 
sequencia de applicar·se o :ll'l. 4:J intleviolamenle ; 
cfla faz com que nos colfoquemos na inaceitavel 
posio:ão de uizer que constitucional ú o que a lei 
regniamentar· determina ainda mesmo rlrt:llltlo ~on
tmria :í cous!itui\:ITo, e não o quo estt1 deler·mina 
clat~t c posíl.ív:UIWitlc, ínvt:l'l.l'lll·So as· ~u~euas. 

JlallellifiS clar·:unenl1:: li1.emos um o:onlralu COlli 
llllW enlitl:ule chamathl lei l\mtlameulal VIl couili· 
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tiiição, promettemos fidelidade, observancia exacta ·para Pernambuco ·e outra differentó para os exem· • 
a seus preceitos; e ella pot· sua parto prometteu· pios aJ.lontados? . . 
nos a autori<lade 1lo sou nome para. ilirimÍI; as A lm de :1.860 progredia na mesma. diversidade de 
questões que occorressem. Violamos a ftl do con· maneir:ls, em vez· de tlistrictos 1\e· um deputado 
trato, determinamos cousa contraria a seus precci- crcou districtos de Ires, mantendo,porém,a eleição 
tos, e, vendo-nos embaraçados por questões, que dos senadores por província. 
dahi surgiram, invocamos um artigo seu, o 11:1, para . Emfim a proprin lei actual de 1.87íi estabelece 
rlar-nos a autoridade constitucional, mas esse ar· uma nova ditl'ercnça e é que para a eleição de de· 
ligo co(ll razfio nos respon1le que isso é 1\emais; pulados os eloilot·es votam em listas incompletas 
elle nos tliz: o IJne pretentleis? N:io basta que vio· e para senadot· em listas completas. Pretende-se 
lasseis os preceitos ila constituiç:io, ainda quereis justificar esta diffcrença allegando que assim se fuz, 
além disso que eu seja chamado pat•a sancciouar a porque para senador a lista deve ser tríplice. A 
violar.~o? razão, porém, n<io foi essa, nem e lia era procedente. 

Nfio, senhores; n<io invoquemos esse artigo Foi a convenieneia politica pontlerada.em difl'erentes 
sen~o para aquillo a que elle foi destinado, um faces, que assim diclou; o senado corpo éonserva· 
bem entendido escrupulo nos dieta esse conselho dor deve ser representante só da maioria. A lista 
para que não appareça cm toda a claridade a nossa triplico se comporia afinal com os Ires mais vo· · 
infidelidade. lados, assim como se compõe a lista de tres de· 

Em conclusão, se taes artigos são constilucio-~ pulados na pt•ovincia, IJUe deve llar esse numero 
. níws, se, portanto, não. podem ser contrariados ou com os mais votados nas Jist:w~ incompletas.· 
:llterados sem que prece.da reforma da constituição, o. certo ~· pois, que se ~az· que.st~o .constitucional 
nesta hypothese a elet~<io de que se lt•ata é não ·de ltstas dtffercntes na eletçfio prtmana e não se faz 
s6 legitima, mas alem disso tí perfeitamente con- na se~undaria, quando a raz:io. é n mesma: reclamo 
st.itncional. . e reclamarei, que precisamos ser logicos, e, portanto, 
· Passemos iL 2• hypothcse, isto e, que os meneiO· se póde haver ditferença em um caso, póde haver no . 

nados artigos não são constitucionaes, que pelo outro. 
o:ontral'io são subot·dinados :llei regulmnentar. Em 
tal caso concluirei desde logo, ![UC então· sem 
duvida po1lem ser alterados, como se julgar couve· 
nfeill!J, que póde, portanto, desapparcccr a phrase 
pela mesma. maneim, como do facto tom tlosappare
cido cm muitos casos, que citarei : sejamos, porém, 
logicos, n:io digamos que ha !Juestão c muito menos 
viola~:io constitucional, pois que, so dissermos isto, 
o dirêmos contra nós ·mesmos, contra nossos pro-
prios actos, seremos os réos. · 

A lei .eleitoral de :18ti5; contrariando a de 1.8~6, 
que tinha sido fiel :i constituição, !lla~dou que; 
para a eleição de deputados, as provmctas fossem 
divididas em tantos districtos quantos fossem os 
representantes dessa espccie que tivesse do dar; 
mas, em relac[o aos senadores, a eleição conti· 
nilaria a .ser 'feita por pt·ovinciã, como dizia a 
olonstiluiça:o. Ora, pergunto, isto é fazer a eleição 
pela mesma maneira? E quem reclamou ? 

Vejamos o que resultou na provjncia do Minas 
Geraes, que dá 20 deputados: foi ella dividi tia em 
20 districtos, lie sorte que para sen:ülor todos os 
olidadão activos em massa c !o tios os eleitores tinham 
o direif.o de voto o concorriam; mas para o depu· 
tad0 tle cada distJ'icto só tinha esse direito a vi· 
gesima parte, ficlndo as outras :19 partes relativa· 
mente privadas. Por corto u:io houvo a mesma 
maneira, a identidade quo agora se julga de tanto 
valor, que torna anti-conslilueional a elei1~ão de 
Pernambuco. 
·Não p:lt·a ahi a sel'ic do actos iguaes. Essa mosn~a 

lei de :181iri estabeleceu que pam deputados set'HL 
preciso a maioria a!Jsolut:t do votos, mas para se
nadot·es fíflOU como sutnciente a maioria relativa; 
mas por ventut·a maioria au1oluta o maiol'ia rela· 
t.iva H<io cousas idonticas, lm nisso identidade de 
re~t·a 'I 

E quem reclamou? lia. pot• acaso uma logica 
\'0~, I 

O Sn. Srr.VEIRA Lono dá um .. aparte. 
O Sn. MARQUEZ DF. S. VIt:E~TE :-Devíamos reger 

as duas especics pelo mesmo pril)cipio. 
Concluirei repetindo, o que j:l antes disse; se laes 

artigos n:io são constitucionaes, como alguns illus· 
Irados senadores entendem, pt·etendendo mesmo 
que se pódc decretar a. eleiç:io directa inilependente 
do reforma da conslt tmr.iío, enhio cumpre confessar, 
que na elciç:To de Pernambuco n:io ha questão. de 
viola~ão constitucional, que o debato deve limitar· IS

7
;:.amo se houve ou não violaç:io da lei de 

Eu passo .justamente a expor o que penso 
quanto a esta segunda classe de argumento. . 

Allegam os ii lustrados senadores, que o governo 
em seu regulamento violou o texto, a disposição 
expressa da lei, c que por conscqucncia· ha nu IIi· 
daile na eleição feita segundo clle. 

O Sn. SrLVElllA Lo no :-Sem duvida. • 
O Sn. M.lnQuEz DE S. VrcENTE :-Permiita-me o 

senado tod:t a Ji·anqueza no modo de expot· mi
nhas idcas; collocar-me-heiprimeiramentc na posi· 
ç:io daquclles que defendem o regulamento e depois 
na postr.ão contraria, reservamlo a minha opinião 
para expol-a afinal. 

Come1~arei por dizer que não vejo fundamento 
para at·guit• a pretendida nullidade. 

.() Sn. SILVEIRA M MoTTA : -Vamos :l demons· 
tração. 

O Sn. ~unauEz DE S. VICEN't'E :-N<To vejo texto 
eX,PJ'csso, que fosse.violado; não vejo palavras es· 
cl'lptas na lei, que digam que na nomeação de 
clctlot·es espcciacs se deva reservar o trt•ço para a 
iltinoria. 
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O.Sn. uAnQ,uEr. DE S. VtclólNTR:-Não cst:l escri· mento.quer~m deduzir o que pretendem do § 9•. 
pto JSS() na JeJ. · · s.c a ~lsposJ~ito que desejam fosse textual nito pre-

0 Sn. ZAcAmAs:-E' o § li• do art. 2•. eJs0r~am desse ·~ircuito. " • 
1
.,. uanto a .es~e flrgumento'<lo art. 43 j:L demons-

0 Sn. liARQUJ;JZ Dlól S. VICENTE :-Examin~ndo o JeJ. no P.rmc1p1o do meu discurso que elle não 
art .. 2• da lei c todos os seus paragrapholi atil o ílt ~acha ser mvoeado por modo pl'Oeedente, vistas as 
vejo CJUe aquellcs que se r1:forem a eleitores tratam wzaes que ~ntão expuz, e agora acreseentat·ei on
de eleitores gel'lles. O § 3• diz--A eleição de olei- Ir~, .e que, amda quando elle ó appJieavol, só pódê 
toros gcraes começ.ar:i .. , o § 9•, sem dnvida cm 861 Jnvoca~o quando se demonstra que a lei Mo 
harmonia com elle, sé refere aos mesmos:eleitorcs, teve ~utra mt~uçilo : ora em nosso caso o § U de
llSsim como exp1;cssamente se referem os§~ 17 c i9; mons ra que tmlt~ cm vistas determinar alguma 
flOI'Ianlo, não ha tcs.to expresso a respeito de clei- co~t· que n:Io d1ssc o que era. 
tores cspeciaes . on.sequentemcnte o acto-do govorno sustenta-se 

Se o que digo ainda deixasse duvida, bastaria ~r dJversas e valiosas razões. Havia uma JacQna, 
ler-se o ~ 21. para !JUC nem uma restasse. Com ef- "'. 0 d~stante a qual o governo devia necessariamente 
feito, antes 1leste nao se 1liz uma palavra sobre a expe lr 0 r~gulamento de modo que se podessem 
eleição de senador, nem tle eleitor especial, elle é fazer af. detçú~s. Indicavam-se dons expedientes 
o prímeil·o que trata disso. V cjamos o que elle diz para sa ur da d1fficuldade creada por culva das ca
-Na eleição ele scnatlor observar-se-ha o seguinte maras, e era"! ou recorrer ás le1s anteriOres, que 
u.l.: A oJ•ganizarfio ela~ mesas pa1·a aeleicilo tle elei· nos cadsos omtssos na lei vosterior nilo se julgam 
t.m·es i!spechws, â ordem dos trabalhos 'c o modo revoga as, ou sondar ~ espirJto da nova disposição. 
(uote·se bem) de procotler :l eleicáo dos eleitores Ca~~ um destes expedtentes póde ser justificado por 
serão os mesmos· esla!wlccídos" no § 4" deste mw ~boas ~a~õe~. . artigo. • Pa!a um JUIZ mglez, gue estivesse, como está 

E', pois,rpela p1·imoh·a vez quo a lei falla de clei- aco.s.tumado ~ obser~ar ]Jtleralmente n lei, o pri: 
tOI'I)S espcciaes o de sua norrwação, antes se tinha rreuo expe~leJite sena o preferido. Diria: aqui nllo 
ocwpadu somente dos eleitores gcracs. Note· se Ja refere?eut ao § 9• ; ign~1·o que pro menores se 
bem, como j:l disse, nas palavras tle semelhante pa- pa~sar~m, trata-se da elet~[o. de senador, a lei 
ragrapho c na sua signiltca(:ão - e o modo de pro- ~LIIZ dt~el' algu.ma cousa a respeito da nomea{)ãO do.~ 
c;rter a eieil'úo dos eleitol'es.-0 que importam e !las? 1 e~pecllvos eJeJto~es, mas ~áo dis~e; faça-se isso, 
::lnm duvida impo1·tam a declara~ão de qne era este ~~~~, como se .fa~llt pela let anterwr. Ot·a algnem * ~~ que Yinha determinar qual o modo por q~e se lr que esse JUIZ VIOlou a lei expressa? 
1ana essa nomea~ão, e e certamente porque amda O Sn Sr L N · · · 
não estava determinado. Núo havia, pois, !ex lo. ex- quando dev~~~~~Ar _

080 
:-;; 4~o ha let anterior, 

presso a não ser o deste ~ 21 ; mas que dtspusJção r er se ao ~ · 
eslabeleeo elle ? E' .o de um enigma, do um des- O Sn. ~rAnQuEz ilE S. VrcENTE . _o · 
cu1do Jmnontavel I D1z que se faça a nomeação dos do meu nobre colle a tería lo•ar ' arguJ~ento 
eleitores ospeciaes pe!o mesmo rnotlo estabelecido pho c]()lJlonstrasse qgal 0 n;odo po/qe uesse P~J~gl:~
JJO ~ ~": mas o que d1z esse § ~:·? T~tlo quanto se fazer tal nomea~ão. e se 

01 
Cita 

que1ra menos esse modo I Ora c1s alu o texto. 
.Este paragrapho que, como muito bem disso um 

nobre senador pelo Maranhão, não lem sentido sem 
subentender-se alguma cousa, se é expresso 5ómen. 
te, exprime a culpa tia camara tios tlepulatlos, c tio 
senado. 

O Sn. SILVJ;JIRA Looo :-Dessa omissão não se 
pódc couclui'r uma revogação. 

O S1t. ~r.motmz DI~ S. VICEN'l'l~ :-0 mesmo illus
!rat!o senador pelo Mamnhão deu um importante 
escl:u·ncimcnlo, c é que ultimamente na e~mam dos 
tlopu!ados se quiz JH'eoncher a lacuna, rccligirulo·sc, 
como cump1·ia pcln snguinte fúrma-o modo de Jli'O· 
ceder :i oloit:rto tlo:S eleitores ser:i o mesmo estnbo
ltcido no ~~ ~. • c 9. "-Assim s~ja, mas isso niio se 
fez, n:io es!:i na lei :1 referencia no § 9.•; este, 
portanto, não púdc sm· invocado. 

O Sn. SJLI'I~m,\ Louo cl:l um :lparte. 

O Sn. JuNQUE!RÁ : -Apoiado . 

O Sn. SILVEIRA Lono :-A disposição do § 9• é 
gMal, sem discrimiuaçilo quanto a eleitores. 

1 
O Sn. MA)lQUEZ DJ;J S. VrcENTE : -Mas, se. as~im 

e1 por que JUlgam os nobres senadores neeessario 
c1tar o at·t. 43 ? 

O Sn. Cnuz ?!IACUADO : - Nito é neccssario · o 
§ \l" tl que está de accõrtlo com o art. 4;}. • 

O Sn. SJLV~lM Lono: _; Foi pena que o nobre 
senado1· por Mlllas nao estivesse aqui quando fallou 
o Sr. IJaJ•ão do Cotegipc. 
. O Sn. Cnuz MACIIADO: -Não pudo.vir antes por 
meommodo de saudc. . 

O Sn. ~IAnQUEZ DE S. VICENTE:- Se assim J, se 
o ~ ~" de acc61'!1o com o art. 1J,3 est:i autorizado a 
tl.on!ma~· as duns nomeações de cleifoi'Cs, enttro se
ria wut1l tratar de uma dollas no § 2!. 

O Sn. JuNQUEll\A: - Apoiado.· 
O Sn. •rAHQUJ:lZ nl:l S. VJC"N'l'll :-0 que digo é 

!JUC não est:lno texto da lei; se esl.:i no cspil·ito, 
sed ouh'll qnest:ío. 

I~ JIOI' isso meSIIIO !JUO os illustratlos senadores 
c·ecal'I'Ciu ao al't. ~.3 tia cons!Hui~:!o, . c por iH'gu-

·. O. Sn. Cnvz M.LC!!ADO:·-A rcfcrcw:ia é que ~eria 
mul1l, nc1n se carecia uclla. 
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·o SR. MAnomt b!IJ S. VuJE~Tl!l :-A' êxcep~~o 1lo 
que diz respeito ás mesas, não se precisava da in· 
tegra desso paragrapho, pam que; pois, falia no 
modo de tal nomeação? 

o SR. CRUZ MACIIADO :-Se com a omissão da 
referenda tirou-se argumento para o que se fez, 
a gmisslio do artigo todo seria um portão escan· 
caiado, 

O SR. MARQUEZ DE S. VICENTE: -Bem; seja 
eomo for, o caso é que para sustentar o expe
diente, que .. o gover!lO pref~rio, havia n:io só as 
razões, que Ja aponte!, mas amda outras. 

A· emenda que supprimia o terÇo na eleição se. 
cundaria tinha muito alcance, muita importancia de 
conveniencias politicas. Essa emenda significava que 
um senado vitalício deveria ser composto com 
preferencia dentre os candidatos apresentados não 
pela minoria dos cidadãos activos da província, 
sim pela maioria dcllcs, elemento estavel, conser
vador, representante de interesses permanentes, 
tinha e tem c:u·acteres diversos da mobilidade de 
idéas, que em regra só pode ter enh·ada na camara 
dos deputados; ·pois bem, se taes razões eram 
pror.edentes para adoptar-se, como adoptou·se a 
emenda, eram lambem procedentes para que prova. 
lecesse a unidade do pensamento, a mesma inten· 
\:~o da lei em rclaçfio i eleiçilo primaria. O sys. 
tema deveria ser consequente, a logica assim exigia; 
e nem um texto da lei se oppunha. 

O Sn. ZACARIAS:-0 § 9•. . . 
O Sn. MARQUEZ DE S. VICENTE:-0 § 9•, como j:l 

fiz ver, não falia dos eleitores especiaes. 

O Sn. Sn.VF.JnA !lA MoTTA :-Alguma r.ousa veio, 
o quo é que veio ? · · 

O Sn.li!AliQUEZ DE S. VICENTE :-Veio o que cst;í 
escripto. 

O Sn. ZAcARIAS: -Veio que ambas as egpccics 
de eleitores seriam eleilas da mesma fórma. 

O Sn. MARQUEZ DE S. VICENTE :-Como trata. se 
do § 21., vou lei-o de novo •.. 

O Sn. ZAcARIAs: -Trata-se do § 9•, porque ahi 
é que se tmta da eleição primaria. 

O SR. l!ARQU!lz DE S. VIcENTE : - •.. dizia cu 
que a disposição de que se trata, que est:l no ~ 2J, 
outr'ora 22, do projecto vindo da camara dos depu· 
lados a respeito ... 

O SR. ZAcARIAS : - Da eleição secundaria, mas 
onde estava a da primaria? 

O Sn. MAnouEz DE S. VtCEIIT!il :-Permilla o no· 
bre senador, que argumente pelo modo que eu en· 
tender, responderei por partes. · 

O Sn. ZACARIAs :-Vamos :l primeira. 
O Sn. liAl\QUI~Z DE S. VICEIITE :-Eu discutirei, 

corno entender mais conveniente. Se a disposiçrro 
que viera na primeira parte do s 22 não fosse sup· 
primida pndcr-se-ia por argumento presumir que 
na eleição primaria devesse a lista ser incompleta. 

o Su. ZACARIAS :-Está expresso no § 9• o modo 
de eleger o eleitor geral. e o espe1lial. . . 

O Sn. MARQUI~z DE S. VlCENl'E : -1\Jas, desde 
que se supprimio essa parte, não resta aos illustra· 
dos senadores nem esse argumento, o § 21. ficou 
ainda mais obsr.uro. · O SR. ZACARIAS : -Tambem não falia cm eleitor 

geral, comprehende, portanto, o especial, V. Ex. 
enWo não leu o paragrapho. · 

O SR. MARQUEZ DE S. VIcENTE:-Li bem, e por
isso continuo na argumentação interrompida. Su!J
sistiarn essas consid~raçõcs e não havia disposiç;io 
expressa em contrariO. 

O Sn. ZAcARIAs :- Não; su!Jprimio-se o voto 
incompleto na eleição secundaria, porém o voto 
incompleto do § 9" está estaholecido para o elr.itor 
geral ou especial, para lodo o eleitorado. 

O Sn. MAIIQUJ~z DE S. VICENTE:- Sr. pre~i· 
dente, como desejo quo a questão fique bem escla· 
recida,repetirei resumidamente o CJUC j:l ponderei a 
respeito. Pm·correndo·se todos os paragraphos 1!0 
art. 2• até o§ 2-1 vê-se que a lei tem cm vistas regular 
somente a eleiç;ío dos deputados, c que, portanto, não 
trata senão dos respcchvos eleitoJ•es ; consequcn· 
tem,entc a disposiçao do § U• oshí nesse caso. 

O SR. ZACA!IIAS : - De sorte que a lei veio sem 
providencia a respeito do modo de eleger os eleitores 
especiaes. 

O SR. MAliQUEZ DE S. VtcENTE : -0 projecto que 
veio da camar:t dos deputados, cm seu art. 22, que 
passou a ser o 21. da lei, menos na parto suppri
mida, quiz dar providencias, mas por omissão 
nlto deu. 

O Sn. ZACAnTAS :-0 ~ 21. dá providencia a ms· 
p~ito da eleicilo secundaria, logo a mspPito da pri· 
rnaria, a providencia est:l dada, e se nilo estll dada 
veio a lei com uma lacuna, o que é um absurdo. 

O SR. MARQUEZ DE:' S. VICENTE :-Na I' parte tio 
~ 22 do projecto vindo da carnara dos deputados se 
autorizava o tüi'\:o na eldi:•to secundaria, havia sem 
duvida essa provitloncia ..• 

O Sn. ZAC.\RIAs : - E não veio providencia? 
Veio a lei som providencia :t respeito da elei\::io 
primaria? , · 

O SR. ZAcARIAS :-Essa disposi\:;ío est:lno art. 2• 
para toda eleiç:io. 

O SR. liAIIQUEZ DE S. VIcE~TF.: - Foi, como 
tlisse, no ~ 21. on1lo ctla pela primeira vez tratou 
da elei\:ão de senadoi', o quiz LI·alar no seu n. 1.~ 
dos respet:!ivos eleitores, mas por sua m;l redaci'ão 
ou lacuna wio deu providencia alguma. 

O Sn. ZAcAmAs:-Ha providenda na lei. 
O SR. MARQUEZ og S. V!GNNTl~ : -As leis guar· 

dam e devem guanlar nwlhodo,, dassilical':io das 
itléas; o ~ U• respeita ;l eleição dos deputados. 

O Sn. ZAcARIAS : - Ahi ti que cslil o engano 
de V, Ex. 
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O Sn. Sn.vEIRA DA MoTTA :~O § 9ó rofere·sc a 
ambas as especies de eleitores. . 

mamcnte injusto c impolitico: Se aprincipal.culpa il 
das eamams, se essas províncias nem unía tiveram, 
como punir os povos dellas, os innocentes.em vez 
dos culpados? Seria .contra todos os principias de 
JUStiça. O regulamento do governo, ameia quando 
n:io tivesse seguido o melhor expediente, era. abri· 
gatorio nos te1·mos da nossa 101 criminal art. Ua, . 
Na maio1· boa fé as províncias usamnr do seu di· 
reito e manifestaram a sua vontade c desejos. 

O Sn. MARQUEZ DE S. VlCEN'rB : -Se. elle,apezar 
de sua collocação e do que demonstra o § 2f, fal· 
lasse expressamente de ambos os eleitorados, não 
haveria questao, mas nfio é esse o caso. . 

0 Sn. ZACAIIIAS :-Está entent\il\o. 
O Sn. MARQUEZ DE S. VtcENTE:-Pois eu mlo en· 

tendo assim. O Sn. SILVEIRA Lono :-Isto il argumento para 
nunca annullar eleição alguma. O Sn. StLVEmA DAMoTrA:- V. Ex. toma urna 

- premissa falsa. 
· .·o ~~~- ZAcAllTA~:- ~ntão V. Ex a~redita. que. a 
le1 veio sem pl'OVIdencm fjuanto :.í ele1o:to prunal'la 
para senadores :. n:to o poilerá d1zer. 

O Sn. MA!tQUE7. DE S. VtcENTiil :-Como annullai' 
uma eleição sem vicias por parte lle cinco provin· 
cias, que nilo lizcmm mais do que cumprir o seu 
devei' e oll'oret:er os candidatos que dtJSojavam? 

Ha nma maxima <lo summa raziío, e mesmo de di
reito expresso, que nos ensina que, quando a ver· 
dadc é sahida, cornpi·ovada e muito mais ,qtnndo 
evidente, deve-se julgar po1· e lia, ainda quauilo ha· 
ja algum erro no p!'Ocesso.~Snppunhamos, pois, qn~ 
houve algum erro, e nesse caso proveniente de c.li · 
pa nossa, seremos nós mesmos os clllpados, qu~ · 
~uniremos os ljue coagimos a ser nossos .complices. 
Sr. presidente, voto pelas conclusões do parecer da 

O Sn. MARQUEZ DE S. VICESTE:-Houvc, como j:í 
<lisse, desejo de <lar providencia ... 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- E niío deu? 
O Sn .. ZAc.mus:-Deu·a no § 9•. 
O Su. MARQUEZ DE S. VICE:'í1'E :-Quiz dar no 

§ 2:1 n. :!• e não deu, como j:i demonstrei. E como 
n:to costumo dar repetidos apartes, que podem in · 
terromper a ligaÇ:to de idéas, n:Io proseguirei na 
'lu estão do § .9•; ficaremos em nossas opiniões .. 
, . O Sn. S!LVEUIA DA MoTTA :-Não posso ouvir 
fallar em logica e harmonia, quando a lettra da lei 
está. protestando contra isso. 
' O Su. PRES!DESTE: - Attenr.:io ; o orador não 
deseja ser interrompido. • 
. O Sa. lllARQUEZ DE S. VIcENTE :-Ha, portanto, 
senhores, razoes ponderosas por· parte dos que 
entendem que, dada "essa omissão, e posto o go· 
verno na necessidade de expedir o regulamento, 
não só estava obrigado a adoptar um dos expu· 
diep~s. que indiquei, mas que o de recorrer <\ lei 
anterior era preferJVeJ. · 

Ouh·os entendem que o melhoi' expediente soda 
o de consultar o espirita da lei, e apt·esentam os 
motivos em que se fundam, c que o senado tem 
ouvido motivos, que por J.n·evillade não reproduzo, 
nem o fal'ia tão liem, como foram produzidos. 

Em minha opiniilo ha culpa, mas os culpados são 
a camara dos deputados, o senado e o ministet·io, 
especialmente o Sr. ex-ministro do lmperio. Ad· 
mlfa que o n. i'~ do ~ 2:1. passasse o fosse· sanccio· 
nado, como foi, com uma lacuna tal que o deixa 
sem sentido, l'eforindo;se a uma disposi~.:1o, que mlo 
era concludente, e isto cm materia Ião importante. 

Essa inadvertencia tem da<io lagar á discuss<lo 
que tem perdurado, o creio que ainda pel'liUI'ill'á. 
Se o gommo tivesse adoptado o outro expediente, 
sofli·el'ia lambem censuras da opini:io opposla. 

Supponha-se mesmo que o expediente mio atlo· 
ptado fOra o melhor, c de facto ha razões que o 
abonam ; seri11 isso bastante pa1·a aunullar as clei
r.ões scnatoriaes de cinco Jl!'OVinciM do lntjlCI'io? 

O Sn. SILVI~IHA Lono :-N;lo ha outw meio. 
O Sn. MAitQugr. !JE S. VICtJN1'I~':::...Eu mio va

larei por um meio, que em meu p<irecoi' seria sum-

com missão. . . 

O Sn. PoMPEU mandou :i mesa a seguinte 

EMENDA 

Emenda á conclusão do parecer da commissáo 
so!Jre a clei~ão senatorial (\e Pernambuco. 

" Que seja declarada nulla a eleiÇO:o de .que se 
trata, e <fue se mande proceder •i nova ele1çáo. !le 
eout'ormi< atle com o disposto no ·§ 9• do art. 22 d:t 
lei de 20 de Outubro de i87ii e no iu·t. &3 da c~n
stiluição do Imperio.-T. Pompeu. " 

Foi lida, apoiada e posta cm discuss;to conjun · 
lamente. · 

O Sn. !'RESIDENTE :-Tem a palavra o 81·. Uchóa 
Cavalcanti. · 

o l!lr. Ueltôa ca"aleant11 -Sr. presi
dente, n~sta hora adiantada não t~nho tempo p11ra 
tlizer tudo quanto tinha de expo1· ao senado. Di· 
sisto, portanto, <la palavra. 

O Sn. PIIESJDEN1'E:-'l'em a palavra o S1·. Si!· 
vcira da l\lotta. 

o l"'íl'• SUveil'll dll JlóUili~EutamLom 
pouia, S1•. presidente, como o nobre senador por 
Pornamhuco, que desisti o da palavra, por osliu· no 
fim da hora, lamentar a mesma sorte tjtw elle me 
reservou. :Mas, comquanto eu me julgasse obrigado, 
desde .. que se annunciou esta t\uest:io, a tomar 
parte ncl!a, O tivesse, J.IOI'lanto, O < CVOI' de contem· 
plal·a por todas as suas faces, não devo, apezai' da 
exiguidade do tempo, deixar encoi'J'ill'·sc u1n úeilate 
tão importante como este, pot· Jhtta dt> p1·eenchi· 
monto tle moia hora de St)ssrro. O senatlo t!oscul· 
pará, pois, se acaso nas obsen'U(~úes, que tenho de 
t'ar.m·, limitar-me a contemplar somcJ1to as ultimas 
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observa\1ôcs que foram feitas pelo·honrado senador Inglaterra rl~o as dcs~jo para 'o ineu paiz. Na· 
pela província de S. Paulo,· que acaba de falia r. quello paiz essa intel'l'upmto custou a cabeça de 
· Desde que se publicou este regulamento do mi· um grande ministro e a' de um rei; entre nós 
nisterio tio Imperio· para ex:ecuç:to da·nova lei de estamQs ensaiando a 'interrupção de parlamento 
elei~ões, eu annunéioi, talvei nesse mesmo tlia, n para chegarmos ao longo parla1nento. 
minha oppo~içfio :Is eleiçiles que p01·vcntura se llzes· Senhores, quando insisto continuamente em que · 
sem em virtude delle; emiti! a .opinião, que ainda é preciso resistir a essa torrente de degeneração 
sustento, da inconstitucionalitlatle desse regula· do nosso systema, m:to é possível olhar iudiflerente 
mento, da inconveniencia e impolitica corn que o para um facto virgem desses, a interrupçllo de par· 
governo procedeu, qum·endo estabelecer para a ele i· lamento por i 7 mezes e a demora de um regula· 
çAo de senadores uma fói·ma (\e eleição ile eleitores menta por mais fie Ires. 
diversa da dos eleitores para a de tleputa(los. N:io ó possível que quem tem professado, como 

· eu, até hoje estas opiniões politicas, quem tem tido 
O Sn. MENDes DE Al.:UEID.\ :-Hevogando o art. a tlcdieaçtlo de opJlÔr-se a esses desvios, gualquer 

.\3 da constituiçito. que seja a admimstr~çfío publica, tleixe de fallar 
O Sn. C11uz MACII.\DO :-E o § !l• do a1·t. 2• da nesta questão, princtpalmente quamlo .reconhece 

lei, que não distinguia os eleitores gemes dos espe· .nesse aet~ 1~0. gavemo. u~1a offensa threcta a~s 
eiaes; nossos prmu1p10s ~onslttucwnaes, um desconheci· 

o Sn. Sli.YEIRA D.\ MorTA :-Desde ·cntiro, essa mento completo de todas as convenieneias politicas, 
h 

't d a que elle ilevia attender. . .. · 
foi a minha opini;!o ; e P.m um de ate a respet o e Nilo sei que interesse podia ter este govemo em 
princípios e ti: princípios constitucionaes, que é querer plantar no paiz a idtla de que a camara dos 
silguranwnte ha muito. tempo m'sla casa o m~u as· deputados dev•J ter uma origt•m tlive•·sa da .que 
sumpto predilecto, porque o meu papeltlqUt tem tem o senado. t'ois não é asstgnalar 1l cantara dos . 
sido, ha muitos annos, o de defensor das prero· deputados uma origem diversa da do senado 'fazei· 

' gativas do parlamento, não poderia eximit·-me de ~ eleger p~r ~~~~ systema e fazer eleger por outr~ • 
emittit· a mmha opinin:o. ' a camara vttahcla ~ . · 

Ha muitos armos, Sr. p1·esidente,. que eu lamento Entretanto, 3enhorr·s, dahi podem l'esultar gra· 
a ascendente d•Jgenera11áo do systema representativo vissir.nos incouvenientes, mesmo á nossa fórma de 
no Brasil. 'l'odos os ~ias recrescem estes caracte· govcl'!lo. . · 
risticos de degenera(l:io, e ultimamente . deu-se um Diz o parecer que s~ quiz que fosse beber á · 
facto importante,que revela esta tendencm do nosso mesma fonte da eléiçllo a escolha dos deputados a.:·· 
govemo· 1m·a o arbitt·ario, para o desprezo de senadores; mas, como beb~r na mesma fonte, se vóli ·•. 

. todas as restric,~ões constituctOnaes. csta~leeeis o prmcipio de que para deputado .é pre· · 
Vimos, creio· eu pela pt·imeira voz no Dl'asil, ciso q\Je haja 11 manifestação d~~; minoria ao mesmo 

uma interrupção do parlamento por 17 mezes tempo que para escolha dos eleitores de senadores · 
(apoiados), apadl'inhada com a tl·ica da convoca_· não ú preciso que wto haja manifestaçao da minO· · 
(IãO para o dia 31 de Dezembro. ria ? Não posso, senhores, deixar de reconhecer 

O SE. Cnuz MAr.no~uo : - Levaram tr1•s mezes neste acto do governo não s~ 11 infl'aC(\~O dos nossos 
para publica~~o do regulamento d~ .uma lei, que pl'incipios constitucionaes, mas o desconhecimento 
se fazia ha dons annos, mas se o mm•stt·o, a qtwm de todas as convcniencias politicas deste paiz. 
com[Jeti:l J'azm· o rogularnento houvesse acompa· 
nhar. o a discussão, o teria feito ern tO dias. O Sn. l'oMPEU :,-Apoiado. 

O Sn. Su.vEmA JJ.\ MorrA.·:- J1i · ltJem havido O Sn. SrLVErM o,\ MorTA:- Querern pór a c:1· 
exemplos, mesmo entre povo~ mais civilisados do mara vitalícia cm condi~lies diversas. A eamara dos 
que nós, até de umis longas inttli'I'UPÇ'!es de parla· senadores n:to póde ter outra diversidade de con· 
uwnto ; n:1 lnglatct·J·a, ·vel'bi yratia, ~a•·l~s I cste~e di~:lo da cam:u·a dos deputados se mio a sua dq· 
sem parlamento U mmos; ·foi a ma1ot' lllte•·rnp~~o rar.:lo. 
de parlamento, quQ so conhece. o s11• POMI'EU: -Está estabelecida na cousti· 

O Sn. Sn.vEm.\ Lono: -i'tlenores, houve muitas. · 
O Sn. Sn.vEIHA DA Mol'l'.\ :-A maior foi essa. 

Cito-a, senhores, soruonte para pôt• cm relevo 
este pl'imeit·o máo L'XIllllplo du uos.so goi'O!'no, que 
ainda nenhum outro governo SIJ tlllha anunado a 
pt·aticm· ... 

O Sn. Póm•Eu :-1~ uma experiencia. 
O Slt. Su.vEuu D.t t\lol'l',\ :-... de tleixar o 

pair. por 17 mezos sem parlalllcnto. En não sei as 
consetjllllllCias !JlW tlahi I'IJSUII:u·5o. A Juglattll'l'll 
sueeedeu um longo Jl<~rlnmllnlo, a \IÓô suceetlo uma 
sessão de oito mezcs; as eonsefj\ICIII\ias tl:ujuulla 
longa intei'I'Ufll·fio o as do longo parlamento na 

(Ul~llO. 

O Sn. StLVEJM DA MoTT.\ :-Em tudo mais nas 
leis, nu conslituiçtto, o setlado n:lo póde deixar do s•:r 
compa•·ado e equiparado ;I camara dos deputados. 

O SR. Cnuz MAcuADO :-A tluralll!o e a fórnm 
da lista tl'iplii\IJ, ' 

O Sa. Sn.YIUIIA DA 1\fóTTA -Fórma de ~ici~llo c 
su:1 du•·aç:lo. Quanto a direitos, a differonça, que 
acho funtlamenlal, ó a 1la dm·a~ão. 

Senhores, para que neste pouco tempo que 
me resta, couw(~ar uma onleu1 de discUI'SO que 
me leval'ia mais !unge 1~0111 ineommodo meu, laivo~ 
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mesmo invcncivcl, o inconu"odo maior dos meus 
collegas ? 

estas poucas palavras foram dedicadas ao nobre. 
senador por Pernambuco, que nlio quiz fallar na 
ultima hora, e teve muita razllo. .· Os Sas. CANSANsXo DE SINI.Mou' E Cauz MACH!DO : 

-Nilo apoiado. 
O Sn. PoMPEU :-De minha .parle n:Io. 

O Sn. Uc.HóA CAVALCANTE :-Muito obrigado. 

O Sn. MENDES m: ALMEIDA :-:-Nós o estamos 
ouvindo com muito prazer. 

O SR. Su.vETRA DA· MoTTA :-Eu, como seu aju
dante, vini fazer um serviço que elle nao quiz fazer. 
Hei de.continuar depois o meu discurso, preen
chendo o meu dever na exposição dos fundamentos O Sa. Sn.vEm.l DA MoTTA :-Como já declarei 

ao senado, tomei a palavm agora nesta discussa:o 
para não parecer pretenção de só querer fazer dis
curso no principio da sessão ; mas, cumprindo-me 
demonstrar que as eleições de senadores deviam 
ser feitas por eleitoms especiaes, el~ilos por listas 
incompletas, comparar todos os Jogares parallelos 
de nossa legislação e refutar as razões, que se Icem 
apresentado em e.ontrario, nilo posso a esta hora 
propor-me a um plano de discurso com essas 
bases. 

Estou fazendo, portanto sómente um exordio 
para o discurso seguinte, porque niio posso princi
pian olhar nem mesmo para o orador que ulti. 
niamente occupou a altenção do senado e cujo dis
curso me proponho a refutar, consagrando a este 
fim hio poucos momentos, como estes que me 
restam. S. Ex. ha do reconhecer que 11 vista dos 
principias que estabeleceu e que precfso contestar 
pKa não admittir as suas cousequencias, que elle 
muitas vezes chamou logicas ... 

·O-SR. ZACARIAS :-Illucidas. Se elle não as cha
masse.· .. 

~. :.ô SR." SILVEIRA DA MOTTA :-. • . me é ii~pos
. ··sivel entrar neste debate nos poucos momentos que 
restam de sesslio. 

· · Não quero além da desmedida vantagem que o 
nobre senador póde ter sobre mim o o • 

O Sn. AIARQUEZ DE S. VICENTE :-Nilo apoiado. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-... dar· lhe ainda 

a vantagem de int1•ome1ter· me a fazer uina refutac~o 
em poucas palavras a um discurso que·, segundo 
S. Ex. mesmo acaba de declarar, tem ilc ser corri
gido com mais eui1lado do que eu costumo corrigir 
os meus. 

com que hei de votar contra esta eleiplio. · 
Peço, portanto, a palavra para contmuar este dis

curso na segunda-feira.' 
O SR. PoMPEU :-'-Depois do Sr. Alvaro. 
O Sn. DIAS DE CAnv ALHO : "- Pó de fali ar antes, 

porque nllo está ninguem inscripto. 
O SR. UcnóA CAVALC,lNTE :-Peço a palavra. 
O. SR. STtVEIIIA nA MoTTA: -Então aguardo-me 

para fali ar depois de S. Ex. 
Ficou adiada a 11iscuss1!o pela hora. 
O SR. PRESIDENTE 1\eu para a ordem do dia 26 : 
Continuaçllo da discuss:to do parecer da com

missão 1\e 1:onslituição sobre a eleição de um sena· 
dor pela provincia de Pernambuco. 

Dita da indicação d~ Sr. ViPira d11 Sill•a, com o 
J?árecer da mesa, sobre a publicação' dos debates 
ílo senado. · 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

ELEIÇÃO SENATORIAL DO RiO -GRANDE 
DO NORTE 

PARECER 

A' commissiio do constituiç4o ·forem presentes, 
por ordem do senado, as ,actas e mais pa(leis da 
eleiç:to a que se procedeu na provincia i:lo Rio 
Grande do Norte, em Novembro do anno passado, 
para preencher a vaga do Jogar de senador pela 
referida provincia, que occupava o fallecido vis· 
conde de Inhomirim .• E, tendo examinado as actas 
das eleições primarias o secundaria para verificar 
a legitimidade da lista triplico em que eslito com· 
templados os Srs. : · 

Conselheiro Diogo V olho Cavalcanti de Albuquer
que, Dr. "'l'arquinio Braulio de Souza Amarantho c. 
Ur. Francisco Gomes da Silva, . o . primeiro dos 
quaes foi nomeatlo senador do Imperio por carta ini· 
perial ile r. de Janeiro ultimo, vem a commissfío 
dar conta da la1·efa que foi-lhe incumbida. 

Por isso a respeito do discurso do nobre senador, 
s<l direi que S. Ex., desde que começou a fazer suas 
llcducçúes, insistio muito cm tirar as conclusões 
antes dos principias; e irritou-se muito com a im
pertinencia de alguns senadores que lhe deram 
apartes, somente porque quizeram obrigai-o a esta
belecer as premissas antes das conclusões. O quo 
fez S. Ex. é, sem duvida alguma, contra todas as 
regras da argumentar-fio e da Jogica. S. Ex. quiz 
csmag:1r-nos com suas consequenc~as antes de esla· 
IJt•lecer os principios, porque no estabelecimento 
dos principios nossa conleslaçllo era victoriosa, :1 
vista dos textos da lei c da maneira de 1lemonstrar 

O 1lecreto n. 6,\!r.t de 5 de .• ulho do !876 lixou 
o numero de 58~ eleitores :Is \!7 parochias da pro·. 
vincia do Rio Gmnde do Norlt•. 

o seu espirilo. 
Portanto, Sr. presidente, não quero faltar nem 

mesmo à deferenc1a que devo ao nobre senador, 
consagrando :í refutac~o de seu ilúportante discurso 
apcnás algumas consiuL•raccres, e rcscrvai·ei para 
depois de amanM o que tenho a dizer, visto que 

A presidenci11 da mesma província, na conformi
!lado 1lo disposto no art. 2• § \!~do decreto n.; \!,675 ·· 
de 20 de Outubro do i875 e 1\o 111'1, HS das instruc
ções regulamentares annexas ao dccre.to n. 6,097 de 
t2 de .Jancil·o 1lo !876, resolveu des1gnar pela ma· 
nrira seguint~ os collegios eleitoraes das cidades e 
villas das provineias. (Acto do H de Agosto de 
i876,) 

.·r .._, 
,,11 

( ' 

....... -
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·"' ~ . ~ ~ 

o ~ ~' ~ P.\ROCHIAS . ,. r;, 

K ;a. 
d"'~ 

·•. 
"' 

I COLLEGIO! 

.1. Capital . . . . . . • . ... . . . . . • . . . . . . . . . • . • i. Capital ..• , ..••...•....•...•• , , ..... , •• ~~ 
!. S. Gonçalo ...•.. · ••.............••.• ~. ~.S. Gon~alo .......•.•..•.•....••.•...•.. 2:9 
3. Cen.r:t .. mirim......................... 3. Ceará-mirim............................ .\"t; 
'· Touro·s ................ · .. · .... ~...... ·~. Touros.................................. !3 
õ s José i 5. S. JOsé .•.•.••..• .-..... • .. . • • . • . . • . • • ~8 

• • •·· ·: · • • • · • • · • • • · • • • · · • · · • · ·') 6. Santa Cruz •••••••••..•.••.••••.••••.••• · S!6 
• apary .. _............... . . • . . . . . . . . . 

8 

I 

i 

I 
j 

J 
6 P · l 7. Papary.... . . • . . . . • . . . • • . . • . . . . • . . • . f3.' _ . Aréz.......................... .... . ... . . . . 7 
7. Canguaretama • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . 9. Canguaretama.. • . . . • • •.. , • . . . . • • . . • . . . i9- .. [· 
8. Goyaninha . . . ......• I • • • • • • • • o • I tO. Goyaninha ......•.....••.. I •••••••• I • • • • 31. 
9. Nova Cruz ...•............. I, .•... I . • · 11. Nova .Cruz •.............•••. I I • I . I • I.... !6 i" 

[ 

f2. Assú ................................. ;. f!: !ii 
10 Assú :13 Triumpho I o • . • . . • • I ••• I •. 1 •••.••.• , • , • '~~ 

' · ·~···· ·······~·~·~·····~······· !". Angieos •• ················~·.·········· t3~ 
. :lri. MaeáO ••• I •.. I .• o •• I.·~ I ..••.••••• I o.... tO 

11 U .. Santa Anna ele Mattos................. f6. Santa Anna de Mattos ....... , ·............ iii t1 

i2 Principe · · · · · · j 17. l'rinciJle... . .............. , .. • • . • . • . . ~ti ~ 
· · · · · · · ·" .. · ··· · .. · .. · · · .... ) 18. Serra Negra ......... · ............. ,.... :'"tg7g: ·· :_!: .. ··,~1 •· i3 Aeary . ) 19. Acary ............ , .. . . . . . . . . . . . . • . . • . . .. 

· · · · · • ··· • • · · · • · · · • · · • · · · ·: • · · • ~ .• ,. !O. Jardim . I. I ••• I .•.. I •..• o ••...••••• I •• 
!4:. ~fossor6. I o I. o ••...•. ·• o ..• o I •... · •.. I, ~~. )(ossoró .•...... I .•.••• I ............... . 
iã A11ody · J · 2:!. Apody ................................ . 

• · · · • · · • · • • ·······o······· o· I o 'l ~3. Caraúbas .... I ••.•.•.•••.......•.•.•..•.• I. 8: o1 f 
. [ :!~. lmpea•atriz........................ • .. • . . :!8~ ·! 

t6. Imperatriz .....•.......... o.......... ~5. Porto-Alegre .. I •••••••• , •••••• o ........ I •• 8 . ~·.;f 
!6. Patú. I ...•••• I •••.•. I •••. I. •o• ••.••• I. I tt·~ . ~ 

17. Páo dos Ferros ....................... ~7. Páo dosFerros ........................ ::::J!·.~~.:;,.:::~:: f 
Somma ...••••.•..•.. II·O·-··o••···············~·······:: fl81't'_:·:·~~ ... : ··i 

. •,~ ; ~:·::·r~ . ' ~- ,. 

A commissilo, no intuito de facilitar a ·aprecia· e Jlara corroborar esta conjectura refere que nir día 
çAo. do processo eleitoral ~oba·e que tem de interJlclr ti ile Outubro a mesa parochial stl reunira ·e priiici· : 
seu parecer, tratará especaahnenttl de cada collegio, piara os trabalhos do dia meia hora. antes , da de· 
dando logo conta da eleição primaria e secundaria. signada pelos aa·tigos !• § fO do decreto n. !,675 · 

e U3 das res_pectas instrucçaes, ntlo podendo por 
coLLEGIO DA CAPITAL isso a opposiçtlo ter seguranca. de que estivessem 

Composto de uma só parochia (.a de Nossa se. na urna os votos anterionnente depositados. 
nhora íla Apresentaç4o). com. 22 eleitores. • No dia 7 dó Outubro, diz o reclamante, feita 

a apuraçao dos votos para eleitores geraes, no~ . 
Eleiçao prima~ia,: - ·Estato completas as actas, tou·se quo teve a opposaçao o numero de ce· 

e por ellas se· reconhece haver .corrido regular dulas inferior ao das .. ce!lulas de eleitores especiaes, 
mente o processo eleitoral. ao Jlasso que os conservadores. eleva\;am. seus. 

Finda, porem, a apuração da eleiçato, no dia 9 do votos na mesma propoi·ç~o. Tendo· se recebido 
Outubro, e quando se escrevia a acta 1inar;· campa· lHO ilodulas de eleitores especiaes o lHO de oloi· 
recen o cidailão Dr. Josil Moreira Brandato Caslollo toros geracs, podiam os lWeraes ter mais, porém 
Branco, votante da· mesma parochia, e apresentou não menos votos nestas quo naqucl!as; e, não se 
um protesto allcgando irregularidades no processo podendo crer que indiviúuos qne votavam no par~ 
da eleiçfio a que se acabava· de proceder. tido liberal para eleitores especiacs dessem ccdulas 

A mesa contra·protestou restabelecendo os factos do partido conservador para cl~itorcs gcracs, de
do modo concludente, e ató corrobol'ando suas ve·se p1·e.mmu·, se nao é claro c indubitavel, quo a 

' allegnções com o testemunho do proprio rcclà· urna foi yi~la~a. O abaixo assignado. nao IJUOr 
. , mante. fazer uma IIIJUI'Ia a quem quor quo soJa, poa·que 
· .. '·- Com cffoito, o simples enunciado do principal respeita o adversario e ntio toma a re:ponsabilulade 

argumento do protesto revela a sua improcedcnc1a. rle uma imputaçúo sem provas il'l'etztsaveis, o por 
Pretende o reclamante quo, nao tendo coincidido a isso não attl'ibuo· a pessoa dotcrminada.um pa·oce
votaçao obtida pela chapa liberal de eleitores gr.raes dimento reprovado e criminoso, mas existe o facto 
com a votar.ão obtida para olcitorcs ospociaos, rlevc quo acaba de rcfel'ir o a eleição não ó nem pódo 
conjcct\11'~1':$~ '}tiO poder~a ter sido violada a uma i ser assim a expressão dn vontade popular. • 
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A . mesa coníra p~ottistand~ esta a.sserç4o, fez, 
· .entre· outras, as segumtes eons1deraçõos : 

;, i • Que ~elo resultado rut apul·aç.~o das co· 
dulas p3ra eleitores especiaes Mo podia o partidó 
liberal esperar, a ninguem es(lerou, que podesse 
fazer o terço do eleitorarlo geral. · 

" 2• Que grande numm·o do votantes recusan· 
do-se a votar nas chapaK inteiras dos partidos ·vo
tavam com o partido liberal para uma eleição, e 
com o partido conservador pa1·a outra, de cuja dis
posiçao aproveitaram-se .os con~ervadores esfor
çando-se em obter de alguns votantes sem partido 
que, embora votassem cóm o partido liberal na 
eleiç4o especial, votassem com o partido conser
v~dor na eleiç4o geral; e, seK:Jdo evidente esta ex
phcaçao, nenhum valor podia ter a allegar.fio do 
reclamante, porque a dill'erença da votac4Ó a- que 
alinde mio autori'za a suppo1·-se que a' mesa ou 

.,quem quer que seja houvesse tido o procedimento 
criminoso de ·Substitui!• umas cedulas por óutras 
defraudando o direito de seus adve1·sarios. 

TJ•ansp·orte . . . . . • ..... . 
Dr. Miguel J oaqulín de Almeida Cash·o. 
Conselheiro Raphael Archanjo Galv:!o. 
Commcndador José de Sá. Bezerra ..... . 
Conselheiro Joaquim Saldanha !llal'inho. 
Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Cam~ra. 

COJ,LEGIO Dll S, GONÇALO 

rili votos 
3 11 

2 . I) 

t " 
i " 
i " 

63 

Composto de uma só parochia, da mesma deno
minaçiío, com 29 eleitores.· . 

Elmçtio p1·imm·ia:-Falta a acta da apuraç~q dos 
votos para eleitores. . · . 

.Eleição secunckuia:-Falta a acta da installaçiío 
do collegio eleitoral. . 

O rcsulta[Jo .. da apuração das 28 cedulas recebi-
das foi o segumte : . · 

Conselheiro Diogo Velho; .•......... 
Dr. Tarquínio .............. : ..... .. 
Dr. Amaro.> Bezerra ...• : . .......... . 
Dr. Je~·onymo Raposo Cabral da Ca-

1nara ..........•.............. o. 

Dr. Gõmes da Silva ............... . 
Dr. José Manoel Brand1ío Castello 

2~ votos 
H " 
iO " 

iO 
9 " 

• 3• Que no dia ri de Outubro, :is i O horas preci
sas, · e na:o meia hora antes,. compareceram os me
sarios na matriz;: e só alguns minuto~ depois toma· 
ram assento na mesa para comer-ar os seus traba
lhos, e abriram a urna aéhándo-se presentes aguar
da e muitos cidadãos de um e outro ~arlido, no· 

·tando se entre os do partido liberal d1versos cida- Branco···· · ·: · · · · · · · · ·. · · ·; · · ' 
ditos contemplados na chapa do seu partido (que· D1·. M~noel Joaqu!m de ~Jme1da.Castro 
silo designados nominalmente); e, chegando Jogo Dr. V1cente lgnac10 Pe1'e1ra .......... . 

9 
6 
ri 

" 
" 

depois ·o reclamante, proseguim-se nos trabalhos 
sem !{Ue nenhum 1lelles manifestasse a mais leve 
suspe1ta ou desconfiança de qilàlqtier acto menos 
regular praticado pela mesa. 

• 4:. • Que durante os seus trabalhos, a que assis
tiram o reclamante e seus amigos, a mesa 1·ecebeu 
as mais significatims provas de. satisfaçilo dos libe· 
raes pelo modo por que eram os mesmos trabalhos 
dirig1dos-, n4o tendo a mesa deixado uma só vez de 
attender a todos os pedidos e reclamaçlies, e por 
issó admira que o reclamante, fiscalisando dia por 
dia todo o processo, e declarando. até que havia. de 
fazer inteira justiça á mesa pelo seu procedimento 
justo e generoso, se apresentasse com um projecto 
.no.s termos referidos, c~rtamente porque, perdendo 
o terço do eleitorado, só lhe restava este recurso 
s~m p1·obabilidade de exilo, mas ·para dar uma sa· 
lisfaçiio publica. 11 

.E/eirilo sewnrla!'ia : -Estilo completas as actas, 
e nenhuma reclarnaçilo houve conlm a regularidade 
dos trabalhos. 

Compareceram 2i eleitores, dando a apuraçiio de 
igual numl!ro de ccdulas recebidas o seguinte re
silllado : 

Conselheii'O Diogo Velho CavalcantLde 
Albuquerque .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 20 votos 

Dr. Francisco Gomes da Silva.......... Hl 11 

Dr~ Tarquínio Bmulio de Souza. Ama-
rantho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 

Dr. Jorro dr. Alhnqncrque Maranhrro.... ~ 

tW 11 

COLLEGIO DO CEAIIÁ·MIRillf 

Com)losto de uma só parochia, (do S. Miguel e 
Nossa Senhora dos Prazeres de E:dremoz) com T!1i 
eleitores. . · 

Eleição p1ima1'ia :- Faltam todas as actas· .. 
Eleiçilo secumla.,·ia :- EsUio completas as actas. 

Compareceram ~~ eleitores, c apuradas as respec
tivas cedulas, deram o seguinte resultallo : 

D1·. Vicente Ignado Pereil·a.. .. . .. .. . 30 votos 
Dr. José Moreil·a B1·andão Castello 

Branco .. o-• •••••••••• o • • • • o o •• 

Conse)heiro Diogo Velho ....... : . .•. 
Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Ca-

mal'ao ... o ••• •o •• o ••• •o • •••••••• 

D 'I
,. . . . 

r. arqum10. : ......... ; .. ; ..... . 
Dr. Amaro Bezerra ................ . 
Dr. Francisco Gomes da Silva ...... . 
Desembarga1lor Luiz Gonzaga de Bri-

to Guerra ................ , ..... . 

COI.I.EGJO DA VILJ,A DOS TOUUOS 

23 » 
22 » 

20 11. 

i6 " 
g " 
~ )I 

3 

!32 

Composto de uma st'l parochia (sob a· invocaçilo 
de S. Bom Jesus dos Navcgautes) com 23 elei
tores. 

.Eloiçtio prinul1'ia:-Fallam as netas da formação 
da mcs:t parochial c as da I" r 2• rhamadas dos 
yotantos. 

i! 
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Elciçtio see~mdar,.a:-Faltàm Iodas as actas do 

collegio eleilornl, n~o podendo por iRso ser discri~ 
minada a votaçllo. · · · . · 

COLLEGIO DE S, 103.: 

Formado pelas paroehins de S. José 
de !llipibú com ............. ; . . • 28 eleitores 

e de Santa Cruz com .... ;......... 26 » 

/)~ 

Eldção primaria :-Faltam as actas da parochia 
de S~ José de Mipibú. 

Quanto :is de Santa C1·uz, estilo completas as 
actas,· e dellas vil-se que o processo eleitoral correu 
J•egularmente. 

E/e,.ção secundaria :-Vieram· to(las as actas. 
Compareceram ao collegio eleitoral : 

Da parochia de S. José......... 27 eleitores 
Da ele Santa Cruz.. .. . ... .. .. .. .. • 21l 

1)2 

A apuraçl!o ·de igual numero de 'cetlulas deu o 
seguinte resultado: 

Const!lheiro Diogo Velho. . . . . . . . . . . . IJ2 :voto~ 
Dr. Tm·quinio ....... ;;............. IJ2 » 
Dr. Gomes da Silva................ l.i2 » 

Hí6 

COLJ,IlGIO DE PAPARV 

Formado polasparochias de Nossa Senhora !lo O' 
da ViiJa lniperial dó Papary com i3 eleitores 

e da matriz da povoação do· Arroz com 7 " 

.. 20. 

E/eiçtio primaria :-Quanto á parochia dP Papary 
estão completas as actas, e dellas se vtl que o 
processo eleitoral correu regularmente. Quanto á do 
.Arroz, falta a acta da organizaÇfio da mesa paro-
chiàl .. · . · 

· Eleição secundaria :-Das actas respectivas,. que 
estilo. completas, consta o' comP.arecimento 'de todo.s 
os 29 eleitores, e a apuraçao .. ileu o seguinte resul-
tado. · · · · . · 

Conselheiro Diogo Velho .. ,.,,',,,, •• 
Dr. Tarquínio.·......... • ....... , 
Conselheiro Raphael Galvilo; ...• , , .. , . 
Dr. Castello B1•anco .. , ... , .... : •.•. , 
Dr. Joao Albu~erque •• :., • . . • • . • , 
Dr. Gomes da Silva ...... , ....... .. 
Dr. Amaro Bezerra ............. , ..• 
Conselheiro Saldanha Marinho, .. , ... . 
Dr .. Tcronymo Raposo ...... ,; .... .. 

COLLEGIO DE GOYANINHA 

!8 votos 
!6 » 
!li . » u, .• 
7 » 
3' .. 
! » 

. I • :·, 
I " 

87 

Formado de uma só parochia' (de Nossa .. Senhora 
dos Prazeres da Villa da Goyaninha) com 31 elei-
tores. . · ; . 

Eleição. prima1·ia:-Estt1o completas as actas e 
nenhuma reclamaçao houve. · . 

Eleição ser.undaria:-Tambcm estilo comple\as as 
actas, e dellas consta que compareceram todos os 
3! eleitores, cuja votaçao deu o seguinte resultado: 

Conselheiro' Diogo Velho............. 30 votos 
Dr. Tal'quinio . .......•. • •,•, ••. , .. ,,.. 30 .11 

Dr. Gomes da Silva ............. ; .. ·· 30 • 
Commendadór Sá Bezerra .... , . , . , , , . ~ .•·. 
Dr. Joilo Albuquerque ............... ~ ! . • . 

93 

COLLEGIO DE NOVA CI\UZ 

Formado de uma só parochia· (de· Nossa Sénhora 
da ConceiçO da Villa de' Nova Cruz) com !16 
eleitores. · 

Eleiçtio prima1•ia :-Estilo completas ·as actas, 'e 
dellas nada consta contra a regularidade da elei~o. _ 

Eleição secunda!·ia :-Tamhem estilo .compÍetas . 
as actas. Compareceram ao collegio eleítoral todos 
os ~6 eleitores, cuja votaçao 1fou o segui~te resul
tado: . Eleiçlio ,çec1mdarÚI :-Estilo completas as actas, 

e da apiiraçfio consta o seguinte resultado : Conselheiro Diogo Velho ..•.. , ... ; • 26 
HJ Dr. Tarquínio.................... . 26 
iS Dr. Gomes da Silva .......... , , .. , , .. 26 Dr. Tarquinio ......... , ... ""' ........ ·.· 

Dr. Jofio de Albuquc•·que 1\famnhllo ....... . 

votos· .. 
.. 

Conselheiro Dio~o Velho ....•.. : ......... . 
Dr. Gomes da Silva ............ · ......... . 
Coronel Alexandre Prancisco de Oliveira ..•.. 

COLLEGIO DE Q,lNGUAI\IlTA~U 

i6 
.~ 
3 COLJ,EGIO DO ASSU'. 

60 F'ol'mado pelas parochias do Assú 
com ....................... . 

Do Pl'incipe com .............. . 

· Formado por uma sl> parorhi:i (da mesma 
minnçuo) com_2D eleilorcs. • · 

de no- De Angicos com ....... ~ .. .. .. . • 
De Mac:lo eom ... ~ , ... , , , : . , . , . 

E/eit"io Jn·imnl'in :-Faliam Iodas as actas. 
VOL, I . 

'2i 
:1~ 
:13 
:10 

ti9 

78 

eleitores· . ' .· ... 

22 
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Eleição p1·i1na!'ia :-Da parochia do Assú exis· rutú, por lhe parecer que, em virtude do art. 2 
tem apenas as actas da installaçno da mesa paro· § i• da lei n. 2,675 de 20 de Outubro de l.871i e 
chiai e da apuraçfio dos votos, às quaes acompa· ar!. 98 das instrucções que baixaram com .o decreto 
nham um protesto e contra-protesto, que a com· n. 6,097 de l.2 de Janeiro de !.876, n4o se deyia 
missão deixa de considerar, porque parece-lhe ter alli procedido á qualificacao dos cidadaos 
indispensavel_ o exame das actas das chilmadas dos votantes, como se proceileu de ordem do Exm. Sr. 
votantes. presidente da província, por ter sido aquella paro· 

Das parochias do Triumpho e de Macáo estilo chia creada por lei provmcial de i• de Setembro 
completas as aetas, e dellas nada consta contra o de !874, depois do recenseamento, e nlio ter sido 
processo eleitoral. fixado o numero dos seus eleitores. » . 

Na de Angicos nlio houve eleiçl!o. Em face da disposiçlio da lei citada, é evidente 
Eleição sec11ndaria:-Deduzidos os i3 eleitores que para todos os effeitos eleitoraes até o novo ar· 

da parochia de· Angicos, reduz-se a 46 o numero rolamento geral da população do Imperio, devem 
dos e lei tore., deste eollegio, cujas actas e~ttio ·regu· subsistir inaltera veis as cil·cumseripçaes parochiaes 
lares. contempladas no actual recenseamento, não ob· 

Compareceram a votar Mi eleitores, sendo 2i da stante qualquer alteraçlio feita com a creação de 
paroclua do Assú, W de Mac:ío e i4 do Triumpho. novas freguezias, ou com a subdivisão das existen· 

Recolhidas e apuradas as cedulas, verificou-se o tes. A mesa parochial, porém, devia ter admittido 
seguinte resultado : · a votar na mesma urna os cidadãos .votantes re· 

siden,tes na nova parochia, embora existisse a ~es· 
38 votos m~mht·a~ão dos quarteirões especificados na respe· Conselheiro Diogo Velho .......... . 

Desembargador Brito Guerra ....... . 
Dr. Tarquínio ....................• 

30 » cliva acta. 
27 " Todavia, alJezar desté procedimento da mesa, 

Dr, Miguel de Almeida Castro. . .. . 
Dt·. Gomes da Silva ............. .. 

27 " nenhum prejmzo resulta á legitimidade da eleiçllo, 
6 " porquo os votados em ambas as relações silo os 

D1·, Amaro Bezerra ...........•.... 
Jk. .Luiz Fmncisco da Silva ..•..... 

6 11 mesmos, assim como tem a mesma graduaç:to o nu· 
! 11 mero dos vo!os que obtiveram. · 

:1.35 

coLLJicro DE SAN'rA· ANNA DE MATTOS 

Formado por uma só parochia (:1 de Santa Anna 
de Mattos) com 25 eleitores. 

Eleipiio pl'l111a!'Ía :-As actas estilo completas. 
O processo eleitoral correu regularmente. 
Eleição setundaria :-Consta das actas que compa· 

receram 23 eleitores, cuja vota~l!o foi a seguinte : 

Dr. Miguel Joaquim de Almeida Castro., 23 votos. 
Conselheiro Dio~o Velho............ 20 " 
Dr. Gomos da Stlm.. .. . . . . .. • .. . . • • 18 » 
Dr. Tarqninio ....•......•..•.•.•• ,. 6 » 
Dr. Luiz Francisco da Silva.. . • • . • • • . 2 » 

69 

Eleição see~~ndar1a :-N!to veio ·ao senado acta 
alguma do eollegio eleitoral; e havendo a camara 
municipal apuradora tomado englobadamente os v o· 
tos dos collegios eleitoraes, nlio póde a commisslio 
discriminar qual foi a votaç~o dos eleitores deste 
collegio. · · 

COLLEGIO DE A.ÚRY 

Formado pelas paroehias de Nossa 
Senhora da Guia de Ar.ary com.. ~9 eleitores 

e da matriz da cidade do Jardim 
COJn ••• ,,, ••••• ,,.,,,,,.,,,.~. !9 » 

Eleição primaria : -Da parochia de Acary estão 
completas as respectivas actas. . 

coLLEGIO DO rRINCirE Consta das actas, porém, que.nesta parochia vo· 
taram em sepando os cilladtios votantes no dis· 

Formado pelas parochias lie Santa trielo de Curraes-Novos, cuja qualificaçl!o monta 
Anna, de Seriiló ou do Princip~ a 560 votantes, ntto sendo daro se os MO que 
com . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . • . . . . . 25 eleitores. compareceram licaram privados de votar .para elei· 

o da Serra Negra com ... · .. · ... · 7 » tores, votando somente para juizes de paz do 
referido districto: 

3~ A averi~uaçlio, portanto, deste procedimento, 
Eleiçtio ;wimaria:-Vieram ao senado todas as parece ind1spensavel para conhecer-se lia eleiçlio 

actas relahvas a ambas as parochias, e dellas nlio Clesta paroc!iia. 
consta nenhuma reclamação contm o processo Da paro~hia do Jardim falta a acta da organiza· 
eleitoral. · r.llo da mesa· parochial. 

Na pat·ochia do Príncipe, segundo se declara na 
ada da pritueira chamada dos votantes, em Í" do· E/eiçiio seCIIndm·ia :-Ao collegio cleitoJ:al com· 
Outul~t·o " a mesa rcsol1'eu receber em separado pareceram (J,7 eleitoraes, que, segundo a apuraçfio 
a~ ,,.J!, 1las rios cid:l[\f[os votantes residentes nos constante da respectiva acta, votaram pelo modo 
,11 ,:u·kit'üL'S tla nora parod1i:1 de S. Miguel de Jucu· seguinte: 

Íl 
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Conselheiro Diogo Velho ..•...•.•.•. 
Dr. Francisco Gomes da Silva •.••.. , .•. 
Dr. Tarquinio ........ , ............ , 
Dr. J. M. B. Castello Branco .•.....•. 
Dr. Amaro Be~crra ............... .. 
Dr. Vicente Ignacio Pereira .•.•••...• 

. Dr. Miguel Joaquim de Almeida Castro 
Conselheiro Luí~ Gonzaga de Brito 

Guerra ...•. o. o ••••••••• , •• o ••••• 

Commendador José de Sá Bezerra .... 

COLLEGID DE MOSSORÓ. 

32 votos 
~9 ll 

29 ll 

Ui " 
Ui " 
7 ll 

7 ll 

4 • a· , 
i~i 

Formado por uma só freguezia da mesma deno
mínaçao, com 20 eleítoros. 

Eleição p1•imaria:- Estilo completas as actas, c 
niio ha reclamação contra o processo eleitora]. 

A apuração deu o sôguinte resultado : 

Dr. Tarquínio ......•• 2~ votos. 
Cons. Diogo Velho .... 20 .. 
Cons. Brito Guerra ... {6 " e i em separado. 
Dr. Gomes da Silva .• 6 " e' i .. ' . 
Dr. Jeronyino Raposo. 5 " e ! » 

69 3 

-Entende a commisscro que deve ser considerado 
nullo o voto do eleitor Bernardino de Góes Noguei • 
ra, por ser nulla sua eleição ; e sendo este cidadão 
o i3• na ordem da relação constante da respectiva 
acta, com 643 votos, deve ser alterada a ordem da 
mesma relaç:to até o t7• votado, que ó o cidadão 
Vicente Gomes de Alencar, com. 88 votos, o qual 
passará a ser o {6• eleitor da referida p~rochia. 

COLLEGIO DA '1\!PERATR!J. Eleir.ão secundar1a : - Compareceram a votar to
dos os :!0 eleitores, verificando-se o seguinte re- ·. 
sullado : For~ado pel~s paroehias da Impera-

tt'JZ com ..................... . 28 eleitores 
8 " Conselheiro Diogo Velho .•.•.... ,. 

Dr. Tarquínio .......... , ...... , • 
Conselheiro Brito Guerra ......... ·. 
Dr. Almeida Castro .............. . 
Conselheiro Archanjo Galva:o ..•.... 
Dr. Amaro Bezerra .....•...•..... 

COLLEOlO DE APODY •. 

~O votos. 
H , 
{O " 
{O ll 

8 » 
i ll 

60 

de Porto Alegre com ............. . 
edePatúcon1 ......... •...... · .... . 12 )) 

Eleição primat·ia:-Da parochia da Imperatriz 
estão completas as actas, c nada consta contra a 
regularidade da eleição. · 

Da parocbia de Patú faltam todas as actas. 
Na de Porto Alegre não houve cleí!;llo. . · 

I 
r. 

f 
I 

; 
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Formado pelas parochias de Apody 
com .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . i6 eleitores. 

Eleição secundaria.:- Vieram ao sena~o todas as ..... ,_ .--
e de S. Sebasticro de Caraúbas com. 8 " 

actas, excepto a da mstallaçrro· do ·collegm. · 
Não ha, porém, reclan~a~;1o alguma nas actas que 

foram presentes à commissão, e pareco ter corrulo 
regul11rmente o prc.cesso da eleição. · 

Deduzidos os eleitores da parochia dePorto Alngre, 
reduz-se a 4.0 o numero de eleitot·es deste collcgio, 
no qual compareceram 38, sendo 28 da parochia da 
Imperatriz, e to da de Patú: : . 

O resultado da apuração ,foi o seguinte : 

Eleição ·priman'a: -As aetas de ambas as paro
chias estão completas e nenhum protesto ha contra 
a eleição, havendo a notar apenas que na acta 
respectiva da parocbia de Apody na:o foram in
scrlptos os nomes dos votantes que não responderam 
á 3• chamada, declarando-se sómente que deixaram 
de comparecer ~{9 votantes. . . . ConsQlheir? píogo Velho ........... . 

Nesta paroehta, porém, a·eletção não fo1 d1spu- Dr. Tarqumto .................... . 
30 votos. 
30 " 

tada, como prova evidentemente o resultado da Dr. Gomes da Silva. . . . • . ......... . 
apuração, que deu ao ultimo eleitór 6~0 votos, e ao Conselheiro Brito Guerra ............ . 
immediato ou {n supplente apenas 88. · Dr. Almeida Castro ...............•. 

Esta eircumstancia, portanto, .parece demons!l·ar Conselheiro Arehanjo Gaivão ....... . 
que a referida omissão fot casual. 

30 " 
12 li 

1.0 " 
~ )I 

COLJ,gG!O DE PÁO DOS !'fJIII!OS 

Eleição secundal'ia:-Estão completas as actas, e 
nenhuma occUI'rencia ha a notar, senão a delibera
ça:o de tomar em separado o voto do eleitot· da 
parochia de Apody Bernardino de Góes Nogueira, 
por nfio esta•·. na lista 1los elegi veis organizada poJa Formado de uma só paro chia, com 49 eleitores. 
JUnta de quaiificaçtlo. . . 

·compareceram ao colleg10 eleitoral lodos os 211 · 
eleitores, dos quaes votaram cnglobadamento 23 e 
um cm separado, pela raztto jtl indicada, 

Eleição primaria :-Faltam todas as actas. 

Eleição srcundm·ia:-Estão completas as adas, e 
nada consta contra a regularidade da clcir.:to. 
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Compareceram. todos os i9 eleitores, cuja vota· A commissilo de constituiçllo havendo assim veri· , 
ç«o foi a seguinte: fiJ)Íido o· processo eleitoral da referida cleiÇilo pe!Ó 

Conselheiro. Diogo Velho. . ..... : ... . 
Dr. Tarquinio .... : .. ..... · ...... .. 
Dr. Gomes da Silva ............... . 

MI votos. 
&9 )) 
&9 )) 

1.&7 

APURAÇÃO GERAL 

A camara municipal de cidade do Natal, proce· 
dando. á apuração geral em sessão lie i de Dezembro 
ultimo, verificou a seguinte votação : 

Os Srs.: 

exame· das actas indicadas: ·E' de parecer : . · 
L• Que sejam approvadas 'as efeições primarias 

das paróchiás de Nossa Senhora da Apresentaçilo da 
cidade do Natal, Santa Cruz, Papary, Goyaninha, 
Nova Cruz, Triumpho, Macáo, Santa Anua de Mat~ · 
tos', Seridó, Serra-Negra, Mossoró, Apody, Caraúbas 
e Imperatriz. · · · · · · · · · · · · . 

2. o Que sej:i adiado o conhecimento das elei~ões 
primarias das parochias de S. Jose de Miptbü, 
Ceará-mirim, Canguaretama, Patft e Páo dos 
Ferros, cujas actas nilo foram remettidas; das pa· 
rochias de S. Gonçalo, Touros, Arroz, Assú e 
Jartlim, cujas actas vieram incompletas ; da pat'O· 
chia de Acary, que depen<le de infornlaçlles sobre· 
os votantes do districto dos Curraes-Novos; e das 

&79' votos. parochias de Porto-Aiegt·e e de Angicos, onde na:o 
houve eleiçilo. . · 

Conselheit·o Diogo Velho Cavaloanti de 
Albuquerque ..••.....•.. · ....... . 

D1·. Tarquimo Braulio do Souza Ama· 
rantho ................. ; ........ . 

Dr. Francisco Gomes da Silva ..•.•.• 
Dr. Miguel Joaquim de Almeida Castro 
Desembargador Luiz Gonzaga de Brito 

Guerra, (sendo i em reparado) .... · 
D1•.. José Moreirà Brandão Castello 

Branco .. :.:.: ............... .. 
Dr. Amãfo ·Carneiro Bezerra Cavai· 

canti .......................... . 
Dr. Vicente Ignacio Pereira. • . . • . • . 
Dr. Jeronymo Cabral Raposo da Ga-

mara, · (sendo I. em separado) ...... 
Dr. Jorro de Albuquerque Maranhão .. 
Conselheiro Raphael Archanjo Gaivão 
José de Sá Bezerra .............. . 
Coronel Alexandre Francisco de O !i. 

veira ....................... :. 
Conselheiro Joaquim· de Saldanha Ma-

rinho ... : ...................... . 

390 
313 
96 

96 

65 

&!l 
48 

&6 
30 
27 
6 

3 

2 

• 
)) 

• 
• 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" ,, 
)) 

3. o Que sendo nu lia a eleição do cidadão llor· 
nardino de Góes Nogueira para eleitor da parochia 
de Apody, seja alterada a ordem da l'elacão do~· 
eleitores da referida parochia, passando a f:6. o e lei· 
tor o cida<lão Vicente Gomes de Alencar, votado 
em f 7. o Jogar com 88 votos. 

4. o Que sejam approvadas as eleições secunda· 
rias dos collegios da capital, Goyaninba, Nova· 
Cruz, Sant'Anna de. Mattos, 1\Iossoró, Apody, Pa
pary, S . .José do MipibLí, AssLí o Impemtriz, ex., 
ce~tuando as parochias cuja .verilicaçilo fica adiada. 

ó.• Que seJa adiado o conhecimento das eleições 
secundadas· dos collegios do Prineipe e da Vi lia dos 
'!'ouros, cujas actas não foram remettidas, de Páo 
dos Fenos, Ceará·mil'im o Can~uaretama, por fal· 
tarem as actas da eleição pl'imarta; tle, S. Gonçalo, 
cujas actas vieram incompletas; e .de Acary, por 
depender de informações o conhecimento da e(eiçrro 
da parochia do mesmo nome, e niío estarem com- . 
pielas as actas da do Jardim. 

6. • Que se requesito do gover .. o, por intermedio 
. A respeito do trabalho da apuraçrro, ha apenas a do ministerio do Impel'io, as actas das eleições, 

observar 'que na acta nlio se especifica 0 voto cm cujo conhecimento fica adiado, e lambem as infor· 
separado do eleitor da parochia de Apody Demar· mações rela!ivas á parilchia de Acary, quanto ao 

dist!'icto dos Curl'aes-Novos. .. dino de Góes Nogueira, que recabio no Dr. Fran· · d 

Dr. Luiz F1·ancisco da Silva ........ . 2 )) 

· G d ·1 7. o Que fella a de ucçlto dos votos correspon-
CISCO ornes a 1 va. - dentes ás eleições cujo conhecimento é ad1ado, 

Assim verificada a apuração, organizou a camiua nenhuma alteraçiio sofli·e a lista triplice, o por isso 
municipal .a lista triplice composta dos nomes dos seja reconhecitlo senador pel<t provincia do Rio. 
tres·pr1meiros cidadãos acima mencionados. Grande do Norte o Sr. conselheiro Diogo Velho 

E, flnalmente
1 
por carta imperial de 4 de Janeit·o Gavalcanti de Albuquerque. · 

do corrente aúno 1oi nomeado senador <lo Imperio Sala lias commissúes do senado, em 24 de Fe· 
pela ,Provincia do Rio Grande tio Norte o Sr. con· vereit·o de 1.877.-J. J. Teixeira Junior.-Viscondé 
selbeuo Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. de Niilwrolty.-J .. J. Fentcmdes da C'ltnlta. 
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ANNAES DO SENADO' 

IJEMONSTR.\ÇÃO DOS VOTOS DAS ELEIÇÕES, CUJO CONHECIIIIENTO É ADIADO, COMPUTANDO· SE · EXCLUSIV·AliENTE 
. .AOS TIIES CIDAD.i.OS MAIS VOTADOS OS VOTOS DOS Elill!TOIIES DAS PAI\OCHI..\8' CUIA' VOTAÇÃO NÃÔ 

ESTÁ DiSCIIDli!ÜDA. ' 

~ 
., 

"' 5 Volaçtio o :;; .§ ~ ]. ... .!:l 
-~ "' = ., "' ·e ·= 

.,. o o 'i o o " i:' ~ :9 E'. _..., 

" !:! ~ 
-:1 ·= -~ "' ~ .e- = o :=· 

00 ~ "' c!l a ~- ii: 8 -:r: ::a· E.;;; 

-----------------------:o-
Diogo Velho ................... 2~ 23 7 ' 21 32 2~ ~7 28 lO 49 ~5 . 268 
'farquinio ....................... · H 23 7 21 . 29 :16 27 16 lO 49 25 234 
Gomes da Silva ................ 9 23 7 2:1 29 4 27 3 lO 49 ~5 !07. 
Brito Guerra .. ~ .............. · 4 3 . 7. 
Almeida Cas'tro ................ 6 7 .... 13 
João de Albuquerque:, ......... ~ ... . ' .. 7 7 
Jeronymo Cabral ............... :10 20 i " 3:1 
Raphael Gaivão ........•....... l5 15 
Ama1·o Bezerra ................ :10 i5 :1.!1 2 n 
Vicente Pereira ................ 5 7 30 .. .. .... 42 
Castello Branco ................ 9 1li 23 H .. .. .... 6! 
Stí Bczel'l':l ............• ' ...•.. ••• o 3 o·-·· 3: 
Aloxandre de Oliveira ... • ...... .... o •••• . .. ' .... . ..... 
Luiz Francisco ....... · ...... .- ... ... . . . . . .... . .. ··-· 
Saldanha Marinho ........ " .... ... · ..... i .. .. . ... . ... 'i. 

' 

A deduc~ão dos volos das elci~ões cujo conheci· Dr. Jeronymo Cabral .... . : . ....•.•... · 15 votos 
mento ó · adiado deixará o seguinte l'esultado : Con~elheiro Raphael Galv~o; ...•.•.. , ~~ · • · 

· · Dr. Amaro Bezerra................. 7 
Conselhei!·o Diogo Velho............ !!H volos Dr. Vicente Pereira ............ ;... ti • 
D1·. Tarquiuio ....... ·..•.•.......... 156 • · Dr. J. Moreira B'. Castello Branco: .• ·,.· · · 4 . • 
Dr. Gomes da Silva................. 106 . )) José de Rii Bezerra .. : ....... -....... 3 _ ,, ·-
Desetnbar~ador Brito Guerra......... S!J " Coronel Alexandre F. de Oliveira..... 3 • 
Dr. Almeida Casl!·o................ 83 " Dr. Luiz Francisco da Silva ........ ; 2' ,, 
Dr. Jo~o de Albuquel·que............ 23 • Conselheiro J. de Saldanha Marinho... . l " 

EM 26 DE FEVEI\EIRO DE 1877 

elo 1\io G1·ande, vigconde de Muritiba, barão ·do 
Maroim, Jobim, Silveira da Motta, Cunha e Figuei;· 
redo, Barros Barreto, ·barão do Camargos; Uchoa· 
Cavalcanti, Fernandes dtL Cunha, Ja,uaribe, Vieira 

l'IIB.S!UENC!A DO Sll. YISCOND!l ·Dll JAGUAIIY J · ~ · 
. ! a Silva, Zaca!"tas,_ marqu~z do S. Vicente, Pompeu, 

SUMMAIUO.-EXI'EDIE~TE.-lleclarna~tlo do St•. duque do Cax1as, Junq~01ra e-Nun~s Gon\lalves., 
C1·uz Machado -Discurso o re~uet·imcnto do Compareceram depots os Srs, V!scomlo. do N1· 
Sr. Pompeu.-ÜRDEll DO DIA.-Eleiçáo senato- lherohy, bar1to t_la Lag_una, conde de B_ae_pend!'• 
ria! de Pemamlmco.-Discm·sos elos Srs. Silveira Mçndcs, de Ah~IO!da, Lctlão ~a. Cunha, DIO!Z, S~· 
da Moita, Uchóa Cavalcanti e Dias de Carvalho. ra1,va,·I·. 9ctavmno, Antão, Stmmbú, Godoy e Te1· 

As 11 homs da manhrr, J'ez·se a chamada e, acha· 
t•am-se pr~sentes32 Srs. senadores, a saber: visconde 
ue Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 1\lachado, Almeida 
e Albuqu(Jrque, bar[o tio Maruanguape, viscon<l~ de 
Abaot~, Luiz Carlos, Silveim Lobo, Figueira de 
Mullo, Chicharro, bari1o Lle Piraparna, barno de Co
tegipo, visconlie' Lle Camvellas, Paranagmi, visconde 

xelt'a Jumor. 
Deixamm tle comparecer com causa )1articipada 

os Srs. llirmino, Paula Pessoa, Paes de Mondon~a, 
Nabuco, visconde do Bom Retiro, visconde do 1\io 
Branco c Ribeiro da Luz. 

Deixnrum de comparecer sem causa Jlarticipada, 
os Srs. h;u·ao ue Souza Queira~ o visconde de Suas
smm. 
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O Sa. )RESIDJ!NTE abri o a sessllo, 
Leu-se a ácla·da sesstlo ·antecedente e, não ha· 

vendo quem sobre ella fizesse. obsorva~ões, ·deu-se 
por approvada. 

o 8.r. Cruz llacb-.,do (pela ordem) :-Sr. 
presidente, lendo hontein, no Diario do Rio, o dis· 
curso proferido pelo nob.re conselheiro Sr. Cunha 
e Figueiredo na sessll() de· :!3 de Fevereiro, deparei 
com o seguinte aparte sob o meu nome (lendo. r •Se 
houvesse lacuna no projecto,entllo se daria o alisur· . 
do de mandar a lei fazer a eleiç:to primaria pelo voto 
incompleto e a secundaria pelo voto· completo: " 

O Sn. i• sBCRETAI\to deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios de :u, do corrente mez, do i • secretario 
da camara• dos Srs. deputados, remettendo as se· 

. . guintes 

Este apa1·te é inteiramente inexacto. . 

O SR. PoMPEu :-Apoiado ; é um absurdo . 

o SR. Cnuz MAcHADo :-0 que eu disse é o 
Pl\OIIOSIÇilES inverso,, , , 

A. ássembléa geral resolve.: o Sn. NuNES GoNÇALVES:- E' o contrario exa· 
Art. i.• E' autorisado o governo para mandar. ctamente. . 

. admittir á matricula em qualquer das faculdades de . · · . 
direito do Jmperio, com dispensa da idade .legal, o O Sn .. Cnuz MACJIADo:-._. · e está de accórdo 
estudante Affonso José do Oliveira Peixoto, ljUe já c~m o ~1scurso que p~ofer1 no. senado. O que eu 
prestou os exames dos preparatoricis necessarios. disse fo1 que, se no proJecto da camara dos. depu.ta, 

Art. :!.• Ficam revogádas as disposi~lles em con· dos houvesse lacuna, se o argumen!o deduzido 
trario· dessa lacuna fosse procedente, dar-se·hla o absurdo 

· ' . de que o projecto mandava fazer a eleiça:o primaria 
Paço da Camara. dos Srs. Deputados, em 2& de pelo voto completo integral. , , , 

Fevereiro de f.877.-Panlino losd Soares de Sonza, . 
presidente.-/ostl Lníz de Almeida Nogneira, f.• se· . O Sa. NuNJ!ls GoNÇALVEs- Apoiado. 
erelario.-Franc1sco Iunacio de ·Carvalho Rezende, O Sn. Cnuz MAcH,\DO : ~ ••. ao tJasso que a se· 
:t• secretario. cundaria era pelo incompleto. Rectifico ill!o só pelo 

·amor da.coherencia, como para que ·conste dos A1i· 
A Assembléa geral resolve : . naes, afim de que n4o se me . attribua uma culpa 
Art. f.. • E' autorizado o governo para mandar destas, como outras com que se que~ carregar· me, 

admittir a exame das matarias doi• anno e á ma: sem que dellas seja autor, porquanto, contra.o sen· 
tricula do I!• na faculdade de direito do Recife, o tido de meus dis~ursos compl~xos silo aqui . inter.~ 
ouvinte José .Augusto de Souza Amarantho, · que pretadas phrazes iSoladas~ L1m1to·me a est~ simples 
por falta de idade deixou de matricular· se em Março protesto. · 
i.le f876. .. . . . . . · 0 .. p s 'd t d' 

· Art. :!.• Ficam revogadas as disposições em con· ~r. ompeu 1....: r. presi en e, pe 1 a 
trario. palavra para fazer um requerimento. Antes disto; 

porém, pergunto a V. Ex. se o parecer da secç4o 
Paço da camara dos deputados, em :!~ de Feve· ao conselho de estado, que acabou de ser lido, vae 

reiro de i87.7.-Paullno lost! Soares de Souza, pre· ser impresso· ou na:o ; porque, no caso. negativo; 
sidente-/ostl Luiz de Almeida Noyueira, i• secre· pederia a V. Ex. que o mandasse imprimir, visto 

· tario.-Francisco Ignacio de Carvalho Rezende, :!• que nós aqui quazi nada ouvimos do que .se leu. 
secretario. · 
. A' commissilo de instruçlto publica. O Sn. PRESIDENTE :....;.Vae~se·imprimir. 

. . . . . . O Sn. PoMPEu :-Sr. pt•esidente,_ o illustre sena· 
Offic10 da mesma data, do mm1.ster1o do 1mper10 dor pela província de Pcrn~mbuco, o Sr .. Uchóa 

etl) . resposta no do senado de ~;), rem~ttendo em Cavalcanh, retirou o •·equer1mento que hav1a apre· 
Ol't~mal a consulta da secçtro dos negociO~ do Im· sentado solicitando certos documentos, porque· já 
per1o do conselho de estado, sob.re .os pr~Ject~s de os havia obtido particularmente. Estes documentos; 
regulamentos con.cernentes. á novt~s1ma le1 elettornl porém, respeitam aos acontecimentos da comarca 
e rogando que seJa. devolVIda. a dita consulta logo .a e Ouricury, onde deu, se um dos episo1lios impor· 
que J!i!O se fa9a ma1s .necessarta. . . !antes da.campanha eleitoral. Mas, para bem com· 

Fe~ta a lmtura da consulta, fo1 mandada a un- prohendor-se ou formar-se juizo do que se passou 
primir. . . naquclla co~arca, é do mister que tenllamos 

Outro de 9 do corrente mez, do p1·es1dente do conhecimento tambem de olllcios, que se trocaram 
Ceará, remettendo . ':III!- exemplar da falia. que. o entre o presidente da província,· o juiz 1le direito e 
seu antecessor dmg10 t\ assemhléa leg1sla!lva outras autoridades. 
provincial da dita província. no anno proximo pas-
sa!lo.-Ao archivo. · 

Outro do Sr. senador Francisco de Paula Pessoa, tle 
3 de Dezemliro do anno proximo passado (2• via), 
communicando que conlinúa na impossibilidade de 
comparecer á sessao do se~a1lo, por causa. do~ seus 
jncommodos de saude.-Ftcou o senado mte1rado. 

O Sn. SILVEÍnA Lono :-'-Apoiado, lembra muito. 
bem. E' o que eu ia làr.er se V, Ex. n:to pedisse a 
palavra. 

O Sn. PoMPEU :-E' por isso que pedi a palavra; 
pará apresentar um requerimento supplement~r ao 
do illustre senador por Pernambuco; porém, prccisq 

' ; 

.I 



.... 

.....__..,.--.:__ __ ~----------- ------- ------------ ·-------------- --------- --------- ---

,) 

gue V. Ex. me conceda alguns momentos; '1Úim de . oito ou nove ao rios Pernàmbuco ii4ó 'tem' o di· 
justificar_ esse requedmento. - · · · · reitó·de mandar um representante pelo lado liberal 

Sr: presidente, a infeliz e heroica província de ao parlamento; quando al!á~ nas eleiçlles passadas, 

.. ~ .... 
Pernambuco nllo tem· no parlamento . mais um rc· meswo no tempo do domm10 eonservador, sempre 
presentanto do partido liberal,para defender a causa elegeu representantes; e no liberal a-representaç4o 
flaquella grande província. A ultima voz, que se le· inteira. · 
vantou neste senado e pela demdeira vez, em prol Dominada aquella. beroica província, longos 
aa causa de. seus patrícios, foi a do venerando annos, por uma familia que adquiri o importane1a 
marquez de Olinda, que como o canto do cysne se e poderio offieial, por ter servido a principio á causa 
fez ouvir acerca de 6 ou 7 annos. Mas, este grande liberal, quando esta causa .esteve no poíler; e con· 
cidad4o, que honrou a patria, que honrou todas as tinuou depois no mesmo predomimo-por -ler se· 
posiçlles officiaes á que foi chamado, e ainda Jíoje é passado com as armas e bagagens para o lado do 
objecto de nossos respeitos· e saudades, levou com- regresso ... 
sigo á lousa do sepulcbro as ultimas esperanças do 
partido 'liberal de Pernambuco. o sa: UcHÓA CAVALCANTI :-Não apoiado. 

Ha cerca de 8 ou 9 annos, que a patria dos O Sa. PoMPEU:-••• para onde eslava o- poder, 
._ , Abreus e Limas, dos Holtandas Cavalcantis, dos assim continuou Pernambuco sob a iilfiuencia da 

Araujos Limas, Paes de Andrade, Antonio Joaquim mesma ftlmilia, até que agora llhegou a oceasillo de 
de Mello, dos Nunes Machados, Rego Monteiro, perder o sceptro, por )!assar por direito de -testa· 
Muniz Tavares, Ur.bano Sabino ·e de tantos outros mento á outra infiuenc1a adoptiva, que na:o é mais 
4istinctos libaraes nao ·tem um representante, nem propicia aos liberaes. · · ' · · _. -
uma voz em nenhuma das ·camaras do parlámento Os' Calvacantis de Pernambuco soffreram a so~te, 
brasileiro l Não sei· que grande crime cometteu a de que mesmo os fidalgos nilo Pslllo .isentos ; -se· 
heroiea província de Pernambuc·o para uma ta:o lon· metliantes aos reis feiniantes da raça merowingiana, 
· ga espiaçllo f. ·A sorte de Pernambuco, de 8 á 9 an- foram substituídos pelo maire do )lalacio. O . Sr .. 
nos a esta parte, é mais mesquinha elo que a dos conselheiro Joa:o Alfredo é o Carlos Marte)) da raça 
antigos colonos daquella província, quando capita· Calvacanti em Pernambuco; coma differença, porém; 
nia. . · · que a cimitarra ou o martello com_ que derrotara os 

O sn; UéuóA 'CAvALCANTI :-E a do Ce~rá ~ sarracenos, isto é, os liberaes de' P"ernambuco, 'foi 
a policia, foram as baionetas do governo, foram-as 

·O_ Sn. POMPEU .:-Ao menos o Ceará ainda -tem juntas qualificadoras, foi todo o cortejo official 
uma voz, posto que fraca, debil, e inutil q'ue se posto á sua disposiçilo. . · . . ~ , 
levànta neste remoto em pró da causa dos pros- · 
criptas cearenses; · Pernamliuco, porém, ·nenlíuma O Sn SILVEIRA Loso:- Apoiado; tirem-lhes os 

-tem, sena:o a daquelles •. , - meios officiaes, e verilo. · · · 
o sa. UcuóA CAVALCANTI: _Tem a do· nobre O Sit. PoMPEU: -0 novo suzerano de Pernam: 

senador. buco, que· substitue hoje á influencia · calvacantina 
ou d'aquella familia, na:o deixa uma valvula aos 

-Ó Sa. PoMPEU : - ... a quem, ainda que dotados liberaes, salvo ~quelle que jura previamente ftdeli
dos melhores desejos, falta conhecimento perfeito do dade ao seu alcorllo. 
que se passa por alli; só lhe resta, repito, a vóz de ai· 0 Sn·. ~ILVEIRA Looo : _ Isto é, que J'ura 11de· ·. 
guns amigos que, como eu, insufficiente 9uer por d d b d · · d a: · - · 
falta de.forças pbysicas e intellectuacs (Nuo apoia· li a e á an etra a corrupç 0 • · - · 

dos,) quer por falta de esclarecimentos, .nao podem O !la. PoMPEU : -O Sr. ex-ministro do lmperio 
com vanta~em, discutir os negocios espciaes daquel· com aquella ingenuidade~ue o caracteriza, isto tl, 
la provincm, e tomar como desejam a ·defeza de a dos bem aventurados risos), nos disse em seu. 
seus correligionarios. discurso (que hontem sa io impresso, nilo integra· 
, Mas, como ia .dizendo, a sorte de Pernambuco ou mente como elle o prof~rio, mas consideravelmente 

dos liberaes de Pernambuco, é hoje mais mesqui· alterado) que elle nllo acreditara na. tal alchimia 
nha do que foi em tempos coloniaes ; porque ao me· do voto mcompleto, ou do empenho de honra ; mas 
nos nesses tempos todos eram vassallos do rei ; e que, todavia, tinha d~sejado que · de Pernambuco 
o rei-na:o era cli_efe de partido de hinguem. viessem um ou dous derutados. 
· O Sn. SILVEIRA Lono :-Apoiado. UM Sn. SENADim : - Dous ou Ires. 

O Sn. ·PoMPEU :-Quando chegavam a til o lh•·ono, O Sa. PoMPEU : - Um ou dous ; tomei ·nota, e 
em Lisboa, as queixas de seus vassallos .• , . accrescentando, por exemplo, o Sr. Luiz Felippe, 

e nada mais. . O Sa. SILVEIRA Lono :-Haja vista o qu,e acon· 
teceu com a derrama; foram attendidas as viclimas. O Sa. UcuóA CAVALCANTI:- Elle disse Ires, 
Agora os que se queixam sllo escarnecidos. O Sn. PoMPEU : - Eu ouvi o que acabo ele' re~ 

O Sn. Po~rrEu :-... elle examinava sem pre- ferir, e- recordo· me que, immediatamente depois, 
vençao ou affoiçllo, e attendia, como lho parecia em um aparte, com toda vivacidade e espP.rteza, o 
de JUStiça, sem cogitar se devia conservar pará nobre barão do Cotegrpo disse : - Deus nós livre l 
fins políticos de seus !"inistros um lado opprimido Para que tantos .? Ja slio do mais. -
e outro oppreesor. 1-IOJe, porém, o quo so vtl ? I-la A. conlisslio. ingenua do illustre ex-ministro do 
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Imporia, e o aparte que escapou IÍ vivacidade do essa luta entro os dous gig1ntes, obt•a ·officiaÍ .crea· 
seu illustre ex-collega, levantam de todo o véo da pelp governo semelhante 1lluta.titanica da len· 
sobre o plano, de que nos falia o no~re Sr. visconde da ltellenica, de Hercules e Anteo ; um' ao ·.norte; 
de. Nitherolty, em seu monumentoso parecer, que outro no sul do Brazil, cada qual armado até· os' den•. 
se tramou contra a lei do empenho d~ honra, o tes, nllo de coura~as e at·maduras, mas, do p,odor 

. que S. Ex. por engano attributo aos proscr~p!os o.ffici.al, httando ambos contra os l_ibera~s,. mas e~} , •• , ... .' .. ·, .. 
ltb~raes; porque, observe. o sena.do, quo o mmts· rtvahdade para sahçr·se ~uem torta mats mfluencta•< 'i·:~.: ·.: :. 
terto foi o autor, ou accettou a let de 20 de outubro nas duas zonas do tmperto ; .um fazendo 12 (\epu· ~ ' . - ,. 
de 187/l, ou sustentou-a como uma panacéa, para ta(\os de uma vez no Sul, outro deventto fazer i3 •: 
restaurar a pureza ou virgindade da elei~ilo. e!'l Pernambuco : c o nobre ex-ministro do impe· 
• o s SrLVEmA 1080 ·-Foi apenas um dcrivati- rto, cmba~bacado, a~ observ~r ele longe. essa lula 

n. b 1 ~ • ' de seus ~1gantes, aluis tangtda P.elo .nobre barilo · 
vo i elle em o sa na. · . . do _Cotegtpe, que, no seu jog? do· equilíbrio, su~-

0 Sn. PoMPEU :-0 nol1ro vtsconde de Ntlherohy, tentava ambos os lutadores t'lvaes .para ler depots 
relator .da commissilo encarregada dessa lei, susten- duas forças oppostas, .afim do sustentar a maromba 
tand~a no senado, nos dizia aqui em longos dis- que pretendia estabelecer, neutralisando um pelo 
cursos, em que acoimava· o· nobre senador pela outro,' · . 
Bahia,o Sr. ~acarias,de defensor do direito. de rcvo· E' por isso que nilo houve valvula para ·Pernam· 
luç4o, que a lei nlto só garantia o terço, como dava huco, e quando o nobre ex-ministro do imperio 
uma protecr.Ao. eiTectiva e real á representaçllo da dizia que (\esejava que lá sahisse deputado o Sr. Dr. 
minoria; que a minoria opposiciomsta não podia I.uiz Fclippe, naturalmente o suzerano, a quem.en· 
mandar menos de trinta deputados á camara, ma· tragara de pés e mãos atados a pobre província de 
ximo da opcracilo arithmetiea da lei.· · Pernambuco, lhe respondia com este dilema: ou 

Quero. apreséntar ainda algumas considerações, Luiz ou losé, o então é muito provavel, gue S. Ex. 
para depois comparar com .a confissilo ingenua do se lembrasse da regra de Matheus : prtmeiro os 
Sr. ex-ministro do lmperio. Além do que dizia teus. 
aqúi o nobre visconde, o governo ~a falia do throno Mas, sr. presidente, cu vou . á minha qu_estão; 
da sessão de encerramento, fez o 1mpemdor ler o que é pedtr mf6rmaçlles a resP.etto dos negoctos de 
seguinte topico: " A lei de eleições que ~stabele· Ouricury. Passo por alto muttas outras considera· 
cendo, além de melhor. processo (\a quahficaçfio, çlles que tinha ·a fazer. · · 
as incompaiibi!idades ,Pa~l~mentares, o alargamento A comarca do Ouricury1 no ce~tro (\e Pern.~m
dos eleitores e o prmc1pto da representaçllo das buco, ate pouco tempo era mfluenctada pelo parttdo 
minorias, produzirá benefica influencia' na livre liberal, debaixo da du·ecçfio de umeidad~o distincto, 
escolha dos representantes de nação, o que é em- o. Revd. vigario Francisco Pedro, q:ue al!i exerce, 
penho de honra para o governo.• · · ha longos annos, larga influencia elMtoraL · 
· Ainda mais, 5r. presidente. O nobre ex-ministro Entrou nos planos dos conquistadores da eleiçao 
elo Imperio dirigia uma circular, pam inolaz ver, de Pernambuco, conquistar lambem a comarca de 
aos presidentes de províncias, recommendando com Ourieury; mas, para isso era ele mister remover o 
todo o fervor, a execuçfio (lo empenho ile honra, obstaculo, e esse ob.1laculo era a influencia legitima 
dizendo que desta vez niio ficavam suspensas as do sexagenario c rcspcilavel vigario Francisco 
garantias de honra e do probidade. Pedro. · · · . 

E é depois de tudo isto, depois de todas essas Não lta difficuldades para a situação. Ha tempos 
promessas solemnes; quo yem o nobre ex-ministro um afilhado do vigario llavia espancado, um (lesgra· 
do Impcrio dizer ao senado : "Eu nunca acreditei çado naquelles Jogares, e c'stc Jlavia intentado uma 
nessa nlcltimia da lei do .terço, do emJlenlto de queixa contra seu aggressor. Decahio essa queixa; 
/Jon!'a, tanto que desejava que de Pernambuco passou-se tempo; e de que haviam de se lembrar 
viessem um ou dous deputados da opposiçi!o; c o os donos da siluaçfio presente para inulilisar. 11 
nobre barao de Cotegipe nppressn·so em rebater esse influencia do vigario? Madaram reviver o processo 
platonico desejo, dizendo: e alterar o corpo de delicio ; ileu-so uma denuncia, 

" N:roJ eram de mais.» já n~o uma gueixa, contra o afilhado do vigario e 
Logo, os 30 deputados quo nos garantia aqui o contra o proprio vigario, e mandou-se de proposi!o 

Sr. vtsconde 'de Nitltcrohy foram reduzidos, por para lá um official de policia feito delegado, para, 
plano do governo, a rsses :1.6 ou :1.8 quo exis~cm na do combinação com o celebre juiz municipal, dtrigir 
camara .. Por conseguinte, Pernambuco nrro podia a rede de processos contra o vigario c pessoas de 
dar depntados liboraes, porque estava no plano do seu lado. Contava-se com o apoio do juiz do direito 
governo exchtil·a da rept·csentaç[o nacional como o Sr. Dr; Silva Barros; mas esse magistrado, posto 
o Ceará. · que conservador, n~o se quiz prestar a ser insii'U· 

Sr. presidr.nlo, cn linha mais considemçlles a fa- mento dessas mesquinhas vinganças. Enlil'o a luta 
zer, com relaç.ilo a csl.e ohjccto, para chegar opor- tmvou-sc lambem com o juiz de di•·eilo. 
tunamento ao assumplo do meu requerimento; mas Instaurado o processo contra o vigario, foi cercada 
receio nhusnt• da nttcnçlío de V. Ex., que talvez, a sua casa, c procmado como um assassino, antes 
me chame a ot·dcm por estai' a hora dos requeri- mesmo, do serem tomadas as testemunhas. Enlt·e· 
menlos terminada. tanto, provcnio-sc cllo de. um despacho de lialwns-

Qur.ria dizer quo r.nlrou no plano do sovemo t:OI'Jl11S do juiz de dit•eJlo, para evitar um~ vio!cncit~ 
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corp~r~J. Nilo. s_e respeitou: o lwbeas-corp!IB dado ·. _Dezen~a~aram-se, p~r :esta parte,. de. annullar o 
pelo JUIZ de du•etto; recorreu-se :1 relaçfio e esta JUIZ ded~retlo, e o pt•estdente da provmcta. solicitou 
mandou confirmar aquella ordem. do governo a sua remoMo. . · .. · · 

Cahindo este processo contra o vigario, instau- V. Ex., Sr. presidente, sabe perfeitamente deste 
,. rou-se um outro; inYentou-se uma serliçfio. negocio, sobre o !{Ual foi constiltada a secção· do 
. .. ..,. O juiz de direito, que se tinha ausentado para conselho de Estado, da qual V. Ex. foi o digno· 

i 

i 
l 
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'.~ •· ·: õutro termo da comarca, apresentou-se em Ouricury relator. A secção salvou amlla a viclima, julgando 
• •· afim, de. abrir o jury. Ao ap~roxima~-se da vill_:i c~se nfio ser o caso de remoçfio. Per4i4as, por. este 

mag1strado, m111tos cavalhotros am1gos do Ylgal'lo, lado, as esperanças, c achando-se o JUIZ de dtreito 
e,m numero, nilo sei de quantos, -se 300, 1.!09' ou n~uito a balido, porque até sua esposa tinha pore· 
liOO, fomm acompanhai-o como sJgnal de respetlo e cuJo em consecJuencH\ de desgostos provenientes 
deforencia pam com á primeira autorillade ·da co- dessas longas perseguições, receiando mesmo ser 
marca. victima do bacamarte da nova influencia, Granja, 

O juiz de direito receiando que a p1·osença desses que se arvorou em Ouricury, e acquiescendo a 
c:walheiros, que o acompanhavam attl a villa, fosso inslancias de parentes .que lhe aconselhavam dei· 
tomada como uma ostenlação de fol'('a, mandou xasse aquelln comarca, onde sua ruina seria infal·· 

lli'CVenir o juiz mt~nicipal_e, o delegado de q~e aquol- livel, c_oncordou _em pedir sua ~·emoção. . , 
·. · ·, es homens o segmam pacthcamente, por ofJseqmo, e .Aqm, Sr. prestdente, ponho termo ás mmhas ob· 

mesmo conseguia que clles se reti1·assem. Não sorvaçaes, sobro este objecto que me vejo obriga· 
obstnnte, fez-se clislo um p1·ocesso de sedição con- do a resumir, porque a hora está adiantada, c não 
tra o. vigario. quero faltar ao dever do regimento da casa. . · 

Este processo, porém, não continuou, porque Queria, Sr. presidente, tratar ainda de um ponto 
seria por demais ridit:ulo. , . . allegado pelo Sr. ex;rninistro elo Impe1·io a respeito 

Outro processo ainda se intentou contra o vi- ~a cscólha do presidente para Pernambuco. Hese· 
ga1·io. Um dia, o juiz .munit:ipal, sahirulo f01·a da Java clwmar a attenção· do senado para o que disse 
villa, escapou, disse elle, de se1· assassinado. Ver- o nobre ex-ministro, quando asseverou. que andara 
dado. ou não, formou-'se disto p1·ocosso ; e como de porta em porta, nesta cillade do Rio de Janeiro• 
a victima obrigada pa1·a J.udo, devia ser o raspei- atraz de um homem que aceitasse aquclle cargo e 
tavol vigario l~rancJsco Pcd1·o, foi indicado como não achou. Pobre Diogenes que ao meio dia; de 
autor ou mandante dessa tentativa de assassinato. lanterna acceza, não encontrou . um homem pa'ra 
Em virtude deste ultimo proces~o acha-se . preso o president11 de Pernambuco I A sua felicidada foi· 
nev. vigat•io. 111spirar-lhe aDivillJI Providencia. a nomeaçao do 

o s u 'HÔA ·-Acha-se JH'OSo 9 N·Io Sr. M:anoel Clementino, pelo que foi feli~itado por 
n. t.. • . ' • toda a parte ; e até aclm1ra quo não oh!tvosse um 

O Su: PoMPEU :-Consta-me; não afianço. p1•emio, na e~posi~ilo do Philadelphia, por esse 
Eis, em poucas palavras, os meios e as perse- grnnde achado. 

guíções que se lizerão no Ourkury para derrotar Não podendo, porém, entrar nessa. discussão, }lO• 
a infiuencia liberal. lo motivo já declarado, vou mandar :\mesa o meu . 
. Fez-se uma cousa chamada eleição policial a requerimento que V. Ei .. mandará I'eceber. 

'cargo JlO delegado, desprezando-se a clei~ão ror- Mandou a mesa o seguinte 
dadeira. 

Sinto, Sr. presidente, não ter..JUais opportunidade 
de discutir a eleição senatorial de Pernambuco, 
porque queria demonstrai', pelo exame das poucas 
actas que me foi duelo ler, como tl verdadeira a 
acuzaC!io feita pelo Sr. E)laminondás- que esta 
eleir.ão tl fructo da fraucle o dá violencia. Mas não 
entro neste assumpto , não posso disr.ulir mais. essa 
elei~ffo, por que, infelizmente, esgotei as mmhas 
vezes de fali ar sem o perceber ; e V. Ex. não o 
cosentiria agora. 

Não ficou nisto só, nas perseguiyues ao vignrio a 
campanha do Onricury, lambem fot comprehendido 
o jmz de direito, o Sr. Silva Barros. C?mo nqo se 
!{Uizesse prestar a lodos es~o~ maneJo.s, fot elle 
insultado o maltralatlo. P.elo JUIZ mnniC_IP!tl. Pr~
cedcu o Dr. juiz de du·otto contra este JUIZ mum
cipal o o pronunciou; mas? juiz munici_pal desres-
peitando a scntont'a, contuliiOJl a func_cwnar como 
JUiz, como so urro tivesse sido pronmlClado. 

Ainda mais : mandaram dar pemntu a rclaçrro 
uma denuneia contra o juiz de direito, o a rolat'fio, 
'\uo não pódo do maneim ttlguma se~· suspeita llo 
ltr ser J':n'OJ'avcl, desprezou a dcnunew. 

\'OL, I 

'Rtquerimento 
<~Réqueiro que, por intermcdio do ministorio ·da 

justiça se requosite do governo : . -
l• copia era corrospondencia trocada ~n!t•e a pre· 

sidencia de Pemambuco o o juiz de direito Antonio 
Lopes da Silva Barros, o juiz munidpal Luiz An: . 
toni~ de A~drado e seus ~upplontes, e o promotor 
publico Cmmbra, llo OurJCury, sobre os aconteci
m.en!os gno precederam· as eleições daquella )JrO· 
vuwm dtgo comarca. 

2". Copia . da correspondcncia trocada entre o 
choJ'o lle policia da província, e o dole":ulo do 
lermo de Ouricm·y sobre o mesmo objecto, " . 

3•. Além da representação ou rcpresentaçt1es do 
presidente de Pernambuco ao govemo impol•iaJ.pe
dindo a remoção do ex-juiz do direito do Ouricury, 
Ot'. Antonio Lopes da l;ilva Barros, cópia tambem 
dos pareceres tios conselheiros de estado onYidos 
soiJI'c o assumplo. . 

4•. Se esteve preso o por quanto tempo o .vi~ario 
do ÜUI'Íeurv, p:u1ro Francisco Podro da Silva. 

ri• Se o t:efl'l·ido vigal'io :wha-se novamente preso 
e, cm cnso ummrulivo, cptal o motivo da Jll'is:To, ' 
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6•. Os nomes das autoridades actuaes da camarca 
de Ouricury .- T. Pompeu. 

Foi lido apoiado e posto em discuss:to, a qual 
ficou adiado por haver pedido a palavra o Dr. Uchõa 
Cavalcanti. 

ORDEM DO DIA 

O Sn. SILVEm.\. Lono:- Foi uma.inTentiva illo · 
gica. · 

O Sn. SrtVF.:IRA. DA MorrA : ..:. E' preciso nnnun· 
ciar sempre antecipadamente as viagens imperiaes 
por alguma idéa grandiosa. Na primeira viagem im· 
perial o ministerio Rio-Branco annunciou s~u pro·· 

ELEIÇÃO SENATORIAL DE PERNAMBUCO JCCtO de elemento servil, C agora que Sua Magestade 
Proseguio a discussão adiada do parecer dn com· tinha de fazer ouh;a viagem, era preciso ser Jlrece· 

d - - 1 dído da noticia de que uma idea nova tinha âe ser 
missao e corislltmção, sobre a eleição 1 8 um ensaiada por inspiração sua, ou ao menos po1· inspi· 
senador pela província de Pemambuco. · raç:io das falias do throno, apresentando, em mate· 

o !!ia•. Silveira da Hotta :-A discussão ria eleitoral, um progresso que apropria Inglaterra 
sobre a eleição da província de Pernambuco tem tem rogeitado,· sempre que tem sido proposta por 
dado Jogar a um illustmdo elebato, .e eu me sub- homens eminentiss1mos. (Apoiados.) 
trahiria a tomar parto, nelle se nao me julgasse Entretanto, Sr. presidente, isto que naquelle paiz 
obrigado, como disse na ultima sess~o, a emitlir se considera uma utopia, achou logo agui terreno 
minha opinião, já extra-parlamentarmente emittid\1, onde vegetar; e o projecto foi apresentado pelo Sr. 
deseJe que se publicou o regulamento. visconde do Rio H ranco, que a meu vê r deve· ser 

Para mim, senhores, i_sto é questão de legalidade chamado autor da idéa. 
e ele constitucionalidade; mto ó uma questão indi· O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Não tem querido 

· vidual a respeito de candidatos. Se as considera· apparecer nesta discuss~o. . 
ções pessoaes devessem militar nesta occasiáo, eu o Sn. SlLVErnA DA MoTTA :-Lamento muito, e 0 
teria, sem duvida, toda ahenevolencia, visto que o · d 1 · d b · d candidato eleito por esse vicioso systema de elei- palz eve amentar, a ausencla o no l'e VlScon e, 

d l C 
porque um. estadista da ordem de S. Ex. nfio é 

r.lio e escolhi o pe a oróa, merece-me muita con· autor de uma idéa politica desse alcance, nilo dá 
sideraçáo. d Mas a questão é de legalidade, e de constitucio· no conselho e Estado um voto como elle deu, para 
nalidade ; é preciso reduzil-a a estes termos. depois deixar sua cadeira vazia. ' 

O corpo legislativo fez uma nova lei ele eleições, O Sn. ZACARIAS :-Anda fugido. 
que foi provocada pelo governo em differentes ses-- O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-0 projecto apre· 
sõcs anteriores; as fallas do th1•ono chegaram a con· sentado quasi que escapou ineolume com todos os 
demnar as camaras que funccionavam, como fructos seus pontos e virgulas, mas nos tramites, no cami
de fraude e de violcncia, e as coagiram, assim, a nho escabroso, que teve de seguir, achou uma dif· 
ensaiar um systema novo que pudesse eontrnlar a ficuldade, que fo1 a eleiç~o por províncias.' A elei· 
corôa, que achava que esses deputados e senatlores Mo por províncias, Sr. presidente, que se fez lrium· 
eri!o fructos de fraude e do violencias. O ministe- phar nas conferencias, na elaboração da lei, veio 

. rio, presidido pelo honrado Sr. visconde do Rio enh1o mostrar que esta fit~ára sendo uma com· 
Branco, comprehendeu que era uma necessidade de piela mystifulaçi!o, por que o systema da lista in· .
sua posiçi!o politica, annuir a esta aspirar-lia quo se completa para a elei~i!o de deputados e senadores 
dava, como senelo do paiz, a respeito tios defeitos dava logar como vacticinei sempre ( ni!o se realisou 
da lei eleitoral, entl!o vigente. Esse ministerio pro· ainda .tudo quanto vaticinei; tem-se realisado me· 
voeou a lei nova, com um systema novo,noviSSlmo, nos), a que governo, com a influencia que tem em 
-o systema do voto incompleto-para dai' accesso nosso paiz, pudesse fazer uma camara unanime. 
ás minorias, que muitas vezes as maiorias, em una· E nilo o fez, Sr. presidente, porque ni!o quiz. 
nimidade, faziam calar. Como desempenho da 0 Sn. SrLVEIÍIA Lono:-Não apoiado; foi por 
promessa feita pelo throno, e como aspil·aç:to do d 
paiz, esse ministcrio apresentou á camara dos falta 0 tempo. 
deputados um projecto estabelecendo, sem distinç!lo, O Sn. SILVEIRA :-Nilo foi, não senhor; foi por
a applicaçilo do principio das minorias, do yoto que não quiz; por que tempo teve o governo e 
incompleto para a elett;ão, tanto dos deputados muito. Mas o governo, faço-lhe justiça, tmtenden 
como elos senadores. Procurando-se, portanto, a que era de conveniencia politica mesmo, deixar que 
origem tio projecto, vê-sé que a idt!a primordial foi a primeira execução da lei eleitoral dósse um resul· 
-favorecer o accosso üs minorias, e favorecei-o lado, como esse que deu, para se poder argumentar, 
tanto para uma camara, como para a outra. como argumentou o nobre visconde do Nitherohy 
. Foi unut idóa nova, novíssima, como disse, ti no seu voto cm separado da commisstlo, que a mi
qual, so eu estivesse no parlamento na occasitio noria tem reprcsentaçilo na camara, como ha muito 
em que a lei se discutia, tor-me-hia opposto, como n!Io tem conseguido ter. S. Ex. achou que este 
creio que o fez a maxima parle da op:rosicáo libo· systema eleitoral tinha dado grande valvula tí oppo
ral. (Apoiados.) Nunca. tornei ao seno esta cspo· slçno, porque appareceram ahi meia duzia do elcpu
cnlaçfio politica do voto das minorias, porque no lados elo Minas e do Hio Granclo elo Sul. 
systerna rCIH'cscntativo nenhuma vontade pútlo so· Mas, sonhares, este systema ele clei\~ÕIIS (o para 
hrepujar c tlominar a da maioria, que tl a unica qno isto é que cu trago estas inducçõcs) foi promeltido 
tem o direi! o de governar. Sempre entendi assim. ao paiz Jlcla corõa como meio llo facilitar aeccsso 
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á minoria. Este projecto foi apresentado á camara 
dos Srs. deputados com o fim de estabelecer o voto 
incompleto.. • . 

O Sn. Su. Vl!IIRA Loao:- Com o fim ostensivo. 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- .•• tanto nas elei· 

ç1les de deputados, como nas de senadores; para 
facilitar a cnlt·ada de mcmb1·os da opposiçllo na 
l'epresentar.:to nacional em qualquer das camaras. 

Da camara dos Srs. deputados o proj~cto veio 
v.ara o senado com a eleiçao por província, o que 
11lude pa1·te do pensamento da Ie1. Essa illusi!o, 
porem, nao foi completa, porque o projecto veio 
ila camara com os §§ 2i e 22 que estabeleciam 
ainda.muito expressamente o pensamento de que 
nas eleições de senador, nos casos de lista tri· 
plice, seriam votados dous cidadãos, nos. ~asas de 
lista sextupla seriam votados quatro. . Portanto, 
senhore.s, apezar da mystificaç<to da eleição por 
província, ainda veio da camara dps. Srs. depu· 
tados consagrado, claro e expressamente, o princi· 
pio da eleiçao de senador por voto incompleto. 

Não sei como possa haver logica da argucia que 
saia <leste caminho. 

O que fez, porém, o senado, senhor~s ? O senado 
re~ebendo a lei e achando extensivo o voto incom· 
pleto, tanto para a eleiçi!o dos eleitores geraes, 
como dos eleitores especiaes para ~enadores, ~uP.
primio um dos paragraphos da lei, que adm1tha 
o voto incompleto pam composição da lista se· 
natoria\. Deix:emo-nos de sulltilezas escolasticas : 
o que é que. fez o senado 1 O senado reconheceu 
que o eleitorado, producto cla lista incompleta, 
fructo do accesso á minoria para composiçlio do 
mesmo eleitorado era sufficiente, e que devia entfio 
restabelecer a lista tríplice, como era anterior· 
mente, organisada pela maioria dos votos dos 
eleitores eleitos por voto incompleto 

Portanto, senhores, é claro que o co!'polegislativo, 
tendo supprimido uma parte, mas não suJ>~rimindo 
o todo, deixou de pé a parte não supprimida. 

O Sa. ZACARIAS :-Apoiado. 
O Sa. SrLVl!IIRA DA MorrA :-Qual ó a parte não 

supprimida 1 E' aquella que estabeleceu o voto 
incompleto para a eleiç::to de eleitores especiaes de 
senador. 

O Sa. OrAs DE CARVALHO :-Apoiado. 
O Sn. Cnuz MACHADO :- Supprimio a parte que 

estabelecia o numero de 2 e fi; e eu sempre usei da 

demorar-me no. voto em separado do Sr. visconde 
de Nitherohy, que eu chamo voto em sepm·ado, 
porque elle ti o membro divergente na commiss~o. 

O S!l. F. OcTAVIANo :-Está claro. 
O ·sn. SILVEIRA. DA MoTTA :-Os t!ous membros 

da commiss4o é que silo concordantes. Eu creio 
mesmo que está estabelecido que nas· commissões, 
quando dous membros coneordam e um dis· 
corda, o que discorda. 111io tem direito de dar pa· 
recer, mas voto em separado, se quizer; e. é por 
isto que eu chamo voto em separado o parecer do 
honrado visconde de Nitherohy. Os membros con~ 
cordantes, os Srs. Fernandes da Cunha e Teixeira. 
Junior, é que tinham direito de voltar-se para o 
seu collega c dizer : " Nõs il que estamos con · 
cordes, e, portanto, n~s é que vamos dar o pare· 
ceJ', , Este. parecer, digo, devia ser dado .Pelos 
Srs. Fernandes da Cunha e Teixeira Junior, e n4o 
pelo Sr. visconde de Nitherohy. 

O Sn. ZACARI.\S da um aparte. 
· O Sn. SILVEIRA DA Moi-TA :-Seja como fór, el· 

tes quizeram explicar isto o mais sublimemente que 
foi possível. O nobre senador pelo Rio de Janeuo 
vio-se em apertos •• : 

O Sa. ZACARIAS :- E' vertlade, nunca o vi 
assim. 

O S. S1LVEinA DA MorTA :-.•• porque, po1• fim 
de contas, elle achou que só podia defender-se, di· 
zendo que nao tinha concordado com o acentuado. 

O Sn. ZACARIAS :-Com as superabundancias. · 
O Sa. SILVEffi,l DA rtroru:-E ncro comprehendo,. 

declaro, a ni!o concordancia com o acc~ntuado das 
proposições do Sr. visconde de Nitherohy. 

O Sa. ZACARIAS da um aparte. 
. O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-Mas, Sr. presidente, 

não desejo fazw divagações. E' . obvio que o pen
samento do corpo legislativo, na eleiçao dé sena· 
dor, foi conservar a hsta tríplice no 2• gráo, con· 
servando o voto incompleto no i•. 

O Sn. ZACARIA~ :-E passou expressamente. 
O Sa. · SILVEIRA DA MorrA :-Havemos de ver 

que c expresso. Hei de contestar, o maià _que pu· 
der, as premissas do nobre senador o Sr. Marquez 
de S. V 1cente; porém, antes de chegar á questão do 
expresso da lettra da lei, quero concluir minhas de· 
c\uc~aes para estabelecer o principio, o espírito da 
Jei. phrase-!ista senatorial. · 

O Sn. SILVEIRA DA 1\lqTTA :- Considerando-se a 
origem tia idéa, o andamento crue ella teve no par
lamento o na tliscusslío que houve no senado, não 
se póde deixar de reconhecei' que nós, que o senado, 
que o corpo legislativo, por tim, quiz que a lista 
triplie~ f~sse o resultado dam~ioriaclos yotos, po1:em 
da maiOI'HL dos votos dos clCitores cle1tos por hsta 
incompleta. 

0 Sa. ZACARIAS :-Apoiado. 
O Sn. SILVE!RA DA MoTTA :-Se as minhas for,\as, 

que hoje são poucas, o pormittircm, cu logo hcÍ de 

Senhores, n letra da loi não póde deixar de ser 
filha tio espirita que guiou o legislador quando a 
fez. (Apoiados), Ora, o legislador que faz um pro· 
jocto de lei como este, tfio meditac\o na outra 
camara, t<10 discutido no senado, donde volta 
emendado para a camara c ahi (isto ó muito so· 
lemne, senhores 1), o Sr. Alencar pondera a difli· 
cuidado que resulta V<t do nfio se ter feito, .na 
emenda do Sr. Cruz Machado, referencia expressa. 
ao paragrapho quo estabclocia o voto incom· 
piela ... 

O Sn. Z.\~AI\IAS d:l um aparte, 

. ... 
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. O Su. SILVEIIIA DA MoT'rA : ~ ...• ·nilo podia 
commettcr a lacuna quo se lhe altribue, A' ponde· 
raçgo do. Sr. Alencar, o que se respondeu? O illus· 
Ire senador pela província do MaranMo poz esta 
idéa clara. O ·relator ela commissão, que a explicou, 
na camara .dos üleputndos foi de opinião que era 
claro na lei que, 'lia eleiçfio primaria para eleitores 
espcciaes, o voto ipcompleto é que estava na lei. 

O Sn. SIL'I'EinA DA MoTTA:- Conhecido o espi· 
rito do Jogisladot•, manifestado por todas as fó1•mas 
solemnes, vem a letra da lei filha d'essu espirita. 
Mas appa1·ece agora eluvida, por causa 1le um re~u· 
lamento, que desconheceu todo o espírito do legis
lador, toda a historia e!' esse p1·ojecto, toda a letra 
da lei, o quer esta!Jtllecm· para os senadores uma 
eleiçi!o inteiramente di versa daquella da eleição de 
deputados. · O Sn. ZAcAmAs :-E está la. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA :-0 relator de Uflla 
commissilo da maioria da camara opinou neste sen· 
tido; os guat1·o ministros que se achavam pre· 
sentes nada disseram, votaram ató no sentido 
do relator da eommissilo ; por . consequencia, re· 
I!Onhecia o governo rmsmo que, na elei\~<io para 
eleitores, o voto incompleto tleveria adoptar-se, 
tanto· para eleição de deputado, como para eleitores 
especiaes il.e senadores. . 

Sr. presidente, as nossas leis não teem os pream· 
lmlos das leis antigas, que estabeleciam claramente 
as razões que levavam os Jegisladcres a cstahelér 
tal ou tal determinação. Esses preambulos das leis 
antigas o!·ientavam o executor para podc1' achar 
o seu espírito; nos govemos parlamentares, porém, 
entendeu-se e entendeu-se muito bem, que as leis 
niío deviam ter preambulos, por~ue dill'erentes frac· 
~~õcs de um cor~ o legisla ti v o potlem concordar 
om um mesmo fim por dill'erentes meios, podem 
conco1'dar em uma mesma disposi(:ão por muitas 
razões diversas, e entilo a fusão destes principias 
seria· dilficil quanto era frequente nos preambulos 
sapi~ntissimos das nossas leis antigas quo tanto 
admu·o. 

E' o que aconteceu com o honrailo senador pelo 
Rio uo Janeiro o o honrado senador pela Dahia. 
Elles concortlararn ·só em urna cousa ..• 

O Sn. ZACARIAS:-É um attentailo; mas querem 
assim. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTrA:-Sonhores, a questiío, 
como disso a principio, é questão ele legalidade; é 
por este Jail.o que a considero importante. 

Pergunta-se, pe1·gunto a esses argonautas do 
poder arbitraria, a esses sus!entailorcs de toJos ,os 
desatinos· que houver em mterpretação de le1s, 
pergunto se acaso um regulamento, feito diamr.tral· 
mente ao contrario espirita e letra <la lei,· contra a 
constituição, eleve ser ohedécido? 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Parece que nfio. 
O Sn. SILVEill.A DA MorvA :-Eu entendo que não. 
O Sn. ZACAI\l.ts :-Nao deve produzir elfelto. 
O Sn. Sn,vEIR.\ DA MorrA :-A nossa constitui· 

ção o p1·ohibe, e o nosso codigo c1·iminal pune a 
quem obede~e a onlcns illegaes; o póde haver uma 
ordem mais illegal tio que a que ó fu nda1Ja.em um 
regulamento feito contra a constituição, contm uma 
lei mesmo ? Supponha-se que nilo é contra a con· 
stituir.ão; nfio tomemos agOI':t em consieleraç~o essa 
questão; vel-a~hemo.s depois; quero só considerar 
a iei. Pois lJem; a lei d1z que o eleitor especial 
para senador deve ser eleito pelo voto incompleto; 
vem um regulamento do governo e diz: ".não, ha 
de ser por voto completo, porque ó ma1s syme· 
tl'ÍCO, l) 

o· Sn. ZACA!\!AS :-Na entraila. 
O Sr. SrLVE!HA DA Mo·rr.\ :-. . . na cnh·ada, 

porém por motivos tliversos. Reprovavam as ra· 
zões do pream!Julo, o enh·otanto estàvam concor· 
tles. E' por esta razão mesmo que no parlamento se 
abolia a pratica dos preambulos. · 

O Sn. F. OcTAVIANO: -E diz-so quo istQ é 
mais conservador I 

Mas no parlamento ficou a raiz 1los preamblos, 
ficaram me1os ele substituir esses preambulos e 
ossos meios são as discussões. É ahi que se acham 
os preambulos das leis; é por isso que se faz a 
pubJic.ação dos JlnnaeR, porque muitas vezes, na 
sustentação ou na oppos1çiio tio• ur:na n)edida ou 
emenda, se depara a luz que a materm ox1ge. 

Por isso, senhores, o espil'ito da lei eslií muito 
bem manifestado. O legislador não podia ser mais 

· claro do que foi: Não só este esril'ito c muito claro, 
mas elle produzia a lettra do § !l.•, que estabelece 
exp1·essamentc, sem distincr.fio alguma; diz ello : 
" Installada a mesa parochiai, começm•;í a ~hamada 
dos votantes, cada um dos quacs dopos1taní na 
urna unm cedula, fechada po1· lodos os lados, con· 
tendo tantos nomes de ciilaehios elegi veis, quantos 
correspomlerem :í dous terços dos eleitores. " 

O Sn. ZAcAnus :-E' a regra para to1las as olei
~úcs. 

O Sn. MENDES DFl AL~IEniA : -E' menos con· 
servail.or. 

O Sn. F. Oc·rAVI.\NO :-Estt\ claro. 
O Sn. SILVEll\A DA 1\Iot'TA :-O nobre senadot· 

pela rwovineia de S. Paulo, sustentando a i1léa de 
que o senado deve ser eleito só pelo voto da maio· 
ria, 1Jisse no seu discurso, publicatlo no Dtario do 
hoje, que o senado nao dllVO ser proil.ucto senão 
do voto da maiol'ia, por~ue o senado rerresen· 
ta into1·esses pe1·manentes, 1sto tl, S. Ex. faz idéa 
do que esta llamara, entre nós, é uma espeeie de 
camara dos tords, que reprosenlit a alta propriedade 
da Ing la torra. 

O Su. Cuuz MAcnAoo :-POI'IIlillo um aparto? 
O Sn. Sn.vEnU nA l'íJoTl'A :-Pois não. 
o sn:· Cuuz MAC!IADO :-Se hoUYCSSO clci(~iÍO in· 

completa secundaria senatorial, é que se tomava o 
senado, não o da constitui(:iio, porem o dos lonls, 
porque ccfui valht a set·em os senadoro~ nomeados 
pela escol m tia coróa, que poderia escolher o can· 
di dato que csli vosso no terceiro Jogar. 

• ... 
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O Sn. ZACARIAS (iá um npa~·tc, que vós invocacs o art. 43 da constitui~~o, cumpre 

· O SR. Cnuz MACIIADil :-Entlio não comp1·ehendeu notar que este artigo ou é constitucional, ou nllo é 
meu pensamento. (aqui estão as duas pontas (io bicho~ .. ). Se é cons· 

.o SR. SILVEIRA DA Mor1·.o~ :...-0 quo eu não ad:. titucionai, nao se podia faze~ alleracllo alguma; mto 
nutto ti q d 1 · t se podia tornar incompleto o voto, visto que pela 
. ue 0 sena 0 r~rosen ° m cresses perma- c(!nstituição deve ser completo. Se não é constitu· 
Í::t~~~is:s qt~~n~i~~~j~~~ os deputados represente só cional, enllto a lei podia estabelecer condiçGes di· 

versas para a eleiif.(o do deputado e a do senador. • 
. O SR. I?, OCTAVIANo :-Avoiado. Ora, se~hor~s, vamos á i• parto do a~·gumento. 
O· SR. SILVEIRA DA Mon·A :-0 senado tem a Se é conslituc10nal o .art,. 43, d1sse o nobre senador, 

mesma origem; tem o m-.smo fim na collaboração então nfío s~ J.lOderla !nnovar couzil alguma, por 
tias leis. que a conslilu1çllo ter1a do ser reformada pe1os 
· . tramites ordinarios. S. Ex. cançou-se em demons· 

O·Sn. Cnuz MACIIADO :- Apomdo, Irar. que a constituição mesma estabeleceu muita 
· O Sn. StLVEIIIA M MorTA :~N;1o ó um corpo diversidatle no modo de eleger o deputado e o 
previlcgiado; tem apenas rrevilegios constilucio- senador; mas que a constituiç«o exigia somente 
naes para a independencia do seu voto o ()o sua pa· que o systcma âa eleiçito fosse indirecto e feito 
'lavra; não é um corpo distincto pela sua natureza pela massa dos votantes; e como na eleiç«o actual, 
pelos seus fins. ' pelo systoma por v.oto completo, a oleiçao foi in· 

Sr. presidente, como, ou disso, esse espirita do directa e feita pela massa (\os votantes, está pt'e• 
legislador produzia a letra tia lei ; mas ·os nobres enchido o que manda a constituiçdo... E1s o 
senadores.Wm feito um grande esforr.o do intellinon· pensamento do nobre senador. . . 
cb para ()omonsl.rar que a letra da Íei deyo tle~ap· Sr. presidente, a questão nao se resolve como 
parecer (\iante tia necessidade I S .. Ex. hemo disse, pelo art. 43 sómente. O art. 90 

Mas, essa lettra da lei, que ti filha genuina do cs· da constituição estalieleceu o p1·incipio de que· uma 
pi rito tio legislatlor, altamente manifestatio em to· lei regulamentar é que ,potle tleterminar o modo 
das essas phases da elaborar.ão do p~nsamenlo da pratico de se faz~rem as eleiçlles. Mas ao modo pra· 
lei, essa letll·a, ·tligo, il gue sé procura illudir com tico de se fazerem as eleições il subordinado o pro· 
uma argumentaçfio sem fundamento plausível. ceita da identitlade. do processo, lauto Jlara uma 

·. O autor, o p1'ologonista tlosso falso argumento ti como para outra eleição. (Apoiados.) O modo pratico 
o nobre Sr. martJuez de S. Vicente. Não me retiro pode variar; a lei organica podo estabelecer eon· 
a ouh·os Oi•adores e milito menos á opiniito que dicões diversas para ollter as garantias no dar-se o 
omiltio o i Ilustrado S1·. ministro da fazenda, e to· voto, a guarda tia urna, o recebimento nas cedulas 
mo para minha contestar.ão, sómento as opiniões o outros actos mais ou menos complicados; tutlo 
apresentadas anto-honterri pelo illustrado senado1· isto está no domínio tia lei regulaincntnr: mas o que 
pór S. Paulo, porque o nobre ministro da fazenda diz respeito ao systema do eleger, não. Desde que a 
no seu discurso, o mais que fez foi protestar contra constituição disso que os senadot•es sel·llo eleitos 
a impu tacão de fraude na eleir.ão, O discurso do pela mesma maneira ttue os deputados, o no art. 4' 
nob1·e ministro não precisa dÓ conlcsta~ão. Eu, uza tia express~o -pela mesma, forma, parece-me 
pelo menos, não posso fazei-a, porque S. Ex. Ira· que não ha duvula a ssse respe1to. • 
tou. [Je estabelecer uma cousa, que eu ato serei facil Vemos pois, Sr. presidente, que, se procedesse 
e!D concotlel··lhe, e é que nilo houve fmude inten· o. argumento do nobre senaa~r .por causa ~as 
mona! do governo, e que o govel'llo nilo tinha dtfferenças que achou na. conshtmçllo, poderta· 
interesso nessa frautle. Acredito muito em tudo isso mos dizer que. o art. 43 tinha sido até contradi· 
porque interesse não tinha, a meu ver, o meu nobr~ torio, desde que estabelecia a mesma maneira com 
amigo Sr. ministro da fazenda, para fazer a eleição l'elaoao a entidade~ diversas. Mas o ~ri. ~a .. assim 
a~ eleitor de senador pelo voto mcompleto ou pelo como a lei de i87à, estabeleceram a 1denlldado no 
voto completo. · modo de eleger aquelles que elegem os senadores c. 

O SR F OCTA ' A ·o 1 E• ' evata · !ie'putadas. 
• • 

1 1 ~ - ·' • • • s~nhor Jlresidonle, o nobre senador pela pro~ 
O SILVEIM DA J\lal'~A :-.Não t!nha mter.essl.' vincia tie S. Paulo nesta questão está em uma 

nenhum neste caso. Vel'bt !JI'Utm, que mle1·esse lluha falsa posir.ão (Apoiados): releve· 1M S. Ex., se faço 
o governo cm fazer cem que o 81·. João Alfredo sentir a "sua falsa posiçáQ, que é lambem a mi· 
viesse na testa lia lista, que entrasse nelJa pelo nha. 
voto incompMo ou pelo voto completo? .Era a 'l'amhem eu, senhores, sou contrario ao systoma 
mcsm:1 cousa. do voto incompleto; e, ·se es~ivesso nesta casa 

Pot• constJguinl(•, vou me occupar sonwulc com o quando se tlisculio eslc systema de élciç;lo, declaro 
pro.lagonisla desta ;u·gumm~lação, ~JUO ó o nobre 1/ne o te1•!a impugnado como oppost? ;l tlopstituio<1•> 
scn,tdor por S. Paulo. S. Ex., qum cntl.o refutar a (o hnporw, como o nobre senador Já nuus tio llln!t 
nossa dcduct~•to, ·fund:uh.t na latira da le1, au!ra~lOU· vez opÍI!ou, <l~clarando que não se podia. es.labe· 
nos com o poso do um thlemma. Ora, mu dtlomma Icem• olot(láO du·octa, semt·efo1·ma da consllltllfláo. 
tl um a!·gurnenlo que ·mcllo ·medo, pot·que ató os .• , ., .. ,. • 
cscolastwos o clmtuanm argumento fOI'nltrlo, ( Cut.am ·se apa1 lt s.) 

Eslc argumento reiluzio·so ao seguinlo :-«Desde Sr. pi'Csident(>, o nobru senador pela província . 
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do S. Paulo quiz tirar um grande partido da sua 
logica, achando que a suppress<'io do voto incom· 
pleto para formacão da lista, induzia necessaria· 
m~nte ~ suppressao do voto incompleto na cleiçao 
pr1marJa. 

senhores I Se reconheceis que era rigorosamente lo
gico que, sendo o senador eleito por lista completa, 
por lista completa lambem devia sol' a sua eleiçilo · 
primaria, como é que confessaes que o negocio é 
controverso e que a nossa idea lambem se podia 
adoptar ? E~ta confissilo importa o mesmo que di· 
zcr : «O governo tinha o direito de escolher o sys· 
tema de eleições que quizesse," 

O Sn. ZAcAm,\s:-Ahi está a confuzão. 
O Sn~ S11nmA DA MoTTA:-E' aqui justamente 

guo está o esforço com que os defensores do regu. 
lamento querem justillcar um abuso da letra lia lei. 
Pois, senhores, o regulamento póde fazer inducções, 
póile preencher lacunas, póde salvar contradições 
ao legislador ? Nao pMe. E' preciso desconhecer 
inteiramente a orbita que é dada ao 'porler de re· 
gulamentar para confundil-o com o poder de le
gislar. 

O poder de regulamentar mto póde transpor os 
limites que o legislador tra~.ou. 

O Sn. Cuuz MAcHADO :-Attribuindo ar;> corpo 
legislativo uma inepcia. 

O Sn. SILVEIIlA DA MoTTA :-Sr. presidente,· ó 
esforço de subtileza do nobre senatlor nilo póde ir 
muito além. S. Ex. demonstrou bem os apuros de 
sua logica, quando rematou o seu discurso appel-
lando para o ~rande incommodo que se iria dar. ás 
cinco pi·ovineias que fizeram clcir.ões de senadores, 
e ackando impolitwo este acto de 'se contrariarem as 
manitestações dessas cinco provindas, c lle obri • 
gat·-se essa populaç:ro toda a ir novamente ás urnas, 
no caso de Re annullarem as eleições. Parece que o 
nobre senador nunca votou nesta casa por annul· 
Iar.i!o de eleição de senador I Eu acho que cm 
algumas dossas que se tem annullado, S. Ex, não 
teve dó das províncias; S. Ex:. não teve este rigor 
com algumas de!lns, mandando proceder nova
mente tis elei~ões reputadas uullas. E uu1 paiz onde 

Essç esforço é que tem levado os sustentadores 
do requerimento a quererem, por espírito de syme· 
fria, admittir que o govemo devia possuir-se da 
vontade do corpo legislativo, quando estabeleceu 
listas triplices por voto completo, e estabelecer 
tambem o voto completo para a eleição primaria .. 

O Sn. Caut MACf!.~DO : - Suppl'io a inepr:ia do 
.corpo legislativo, que fez umà lm de eleições esque
cendo-se de uma parte substancial, o que é absurdo, 

O Sn. MENDES DE ALliElDA : - Isso não entm 
na cabeça de ninguem. 

O Sn, SILVE!IlA DA MoTTA :-Quantlo essa lei veio 
para o senado não tt·ouxe os dous gruas de eleição, 
o primario e secundaria ? O primario e o secundado 
nito estavam no ~ 9o? O senado se quiz~sse esta
belecer a doutrina que os nobres senadores sus· 
tentam, devia rev~gar o,s §§ 22 e 21, devia suppl'imir 
toda essa mater1a e dizer pura e simplesmente : 
" Proceder-se-ha á eleição ae senadores na fórrna 
da legislação anterior,» Então ficaria claro que o 
Jegisl:tdor fazia uma lei somente para a camara dos 
deputados ll não para o senado. Para que essa 
mistifieaçi!o de se dizer que haveria Jlara os sen:t· 
dores eleitores especiaes, diversos aos eleitores 
cspeciaes da lei de i8~6 ? 

Nilo é possível, senhores, acceitar tal consc
rruencia, porque a premissa de que o nobre senador 
partia é falsa ; a eleiç:io de senadores, embora o 
senado tenha outras condicções de vitla e de orga· 
nisação, mio pútle ser feita no primeiro gr:ío senão 
do mesmo modo porque foi feita a tle deputados, o 
se esta no primeiro g1·ao devia ser fe!la pelo voto 
incompleto, lambem ti de senadores devia ser feita 
do mesmo moilo, 

o senallo j:\ tem annu!Jado eleições duas vezes ..• 
O S1Í. Cnuz MACHADO :-Cinco vezes, 
O Sn, SILV~tnA DA MoTl'A :-0 senado tem an· 

nullado muitas eleições; mas refiro-me :ls duas olei· 
(iões de Pernambuco, q!le consecutivamente foram 
annulladas sem que se tivesse dó daquella proviu· 
cia, Agora il que o nobre senador está com dó das 
províncias, quando ellas teriam de proceder :í elei
çao de eletlorcs ospeciaes com mais tranquillidade 
do que ultimamente o fizeram, conjunctamento com 
a dos eleitores geraes, quamlo ha sempre um pouco 
mais ile et\'ervescencia, porque se levantam mais in· 
teresses e collisões. 

Por conseguinte, não ponha o nobre senatlor 
esse argumento no seu rol, porque elle não pro· 
cede ; o se acaso ô nobre senador acha que se deve 
alb:mlar esta eleição, só por consideração :i com· 
modiclade tias províncias, então tí melhor que, 
quando se de1· alguma vaga, o governo indique logo 
quem ha do ser eleito c ordene ás camaras das 
capitaes que lhe mandem umil apuração qualquer 
que sirva pa1·a lista triplice. 

O Sn, Po~IPEU :-E V. Ex, crci que se faça de 
outra maneira? 

O Su. Su.vBmA DA MorTA :-Fica acabada ossa 
formalidade. Por conseguinte, senhores, é preciso quo o corpo 

legislativo seja rigoroso com o governo, e tltl ao 
paíz esta li('ão esplendida do annnllnr uma elei~:io 
a rtuo o govemo mandou proecdet• contra expressa 
tlisposi('ão ila lei. Esta seria a lic·.rro unica que se 
poderia !lar ao governo, para rtué não tomasse a 
fazer leis com o nome de rogulamcnlo, 

O Sn. Polrl'EU :-Assim foi que stl fez cm todas 
as províncias. Penso quo no Hio Gmndo do Norte 
nao. se procmlou de outra maneira. . 

Mas o nobre senador, arrastado alé certo ponto 
pela evidencia, disse-nos !ll\ ultima scss:to, e esl:l 
cm seu úiswt·so, que o caso é eontrovcrso, islo é, 
r[LIC lambem se poúc!'ia atloplat' ti nossa ülca. Oh, 

O Sn. Su.vmnA DA MorTA :-Mas no Hio Gramlo 
tlo Norlo a cleiçiío foi de ministro; isto c cousa dif· 
fcl·rnLe. Agora o St·. João Alft•odo nuo é ministro, 
por isto a eleição foi mais placiila do que a do llio 
Gnuulo tio Norl.e; a do lHo Gramle do Norte havia 
por for~.a de ter asperezas, 
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O 8n. F. OcTAVIANO: - N[o, pelo contrario ..• -
0 Sn. MENDES DE ALMiliDA: - La houve expon· 

taneidarle •.. 
O Sn. Po:vPEU :-De mais. 
O Sn. StLVEIM DA MonA : - Sr. presidente, li 

vista do meu estado de sande "tenho feito esfoços 
par~ desempcn~ar este meu dever, que ~u pree~
cherla sem duvfda· em alguma out1·a occas1fio ma1s 
opportuna para mim; porém estava inscripto. Fui 
forr.ado pelo Sr. senador Alvaro, ante-hontem, a 
falliu· no fim da hora, e a inscrever-me para fali ar 

.. hoje; no entretanto, circumstancias nue me sfio par· 
ticulares e que occorreram de anto-lwntem p~ra 
hoje desviam-me desta tribuna.... Eu não qmz, 
porém, furtar-me a este dever, peoo, portanto ao 
senado que me desculpe algum peso de meu es· 
pirito. 

Não quero, porem, Sr. presidente, terminar o 
meu discurso sem chamar a attençfio. do senado 
para um facto muito importante desta eleição. 

A lei de 20 de Outullro determina que, havendo 
va•a de senador, a mesa communique ao ministro 
do"imperio e este ao p1·esidente da provinci;l, para 
que o presidente marque a época da elei(lão para 
os eleitores especiaes. A lei ó expres~a : !llarcou 
tt·es mezes. Entretanto, senhores, o tsr. VIsconde 
de Camaragibe falleceu a 2 de Dezembro de i87li 
e a mesa da camara dos senadores a 23 de Dczem· 
bro, antes da expedição tio regulameut~, com'!lu· 
nicou ao govorno a vaga; e a eonsequenem, ;í V1sta 
d:t lei, é que o presidente da p1·oviueia devia con· 
voear para eleicão de eleito1·es especiaes do senauor, 
quo dentro dos tres mezes ainda ficava úentr~ da 
legislatura, porque a legislatura aeab~u no dm .3 
de Maio de .1.876. Entretanto, Sr. pres1dente, VCJO 
que o governo fez a convoca\lffo pam o ~ • ;Ie No
vembro, isto é, fez a convocação para eletç_uo para 
deputados, (está aqui ·no liv~o.a sua pqrlana) para 
vereadores da camara mumctpal e JUIZOS de paz. 
Porém, como o minisú·o do imperio era incompe
tente para convocar para eleição tlo senador, ca
bendo isso ao presidente da província, não appa
rece a convocação para a eletçito dos eleitores es. 
peciaes para senadores I 

Sr. presidente, nunca quiz mo intromeltm· no 
processo desta eleição ; não fui estudar as nnllida
iles ; mas tendo mo acudido c.sta duvida, fui pro
curar no maca das actas o officio do prositlente da 
província côuvocando·a, .e }Ião o achei. P~rece 
quo o presitlente da prov.lll_cm, ao menos, dey1~ ter 
convocatlo para o mesmo dta para o qual o mm1stro 
do Imperio convocou para eleição de tleputatlos, 
de vereadores e juizes de paz .. · 

O Sn. Po~IPEU :-lia portanto mais esta nulli • 
dade. 

O Sn. StLVllmA DA Mo'I'TA :-... mas eu nrro vejo 
a convoca(liTO do presidente da p1·ovincia. O qnc 
vej·o nas actas das elei\~úes primarias ú qu~ os PI'O· 
sit entes das mesas, organizatlas o !las, e~1gu•am gne 
os votantes apresentassem qtmtro llstas : . l.1sta 
pam eleitores.goraes, ou lista incompleta (n~n1 1sto 
se diz nas actas), lista para eleitores ospccmcs de 

senador, lista para vereadot·cs e lista para juizes de 
paz. De modo que, pergunto eu : ontfe est:í a e·spe
cialidade tla eleição? onde ó que estilo :os eleitores 
especíaes que depois so reunem em um collegio 
eleitoral para fazer a eleicão do Sr. João Alfredo~ 

Em prtmeiro Jogar, sénhores, notarei que se· 
gundo a lei anterior de eleições, os eleitores espe
ciaes, no caso quo elles j;í estivessem eleitos, e, no 
caso cont1·ario, os anteriol'es eleitores especiaes, 
eram os competentes para compor as mesas nos 
collegios eleitoracs especiaes. Isto tí o que deter· 
mina a lei ; e portanto parece, S1·. presidente, que 
os collegios eleitoraes neste caso, devmm compt\r-se 
com os elementos de eleitores espeeiaes ante· 
l'iores. Assim como a lei mapdou que os eleitores 
geraes, servissem de base para organização das 
mesas c das juntas de gualifieaçtio, assim tambem 
os eleitores especiaes da legislatura anterior po· 
diam. ser chamados para composição das mesas 
dos collegios eleitoraes. · . 

O Sn. Cnuz 1\[AcuAno: -N[o; é só para votar 
para senador; nunca formam mesa, é cngan:~ de 
V. Ex. 

O Sa. SILVEUlA DA ilfoTTA :-Sr. presidente, luto 
se póde chamar eleitor especial o que é eleito con • 
junctamente com vereadore.s, juizes de paz e_ elei· 
tores de deputados, onde está eotfio a espeeialidado 
da eleir.ão? Quereis ver a que resultado cont.luz 
esta confusão de se fazer a eJeiçiio dos eleifores 
ospeciaes para senador, coDjunctamente com os elei~ 
tores geraes e com os vereadoJ•cs das camaras? .Ell 
vol-o digo.~ lei manda que se fa~a acta especial da 
eleição especwl: ui!o se fez ... Fez·se uma acta; mas 
n:!o foi feita em todos os collegios eleilol'aes a acta 
especial dos eleitores especiaes. No col!egio eleitoral 
que se deve reunir logo depois que se faz a eleiçJio 
geral, 1levia se apresentar em separado, as ac~~s dos 
eleitores. especiaes; essas actas é que deviam servir 

rara apuração "da eleição do senador, embora por 
is ta ·completa; mas isto n4o existe. 

Sr. preside)lte,ha umas instrucçues do Sr. Paulino 
J ostl Soares de Souza de Setembro de i868 para 
o caso cm que se tenha de proceder as eleiçlles 
goraes, conjunctamente com a eleiçlto do eleitores 
espcciaes ; porém, nessas instrucções mesmo mar: 
ca-se a necessidade de serem os actos separados : 
as reuniues são sep;lradas; os collegios sl)"o sepa· 
rados. . . Pó de-se proceder :i essas eleições, ac
positando ambas as listas com rotulos ditferentes; 
mas apurado o resultado da eleiç~o prim~ria, o 
collegio del'li operar separad:mwnte. E' o que 
aqui não se deu. Isto se demonstra ainda mais 
clar;unente com este facto: -procuro i vtlr nas 
actas qual era o tliploma de senaclor dado pela lista 
triplico da apura~Jio do Recife; mas vejo nas actas 
parochiaes de todas as mesas que o diploma do Sr. 
Jo;lo Alfredo para senador e o mesmo que para de· 
pulado; ello tei'C exatamonte a mesma votaç;!o para 
seuatlor e para deputado I 

Om, pótlo-sr. at!miltir que so chame islo nma 
elei"ão ospocial tlo senador, quando as actas são 
conúmms a unia e outra cleiri!o, e quando se di\ ao 
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candidato para 1leputado a mesma votaçcro Cjuu se 
lhe dá para senador ? · 

Eis, Sr. presidente, o abuso .do arbítrio; o go
verno nrro tinha necessidacle nenhuma de fazer esta 
illcgallidade, o que custava proceder-se a esta 
eleição do eleitores especiaos cm um processo se
parado e distincto? 

Emfim, Sr. presidente, ou tenho cumpritlo o meu 
dever, tenho uma idéa formada a respeito dos ta 
oleicão ... Acostumado a fundamentar o meu voto, 
n:\o.quiz dai-o silcnciosamrntc. Nilo posso deixar 
de lamentai' que o governo do meu paiz continue na 
sua marcha ele degcneraç:io d.e todas as condiçues 
do nosso systema represenlaliVO, que ostente ossll 
luxo de degeneração nté ms cousas mais inuteis, 
como vm·bi-qmtia neste processo eleitoral. 

Estivemo's :17 mczes sem o corpo legislativo reu
nido, em :17 mezes norreram cinco senadores •... 
em :17 mozes lizeram-se cinco eleições espcciaes, e o 
resultado é apresentar-se ao co1·po legislalivo os 
poderes dos eleitos viciados, em virtude de um 
regulamento arbitraria, que contrariou a lei c a 
constituicM. 

Não posso, portanto, Sr. presidente, de moclo 
algum dar o meu voto a esta eleir:io. (Jlfuito bem.) 

guiçiles, e que a eleiç:io feita naqnelle Jogar era o 
resultado desse procedimento. • 

O nobre senador rlcscreveu·nos lambem Ouri
cury como um ponto irnpot·tantissimo da província, 
onde o partido libeml era muito forte. Mas permit
til··~e-ha S. E:'· que eu fara ont!·a doscl'ir,r.<!O do 
Ouncu1·y, apoiando-me na autoridade do JUIZ de 
direito dessa comarca, o S1·. Dr. Silva llarros, que 
tanto conceito merece ao nob1·e senarlor. 

Esse magistrado, que deve conhetler melhor tlo 
que nós a sua terra, em data do 11i de Junho 
de i874, oficiando ao presidente da província a 
I·espeíto do Ouricury, diz: 

" O povoado, nfio sendo ali:ls pequeno, acha
srJ hojr. em completa rui na e docadencia, devido isto, 
não sú ao decrescimento da crcnção de gado, unica 
fonte de riqueza daquella zona, corno ás intl'igas, aos 
crimes horrorosos, e constantes desordens que .alli 
se reproduzem, de modo que tem sido impotente a 
acr.ão do governo para plantar· no Ouricury o im
perio da lei e da justi~.a. " 

Nesse mesmo offlcio accrescenta olle ainda : 
" Om·icury é indigno da protecção do go1•erno e 

deve ser aniquilado e até supprimido o fõro. " 
Ora, um Jogar decadente, insignificante, nestas 

circumslancias, seria um districto tal que mere
cesse a pena de mandai-o o governo conquistar, 
vencendo alli as elei~ões, p:u·a dar o oxernrto da 
forr.a que devia empregar em toda a parte, e Jsto hl 
nos eonfins da pi'Ovincia? 1\fe parece que não é 
cril'el, seria uma insensatez. . 

o "li'. Uclaúa Ca,·nlcnntí:- Era pro
Jlosito meu, Sr. p1·esidente, n:To entrar em discusMo, 
n:to ter a menor contesfaç:1o com o nobre senador 
por Minas, que por ultimo se occupou com as elei
·~úes de Pernambuco, e tinha para isso motivos 
UlUÍtO valiOSOS; mas, depois do discurso desse nOhl'e 
senador, vejo-me obrigado a transg1·edír o proposito 
cm que estava. 

O nobre ~enador phantas!ou h~r:o.rcs nessa elei
ção; attribuw-os tl miluenCJa pcrmcwsa de uma fa
mília sem mcrito, qur domina a província ou mesmo 
todo o norte do Imperio, e :l qual o presidente da 
provincia o o milusterio prestam indevidamente 
lodo o apoio. 

O nobre senador por Minas Geraes, qu~rendo 
mostrar a pcrsegui!\i10 que lá se tem exercido contra 
cidadãos rospeitavcis, csboçou·nos cm h·aços lar
gos a Liographia do vígario do Jogar e do juiz de 
direito. · , 

Ora, cu, que. sou o unico senador por ·Pernam
buco, que assisti a essa eleição, que conc.orri para 
o r•!SUltado dclla com o meu fraco auxilio, que 
pertenço a esta família maldita, e que apoio não 
só a administração da província. como o nunisterio, 
não poderia decentemente ficar silencioso !JOSta 
discussão. 

Ouvi o noL1·e s~nador com Ioda a paciencia, 
não lhe dei sequer um apai'!c, n:to qmz azeda1· 
mais a discussão; espero, p01s, da parte delle que 
me our\a da mcsina maneira, que tenha lambem 
um pouco de pnciencia. 

O nohre senador, no exame da eltJição de Pcr
n:unhuco, fez num viagem por toda a provinda o .foi 
rer a Ouricury. Eu farei a mesma v1agem em sen
tido opposlo: principiarei por Om·icmy. 

o SI\. Po)!PEU : - Se eu podesse, acompanhava 
a V. Ex. 

o Sn. UcUtlA c.wAJ.C,\N'I'! :-A respeito do Ou
ricury, di8sc o nobre sen:ulor que o presitlcnle da 
proviMia, flllf!l'endo dar uma :unos~rn do panuo .c 
llllimidar as populnr·ues do ccnti·o, f111ha commetl!
do alli a~ mqiores • viol~ndas, as maiores pcr~e-

Ha de me permiltir S. Ex. que cu accrescente 
al~uns ouh·os tmços a esse esboço para tornar mais 
salientes as feicões desses indil'iduos. 

O vigal'io é Úm sacerdote respcitnyel, que foi de
putado provincial e presidente da asscmbléa, disse 
o nobre senador. !'lote-se que isto foi durante o 
domínio liberal. 

O Sn. POliPEU :-Porque depois VV. EExs. n:io 
deixaram mais a opposi(\áO liberal respirar. 

O SR. UcnôA C.wALCANl'! .-Seja dito isto enh'e 
pareuthesis •.. Esse vigal'io, esqueceu-se o nobrn 
senador de dizer, é um politico exaltado; e elle 
mesmo o confcJsa, como o. senado verá da repre· 
senlacão, cujos trechos vou ler, dirigida ao presi
dente· da província : 

" Exm. Sr.-O unico crime elo velho Jlill'oc.ho do 
Ourieury é ser um exaltado defensor do partido 
liberal, 'r.mbora decahido, e amante da liuercladc. " 

Ellc lllesmo faz garbo de ser partidista oxagemdo. 
O Sn. Po~IPEU :-De quem é esto officio 'I 
O Sn. Ucuô,l. CAy.u,e.A:>1'f :-Do Yignrio. 
O Sn. PoMPEU :-A IJIICIH foi dirigido 'I 
O Sn. UcuôA GAYAI.CAN'I'I :-Ao presi<lente da 

província de Pnmnmlnwo. 
O SI\. Pu~ll'l:lu ;-Bm quo da la 'i 
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O Sn. UcüóA CA\'AT.CA!iiTI :-Em to de Junho do 

J876. ' 
E' preciso nola1· lambem que este vigario é ~ae 

de numerosa familia; Deus abençoou sua un1fio, 
nfio com a Igreja, mas sim com uma de suas 
ovelhas. 

O Sn. PoMPEU :-V. Ex. não póde fazer estas 
accusaçõos da tribuna. 
. o Sn. UcnôA c.wA!.CANTl :-E' publico e noto

riO, 

O Sn. F. OcrAvt.~No :-Não é elle o unico; isto 
é em todo o clero com quem V. Ex. con'vive e eu 
lambem, infelizmente. 

O Sn. DAn.to DE CorEr.tPJ~ (ministro da f'a:;enda) : 
- Nfio, senhor. 

O Sn. F. OcTAVIANO: -Não se póde trazer este 
facto como um es tygma contra um só homem. Isto 
t\ da lei llo celibato; 
· O Sn. ZAC.\RIAs (para o omdo1~ :-E como affir· · 
ma isto 'l 

O Sn. POMPEu:-LcÜ ~s certidões de baptismo? 
O Sn. UcHdA C.wAtr.ANTI :-Isto c nolorio, nem 

elle o oc0ulta, e se o menciono é por']uc tem rela· 
ção, on antes é uma das causas dos tl'isles aconteci· 
mcntos de Oul'icury. 

Enlre esse R filhos, ha alguns gue não chamarei tu1·· 
bulentos, mas sim exaltados defensores da libel'lla· 
de. Um delles mandou espancar um intlividuo, capi · 
lfio da guar·da nacional, e em virtude desse espanca· 
mento instam·ou·Re o procr.sso, que ~ considerado 
como pcrscguiçllo, e tanto clamor teín levantado. E 
note o senado, que este bom. sacerdote, narrando o 
facto ao presidente da pi'Dvincia nessa rcpresentaçilo 
que lhe dirigi o, não tem uma pala na de condoloncm 
para a victima, nem uma palavra de reprovação 
para o ~rime do filho, e antes parece regozijar-se 
com cllc. · 

Eis como se exprime o vigario : " Em clias do 
mez passado deu-se nesta villa um espancamento na 
pessoa do capitllo Secundino José Dai'IJOsa, do qual 
fora o unico responsavél' o capitão Antonio Pedro 
da Silva, meu parente (parente aqui quer dizer filho}, 
resid~nte nesta villa, o qual, depois da pe1·petmçilo 
do crune, declarou em altas vozes que elle em o 
unico responsavel, o que melhor ainila disse pelos 
jornnes desta pl'OVincia. ,. 

Accrescentarei ainda alguns traços J'oi'Jlecidos 
pelo juiz do direito da comarca, esse juiz modelo ... 

O Sn. Pi>l!PEIJ: - N;ío disso que era moclelo. 
O Sr.. Uca6A CAYALC.\NTI: -Disse-o o nobre se· 

nadar ror lllinas. Passemos ao conceito que fazia 
o j1úz de di1·eilo a respeito do vigario:-Por occasifio 
de !.ralar de um bacharel que existia na comarca, 
o do qnal terei ~inda de fallar, dizia ellc (lendo): 

«En!:io o viga1·io Fmncisco Pcd1·o.da Sih•a, inimi· 
go cnlranhaveJ do juir. municipal c de sua fumilia, 
conhecendo os p1'ccedentes desse bacharel, e tendo 
sempre em mente a maxima - dividir para reinar 
·-chamou-o a si, e cotizando-se •:om seus amigos, 
:u'l'anjarnm-lhe uma gmlifica~ao de i :OOO;iiOOO,ctc. " 

YOL. I 

Não tem só por systema o vigario dividir para ' 
reinar, lambem convive com homens que se prestam 
a actos desordeiros c violentos; e quem o dtz ainda 
ó o juiz de direito. 

Neste mesmo officio assim se exprime : 
" Assumindo o mesmo bacharel o exercício de 

juiz municipal, c logo a vara de direito, seu primeiro 
acto 'foi demitlir o promotor interino e nomear a. 
um tal José Der.erra Lino, commensal do vigario, e 
onliio, m·mado com esse promotor, praticou a serie 
de actos desordeiros e VIOlentos de que V. Ex, é 
sauedor, etc... · 

O Sn. PoMPEU :-Quem era o bacharel? 
O Sn. UcHilA C.wALCANTI: -E' Manoel Rolim 

de Alencar. 
O Sn. PoMPEU :-E' pessoa do vigario ? 
O Sn. UcHóA :-Assim o diz o juiz de direito, o 

qual, referindo-se ainda ao vigar1o, diz (lendo): 
" Como poderei eu sanar e remediar tantos erros 

e faltas por· elles commettidos, e collocar o foro 
no ró desejavel? e maxime tendo aqui o genio do 
ma a nos perseguir c a tudo anarchisar? " 

O Sn. PoliPEU :-Quem era o genio do mal1 
O S11. UcHóA: - O vigario, segundo cliz o juiz 

de direito, que em outro officio, tratando de 
um -pardo de máos precedentes, accusado de peita, 
concuss:io e falsidade, alem de outros crimes com· 
nmns, diz (lendo) : 

E' seu advogado c proleclor o barharel Manocl 
Rolim de Alenca1·, ·que j:l deve ser bem conhecido 
de V. Ex., e lambem protegido do vigario F•·an· 
cisco Pedro, a quem Holim se tem entregado como 
verdadeiro servulo, e que tantos emhamços tem 
aqui causado ii administracao da justi~a. E acre· 
dito que essa ousadia do tal criminoso Reinaldo 
foi anunada pelo intluxo dos taes senhores. " Basta 
crnanto ao vigario, passemos ao juiz de direito. 

O nobre senador por Minas IJilltou-nos o ,juiz de 
clireilo como um modelo, probo, honesto, tmpar· 
cial, etc. · 

O Sn. PoliPEU :-São informações que nos en
viaram de Pernambuco. 

O Sn. UcHdA C.\VALCANTI :- S. Ex •. \ mi que 
valor tem as suas inl'ot·maçiles, em vista dq oinhas, 
fol·necidas poJo proprio juiz. · 

Oppondo·so elle á creac~o elo termo do Exú, em 
officw dirigido ao prcsic1euto da província, entre 
outras cousas diz isto : 

"llelova ainda notar a V. Ex. que a villa do 
Exll, tendo subsistido por muitos annos, demons
trou ser incapaz de incremento ou prosperidada; 
transfel'ida a sua sécle para o povoado do Granito, 
cahio em completa ruinu, achando-se hojtl de~erta 
ou complclamentc despovoada. . . constitue hoje 
um sitio de plantas de um sô pt·oprietario, com o 
competente porlfio ou cnncella, para cu,ja avenida 
é p1·eciso licença, e no qual n4o hab1ta pessoa 
algum:t além dos escravos elo Sr. coronel Gualler · 
Marliuiano de Aloucar Amripc •.. c nst:l em um 
canlo ou extremidade da comarca." 

Isto foi cscripto cm 10 elo Julho de i87'•· 
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Enh·etanto, · a 7 de Junho de i876, pedindo a 
lrnns[crcncia da séde da 1~omarca de Ourwmy para 
Ext'1 se exprime desta maneit•a (lendo) : 

"Esta vil/a es!:l si/nada cm uma sena ferlilissima 
para lodo o gcncro de cultura ... !cm muitos· olhos 
de agua, ou fontes pcrcnnes ... seu elirna e ameno c 
agiiÚiavel ... cm sununa, tem elementos naturacs de 
prospel'idadc. . • es/:l situada quasi no centro da 
comarca ... haja ou n:1o invcmo as lavouras pros-

E' este, Sr. presidente o juiz !ledircilo que foi 
lrro elogiado por sua imparcialidade h honestidade. 

I•'allou lamliem o nobre senador de um Granja que 
fUra nomeado subdelegado, pertencente :í famtlia 
Granja, c referia o assassinato, attribuido a essa 
família, do capitão Alvos Branco. E' verdade que 
houve esse assassinato; mas, sob o domínio do par
lido conservador, foram proc~ssados alguns indiví-

pet·am a contento. dos lavradores. " . 
E' uma conlmdtcção completa com o que luma 

dilo em seu officio antcriOJ•, em menos de dons an
nos fez-se toda esta transformação, no clima, na 
distancia e na população. 

En lenho ainda afjui outros officios deste juiz, 
cm I[Ue se encontram as informações as mais C"on
lradiclo!'ias a respeito de outras localidades da co
rnarca, qne deixo de ler para não cansar a attençfio 

duos dessa família e condcmnados. 1\fas uma família 
inteira mio merece a proscl'ipr.ão por terem alguns 
de seus membros commettido' um crime. 

Se disse qne fóra nomeado um faccinoroso; c 
com effeito o juiz de direito, fallando delle em of
ficio dirigido ;í presidencia cm 6 de Junho de 1876, 
assim o qualifica (feudo): 

i!o fwnado. _ 

U)I Sn. SENAnon :-Mas é bom· publicar. 

" O juiz municipal daquclle termo (Onricury), 
de mãos dadas com o commandante do destacamen
to c o capit:io Zeferino Gonçalves Lima Gt·anja, de 
pt•ecedentcs horrorosos na pratica do crimes o des
onlens, estilo conflagrando c anarchisando . o ter
mo, etc. " 

O Sn. UcHóA CAvAI.CANT! :-Passo a tratar das 
suas informações sobre as pessoas, onde a iucon· 
gnwncia ou · infitlclidade mais rcsalla, c d:í a me
dida da honestidade e imparcialidade do juiz. 

Prineipio pelo bacharel Holim, cm qucmj:l loquei 
!JU:ITldo tratei do vigmio; a respeito de!Jc expri
me-se assim cm o!Ticio dirigido ao presidente:· 

N:io sei se com ell'eito foi Granja nomeado subde
legado, mas se o foi, deve-se isto ao mesmo juiz de 
direito, que o propoz :í prcsidcncia nestes termos 
(lendo): . ' 

"E posto lenha sido dcbaldo o indicai' en a 
essa pt·esitleneia nomes de pessoas aptas para pre
onclwr essas vagas (de autoridades policiaes) to
davia, prevendo essa falta immincntc, tenho a honra 
de indicar o nome do capitilo Zefirino Gonçalves 
Lima Granja, conscrvaclor historico e homem de 
prestigio e influencia popular, para subdelegado 
desta villa." 

" Exm. Sr.- .l:i n:1o deve ser estranho a V. Ex. 
quem ú o hachar·Jl Rolim Alencar, e os desatinos 
que lcm cllc :HJUi praticado, f[UCr como juiz, quer 
como ailvog-ado, assim como que esse seu procedi· 
monto é filho de defeitos de pouco senso, isso ma
nifestado em todos os Jogares em fJUe tem habitado, 
e por uma serie de factos dmuonslrativos de :1/gum 
desarranjo menta].,. 

O Sn. PoMPEU :-Que cargo exerce? 

O Sn. Uc111lA CAVALt:A:>~TI :-Creio que foi depois 
nomeado promotor publi~o a pedido do juiz do 
dit·nito. 

Continuou assim : 
" Finalmente, queixa-se o bacharel Rolim que 

elle e seu cunhado Raymundo u:1o te cm sido apre
ciados. Como apt·eciar homens que se lccm tornado 
r.clehres por actos criminosos c re~rovados, e que 
separaram-se ~l~s _parentes c amJgos para fazer 
causa com os Hllmtgos de todos os tempos ? " 

Passado algum tempo, achando-se vaga a promo
toria. olllci:1 o juiz moi! elo ao presidente dizendo: 

. , 1'enho a honra de lembrar a V. Ex. o nome do 
llachat·cl 1\fanool l\olim de Alencar, que acha-se 
aqui atlvogando e aceilar:í a nomeacão. " 
· Tambem pouco. tempo depois," fallando d_es~c 

:Rayrnundo, fJUC se tornat·a celebro por actos crJIUJ· 
nosos, o recommentla :í prcsidenei:1 nestes termos: 

" Jl"ixaJ' de consitlemr-se o digno i" juiz de paz 
dn Üill'iCIII'\', l0nonle narmundo Leonel de Alencar, 
"''"['" S)'IIIJlatlii~o tto pai·lit!o eouscrvadot· tlaqne/lc 
cuJI,~iu llll donti11io politico da silna~.rro actual, ó 
11:in sú 11111 ado Ílllpolilico,eomo allanwnte inconvc
llil.·n:n a lodos os respeitos, ó afinal desll'llir o 
VOYI.'I'IlO 11111 alliado dist.inclo c prestimoso I I " 

O Sn. POliPEU :-Que data tem esse ofilcio? 

O Sn. UcHóA CAYALCANTI:- E' de Janeiro de 
1873. De então para Junho do mesmo annp não 
podia esse homem constituir-se um malvado, nem 
podem os nobres senadores fazer culpa ao pre
sidente dcs.ta nomeação, quando o pt·oprio juiz de 
dimilo, que SS. EEx. tanto elogiam, foi quem o 
propoz. 

O Sn. PoMPEu: -Nesse tempo era isso necessa· 
rio por causa dos movimentos sediciosos. 

O Sn. UcnóA CAYALGAN'f'I :-.E' vet•dade gue de
pois o juiz de direito clamou contm o Sr. Granja; 
mas toda a intriga que so vê no Ouricury tem se 
desenvolvido depois CJUe o filho do padre Pedro, 
como clle confessa, mandou espancar um indivi
duo, o que o juiz municipal do Jogar entendeu quo 
o devia processar. O juiz de direito, j:l inimigo do 
juiz municipal e protector do vig:11'io, tmtou elo 
pór embaraços a esse processo, o tlahi tem resul
tado dillbrontes factos, cm cujo exame sel'ia enfa
donho entrar agora, os quaos toem pct·!urhado a 
!i·anquillidadc dessa parle da província. .. 

Vou somente moslt·ar o conceito qnc osso juiz uc 
direito fazia elo juiz municipal pouco tempo antes. 
O jniz de dil·eit.o, informantlo :l pt•esidoncia ares
pelto do juiz uumicipal, disse isto (lendo): 

" O_juiz municipal dcslo termo, hacharel J.uiz 
Antomo de Amh·adc, conta apenas dons mczes de 
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exercício, c neste período tem cumJlrido os deveres 
de seu cargo com intelligencia e probidade. " 

Isto em da la de 22 de Junho de i87õ, e depois 
cm outra informação diz (lendo) : 

Alem do Ourieury, o nobre senadur por .Minas 
pel'COJTeu os difl'erentes municípios da província, o 
vio cm Ioda a parle os libcnws excluídos das mesas 
do qualificaoão, cm numero de mil, dous mil c umis 
cm algumas freguezias. PJ•irncirarncnlo acho fJ Hl', 
pal'il umas frcguezias, a exclusão de dous mil e 
tantos votantes ó muito exagerada ; n;to silo tão 
populosas as freguezias do eampo. 

" O juiz municipal deste lermo. dm·ante o se
mestre find•J, cumprio os deve1·es de seu cargo 
com probidade, porém com certa tibieza, ou pouca 
actividade." 

O bacharel de quem o juiz de direito fallava dessa 
maneira é o proprio que hoje é apresentado aqui 
como um juiz pouco honestQ c perseguidor. 

O Sn. PoMPEU :-Ahi estão os protestos nas 
actas. 

O Sn. UcnÔA CAVALCANTI :-E' natm·al que cada 
um dos partidos procuro fazer o mais que pode, 
embora em detl'imento do outro; não ha. chefes que 
os possam conter. Não duvido que as juutas qualifi
cadoras em geral pl'Ocurassem p1·ojudicar os liberaes; 
mas qual era o remodio ? A Jei o dá. 

O Sn. PonrrEu:- Em que época fallava o juiz 
de direito ? · 

O Sn. UcH6A CAVALCANTI:-Em Janeiro de i87G. 
1\fas, S1·. presidente, admira que, quando os Ji. 

lJeracs estão sendo perseguidos dessa maneil·a no 
Ouricury,rosse espancado o capit;lo Secundino, que 
e conservador, e lambem fosse espancado pouco 
depois, ficando quasi morto, o major Joaquim 
Leonel de Alencar, deputado provincml, velho pa· 
cifico e honesto, cunhado do nosso digno collega 
o Sr. Jaguaribe; de sorte que os liberaes silo 
perseguidos e os conse1·vadores espancados! 

E' com efl'eito iutoleravef não haver no sertão li-· 
lJenlaue de dm· pancada nos conservadores. . . Isto 
faz-me lembrai' um acontecimento de minha pro
víncia. Antigamente usava-se muito em Pernamlm
co dar pancada em portuguezes, que alli são appelli. 
dados marinheiros. Sendo preso um individuo por 
ter espancado um portugucz, foi visital-o um ami· 
go, que lhe disse : "Homem, como e que estás preso 
aqui ?-Que queres ? respondeu-lhe o outro, tem 
chegado nossa terra a tal estado,que j;í é crime dar 
em marinheiro.» (Riso.) Assim no sertão já é crime 
dar em conservador, e isto é horroroso ! l 

Sr. presidente, 11 respeito dos negocias de Ouri
cu•·y, pedio o nobre senador pelo Ccar[Í documentos 
ao govcmo, que lhe irão tis mãos ; e ou espero que 
nelles achaní a melhor defesa do presiilente da 
província. 

Pois o presidente devia consentir que um juiz 
de direitQ estivesse commettemlo toda a sorte de 
desatinos, mostrando tanta conivencia na perpe
t··~cao de e~·irncs? Como se tinha de p1•oceder a 
urnas elci~ões, ni!o se podia remover o juiz de 
direito? 

E é preciso notar que a freguezia dti sómcntc 26 
eleitores e os liberaes tÍI'erarn o terço, som IJUe 
houvesse luta de q_ualitlatle alguma.: fez-se tudo de 
accordo. Para que, pois, a persegui(li1o ... 

O Sn. Po~rmu:-Os lihcracs podiam dar quatro 
terços. 

Sn. Uc11<h C.\VALC.\NTr:-Ntlo era preciso iulimi
da~ão, nem vtllia a peua empregar a violeucia o 
a for('a pa,.a vencm· tão poucos votos; seria iuopcia. 

O .sn. Po~rPJm:- N;lo houve l:lnma eleioão em 
duplwata? 

O Sn. UcudA CAYA!,CAN1'1:- N;to sei senão tia 
elei~ttu a que acabo do rcferit·mc. Se o nobre se
nador sabe de alguma outra mais, s·. Ex. ter:l a 
bondade de nos dizer. 

O Sn. Po~IPEU :-0 recurso ? 
O Sn. Ucn6A CA\'Ar,CAN'J'I :-Pergunto cu, quaes 

os recursos interpostos das juntas parochiaes que 
não fossem pi'Ovidos? Mostrem me um recm·so por 
exelust1o de Jibm·aes ou indevida. inelus:lo de con
servaclores que fosse desprezado. DarJuelles ti~ que 
tenho noticia muitos não passaram da junta muni
cipal, e nella fo1·am providos, nonlmin deixou de 
ter provimento. Só tenho noticia do um que foi ;i 
relar.:lo. era do Garanhús, o foi decidido a favor dos 
excluídos, que recorreram. · 

O Sn. PoliPEU: - .Ahi.es!il o protesto. . 
O Sn. UcnôA CAVALCANTI : - Om protesto! 

Venham os factos, · venham as p1·ovas. Porque o 
Sr. Eparninondas apresentou um protesto, logo as 
eleições foram viciadas. 

O Sn. l'olrPE~: -No protesto vieram os factos. 
O Sn. UcnôA CAVAI,CAN1'1:- O Sr. Bparninon

das allega factos, aponte-os o nobt·~ senador c clis
cutamos. 

Queixam-se os nobres senadores da rela('ão ele 
Pernambuco, e a g•·anuc accusat'ão feita a esse tl'i
huual funda-se em que elle wto deu provimento 
aos recm·sos que foram interpostos pelos 'iberacs. 
Mas note-se que houve corno que um sys.. não 
de obiL•rem a inclusão dos ciiladãos quu deixassem 
de ser contemplados nas listas, mas de annullar as 
qualificaçúes. Eu quero crer que o partido liberal, 
se tivesse liio gmnrle massa de votantes, como·in· 
culca, procumria antes de ludo fazel-a.iucluil·.n·as 
listas; mas desprezou isto c limitou-se a l'equel'er 
a nullidade das qualilica~úes. 

O Sn: PoMPEU dti um apa1·te. 
O Su. UcnôA C.wAJ,CAN't'I :-1\Iostro-mc o nobre 

senador. 
O Su. POllPEU :-Não posso : rcfi•·o-mc aos [ll'O· 

testos que esl;lo ahi. . 
O Sn. Ucui\A CAVA!,CMiTt :-MostJ·e·IWJ as qua· 

lificaçõesque deixaram do ser annulladas,c quaes os 
recursos que fomm despJ•ezados estando no .:aso 
de sc•·em providos, l'lll visla da loi. Pois somn11le 
porque algucm interpõe recursos lm de so annullar 
uma clei~.ão? A _loi tem marcado os casos do nulli· 
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dade insanavel; o estando comprebendidas cm alguns 
delles as qualificações do Brejo, lluique e S. Vi
cente, foram annulladas. 

o partido lihet·al Iaos cousas tinha feito nas suas 
ulhmas eleições lJUO mto se animou a nprcsentar·se, 
quando cahio do poder. 

Levantou-se grande celeuma por causa tia gnali-
1icaç:Io tia fregu~zia de S. Pedro Gon1~alves. Quero 
conceder <rue a junta qualificadora dá frcguezia de 
S. Pedro Gonçalves ti vesso procedido com fraude. 
Appareceu um livro com a primeira folha substi
tmda e alguns nomes trocados. Hecorreram para a 
junta municipal, que coJ'I'igio os el'l'os, injustioa.s 
ou fraudes commeltitlas pela junta qualifiendora. 
Mas ainda não satisfeitos com isto, retmrrc1·am ;í re· 
lação, a qual, em vista da lei, rejeitou este recurso e 

· approvou a !JUalificação fp,ita pela junta municipal. 

O Sn. PoliPEu : -Nilo podia, por causa <la cÓm· 
prcssrro. 

O Sn. UcRtlA CAVALCANT 1:- Apresentasse-se, 
deixasse haver a compt·essão da nossa parte, e de
pois se queixasse; mas nilo se apresentaram. Nesta 
ultima eleição o processo ia se1· feito por uma lei 
nova, de prazos curtos, o era preciso muita dili
gencia, muito trabalho e mesmo despeza, para trata
rem desta qualificaç;To. · 

Diz a lei, depois de estabelecei' o que silo nulhda
des q_ue se não potlem suppl'ir (lmufo): 

• (!ualquer irregularidade não especificada no 
artigo antecedente, embora podesse por sua natu
reza influir na substancia do processo da qualilica~ão, 
nos dous seguintes casos, apenas daril Jogar ;í res
ponsabilidade de quem a tive1·, uma vez que se ve1·i· 
1ique ter havido culpa: i •, se tendo occorrido durante 
os trabalhos (las juntas parOt~hiaes, for aquelle pro
cesso em sua substaneia eonlirmado, ou eorl'igi[lo 
pelas juntas municipaes; 2•, se temia occol'l'ido !lu· 
rante os trabalhos das juntas municipaes, for por 
esta supprido em tempo. " 

E' o caso que se deu. Enconratram-se irregulari
dades ou fraudes, a junta municipal corrigia-as, 
porque ~ão eram daquellas que a lei considera 
msanave1s. 

Portanto, não vejo motivos para essas actltlsações 
contra a magistratura e contra a rclar.•To tle Pernam
buco. 

Não li lodos esses recul·sos, mas por aquelles 
que chegaram ao meu conhecimento, eu como juiz 
teria decidido da mesma maneira, e quanto à qua
lificaç:ro de S. Pedro Gonçalves, uma .Yez corrigida 
como foi, nenhum escrupulo leria em approval-a, 
como fez a relação. 

Ora, se os liberaes em Pernambuco trataram só
mente de annullar as qualifica(lúes, não interpuze
ram os recursos necessarios para fazer incluir os 
seus nomes·, como se lJUeixam hoje de terem per
dido a eleição ? Pois apezat• disto os conservado
l'es que estavam em maioria deviam dar-lhes um 
certo numero de eleitores? O·par!ido liberal em 
Pernambuco, nas duas ultimas eleições !{Ue se fize· 
rão antes desta, não se apresentou, ni!o d1sputou-as, 
estava como que disperso e agora vi o-se em gmn· 
des embnrar.os para fazer trabalho ellicaz. . 

O Sn. Po~IPEU :-Não linha elemento nenhum 
official. 

O Sn. PoliPEu; -As juntas j.í faziam obras com 
as listas da policia. 

. 0 Sn. UCRÓA CAVALCANTI :-E n~o é a ·policia, 
pela lei, encanegada de tirar as listas, pelos inspe
ctores (lc quarteil·ão ? E' preciso mostrar 'lue 
aquelles que não foram contemplados nestas listas e 
que interpuzeram seus recursos foram desaltendidos, 
quando tmham por si as condições legaes, e islu t\ 
o que se niio fez, o provoco os nobres senadores a 
que o lhr.am. 

O nobre senador por Minas nilo entrou no 
exame <las c!ei~ões primarias, nem das secundarias, 
reservou-se para outra vez; espero que chegue 
essa occasião, e terei facilidade em demonstrar 
que são tão infundadas as arg•li~ões feitas a ellas, 
como as feitas üs qualificações. 

Eu tinha ainda, Sr. presidente, de fazer um 
ligeiro confronto da ultima elei(láO de Pernam
buco com a que foi feita sob a administraça:o do 
nobre senatlor por Minas. 

O Sn. PoliPEu:-V. Ex. cn!i·e nisto. 
O Sn. UcuóA C.WALCANTI :-Não, eu vejo que ·o 

nobre senado1· não se acha presente, e não quero 
que pareça que me aproveitei de sua ausencia 
pam lazer-lhe ·recordar.ões desagrada veis. Eu Jli'O· 
tendia mesmo repellir as aggressões JlOI' elle feitas 
a camctcres •muto distinctos da província de Per· 
nambuco, a amigos meus, e a essa família que tem 
o c1·ime de exercei' alguma influencia nos negocies 
publicas, influencia indebita na opinião de S. Ex.; 
mas pamrei aqui. Espero, como já disse, que o 
n()bre senadot· esteja presente, será occasi:Io mais 
opportuua para responder-lhe. . 

O Sn. Po11m:u :-0 que diz V. Ex. a respeito do 
proc~ijSO da eleição? · 

O Su. Ucr1óA CAVALCANTI: - Qual processo de 
elei~ão ? 

O Sn. UcndA CAVALcANTI :-Nrro tiuha, porque 
V. Ex. sabe <{UO as ,juntas de q,ualificaçfio lambem 
são elementos ollic1aes, e os llberaes nfio tinham 
maioria em nenhuma dellas. 

O Sn. Pom•Eu : -A eleiça:o primaria que foi feita 
a líico tio pemm. 

O Sn. Po~ll'EU :-Dem sei. 
O Sn. UcndA CAVALCANn :-Et•a necessario que 

os que tinham interesse nas eleillúes supprissem 
com os seus esfor\lOS as faltas couunetlit!as pelos 
cncal'!'csados dos arrolamentos. Mas, como dizia 

O Sn. UcuóA CAVALCANt'I -0 que hei tle tlizer? 
Em~uanto nilo se me mostrar o contrario, direi que 
foi feita muito mgularmenle. 

O Sn. PoJIPim : -0 contral'io ahi eslii declaratlo 
em uma ropresenlar.ão do Sr. Epaminondas. Eu 
nfio pmle cptmr ue•sta IJlwsl;to, porque niTo tive 
,tempo. · 
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O Sn~ UcnLIA CAVALC,\NTl :-Pois quando o 

nobre senador ou outro qualquer enh·ar nesta quos· 
táo, eu te roi. occasii!o de defendei-a; nao o posso 
fazer t!estle Já. porque nfio me é lícito adivinhar as 
accns:tções rrue o nobre senador t~m em mente. 

nos maus aúveJ'Sat•ios o direito de aJ>reciarem o 
julgarem as IJUestões que nos est4o sujeitas, con· 
forme sua intellígenCia, fazendo á todos ellcs a . 
devida justiça, reclamo para mim o mesmo direito. 

Confesso, senhores, que mo ó penosa a posiçilo 
em que ora me acho ; siuto discordar da opinião 
de um dos nobres membros da commissao de cons· 
tituicfio o poderes, que é lambem meu colloga na 
secção dos negocios do Imporia, porque tenho 
vivido com ellu na mais perfeita harmonia, assim 
como com o outro illustre membro dessa secção. 
Rarissiruas vezes tenho discordado das opiniões. dos , 
meus collegas da sec~ão em pontos essenciaes ; re· . 
cordo-me apenas de que só em uma questi!o de. 
contrato celebrado pela camara municipal da Côrte 
com um fulano Galvfio, e sujeito á approvação do 
ministerio do lmperio, se manifestou uma diver· 
gencia mais p!·ofunda entre os membros da secção ; 
achando-me eu no ponto principal de accdrdo com 
esse illustre colloga que tl membro da cormnissa:o 

O Sn. Po~IPEu :-0 prazo de. . . tlias nffo ora 
suficiente pam fauJr a chamada de mil o tantos 
votantes para r1uatro eleicües o apm·ar as cedulas · 
isto é evulentc. • ' 

O' Sn. Ucuô.\ CAyALC:ANT! :-Eu me rcseJ'VO para 
t.ratar destas c do outras eircumstancias quanilo o 
nobre senador por Minas entrar na materia das 
eleições primarias e secundarias; mas, pot· ora, basta 
o que tenho dito. · 

O Sn. PoMPEU :-Se ou podesse entrar nesta 
quest:io ag.wa, m•>straria o absurdo que resulta 
do suppor-sc entidade legal na apurnção. Eu li dez 
actas e d1Jllas se vê que era materialmente impos
sível poder-se fazc1· a chamada c apuraç:To dos 
votos em quatro elei~ües. 

de ~onstituição; mas devo tlizer que, all'astamo-nos . 
da opinião tlo outro collega, ati:ls baseada nos 
vortl:uleiros p1·incipios do direito adminislrativo, 
porque oramos levados pela consideração que pesou 
em nosso animo, de attendcr :l experiencia, á razão 

O Sa. UcwlA CA\'ALC.INTI :-Tenho concluído. 
Reservo-mo para fallar segunda vez, se me couber 
ainda a palavra, como espero. . 

o ll!la•, Dlalil de ()aa•vallto 1-Vou occupar 
por alguns momentos a atten~:io .do senado, porque 

- não podm dar um voto a respeito da mnter1a que 
se discute, sem .rruc explicasse as razões deste voto. 

N:lo posso, senhores·, ser menos leal para com o 
senado do que fui para com a corcla. Em uma IJUCs· 
ta:o eleitoral relativa :i província do Paraná, uuica 
a c.1jo respeito o governo oxigio parecer da soc.,ão 

. dos negoc10s do imperio do conselho de estado,· eu 
enu~cíei·me do .modo que .vou ltlr ao senado, o fa~o 
a le1tura do perwdo que tem rela~ão com a matcl'i:L, 
porque estou informado do que o govel'llo remetteu 
para esta au~usta camara a consulta da secção ; nst:l 
p,ortanto no úominio da casa aquillo !J,UO eu disse, 
Tratando desta eleição, !lepois de enuttir a minha 
opinião a respeito do ponto principal do que se 
oceupava a consulta, conclui desta maneil·a (lendo) : 

" 1\econhece o abaixo assignado, corno j:l de
clarou, que ao senado compclte, na vorificaç:lo dos 
poderes de seus llltJlllbJ•os, apreei:u· todas as r{nes· 
lões que se suscítamrn tlumute o processo eleitoml 
e com rela~ão a olle ; mas o dllver do que a prin· 
eipio fez meuç.ão, ohriga·o a ponderar tJUt1 nao só 
estas, como as uniras eleições, a que so procedeu 
ullimamenle, lhe p:1rcee rcsontirern·se dos efliJitos 
da intelligencia dad:1 ;l lei de 20 de Outubro tio 
1875, quanto ao modo de procllder-se :l eloimlo do 
llleítorcs especiaes, o qual considera afasta~lo da 
propria lei e da constíluit~ão." · 

Senhores, tendo uw exprimido tlosta maneira, 
creio r1ue em data de I2 tio Janeil·o; sendo conhe
cid:t .miulm opini:io pelo noh!'U ex-mitustro do Jm. 
~OJ·io; niugnem dir:l que eu pretenda hojo moleslaJ· 
::;, Ex., IJUando venho uo senado reproduzir a opi
ni:io !JUC j:lmanifestoi pomnle o govemo. 

Come~ai'Ci po1· declamr 11110 nii:o sou levatlo 11 
nugat· o meu voto ao pal't!cer quo se discute, por 
nenhum sentimento monos nobre. Ht,conhecendo 

que devia estar mais da parte da camara e aos 
factos p1·ecedentes, que nos babilitavam a dar um 
voto favoravel a esse conll'ato, mio na extensfio 
em que elle havia sido celebmdo, mas com modifi· 
ca~~úes Iaos q?e, creio, foram a caus!l de que 
elle n:to se reahzasse. 

E fallando nesse contrato, aproveito a occasião 
para desta tribuna· declarar que nenhum outro foi 
su!Jrnettído ao exame da secção depois qile della 
faço parte. N<l canma dos Srs. deputados disse·se 
qu~ urn contrato! (o dos chalets) contra o ·qual 
JIIUJto se tem esc!'lpto e fali ado, levo a ap~rovaçã•r 
da secção do conselho de estado. N:to se1 se teve 
ou nao tQve; n:!o cntm neste exame, apenas me 
limito a dizer que, qualqueJ' que fossse a opinião. 
da sec(~iio a este respeito, não tive nella parte 
alguma. 

O Sn. CUJuH E FwuEmEDO :-Sobre o contrato 
challiQIIo Derlinck a secção nilo foi ouvida. 

O Sn. Dr.\8 m: CAUV.\LIIO :-Estou satisfeito ; o 
que queria em ai'l'euar do mim a idila t!e que tinha 
siJo ouvidll nesse ne~ocio e dado opini:lo favo-
mvcl. A~o1·a, cntJ·arci senhores, na maioria. · 

Para q~e eu cnmiciasse uma opinião tão positiva, . 
como. aquella quo enunciei, considerando o regu· 
lamento do governo atl'astado da letra da cons
tituit~:io, m·a indispensavel que til•esso plena con
vict~tio daqui !lo que cu. asseverava, e, poi's, devo 
dar as razões desta convwrão. 

A catn:u·:t tios S1·s. deputatlos enviou tí esta casa 
na sessão tio 187il, uma proposit~úo reforillant!o a 
lei oleitoral. Nessa proposit~:lo continha-se a it!tia 
d.c qne a elei~:to tlos olcJtoJ·cs scri.l feita por dous 
tlll'\~os, em listas uão completas, e esta fórma de · 
clei~:to devia pl·cvalc•:or, mio só na elei~i!o tios tio· 
putatlos, mas talnllem na llos senadores. 

Se a caumm dos S1·s. deputatloH, enviando ao 
senado um projecto desta ordem, se tivesse cst}UO·. 

Ir 
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cido de legislar :lJ•espeilo elo motlo porque deviam 
ser eleitos os eleitores especiaes, sem duvitht nanhu· 
ma, te1·ia inco1·rirlo em g1•avc censum. 

Eu que nesla casa, com os meus collegas, com· 
hati o projcclo, ho,!'e lei de 20 de Outuh1·o do i87tl, 
eu que notei os t efeitos que clle tinha na sua 
r~dacç:io, cu que censu1·ci o motlo confuso po1· fJUe 
tmha sido apresentado c fJUO il'ia tlar Jogar. a gran· 
des duvidas no futui'O, agora, depois de sanccionado, 
devo-lhe tanto respeito, como se tivesse concorri· 

sustento que não houve erro, não houve falia, n~o 
houve rlescuiuo. 

O C[Ue quer dizer, senhores, o modo de cleiçiio? 
O ~ 21 rliz: a organizarfio das mesas, a ordem 

dos lrahalhos c o modo de proceder a elei(\ão; -
o que e este modo de clei~ão ? E' simplesmente 
incluir a lista cm 11111 onveloppe fechado por lodos 
os lados? 

O Sn. F. OcTAVIANo :-Naturalmente ... 
do para sua adopç:io, cmquanto elle nilo fôr allc· O Sn. DIAS DE CAnVAJ,uo :- N:lo, senhores; o 
rado. · modo de elei(::io- que1· dizer a tnaneira por que os 

Mas, dizia eu, n:io u passivei cleixar de reco· cidadãos h:lo de votar na eleir.ão; c desde CJUe esta 
nhecer qno a cam:tl'a elos deputados attencleu fô1· a intlllligencia, não se pÓde negar que a pro
aquellc ponto, sem que se lhe Jitr:a a maior injus- posiçfio da camara dos S1·s. deputados ·continha a 
liça, atlrihuindo·lhe um erJ'O tão ci·asso, como seria 1dtla fJUO nós temos sustentado. 
o de fazer urna rt~forma eleitoml, que não contem· Senhores, estou repelindo, e mal, aquillo r1ue já 
piasse o modo porque deviam ser nomeados os foi dilo, e muito melhor, pelos i ilustres ~ollegas do 
eleitores especiaes. . lado a que pertenço; mas IJUei'O dar ao senado as 

O senado incoJ'I'eria na mesma c~nsura,se porven· razõe3 do meu voto. 
tum tivesse deixaclo es~apar um . erro tão gnve; Antes que eu tivesse ouvido a luminosa discus· 
c eu digo que o erro não escapou; tudo está na in: são quo se tem suscilatlo a este respeito, enunciei 
te!ligencia, no modo por rJUO tem sido entendida a a opinião de que o regulamento tinh<t excedido ás 
le1. facul.dades proprias do poclcr executivo. Em uma 

Dizia o § 22 da proposit~ão da camara: rcunulo da mesa nesta casa, hão de recordar-se os 
" Se a eleiç:io fór de um só senado1·, cada eleitor meus nob1·cs colle~n.s de que tratando-se incideu· 

votará em dous cidad;los; se fôr de dous senatlo· lemeutc deste assiiUIJllo, elllilli a minha opinião; c 
res, cada eleitor votará em quatro cidadãos e assim as pessoas que antes convcJ's;u·am commigo a este 
por !liante.n respeito poderão dizer se ella foi sempre a mesma. 

o § 21 enzia : N<tO vim, pois, formar minha opinião no senaelo e 
" A organisacão das mesas paroc!Jiaes para a lisongeio-mc de vel-a sustentada por talentos muito 

eleiçao de eleitoi·es especiaes, a ordem tios tmbalhos brilhantes, embor:t seja combatida por alr;uns dos 
e o modo ele proceder <í eleiç:1o dos eleitores, SCI'<io nobres senadores, cuja illuslrar,.io sou o pmneiro a 
os mesmos estabeleci tios no ~ 4' deste artigo." reconhecer e cuja indcpendencia no excrcicio do 

N;io me embm·aço com a citação certa ou CJ'I'acla suas funeções não posso Iiegar. 
do § 4"; isto pa1·a mimú fJueslão que n:io tom ai· 'fodavia forlaleco-me cada vez mais na minha 
cance algum. opinhlo, porque vejo que da parte daquelles que 

prm&aln como •lu, lm uma convicção linne, torTos 
cllos dizem: a A lei dispoz isto, o regulamento O Sn. F. 0CTAVIANO:-Apoiatlo; é lana caprina. 

O Sn. DIAs 01~ CAl\ VALHO :-O que cu digo c 
que, nessas palavras tio § 21 da proposi~:io da ca· 
mara dos deputados, está incluída a disposit:<lo ter
rninanlc de que a oleimlo do seuatlorcs deve ser 
feita pelo mesmo modo que a elos deputados. 

O Sn. SILVEm.'. DA MorrA: -Apoiado: ó fóra 
rle duvida isto, 

O Sn. DIAS m: CAHUALIIO ; ·-Vindo a proposi
t~:Lo <i esta casa, foi submcttida ao exame da com
miss;lo de constiluit:;lo ; emendas lhe Toram oll'e1·e· 
delas, a discuss<io foi larga, ampla, c ninguem nesta 
easa, senhores, suscitou a menor duvida a esse res
peito ; loclos estavam accordes em IJUC ahi nada se 
tlispunha contra o se1• incompleta a cleit'<iO primaria 
pa1·a seuadorr.s. 

Nem era possivcl, senhores, CJliC a camara tios rlo
pulaclos, osta!Jelecemlo uma HO\'a fórum de eleit~:lo, 
rluei'CIHio fJUO sú concorressew os cleil·orcs na r:rz:io 
'e dons tel'(:os, pam IJIIU assi1n a miuoria tivesse 
a p1·obabilídade de rcpresenlm Ulll lrn·t~o; se livesse 
esquecido do iucluir a neo:cssaria disposi~:lo a esse 
respeito, qwllllo <i elcit:flo p1·iuuu'i:i. 

Tenho uuvidu :11·gum"enlos para pi·ov:H'. fJ.IIe houve 
cngauo, t}UO houve falia, que houve dcsctudo; mas 

tlispoz o contrario." · -
Vejo que da parte dos outros nobres senadores ha 

semp1·e uma especie do lwsitaçáo. Ainda hontem nós 
ouv1mos o nobre ministro el:l fazenda ennnciar-se 
por um modo' que demonstrava que S. Ex., tendo 
procedido com perfeito conhecimento de causa, 
lendo dado seu voto a favor do regulamento, to· 
davia tloixava entrever que outra podia ser a reso· 
lue;io, e mio se mostrava hlo trnaz, tão fi1·me na 
sua idtla, CO!llO llÚS nos temos apresentado nesta 
casa. 

Senhores, o hislorico desta questão tem sido já 
feito por algun> tios meus illusll·ados co!legas ; 
mas eu acredito que é necessario insistir neste 
ponto. -

Sern fJUCI'Or fazer a awuoJ' ceusura ao nobre ex
minisli'O do Imporia, digo ljUe S. Ex., tendo confes· 
sado ao senado que havia tomado par te, e par· 
te importante, ua redacr<lo deste regulamento o 
provavehnenlo mt retlacr~iío ele t:ada um dos pro· 
rectos de que nasceu o iuesmo regulamento, devia 
'rcr itleas asscutadas a este respeito: ora, compu!· 
sando os dons regnlamcnlos, yejo !JUO uenhuru 
tlelles lmlou deste assu1uplo. 

O seuatlo IHC danl liceu(~a para quo eu repila 
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aqiti o que dispunham os dous regulamentos a esse 
respeito; e no!em que a redaccão dellos é mui lo 
ma1s clara, mmlo melhor do I]Ue a da propria lei, 
que sahio daqui. O senado va1 ouvi!· um e outro. 

O projecto n. 1, no arl. 107, exprimia-se deste 
modo: (Le11do). 

compatíveis com a minha fraca inlelligencia para 
corrcspond:•r aos desejos do S. Ex. 

0 Sn. CUNIIA E FIGUEIREDO :-E' verdade j agi'n· 
dcço muito; V. Ex. foi o primeii·o que apresentou 
o seu trabalho. 

" Na eleição de senador obscn•ar-se-ha o scguinlc: 
n. 1- A organizaçt1o das mesas parochiaes para a 
eleiçtto de eleitores especiaes, a ordem dos I.I·nba
lhos, o ~10~0 de proceder :l, cleiç:i~ dos cleilorcs c 
a conslltmrão dos collcgws elciloracs sfio os 
mesmos estabelecidos nos capitulas i.•, 2.• c 3• 
deste li lufo. " 

O Sn. DrAs oE CAnvALno:-Emitti minha opi
nirro a respeito daquol/es pontos sobre que me pa· 
roeeu dever dai-a; e como ha do recordar-se o 
nobre ex-ministro, fui tão franco para com S. Ex. 
que lhe disse : · 

O projcc!o n. 2, no art. 121i, dizia o segulnle: 
" A organizaçito das mesas parochiaes, quando se 

lr.atar da elci~t1o dos eleitores cspeciaes, que devem 
votar para scnatlores, a ordem dos seus t1·ahalhos e 
o modo de proceder-se :l eleição desses eleiloi·cs 
são os mesmos estabelecidos para a eleiçt1o dos elei· 
tores gm·aes. " · · 

" Eu não respondo scn:io por estas altcraciíes 
que intlico, e n:1o tomo responsabilidade alguma a 
respeito das cila(~ões, porrJUC exigindo V. Ex. 
brevidade nesta resposta, n:io posso em um tm
balho desta ordem ir confrontar toda a legisla~ão 
para ver se e lias estão exactas." 

Se pois, senhores, julgou-se necessario ouvir a 
gregos e troyanos a respeito deste regulamento, 
antes que tão importante alteração fosse feita, por· 
que raz:1o n:io se ouvia lambem a essas mesmas 
ressoas, ou a outras m~is competentes, a respeito 

Creio, senhores, que nt1o púde haver nada mais 
claro do que o que se contém em cada um destes 
dous artigos, que acabo de citar. · desta alleraçito ? · 

O Sn. MENDES DE AL~IE!DA :-Não sei como se 
póde negar isso. 

O Sn. DIAS DE CARYAL!IO :-Se estivesse !les!le o 
principio na mente do nobre ex-ministro !lo Imperio 
fazer no regulamento que publicou a altern~•lo de 
que nús nos quci~amos, como exorbitante, clla 
teria sido desde logo inclui da. Nt1o é poss1vel que 
uma questão desta ordem, como a do sahrr se a 
eleição de eleitores ospeciacs devia ser feita da 
mesma fo1·ma IJUe a clcir.ão de eleitores geraes, ou 
se devia ser por forma diversa, ()Seapasse ti i/lus
tra!la attonç:io !lo nobre ex·ministl'o. 

·Sou, po1·tanto, levado a crel· que S. Ex. a prin· 
cipio não tinha essa· idéa. 

O Sn. F. OcrAVIA!IIo,-E confessou. 
0 Sn, CUNHA E FIGUEIRRDO :-Eu tinha reconhe

cido que havia uma falta, c que halurnlmente na 
execuç:1o se havia de acharemliaracos, mas não quiz 

, alterar a lei; foi o qu,e eu disse. ' 
O Sn. DIAS DE CAnV,\LIIO : - Aceito a confissão 

do nobro e~·ministro : S. Ex. achou que havia 
1luvida e 111io quiz alterar a lei. 

Logo, a lei foi alterada. Que me importa a mim 
saber se foi alterada por Pedro ou por Paulo, ou que 
alterou-se porque a maioria da sccç:1o do conselho 
de Estado julgou quo assim devia SOl' 'I O IJilC im· 
poria saber é, quo tal idéa n:1o fura incluala em 
nenhum dos dous projectos de rcgulamcnlo. 

O Sn. ,CuNnA E FIGUEinEoo :-Ntío havia tempo. 
O Sn. F. OcTAVIANO: -Tinham acompanhado 

o Imperador ou estavam na córte? 
0 Sn. CUNHA E FIGUEIREDO:-Eu'linha de expedi!' 

logo o regulamento para cm tempo abrir-se a ca· 
mara. 

O Sn. DJ.\s DE CAnYALIIO : -Aceito a cxpli· 
c~çao do nobro ex-minisll·o; porque, j:l disse, não 
vrm alrui censurar os actos de S. Ex., vim simples
mente justificar o meu voto, e apresentar-me tio 
leal para com o senado, como o fui para com a 
Coróa. Ntio 'sou dos homens mais afoutos, mas 
lamhem mio sou daquelles que recuam diante das 
difficuldades quando ellas appareccm ; sou obrigado 
a vencei-as. (Apoiados.) O nobre ex-ministro vio 
que, na consulta a respeito da cleicfio na província 
tio Pnrnn:i, cu me exprimi com toda a franquez:1 ... 
· O Sn. Cumu E F!Gl:EmEoo :-Som duvida. 

O Sn. DIAS DE CAnVALIIO :-..• sustentando com 
meus nobres collegas quo houve illegalidade no 
p1·ocedimonto da camara que foz a ultima apumção;: 
porque cntcnrli que depois do suspensos, bem 011: 
mal, não podiam os Yereadores. praticar acto algum. · 
1\!as S. Ex .. ha de rec01·dar-so de que cu disse quo 
a_pprovr.ria o modo por que linha sido apresentad:l a 
lr_sta, se no meu annno nfio pczassem algumas con· 
srderaçõcs. 

O nobre ex-milllslro declarou que linha ouyido 
gregos e lroyanos a respeito desses dous pl'Ojcetos, c 
J'ecordo-me (Je que fui um daquelles, a quem S. E.'i:. 
obsequiosamente quiz ouvir a esse rcs]wito. Posto 
'Iuc cu pouco potlosso concorr·t~l' r.am um ll·abalh_o 
t essa ordem, com tudo, pelos scnl.nnrnlos tlc :nm· 
zadc c respeito que tenho pam eom o nohrc CX·IIIi· 
nisl.r·o, que r.onsullando-mc exigia maxima hrevida· 
do, visto que em indisp"nsavel pnhlic:II'·Se rJII:liiiO 
antes o regulamento, .liz os cslor\'.os passiveis c 

N:lo mo occuparei ~gora d.este assumpto, porque 
sem traindo em occasJfio maJs opportuna; mas nüo 
passou desapercebida a suspens.ío da· camam mu· 
nieipal, que consitlci'ei uma far·ça mandada repre
senlar· pelo presidente. (AzJDiados.) 

S'•nlror·es, lenho ouvido dizor quo a lei é anli· 
nomica, porque delerminantlo a clrit'llo complela 
de senador pPlos eleitores, nüo podia determinar a 
olcir:io irwornplela pam cleilot·os especiaos. Onde 
1!st:i a antinomia ·1 Eu n:1o a vejo ahsolulamcnto ; e 
repilo aqtiillo que j:l disseram os meus co//egas : se 
a antinomia c~1sle nessa disposir11o, urro cabia ao 
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governo corrigÍI-a; se erro com elfeito houve na ultimo orador, tocou em um ponto importante i a 
rcdacçfio da lei, cabo nfio só ao senado, mas tambem lei manda proceder a eleição dr. cl~ilores especiaes 
:\ outra camara i porque o senado, npprovando a do mesmo modo que a elciçcro tios eleitores geraes, 
~menda relativa 1\ elei~fio de. senadores,. app1·ovou mas nfio manda fazel·a conjunctamente. Segundo o 
Igualmente outra que destnuo a harmonia do p1·o: espírito da lei, e creio mesmo que segundo a pm· 
jecto vintlo da camara dos depula1los. tica, .quando concorrem ao mesmo tempo uma e lei· 

A camara dos deputados J•edigio o seu projecto çlío geral e uma especial, procede-se deste modo : 
com toda a harmonia, determinando que nenhuma faz-se primeiro a elei~~;lo geral. c depois della a pu· 
Jiroviucia désse menos de Ires deputados, para f!U e mda, passa-se a fazm· a especial, nào se recebem 
nm todas sn ohservassem as ,disposições a respeito todas as lis:as tle urna sú vez, pat·a se fazer depois 
do terço; mas o senado destru10 essa harmonia sup· a apuraçi!o. . 
lll'Ímindo a .em~nda que assim determinava, de 'mo tio Não verifiquei esse ponto nas actas, mas tenho 
que as provmcms que daram dous deputados conti· ouvido roferii·o por senadores que as examinaram 
nuaram a dai.-os; de sorte que vimos a anomaHa attentamente, o .em cujo testemunho deposito plena 
de se fazer a eleição em :13 ou W províncias de um confiança i· por conseguinte o que se v~ é, em pri· 
moela c ém set~ ou cinco de outr.o, o que na ver moiro Jogar que a elei('fio foi l'eita sem que tivesse 
dado não t\ mmt~ regular. Ora,,se o rninisterío nilo precedido a solemnidade da convocar.ito pelos presi· 
corrigia. este defeito porque Jlilo podia, JJara flUO foi ilenfes de província, c cm scgunclo lÓgar gue ella se 
corrigir o que . chamou antinomia da ci? Se era fez ~onh·a as disposições legaes, recebendo-se con· 
preciso hal'(nOiuzar todas as partes da lei, devia-se junctamcnfe Iodas as listas. 
J•espeitar a emenda vinda da camara dos depu· Se actualmente se recebem listas :para voreàdores 
lados; mas a tanto nfio se atrúveu o governo. e juizes de paz na mesma occas1ilo é porque a 

Tem-se argumentado lambem contra a utilidade lei assim determinou; mas n~o tendo a lei determi
do voto incompleto na eleir.iío dos eleitores cspe- nado. que, quando concorram ao mesmo tempo uma 
ciaes, por ser ur~~ lmda que .n~o tem importancia. eleiçito ge1·al e uma espE~Cial, a~ mesas recebam 
Contra esta opmuTo se tem citado, e eu repito a listas para uma e outra eleiMo, só com diiTerentes 
disposição relatjva ás províncias onde nao ha tm·~o; rotulos, creio que não é legal, nem pruriente estahe· 
eeo facto prova que alguma cousa póde conseguir a Iecer-se uma tal fórma do elcioiío. Por c~nseguinte, 

· fi mediante a votao:lo incompleta. Se não fóra nfio se deve dar t:to pouco peso a essa Circumstan
essa disposi~ao, a província do Amazonas, onde o cia, porque, não digo que ella por si sú fosse bus
terço nllo te1·e appficaçno, não enviat·ia :l camara tante para annullar a eleição, mas é com elfeito 
dos deputados um dos seus eleitos que professa digno de reparo, e convém não deixar passar sem 
opinião contraria :i da maioria. alguma observação estes desvios. 

Nem se diga flUe na eleicão do senadores ó Senhores, não desejo occupar por muito tempo 
absolutamente inutif o concui~so do ter110 dos vo- vossa attcncão, porf!UC não posso accrescentar no
tantos, N:To quero rcfm·ir-rne a manejos pouco vos argumimtos áquelles que já teem sido apre
decentes c1ue os candidatos ou os eleitores far:To senta(IOSi m.ts o senado ha de permittir que eu 
entre si i qnero rr.ferir-me sómente no modo '!c· não concl~ta ~cm chamar a sua nttenção para um 
gitimo de proceder. Havendo o concurso das mi· ponto mmto Impoi·tanto. 
norias em todas as parochias, a minot·ia de umas Tratamos de verificar os poderes do um senador 
reunidas ;l maioria do outras, pode concorrer pam eleito pela província de Pomambuco, temos de veri
quo nas listas h·iplices entre um nome diverso· ficar os poderes de mais quatro senadores eleitos 
daquelle pelo qual a maioria se pronunciou. Para por outras províncias : em que ficamos nús a res
f!Ue este facto se dê é !Iastante que da pat·te da peito deste ponto? Subsiste o regulamento do so· 
maioria não haja perfeito accordo a respeito dos vcrno tal qual, ou modifica-se ? qual é a opinião do 
candidatos i a minoria póde ;Jesle caso introduzir senado a este respeito? se houvea· uma vaga em 
na lista um de seus nomes; Jogo n:lo é lilo inutif a qualquer outm província, como se farito as elei· 
disposição. . cões? do mesmo motlo porque so fizeram essas? 

Pondo, porem, de parte este argu1nento, que vale (te modo diverso? 
pouco, direi que Mo é para nós questão, saber se 
essa disposirfio serve para a minoria ou para a O Sn. ~fENDES DE Ar.\IliliDA :-0 nobre ministro 
maioria: o que importa sabei' é o fJUC a lei dispõe, 0 da fazentltl disse que é irrevogavol o l'cgulamento .. 
1/ue importa saber é se a efeiç:lo fo1 feita nos tcl·mos 
1 a lei; o resultado é pam nús indilfe1·ente. 

Se eu honl'esso de dirigi1· o meu voto pelo l'e~ul: 
lado da eleição, não linha ohjr•cção alguma a pdr :l 
eleic;To de que se trata. Nilo lenho nenhum senti
mento de indisposição contra c senador eleito i ao 
contral'io trilmlo·fhe toda consitfemç:lo; o do cel'lo 
não viria a esta casa, ainda quando se tr·atasso de 
nm mt•u advcrsario, suscitar qneslao a reSJll'ito de 
;;ul\ clci~.:to, se eu não cslivcsse perfeitamente con
vencido de que ella mio tinha sido f1Jila legalmente. 

Snnhorcs, o nobre senador, f!IIC fallou antes do 

O Sn. Das DE CAnv<~r,uo :-E' irrevogavel por
que a nova lei L!c elciçiles só deu·ao govemo a fa· 
cu Idade de fazer urna vez o respectivo l'e~ulamento; 
mas sabem os nohrcs senadores o que se tem feito '/ 
Aprzar clessa disposiçfio, presideutcs ha, fJUC, em 
lo;::at· de cumprirem a lcf, julg:To·so autorisados a 
solicilar interprotar-ties i tl o governo tern promul· 
gado decisúrs, chamando p:u·a si attr·ihuiçlles que a 
lei (1011 ao porlm· judiciaria. 

O Sn. :ME!'iDES me AumiDA :-Estão habituados 
ao nl'l. i20 da lei vellm, 
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O Sn. DtAS DE CAnVALIIO :-Uma eleição havia 
por· força do ser feita' , logo, esta agora é a eleição 
que vae lh11s causar algum incommodo ; mas é filho 
da necessidade. · 

O Sn. MENDES DE ALliEIDA :-A lei sobre tudo. 

O Sn. DrAs DE CAnVAI.HO :-A lei dr.lermina que, 
uma vez promulgado o regulamento, cessa a attri
huiçfio do governo pam tor-ar orais em materia clei· 
torai ; no entretanto, o· gover·no tem continuado 
a expedir instl'Ucõe~, modifit1anrlo, j:í nfio digo 
pontos de mero. expediente, mas pontos doutr:inaes, 
<l nfio posso rlerxar· de fazer uma observa~fio a este O Sn. DIAS DE CAnvAr.uo :-Senhores, procurei 
respeito, mostrando qu:uito sfio . irregulares seme· justificar perante o senado os fundamentos de meu 
lhantes actos da adminislmçfio. voto; mostr·ei que ellc era anter·ior ás discussões 

Eu sou um pouco infeliz a respeito tias eleições havidas nesta casa e mesmo na imprensa; que eu .. 
de Pernambuco. Eu que nfio costumo tornar parte tinha opinifio formada desde muito tempo .. : 
em questões eleitoraes, porque não examino as O Sn. 1\IENDES DE AL~IEID.l :-Apoiado .. 
actas, e de ordtnario e~tas questões teem sido aqui 0 S D 

8 
CA · . d d · 

tratadas inclill'erentemente, j:í me achei aqui na no- . 11 1~ DE nvA_I.I!0 .-. • • e es e que eu 
cessidade de combater urna clcicfio de Pernambuco. hav~a enun•!rad~ est~ opr.nrfio perante a Corôa, n~o 

Os nobres sen·rdores hão de • ecordai'-Sc de que pedra guar·dar srlenc1o ihantc do senado. 
1 d . ' r · b e • Dcsrmlpcm-me os nobres senadores que me pres· · 
luan ° entraram para esta casa. dons no res s .na ·taram attençilo nestes ultimos momentos da sessilo 
r ores, um CUJa ~erda nos é scnslvel, c out!·o colleg~ se cu ai• usei por algum tempo de sua bencvolencia: 
~e cnJO .nome ~ão me rc~ordo ~g~ra, creto ~uc for N:to voltarei á queslilo; porque meu fim era unica-

~r. Uchõa, h!e de pronun.ctar·rnc. contra ~s~a mente este; elle est:i preenchido, nada mais· tenho 
elet~ilo e funt~er,-me . na segumte razão, em CUJO senão dar o meu voto' sobre o parecer. (Muito 
scnt.rdo alú ~PI cser.I(JI uma emenda ao senado.- bem 1 mui/o be•n /) 

Tmha havulo uma vaga de senadqr por Pcrnam- . . . 
bueo; em conscquencia dessa vaga mandou-se pro- Freou adrada a drseuss:to pela hom. 
ceder a Ui :1 eleição de eleitores cspeciaes; esta ele i- O Sn, PllESIDENTE deu para ordem do dia 27: 
!'ão fez-se em grande 11.1rlc da província, antes da . . · . 
rlissolucão da camar:l' em i81i8; creio que u:to esta- .Conltnuaç:to d~ drscussão do p~recer da com· 
va comitleta essa eleição quando chegou a noticia da mrssão de. c?nshturç:Io sobre a eletç:to de senador 
dissolu!'fio da camara tJ o acto do governo 1le entfio, pela. prov.r.tera de Pern.an~buco, . . ~ • 
que mandou suspender n elcie:lo e proceder a nova, Dr~cussão do parece! d,t mes~a. .commr~sao sobt e 
por isso que se tinha. posteriormente dado entra a elmçi'ío de senador pela provmcra do Rro Grande 
vaga. do ~orto. . . .- . . . . . 

Eu nesta casa sustentei que a eleimio que Drta da mdtcaçao do S1. ~1e1ra da Stlva, com o 
;ravia começado regularmente ·sobre 0 'dominio parecer da mesa, sobre a pubhcaçiio dos debates do 
liberal, e da qual fazia parle, cr·eio que o no- senado· 
ht·e barão de Villa Della e não sei que mais Levantou-se a sessfio ás 3 horas da tarde. 
outros, devia completar-se, que a escolha devia 
recahit· sobre· essa lista; ~ue se devia ter mandado 
proceder a uma nova . cleir-ão para pr·eeneher-se a 
outr·a vaga,e que não se devia ter destruido os cll'ei
los da primeim eleição para se proceder a uma nova, 
afim de preencher duas vagas no senado. O senado 
rejeitou essa minha emenda, sem duvida porque 
as razaes do senatlo eram mais atlendiveis do que 
as minhas, mas eu não me arrependo de ter susci
tado esta questfio. 

E Já que fallo nisto, senhores, terminarei para 
justificar o voto que não posso deixar de dar contra 
o parece•·, conrbatenclo a OJlinião daquelles que 
argumentam com a necessidade de se approvarern 
estas eleições, para nfio se incornmodar a cinco 
provincias,nas qunes se teem de fazer novas eleições. 

Senhores, resonheço que este argumento tr.m al
gum pezo ; lllas na presença da infracçfio da lei, . ou 
do incommodo causado ao J;IOI'O destas provmcras, 
prcfir·o a observancia da le1, embom della resulte 
algum incommodo nos povos; c este incommodo 
nfio sor·:í !fio gmndo, pots que <llles dessa vez não 
tivcmm inconunodo algum com a cloi.ção do srna
dorcs, porque ella foi feita na mesma occasifio em 
que fomrn os cidad:!os chamados para elcg11r elei
tores geraes, camaras rumricipaes c juizes de paz. 

O Sn. 1\!J•NnEs DE Ar.~miD~\ :-Apoiado. 
vor.. 1 

IIi' liiCIJiiÕ.O 

EM :17 DE FEVEREIRO m: i877 

PllESIDENCL\ DO SR, VISCONDE DE 1AGUARV 

ililummn••lo.-Reclamaçfio do Sr. Dtas de Car· 
valho.-Representaçilo.-OnDEM DO DIA.'-Eieição 
senalor·ial de Pel'liambuco.- Discursos dos Srs. 
Zacarias c Mendes de Almeida.-Eieiçao sena.'. 
tol'ial do Rio Grande do Norte.- Discurso e · 
requerimento do Sr. F. Octaviano.-Diseursos 
dos Srs. Fernandes da Cunha c Jaguaribe. 

A's H horas da manhã foz-se a chamada, e, 
achar·arn·se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida u 
Allmqucr~ue, Barão de Mamanguape, Visconde de 
Abaete, Chicharro, Nabuco, Darão de Mar·oim, 
Uarros Barreto, Antao, Figueira de Mello, Silveira 
Lobo, Conde de Bacpendv, Pamnaguá, Marqucz de 
S. Vic~nle, Junquwa, Viseondo de Niclhcrohy, 
Visconde do Hio Grande, Diniz, Visconde de Mm·i· 
tiba, Fomandcs da Cuuha, Jaguaribe, Zacarias, 
Darfio de Colegipe,Jobim, Nunes Gonçalves, Pompeu, 
Barfio da Laguna, Leiffio da Cunha c Barão de Ca· 
margas. 

i 
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Compareceram rlepois os .Srs. Ribeiro da Lu1., 
Dartio de Pirapama, Silveira da 1\lotta, Cunha e l•'i· 
gueiredo, Visconde de Cara~cllas, Godoy, Duque 
de Caxias, Sinimbú, F. Odaviano, Saraiva, Vieira da 
Silva, Mendes tio Ailneida, l'eixeira Junior e Luiz 
Carlos. 

ente, remettendo-a ;l commissão competente esta 
rcpresenta~a:o .. 

O Sn. PRESIDENTE :-Vae á commissão de legis· 
lação. 

OHDEl\1 DO DIA 
Dcixa1·arn de comparecer com causa participada 

os S1·s. UclH:la Cavalcanti, Firmino, Paula Pessoa, 
Pacs de Mendon('a, Visconde do Bom Hetiro, Vis
eonrlc do Hio Branco c Cruz·lllachado. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os Srs. : barão de Souza Queiroz e VISconde de 
Suassuna. 

I~LEI()ÃO Sii:NATOIIIAL DE PERNAMBUCO 

Proseguio a discuss:io adiada do parecer ela com
missão de constituição sobre a eleiç:lo ele um sena
dor pela província de Pernambuco, com a emenda 
do Sr. Pompeu. . 

O Sn. rRF.SIDF.NT!l nbrio a sessão. 
Leu-se a acta da scssiío antecedente, c mio 'hil· 

vcntlo quem sobre ella Hzcsse observações, deu-se 
por {tpprovacta. 

O ~R. Z~CARIAS julga necessario oppór al
gumas cons1deraçtles aos argumentos oflerecidos 
ao senado sobre a maioria do debato por varias 
memb1·os da casa. Refere-se ao nobre senador pela 
província d:1 Dahia, quo é membro da .commisslto 
ile poderes, ao nobre ex-ministro do Imperio, ao 
nobre barão de Cotegipe e, por Hm, ao digno se
nador pela província de S. Paulo, o Sr. mar~uez de 
S. Vicente, o qual pronunciou ha dias um d1scurso 
que, segundo se propalava, vinha proferir a ultima 
palavra sobre o· assumpto; era um complexo de 
verdades logicas c lucidas, que tinham de pulvel'izar 
tudo quanto se havia opposto à approvação da 
carta unpeJ•ial de senador do ex-ministro elo Im
perio do gabinete 7 d~ Março. Se o orador 
pretendesse acompanhar esses oradores toman
do cm consideraç:io tudo quanto disseram, o se
nado vil que seria o seu discurso muito longo 
e conteria necessariamente muitas repetições, 
visto como esses oradores a quem allude, 
tamhem rr.peti1·am os seus argumentos. Vae pois, 
considerar a materia sob ·certos pontos de vista e 
ahi chamar:\ á discussão as opiniões dos honrados 
oradores a quem deseja responder. 

N'•io houve expediente. 

o S•·· Diull tle ()ur'l'alll(u -É para fazer 
uma rcclamar.:io. 

Nilo tenhÓ motivo tle queixa do mor!o porque 
tem sido publicados os meus discurMs. Escapou, 
porém, uma inexactidão que preeiso rectificar. 

Heferindo-me a uma eleiç:io que sr. havia feito cm 
Pcmnmbuco .sob o domínio liberal, eu proferi o 
nome do S1·. lmriio da Villa Be/la e veio publicado 
-ha1·ão da Vi lia da Barm: é erro que me cumpre 
recf.i ficar. 

Outro ponto sobre o qual tlesejo tornar-me be~n 
explicito é o seguinte : O aparte do nobJ•c ex-mi· 
nislJ'o do Impcrio, quando eu fallava em um con
trato, n:io tem toda a applicação. Eu não mo referi 
ao contrato Dcrlink, referi,me expres>amenfc ao 
conh·ato dos chalr.ts, a respeito do qual ru '[uiz 
dize'r que não tive parto alguma na consulta da sec
cflo do conselho tlc Estado. 
· Não entrei no merecimento da consulta, não sei 
como ella foi feita, c apenas qniz dizer que não ti
nha tido Jlarte nella. 

O Sn. CUiíiU 1~ FIGUEmEDO :-Foi engano meu. 

O nobre senador pela Bahia, membro da commis
s:io de poderes, enunciou a proposi('iio de não ter 
o senado, ao verificar poclcrcs, o mesmo caractet• 
que um tribunal judicial. 

Esta doutrina é, S. Ex. ha do permittir que o OJ'U· 
dor o diga, absurda. 

O Sn. PoMPEU :- Immoral até. o !liJ'f J•oJalpeu :-Sr. presidente, recebi da 
província. de Sergipe uma J'Cpresentaç~o dil'igida 
ao senado, quo contém uma dcnunc1a contra o 
chefe de polida daque!ht província, denuncia dada 
pelo Sr. Dr. Manoel Pereira Guima1·ães, c em que 
elle articula diversos crimés ou allentados, pratica· 
dos por este chefe do policia, bem comprovados. 

Não conhe~o o chefe de policia de Set·gipo scm1o 
pelos factos Ílc que tcBm dado noticia diversos jor· 
naos e ainda hoJ 11 a Refo!'má:. Conlie(~O, porém, bas· 
!ante o illnslrc !Jr. Manoel Pereira Guirnaraes, de
putado :tlegislatum lr\\Jlzacta, e ct·e.io que um~ d:.ts 
notabilidades ·do parlHlo conscJ·vador da provmc1a 
ue Se,·gipc. O Sr. Guimarães dirigindo ao senado 
essa rcprcsl'nta~:io cm !'úl'lna '.le. denuncia. natural· 
!Jiente quiz dai'· lhe JllaJS pubhcHiadc e cl~amar ~s
pet~ialuwnlc a allen~:~o. do goy~rno,. Aci'Cthto, P.OJ~, 
que o illnslJ•e Sr. rnuusiJ'O daJus.lJça ha de dccul1r 
como i\ de jusli~rJ e como é !JI'OPI'JO de seu c:u·acter 
Jtnneslo. 

O Sn. ZACARIAsi-0 senado verificanclo os po· 
deres de seus memln·os, é um tribunal de justiça 
(apo1ados), decide as questões não segundo inte
resses politicas, mas conformo a lei. 

Se fora verdadeira a asserç:io do honrado mem
bro, seriam inexplicnvcis os votos da l~amara tem
pararia cm favor de lihcracs. Se os que alli estão, 
entraram com votos de conservadores, ll que os 
conservadores' da camal'il nUo linluim que proceder 
como homens politicas (apoiados), mas co.mo juizes 
naqucllo assumpto, e fallariam ;í probidade, ao 
dever de conscwneia, se excluíssem adversarias u 
sú incluíssem amigos. 

O orador. consiucm muito importante a materia 
rclali v a i\ natureza, que assume o senado no co
ulwcimcnto lle um processo eleitoral para vel'ificar 
poderes do seus membros. O penado e, c devo ser, 
e Jhltaria ao seu dever se assim não fosse, um tri· 
bunnl de justi1~a. (AJIO{ados). V. Ex. h•J',\ a lJomlatle de dar o rlcslino convoni-
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invocar a bonilailo inhci'Cnlc ao ca1·aetcr dos bras i· 
loiros, para auto1·izar-se a entrada do· candidato, 
que vc1o aqui com posterga~fio, nffo llc uma lei 
secundaria, do simples clausulá do processo eleitoral, 
mas fel'indo·se no cora~.fio um systema, a que. a~ 
cnmaras ligaram, ao que p:u·ec1a, um valO!' JJn· 
menso. · 

O senade sabe que nos governos cm que a de· 
mocracia tem uma parte pl'incipal ou ao menos 
gr:1ndc parte, é bem pronunciada a tendencia do 

a conscquencia im· despotismo da maioria contra a minoria. E' .lama· 
nho o tão desastrado esse absolutismo, tão dum a· 

Em seguida o mesmo honrado senador pel:1 
Bahia disse que !'elevaria e ató reconheceria no se
nado ó direito de censurar o govei'Jlo e ainda de 
responsabilisal-o, no caso que uma eleicão se re· 
sentisse da influencia indeliita,. da violá~rro da lei, 
praticada pelo governo, mas nfio npprovaria jamais 
que o senado c~egassc :ls ultimas conscquencias, 
isto é, a nnnull<lção da carta imperial. Pois é esta a 
ultima conscquoncia? 

O Sn. SILVEIIIA Lona : - E' 
meiliata. 

O Sn. ZACAmAs sabe rrue o senado tem o direito arro~:ancia da maioria nmnerica, que os publicistas. o 
de censurar o ministro que, auusando do seu poder, estadistas tcem-se dado ao tmbalho de descob•·u· 
fa~a vir para esta casa uma carta imperial dada a um meio de neutralizar t:lo funesta influencia 'feem
quem n~o a devia reccuer. E' um direito do que o lembrado, entre outras medidas, do voto incom· 
senado l!S:l francamente;. ~as não póde a ~ensura c plcto. · 
menos amda a responsabJitdadc ser remmho par:1. o ~ voto incompleto, que tem. ~m seu favor 11 
caso actual. O s.c~ado, tratando-se de responsab1h-! opmião de grandes autondades, lo1 adoptado pelo 
dado, é apenas JUIZ; clle não póúc, estudando um ministerio de 7 do Mar1~0 como medida salvadora. 
processo eleito1·al para verificar poderes, dizer- Se era ou não salvadora, n:1o importa averiguai-o. 
or!tre o candida.to feliz, mas responsab~Jise-se o mi· ·agora, mas o facto é que foi ot!erecida aos debates· 
mstro. -Pal'llJsto falta-lhe cornpetencm; a respon· a medida como salvadora. 
sabili~ade é promov!da pela carnm·a, e ao senado E na verdade, o que se preS'enciava. no Bra~il ? 
cabe Julgar se olla pude ter lo~:ar·. . . , . Presenciava-se ora um dos seus parbdo~, o hbe· 
· Aos se.nadoJ:es, que s:lo ~ambem JUizes .de J~ums· ral, dominando com esperan~a de de~f~mr os au· 
tros, esta por 1sso mesmo rmposla a obr1ga~ao de versarias; presenciava-se ora o parhdo conser· 
serem '.U.oderados, que1· na censum, que na res- vador, ainda com m~is. efficaeia pug~ando . pelo 
ponsalni1Ciade.. . mesmo fim, rela unann.mdadc das ciCJçqes. Calhl . 

?!Ias nada drslo d1spensa que o senado cumpra um dos pa1·ti1los otfm•ecJa ao mundo um tmte espc· 
seu dever, annulland~ a elei~üo! p~rque o s~nado, ctaculo, porrJtle, se o partido .liberal servia tle 
conv~rfendo-se em lrJbt!nal de JUstiça, cxall!ma se instrumento para castigar a audac1a de seus .adver· 
a ele1ção, qne. se. fez, f~1 de encontro a prece1to ex· sarios, os conservadore~, r,or sentado, ~~rv1au! llu 
pressa da le1, mvert1do, por um acto prepotente instrumento para opprmlll' os seus. adversai'IOS. 
do governo, r. neste caso o senado deve annullal', Vivia-se nrssa luta cncarnicada; os hheraes apre· 
Nem o senm!o tem de considerar as consequencias sen!avam-sc com maioria; essa maior·ia fl'llceio· 
que dahi pi'OI'enham, consequencias m~is ou me- nava-se; os conscrvarlores conseguiam m~ioria o_u 
nos remotas. A qucsliío é da actualnlade, li do unanimidallc, c essa, po1· seu turno, fraccwnava-su 
momento: o -caso é que elle nfio deve pôr· o lambem. 
sello de sua aut~ridade em um acto, que foi prati- Isto é que era a alchimia por que faz . votos o 
cado contra a lc!. honrado ex·rninisti'O do Impmo, quando. d1sse que 

O Sn. Sn.VEIRA Lona: - Em um acto essencial- não acredita nisto de voto completo on t.ncomplety; 
mente nullo. que no que acredita é na apuração das u!eas etle· 

ctunda no seio da camam. 
O Su. FERNANnEs TJA CuNH.\ :- Heconheci o di- Mas corno, se essa apura~ão é feita por. :unig~~ 

rei to do senado na vcrifica~ão de poderes; nfio o contra amigos, dando 0 espcctaculo da d1ssençao 
contestei· dom~stica,. dissenç:io sempre deplo•:avel, quer para 

O Sn. ZACAIITAS :- O nobre senador que honra o o partido conservador, se est:l de c1ma, quer pura. 
orador cum o seu aparte 1\isse que reconhecia o o libeml, so est:l no poder 1 
direito do senado censm·:u· o acto, de responsabili- . 
sal-o. mas n:io do chegar :ls ultimas consequcncias; O Sn. Su.vmnA Lono : - 1\las sem ellcilo pam 
e o orador acredita que a primcim consequencia é, aquello. . 
antes do tudo, decidir como juiz probo, annullar Nest:1 lnt~, diz o orador, n:io ha 1gualdnde, 
o prol~esso, porque violou-~c uma lei ~xprcssa. porque todo o llllliHio v•1 qne o p:u'li1\o . l~bcral 

Se se tratasse d11 uma 1111 sccunrlarm ou do um a l'al'l\S vezes consegua um ephem~ro prerlouunw, no 
dausula de h•i llc pouca imporlnncia, o omdor JliiSSO f[UO os conse1·vadores quasr que so .perpetuam 
tole1·~ria que so Jll'cscindissc em tal c:1so do japice no poder, semJH'e a l!ngellar os advet·sarws. 
da lm, que se desse entl'lula ao c:uul1dato que se o si' SJLI·EmA Louo :_PuJe ti1·al' o-quasJ
aprosentnsse corn a cart:1 impeL'ial; mas a viofaç:1o fúra. 
~o que se tmla nfio versa sobro umteria somenos. 
mas sim sol11·e uma maioria impol'f.:mtissima conto 
a qno faz ohje1~to tia lei tlc 20 de Outubro .do !87ii; 
'' a ferida J'oi feita na p:u·to mais sensível drssa 
lei rcg11larnenta1' das cloi('õcs. Logo, n:io 1\ lidto 

O S~t. ZACAJtt\S obsel'l'a que lm cireums.tancias 
em !JIIil o partido liberal se faz .nere1sano; P,OI' 
exemplo, quando se l1·ata do casamento do prm
eezas; o quando úomiua, tem ellc sempre 11111 fiscal. 
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Mas, quando domina o partido conservador, ntío 
ba fiscal nenhum ... 

ob1·igaçitO, que tinham conlrahido, de nunca exceder 
os dous terr.os sendo o outro da minoria. · 

Esses doÍrs chefes de partido, um ao norte, 
outro ao sul, ambos inimigos entre si (e ni!o sabe 
o orador ;I qual delles cabel'il a Victoria,) foram 
femcntidos á sua palavra, ;Is suas pt•omessas, c, 
quando vimm que o numero de seus amigos no 
eleitorado era gt•;mtle, disseram: «Não deixem nada · 
aos adversarios," 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Passeia-se 

O Su. ZACARIAS :-... porque, se houvera fis· 
cal, poderia o ot·ador notar aelos quo o Jiseal, 
se cumprisse seu dever, teria reprimido, co
mo reprimiria, se fossem ·liberaes quo os ten
tassem pmlicar. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Se houvesse imparciali
dade. 

O Sn. ZAC,\111.\S. :-E aqui o honrado .~ena.dqr por 
Gayaz ha de pel'lnltlir que elle ni!o aceJte o trecho 
do seu discurso, em que disse que lambem nilo 
aereclitava em voto incompleto, porque o que vê é 
que a maioria é que deve governar. 

Senhores, o voto ineomple.to DitO veio inverter 
os princirios, dando ;I minoria o direito de gover· 
na1· o paiz. Efle satisfaz uma grande necessidade
a de dar rep1•esentaci1o tanto a minoria como á 
maioria. Com o voto incompleto, aquelles que estão 
em minoria mandam seus representantes e, por 
consequencia, tento voto no seio do pal'lamento, 
Ora, se se trata de governo do paiz pelo paiz, cum· 

· pre, e é de toda neccesitlade, que a minoria tenha, 
como tem a maioria, seus homens no parlamento, 
que possam fallar em favor <ie suas idúas, lli~O para 
supplantat· a maioria, n:ro. A maioria, porém, .é 
quem governa. Constituída uma asscmblóa,. o pari!· 
do que tem maior mi mero de votos é quem governa. 

Tal ó o elfeito do voto incompleto; é o meio 
termo entre o predomínio absoluto das maiorias 
c a anarchia a que aspirasse quem estivesse cm 
minoria no paiz, O voto incompleto d;i maioria ao 
governo, a qual é contida, porém, c refreada pela 
pr~senr~a da minoria. 

Eis ó fim da lei de :1875, fim ostensivo, apre· 
goado ... 

O Sn. SILvEmA DA MorTA :-Quantas minorias 
seriam então t•epresentadas? Quantas nuancas de 
partido existem no paiz ? 

O SI\. ·ZACARIAS: -A experiencia que acabou de 
fazct··se mosli·a que, se porvent.ur~ os coryph~us 
do partido conscrvadot• não soplushcasscm o prm· 
cip1o do voto incompleto, que adoptaram e que 
offcrec~ram ao paiz como sa/vatr.rio, maior seria 
o contingente que teriam na carnara os libel'ites. 

Portanto, o omdo1· pensa que o principio nilo é 
imrratitavel, assim houvesse moralidade nos par· 
lidos o nos seus chefes. · 

O Sn. PoMPEU :-E principalmente nos que go· 
vcrnarn. 

O Sn. ZACARIAS : -Esses são os chefes naturaes 
do partido. · 

Ao oradot• não compete defender a lei de 1875 ~ 
a defesa compete, não ao nobt·e Ol·ministt·o tio lm· 
perio, que a dedarou uma a/chi111ia, mas áquuJies 
que a iniciaram e esforçaram-se por faz~l-a passat• 
no pal'la•nonto. Mas, se os chefes do parhdo soplu:; · 
ticaram a lei, o governo calcou-a aos ptls, e cuut a 
mfio elo nobre ex-minish·o do Impel'io cravou-lhe 
no coraç;~o o dardo falai, de que o orador vae se 
occupar. O 'lue póde dizer da lei, se os homens da 
maioria fals1ficamm a boa doutrina, se o governo 
inutilisou um paragrapho dessa lei, estabelecendo 
doutrina diametralmente opposla em seu regu
lamento~ 

O projecto da lei de 1875 tinha por principio 
fundamental o voto incompleto ou o terço na elei· 
ç.Io primat·ia e secunchu·ia, quer para senador, quer 
para deputado; se se tmtasso de uma eleição pat·a 
deputado, o eleitor seria nomeado pelo voto incom· 
pleto o o deputado na elciçlio secundaria sr ria vo· 
ta<lo po1· lista incompleta; se se tratasse de se· 
nador, a mesma cousa se devia pmticar em ambos 
os gráos da cleiçiiO.' Isto c o que veio na lei ; foi 
o Mu principio, ~ sua base.. . . 

Vt1ja-se se assmt com effe1lo dtspunha o pl'OJeclo 
coruecanclo pel.a eleição prim~ria. . . . 

O omdot• aflirma que a eletcilo prrruar1a é regtda 
por urn~ disposiçlio co~mun! a todo o ~leitoraclo. 

Ha alli i81illcraes, mas, se, com o maior dosem· 
bara1w, o St·. Paulino n;to fiznsse aquolla celehrc 
operâçi!o arithmetica que lodos conhecem, c se, não 
menos desembaraçadamente o Sr. João Alf1·cdo mio 
fosse sustentar cm Pernambuco a mesma doutrina ; 
se ambos moralizassrm o procedimento do seus 
amigos; se dissessem : " votem somente cm dons 
terços"' o n i o de Janeiro teria mandado alguns 
deputados, o Pcrnr.mbuco lambem, :i camara! e cnlitO 
contariam os libcraes, nrro :18, mas 30, Jll'ectsamenlo 
o nuu1cro que iuculcava cm suas Jli'Otnessas o nobre 
viswndc de Nilherohy. 

O leg1slador Olio fo1 m111to. mei!Jochco em toda 
essa lei, porque sabe-se que uma le1 ti!o vasta com· 
prehende·se em seis artigos, sendo essa falta de me· 
thodo devida ii .Pl'essa ~om que se, fez passar a me· 
dida e ao deseJO ele &Vilar longa dtscussi!o. 

Ot·a, o legislador começou pelo pt·incipio, o que é 
mais logico do que alogica do honrado marqncz de 
S. Vicente, que quiz começar pelo fim, O principi,o 
ncsla malcria ó o voto tia massa dà~ cidadi!o~ act1· 
vos ó a eleição primaria. Da secundaria trata-se 
dcp~is. Dahi veio o projecto vindo da munam com· 
prchenclm· em um paragt·apho as regras por IJUe se 
devia rego r a eleiç;to primaria, ou fosse <le eleitor 
especial ou do clcitm· geral. 

Jt verdado qno falhou a .Jll,'Oilwssa, mas poriJI~e 
foram cleslcaes, porquo fasemaram·so pela supe· 
riorirladn material, pola fol't~a, nfio ~o lernlmu·am da 

O Srt. ~IARQIJI~Z m: S. VlCI~!'!Tg:-Niio apoiado. 

O Sn. ZAI:AntAs assegum qno lm dn occup:u·-se 
com S. Ex. o mostt•at· que a Gavna n:1o o inspirou 
ltClll, 
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E' uma quesl:ío de ler. V. Ex. ha de ficar .hoje elcicdo dos eleitores ge~acs. A l~i particularisa .se· 

convencido üo que nfio lou devidamente o § 9• da melhante facro, porque isto é uma consequencia·do 
lei. . · . que proccitúa a constituição. Quando a parca 

ceifa a vida de um senador, então é tempo de· se 
O Sn. ~IAIIQUEz DB S. VICENTE:-Eu é que hei fazer eleição; mas, como a camara tem quatro an· 

de convencer a V .. Ex; nos de dura~ao e no fim do .\• anno começa· 
O Sn. ZACARIAs (lendo) " § 9• do art. 2". Instal- se o trabalho, 'era necessario que se estabelcessc 

!ada a mesa paroclual, comer.ar:í a chamada dos vo- essa regra no § 3•. . 
tantos, cada um dos guacs depositará na urna uma Nas disposiçoes seguintes e nas antecedentes, 
cedula fechada por toilos os lados, contendo tantos porém, o art. 2• é cornmum a totlos os eleitores. 
nomes de ddail:ios elegi veis quantos correspon- Encontra-se no art. 2", e logo no principio delle este 
derem a dous terços dos cleitol'tls que a parochia preceito : "O ministro tio lmperio fixará o ·numero 
deve dar. " . de eleitores de cada paroehia sobro a base do ren-

O Sn. M·UtOUEZ DE s. VIcErm: :-Antes desse ha ccnsl!amento da populaçfio e na razilo de um eleitor 
por ~00 habitantes de qualquer sexo ou condi~:to, o § 3. • Tenha .a !Jondade de o ler. 1 o e. " 

· O Sn. ZAc.UtrAs n~o faz a analyse por bon.., Então, poJa regra do honmdo marquez ha um 
dado, é po1·gue tomou o cncaJ·go de mostmr que numero de eleitores geraes e n~o para os especiaes I 
o discurso de S. Ex. não tem ossa lucidez, essa Ora, senhores, isto li a1•gumentó ~ A' vista disto, 
logica, nem essas grar.as e bclleza que S. Ex. lhe é certo que na Gal'ca não se cnXCI'Jla hcm. Pois, se 
att1·ihuio. • · o ar!. 2" começa logo por uma disposici!o que per-

O Sn. MAIIQUEZ DE S. VrcENTJl :-Direi o mesmo tenco aos dons eleitorados, não mencionanilo nem 
de v. Ex. um, nem ouh·o, como li que, no sentir do nobre 

marquez o § !l, cmboJ':i não falle de eleitor ge· 
J'ai nem no especial, não ha de ser applica1lo a um O Sn. ZACARIAS diz que o nobre mtU"quez de 

S. Vicente argumenta assim: "O § 9." não fal!a de 
eleitor especial, logo f:11la do geral u; c o orador 
pódo retorquir: " O ~ 9.• não falia de el~itor geral, 
logo só falia de eleitor especial. " 

Mas o seu aJ•gumento seria tão ruim como o do 
nob1·e senador, se il que S. Ex. pódo apresentar 
um argumento. ruim ; vae, portanto, apresentar um 
melhor; e ó que, desde que n:io se menciona no ~ 9.• 
nem o eleitOJ' geral nem o especial, o § 9." é com
prehensivo das duas especies. 

O Su. liAI\QUEz n~ S, VICENTE: -Se não fosse 
o § 3". 

e o urro eleitorado? · 

O Sn. SlLVEtnA Lono : -Isto n:to tem t•csposta. 
Querem e podem com a força do numero. 

O Su. ZAC.\RJAS: - Quer dominar o nobre 
marquez com um despotismo ... 

O Sn. SrL\'EIM Lona : - Indecente. 
O Sn. Z.\C.\IIIAS :-.. ,que o orador ainda tolerll!'ia 

em um joven de sua idade e da do nobro ministro 
da fazenda (risoj; uu•• que n:io póde admittir em 
turt' ancião maior de 70 annos . .Não pódll :í vista do 

O Sn. ZAcAm.\s cxaminar:i o § 3•. exposto compl'ehender que um homem do tanta 
O Sn. ~IAIIQUEZ nr. S. VIcENl'Jl: -E o·* 21. itlaclo abra o liVJ'O da lei o diga: " De~tle o~ i•Ao 
O S Z d. 1- lo J't ·art. 2• ató o art. !H só se lmta da ele1ç:io de elm-. r. .\CAlllAS JZ, con muam. , : çam o que tores "eraes. " · . 

qmzcrem, metiam na casa os camhdatos !jtW 11\es o · · 
approuver; mas o que é ce1·to é .que esses candi- O. Su. ~AIIQUEZ Dll S. Vrr:ENT~: -.E este velho 
datas vem do uma eleição pl'imarm em que se não adm11·a a mterpretaç:1o que V. Ex. da. 
observou o prec~itq que está "escripto no § 9" tio O Sn. ZAI:A~!As diz que foi maior a sua .ad-
art. 2•: o voto 111comploto. miracão .. Perm1tta o nobre marquez que o orador 

Disse, porém, o honrado marque?. qtw o ar!. 2o diga 'qúe é um sophisrna dizer que o·~ !I", poJ•quc 
desde o § i" ató o Hi... não falia nem do eleitor geral nem tio especial, trata . 

O Sn. tiA11QUllZ OE S. VumNTJl : -Até o ~ ~L do gorai só. 
O Sn. ZACARIAs:-.,. ató o ~ ill ou :!til o§ 2t, só O Sn. M,\J\QUEZ OE S. VIGENTII :-L:i esl:l o § ~I. 

Ji1lla dos L'ieitores geraes e n:í•J dos e!eJtOJ'üs esp,!- O Sn. ZAr.AI\1.\S vao 1:1. O que osl:lmostranllo, 
ciaes. Pam sustml!a"r esta opi~irro, ft!mla-se S. E11:. por om, é tJue antes do ~ 21 se tratou 1\a cleiç<1o 
cm. que no ~ii." do ar!. 2". chz a let: (le11do) " A primal'ia, c.naelcicão prim:u·ia coutprehentleu-so um 
elcJç:to tios clotlorcs g••mcs começaJ·:i cm Indo o e outro eleitorado não se lraf.antlo sú coJno Jll'e· 
Imperio no pl'inariro dia ulil do liJez de Norem- tenLie o nobre IU:Il:tjuez de S. Vicente,' do pleitor 
b1•o tio· 4" anuo ilc cada legislatum." "eml. 

Nos diversos paragJ'nphos des1le u. I ate 1ü do ~ "' 1 .,1 0 · t' 
ar!. 2" al.tendc-so ao eleitor . geral t.i ao especial ; . O .:ou .. S I,\ E liA Lo no :- m:us era l'ilpe lção 
utas era p1•edso que esse al'l1go con!lvesse um pl'C• superllu,l. . . . 
·~cito priYativo do cleitoJ·ado gcJ·al, c foi o que se O Sn. ZAGA!u.\S: - N:lo prec1sa l~r mtus, la 
fe~ no ~ :l". Corno a lt•"islatul'rt lrm um tempo umr- esl:i o ~ 9." pi'Otestnndo coniJ•a o soplusma, se tal 
•~ado pela eimstitnit':io: a )Pi tliz que em No1·cmbro cxpn;ss:lo ó JIOI'IIlitlida, do honrado marquoz dn 
1io ullimo armo tia legislal.ura l'.omeeo-se a frat:u· ria S. Vtcenl.e. 

~' ~--------------,----- --..,.,. .... 
··-··--~-. 
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O SU:. MAIIQUEZ ·DE S. VICE:I'TE.: -A expressão 'daria, som distincr.:Io da camara llos deputados e 
pódo ser coinmum. . do senado. Entretanto, o nob1·e marquez aventura 

O Su. ZACARIAS diz que sophisma é o argn· 
rnento de S. E;c O § 9• diz respeito <i toda a 
eleiç:Io primaria, c foi est<tbelecido corno base della 
sem distinc(:ão d~ eleitor especial uem geral, o 
tei'(:O para a minoria. 

Agora vcrll o orador o que diz a lei a respeito 
da eleição secundaria. 

a asserr.ilo de qne na lei n:Io vem uma palavra 
a respeito de ser o terço a base da eleiça:o primaria ... 

O Sn. MARQuEz DI~ S. VICENTE: -Para senador. 
o sn:. ZACAniAS ;-... quamlo o § O• está ahi 

contendo o preceito para toâa cleicno. Ora, n:Io ha 
ma1or absm·âo do que suppo1• <JUe a camara tem· 
poral'ia fizesse urn projecto, tratando do terr-a, in· 
cl~issc o terço em toda elei(liio, meno! na eleição 
pt•tmaria para senador. 

Sobre eloiçi!o secundaria de' que a lei começa 
a tmtar do § i 7 em diante, tendo já providenci11do 
sobre a primaria em rolaç<io ao senado o á camara 
dos, tleputa!los, diz ella : " Pa1·a !le.puta!los á 
assemblea geral ou para membros das assembléas 
legislativas provinciaes cada eleitor votará cm tan• 
tos nomes quantos corresponderem aos dous terços 
do numero total marcado pam a pral'incia." · 

T1·atou, portanto, o projecto a pl'incipio (§ !l.") 
ola clei(:<io pl'imaria coneemente ás duas carnaras 
legislativas, e depois passou a tratar !la secundana 
e estabeleceu a regm do . § 17, do t~1·ço par·a 
eleição de deput:ulos. Seguia-se o senado c a esse 
respeito havia a disposiç<lo do § 22. 

O SR. SILVEIRA Loso :-Apoiado. 
O Sn. ZAC.\RIAS :-Não podia vir com esta fa. 

lha. q senado podia ~odificar; poqia, assim .como 
cxcluw o terr.o da clewão secundar111 dos elcttores 
especiaos, exêluir tamliem da eleição primaria; mas 
o projecto tal qual _veio comprehcndia o terço como 
base do toda a cle•r.ão. 

O SR. SrLVET.RA DA 1\loTT.~ :-No projecto. 

O Sn. ZAc,\RIAS: -Sim, no projecto. Está con
siderando a lei como ella veio da camam, e eis 
0 ~\<)"),' 

;j ... o 

" Se a eleição for de um só senador, cada eleitor 
votará cm dous cid:uhlos ; se for de dous senadores, 
calla eleitor votará em quall·o cidad<los, c assim por 
diante. " 

O Sn. MAnQUEZ DE S. VIC"NTg tl:i um aparte. 
Eis a~ ui, diz o omdor, a lei ll·atando da eleição 

secundana do senado, depois que tratou da eleit:ão 
secunda1•ia da camara temporai'Ía. No que toca :l 
base da eleição primaria esta foi estabelecida an
teriormente O pi'O,iecto entendia quo assim como 
se tinha estabelecido o ter~o pam a cleiç:lo prima1•ia 
do senado e da camara lambem na secundaria, 
quer para deputarão ge•·al, quer para o senado, se 
adoptasse o terço. 

O Sn. ~IAnQuEz DE S. VICENTE :-E' o argumento 
rrue cu arlmitto. 

O Sn. SrLYEIIIA Lono:-V. Ex. engana-se; este 
é um facto e. mio um argumento. 

O Su. ZAC.IRI.IS est:i cstudamlo o pi'Ojecto como 
veio. O projecto e~tabdcceu o ter~o pam eleição 
primaria, e secundaria, sem ti isli•wt:llo de ser carnara 
temporari:t ou sunatlo. O pl'incipio canlial era o ter-

. t:o. Em face do projecto n:lo pó de haveJ' qn•'rn sustente 
seriamente a doutl'imt do honrado marquez de 
S. Vic.cnte, dizendo que 110 projecto ... 

O Sn. MAHVUllZ nB S. Vrml~·m : -- Se o nohrn 
senador pela Ballia le1· o pl'irneii'O •u·ligo desta lei 
aehará a raz:!o do mou :u·gnrnenlo. 

O Sn. Z.\CAUIAS vai 1:1; esl.:i e:it.ud:uulo, re
pete, o r~:·oj••clo antes tia nlodilicat'<lo IJLW sof
freu no seni11lu. Anl.es desta, o pro,ieclo l!·uzia o 
t.e•·ro como !Jase do toda elei~~o p1·irnal'ia c sccun-

O Sn. SILVEIRA Lona :-Apoiado. 
O Sn. ZACARIAS : - Sobre isto não 

duvida. 
pódchaver 

O S n. Su.vEIIIA Lono : - E' o qne se tinha em 
vista. 

O Sr1. ZACAIUAs :- Justamente; era promessa. 
O Sn. Sn.viHIIA Lona: - Apoiado; o nome da 

cousa é sophisma mesmo. - • 
O Sn. ZAcAII!AS diz que o senado discutia a 

maturia, não achou a falta, que lhe attl'ibue o hon· 
rado marquez, de não haver providencia so9rc. a 
elekiio prnnaria de eleitor especial ; não attriiJUIO 
ao Óutro ramo do potler legislativo a imbecilidade 
de p1·opôr uma reforml, esquecendo-se da :1. 11 base. 

O SR. PallPEU:-Apoiado. . 
O Sn. Z,\CAmú:- Portanto, o projecto en.tro.u 

aqui e foi consitlemdo como consagrando o prmc1· 
pio tio te•·oo cm toda a elrição primaria e sccun· 
daria. 

O Sn. Su,mmA Lono:-Apoiado .. 
O Sn. ZACAII!.\S :-0 nobre senador por Minas 

Ge1•aes apresentou uma eml!mla sobre eletç<iO secun
daria de seuador o consi1lente em eliminar o § 22. 
Eliminou-se o tc•·co da eloir:<io secundaria; o mais oí 
o que tiuha vindÓ. • 

O Sn. StLYEIIIA Lono :-Apoiado. 
O Stt. ZAnARIAS diz que, elimiuando·so o ~ ::!::!, 

nfw se motlilicou a base contiola no § !l"; wio se 
disse palavm, e vejam-se 110 cnt:IIIIO as c?nse
(luencias que o govemo e seus mmgos Icem tu·ado 
<essa oliminnf~:ío. 

Acamara vltalicia, repele o oraolor, eliminou do 

l
lrojocto vindo da c<llll:tra o ~ 22, e, voltando vara 
:l o projomlo, algnem allegou <Jllll no n. 1 do ~ 21, 

em 'J"C se faz rdet'CI!•:ia ao ~ lt", h:ll'ia .lllllll l.ac.una, 
'l"'l devia ser suppl'l!la; <filO ora prectso rclei'II'·SO 
t:unucr1r ao ~ 9". 
· O Sn. Su,vrmiA Lona :-0 relator da commis~<lo 

explicou assim. 
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O. relator da commissão, diz o orador, declarou 

q_ue. a~omissrro do § !I" na referencia nao tinha 
s1gmficaçrro alguma. 
. O Sn. PoMPEU :-Estando presentes quatro mi

Se prevalecesse a rnz:lo allegada de connexão, 
uno so admittiria essa tlisposição quanto ás solo 
provincias. 

O argumento de connexão parece nenhuma con· 
nexão ler com a mal(!ria (Apoiados). Podem as elci-

. o Sn. ZAcAniAs :-Estando preseJII~s qJt,•!t·o mt'. çties primarias ser o producto do voto incompleto, 
mstros. · " como 1lispae a lei, e todavia serem os deputados 

mstros . 

O Sn. SILVEIRA Looo :-E vota mm neste sen· 
tido. N:to peccam por ignomncia. . 

O Sn. ZAr.AnrAs :-Mas quaes são os motivos 
allegados pelo honrado marquez de S. Vicente? ... 

O SR. ~unouEz DE S. V1c1:NTE :-E o do n. i" 
deste artigo no § 2l. 

O Sn. ZACARIAS:-... Quaes as t•;tzGes allngadas 
pelo nobre marquez de S.Viernto, pelo Sr. barão de 
Cotegipe, pelos Srs. Cunha e Figueiredo eFemandes 
da Cunha para mostrar que esta eliminaç:to, conccr· 
nente aô terço na elei('ao secundal'ia para senador, 
fez com que desapparecesse a base do temJ na eleic:io 
primaria? Disseram que a base do §9" e:~t:l conn!Íxa 
eom a matel'la tio § 2::1, isto é, com o ter~o naeleim1o 
secundaria, e qne portanto, efiminatiÔ o terr.o ·na 
eleio.ão secunda_ria, yirlual c ·implidtamente "ticou 
motlificada a dtspost(:5o do § 9", no que toca ao 
terço na eleição prirna1•ia, ou por oult•os te1·mos não 
comprehendem SS. EEx. como haja eleir.ões por 
terços na Jll'imaria, desde que caducou o • systema 
do terço na eleição secundaria. Esta é a causa tle 
todos os erros que a discussão tem manifestad~. 
~ão ha tal eonnc~;1o entt·e o terço da elei('<ío prima· 
l'Ja e da secundana, de maneira que nilo possa man· 
ter-se na primant, se caducar na secundaria. 

011 Sns. NuNEs GoNr.AJNES E Su.vEIRA Lono : -
Apoiado. • , 

O . Sn. ZACARIAS entende que não ha replica a 
este argumento. . 

O nobre senador por S. Paulo reconhece que 
o § 9• tem a base 'do terço para eleir.ão primaria de 
eleitores geraes. ' 

votados pelo voto completo. 
Alguern disse gue o eleitor tem de votar para 

assembléa provinctal, e que foi por esse motivo que 
se mandou quo na eleição primaria para elritor ge· 
ral se observasse sempre o yolo incompleto. 

:Mas póde·se bem comprehen?e~ eleitor !:eral, 
que não tenha assembléa provmctal, cm cujos 
membt·os vote. Supponha-se que prevalecia a idéa, 
pela qual tanto pugnou o nobre senador o Sr. Oeta
viano,. de ter o município neuf.r? seus deputados 
espectar>s. Se fossem dous, na eltltç:io sec~Iaria o 
voto seria complef.o. Temog, pois, cm nosso ma· 
chi.nismo constitucional a hvpolhesc possível de • 
elmtOI'es de deputados geraes,. que nao elejnm 
membros do assembléa provinci? 1• 

Outro argum~nto em que muito'r<~sistem os nobres 
defensores da carta imperial do Sr. Joao Alfredo 
e ser pA.rfeitamentc inutil o voto incompleto n~ 
eleiç:!o primaria de senadores, desde que é completo 
o voto na secundaria, porque, nesta hypolhese, a 
minoria n:to pódc incluir nunca na lista um candi· 
dato. Dahi concluem a inutilidade e que bem fez o 
regul~mento supprimindo uma disposiça:o expressa 
La lei. 

É claro que n:to ha tal inutilidade; a lei não 
quiz que a minoria, em uma eleiç:io de senador, 
necessai'Íamente mettesse um candidato na lista · 
a lei quiz, antes do tudo, a moralidade da eleição: 
(AJloiados.) 

Quiz ~ue esse terço, que essa pequena porç:to de 
eleitorrs fosse ao collegio eleitoral fiscalizar o pro
ceder da maioria, denunciar os seus abusos. Por· 
tanto, ha muito preslimo na disposição da lei. 

O Sn. SIJ,VEIRA Lona : - Neste caso ha a 
mesma l'azl!o de ser que no resto do systema. 

Ora, dispõe a lei que nas prol'incias que lívercm 
de eleger sómente dons deputados, cada ·eleitor vo
ta•·:l em dous nomes. Eis ahi o voto completo na 
cleiçno secundaria de sete provineias, sendo a elei· 
ç1io primaria ef\'ecluada pelo terço. 

Que alcance, pois, tem o pensamento do nobre 
marquez, quando considera como não existente o 
terço na eleição primaria para senadores, pelo facto 
de ser o voto completo na eleição secund~ria? Pm·· 
ventura, nas sete províncias, a eleiç:ío ó irt"egular, 
monstruosa ~ aJJsut·da? Por que não s~ J'espeitou 
então a inculcada connexão ? 

O Sn. ZAr.AmAs diz que, quando a lei assegurou 
á minoria os meios de mandar alguns deputados, 
nilo foi para que esses deputados fizessem ministros, 
alterassem a politiM do pniz. N:ln ó ·ainda a sua 
vez. Elles toem de servir de mat·lello para que 
como a agua estagnada Mo apodt•eça o govemo, não 
se ~roduza a cot'rupçrr~. . . 

O Sn. MAnour.z DE S. VICJlNTE:-Não púde haver 
terço onde não h a ter~.o. 

O Sn.. ZAC.\IUAS diz que n:to lm tcr~.o ont!o o 
corpo legistatii'O tleclai'OU que não haja. A lei tfe· 
tm·minou que 'no Espírito Santo, por exemplo, o 
eleitor fosso olcilo pelo let·ço, coruqtianlo liYI'SSt~ 
de dat· ''olo cowplcl•J no collcgio eleitoral. A lei 
não commclleu um absurdo, quando recuou ante a 
uocessidado. 

h1s um grande presllmo da mmorta. Já é um bem 
considerava! o.star a minoria prcsen!e, poder de· 
fender o tltrmlo dos ausentes. O elmlor ospecíal, 
1/ue sabo que n:lo vae compor a lista, tom o gosto 
te depor o seu voto a favo1· de um amigo impor
Janto, d~ corrigir os ahusos da maioria do col
logio, pnrque o mal cst:l nos abusos que se fazem 
nas elei('ões. Quem esl:l de cima n:io atlendo a 
quem csltl debaixo. A presença tia minoria trm, 
pelo nwnos, a vantagem de ofll•rccor teslnmn· 
nhas, qno vrriio a que hora começa c a que hora 
termina o acto cleitoJ•sl, e assim urro aconlccer:l que 
se apurem milharüs de listas em brt~vcs minutos. 

Como s~ diz, pois, que o elcilor, uma ve~ que 
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não póde constituir o terço na eleiç~o •. não deVtl 
apreciat· o vot_o qn~ deu, e que ?. voto tncompleto 
na eleição prtmtll'tfl ncro é de ~hltdade ? ~as sup· 
ponha-se que o numero de elettor~s e~pectaes da 
minoria tl consitleravel, em~ot;a m1o donu_ne os dous 
terços, mas que nos dous terços se ma~tfes_ta urna 
diHsidencia. Então podem os da mmor1a ver o 
s~u candidato triumphar. · 

NestH caso, a ulílidade da minoria representada 
no eleitorado ningucrn dirà que deixe de sc1· 
effiea1.. 

O terceiro argumento adduzido pelo nobre mar· 
quoz e seus amigos vem a _ser ~ que se tleduz ~a 
redacção do § 21 n. i; fo1 aln que se descobr1o 
o que se chama /acm1a ou la1tso. 

O m·giunento de lacuna, de lapso, não t_em fun
damento senão no n. i do § 2~, o qual d1z :, " A 

· orgtmiz<tção das mesas parocluacs para eleitores 
cspeciaes, ~ ~rdem d~s tra~alh_?s e o modo de pro· 
t:eder ti cle1çao de el01tores. serao os mesmos esta-
belecidos no § /1" deste arhgo." . 

O Sr. Cotegipc leu o~ 11", que d1z: "As mesas 
1las assemblilas provincii1es serão constituídas do 
morlo cslahc)cddüiJesta· lci,art. i"eseus §§ 1• e 3•., 

Dizrm elles (lendo): 
" § i.• Na falta de eleitores, por ter sido annul

lada a eleição da lt•gislatnm cor!'ente, .não se haver 
tlfTectuado a eleição, ou não esttver approvacla pelo 
poder em~petcnte, serão convocados os da legisla-
tura anterwr. " . 

" § 3.• No impedimento ou falta. do presJdente 
tia junta parochial ou d_os seus ~u~s!Jtutos,. os me· 
sarios elegeri!o dentre s1 o pres1dente. " 

Eis os §§ i• e 3" do tu·t. i", a que se refere 
0 § ~", e quê tarnbem é rc~eritlo pelo n. t do § 21, 
tt·atanuo somente da 01·gamzaç:1o das mesas. 

Mas antes de tudo, o orador quer oppor um 
obiee ~os sophismas da Gavêa. (Risudas). Antes de 
tudo; esta redacção, à cuja sombra tem queJ•iqo 
tornar vulto o lapso, a lacuna, esse par~grapho veto 
tia camara tal qual. . . . • ~ 

Se boje porque supp1'1m1o-se o § 22, a wdacçao 
dou. 1 d~ § 21 susc1ta duvida contra a ~ase do 
terço contida no§ 9•, lambem a.m~sma duvida. nas· 
tlel·ia sü o ~ 22 nt1o fosse suppr1m1do, do so1·~e qu•' 
a sUJlposta má redac~üo do n. { do § 2t da!'l:t a~o 
para !lizm·-se que o § 9" m1o enceJ'I'ava provHlencHI 
solll'e o terco na elei~tlo primtH·ia tio senatlor. 

No pcnsâr tlo orador o n. i do ~ 21 n5o pres· 
ta-se a arguic:1o de lacuna nem de lapso. Elle re· 
fel;e.sc sómmÍte ao § !1, assim como c_stc aos.~§ 1• 
o 3• do art. 1•, sú na parte concernente a orgmuza~ão 
das mesas paroehiaes, como para de~htrtu• que os 
tJleitores especiaes mlo toem que tomar pal'le n~sses 
trabalhos. No que toca ao lerr.o na cletç:lo pruna· 
ria, a ref•ircncia era perfeilamenle escusada 

E, neste ponto, p1·otesta o orarlol' cont1·a a sem· 
cercmonia com que o honrado m:ll'quez. abusa~uo da 
sua posiçao littcral'ia c juritlica, disse~ propos1to •!e 
laeun:t: "A culpa é da camara que levwnamcnle dm· 
xou de coit.li~n:H' uma disposi~:1o oxpressa sob1·o o 
terço na dciç:1o Jli'Íu•:u·i:l; a culpa e tio senado, é 
de.lotlo o mundo ; todos st1o culpados, menos IJUC~n 
mora na Gavea ou é columm\ do f!rmamcnlo I· «POis 

o nobre senador lança a accusaçilo de n~gligencia 
ou ignorancia ti camara tem pararia o· ao senado ... 

O Sn. ~!AIIQUEZ m' S. VICF.NTI': : -Nilo disse isto. 

O Sn.ZACAJUAS diz que o nobre marquez fallou de 
modo dosait•oso ús duas camaras, suppondo que a 
lacuna quo o governo preencheu, é producto do 
deswido c ignorancia tlos lngis/adores, que o Mo 
remerliaram em tempo, dando assim Jogar a que o 
governo inserisse no m·t. 12rí do seu regulamento 
a clausula que disp~nsou na elei\1ão primaria para 
scnadOI'CS o voto mcompleto. 

A vei'C!adc, porém, é que nenhuma das duas 
camaras foi descuidada e que se alguem dormio n4o 
foram ellas, foi o nobre marqucr. de S. Vicente. 

Mas ha um argumento muito singular do nobre 
senarlor, para o qual pede o orador a attençiio do 
senado, notando-se que todo o seu discurso cstà 
neste sentido . 

Pede a attenç:to do senado para este grande argu
mento, que na verdade é capaz de sustentar um !Ir· 
mamento. Diz S. Ex.: 

" Eu discutirei como entender mais conveniente. 
Se a disposi~ão qu~ viera na primeira parte do § 22, 
Oito fosse _supr.rimida, poder-~e-ia pre~nnlir que na 
eleimto prunarm devesse .a hsta ser mcompleta. " 

ric n,aneira que o voto incompleto na eleição 
primaria vinha como um appendice mys!erioso, 
preso ao § 22 ; _do sorte gue, logo que cahio esse 
~laragrapho, de1xou d~ haver a presump_çt1'?. Se 
ficasse o § 22, presum1a-se, por coherencta; não 
estava o preceito claro, p1·esumia-se súmento, e 
como cahio, cessou a presumpç4o I 

Mas o § 9• lá es!:i protestando contra este so
phisma, h\ e.td bem claramente estabeJer,ida, em 
Jogar competent~, a base do terço na eleição prí
maJ•Ja para $en.1llor. 

Temlo faltado das colnmnas do firmamento, se
gundo as allusões do honraria senador por Minas 
Ocraes, o orador que I' indagar quem foi o autor, 
quem foi o primeiro que se lembrou da connexffo 
para desapparccimento do § 9• com 11 suppress[& 
diJ ~ 22. 

OndA se chegou a esse resultado? No conselho 
de Estado. · 

Nt1o é o orador detractor dessa instituição, antes 
a •·cspeita muito; maR, desde que leu uma con
sulta do conselho de Estado, declarando que nos 
Abrolhos não appa1·eeiam bal~as, e essa r.onsulta 
ora assignada por Ires notabilidades. 

O Sn. PO)!PE:U:-EI·am columnas? 
O Sn.ZAC,\II!AS responde que sim .... desde que 

Icn essa consulta declat·nmlo contra a ''nrdade dos 
factos (e as baleeiras do Caravellas eram numerosas) 
cjue nos Abrolhos lllio appa1·eciam balêas, quando 
e/las almndam ali i em temJlO propdo, !icou o orador 
de soLI'lmviso contra o conselho do E!'t11do, o qual, 
ou por falta 1le tempo ou por muito tralmlho, ar.re
senla tls vezes pa•·ecei'CS que paroeclll verdnrleu·os 
esquecimentos. 

O Sn. Sn.VI>IHA Lono:- Que inju,li\la ao• ~es· 
cudorcs ! 
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O Sn. ZAcAmA~ :-Pescadores em larga escala. 
O Sn. SILVEIRA Lono :-De alto mar. 
O Sn. PoMPElu :-De baWas . 

nistro do lmperio nlto devia ouvir somente uma 
secçffo; devia ter consultado o conselho de. Estado 
pleno. 

O Sn. ZACAiliAS diz essa consulta que o almi· O Sn. CUNHA E FIGUEIREDO :-N~o havia tempo 
J'ante Roussin, passando alli em certa época, vi c O Sn. ZACARIAS diz quo havia tempo, e se nll 
somente tartarugas e nlto achou nenhuma balêa. houve, a culpa foi do govcmo •. 
J.ogo, concluio, a consulta : nunca se enconll·am 
ball1as nos Abrolhos 1 . O Sn. CUNH.~ I~ FmUEiilEoo :-Era preciso .tempo 

Foi aBecr.ão tio conselho de Estado quem mo ti vou para a organizar.ão definitiva <lo regulamento e para 
a violação Íla lei de 20 tle Outubro do i87ti, sendo mandai-o imprlmir. 
relator o Sr. viscomle do Bom Rohro. · O Sn. ZAc,\RIAS diz que a lei tinha a data do 

A secção apresentou o seu parecer em 9 de De· 20 de Outubro de 1871i. Passou aqui cm Setembro· 
zembro e compunha·sc elos Srs. Bom Retiro, Muri· veio da camam com a certeza de que t•aras mo: 
tiba c Rio Branco. O Sr. viscontl•J tle Mm·itiba elificações podiam apparecer. Logo devia o governo 
votou com o seu collcga relator e foi com esses ap1·ossar·se c aproveitar até a presença de muitos 
votos que se conformou o nobre ex-ministro do lm· membros do parlamento, que estavam ainda na 
per i o para revogar no regulamento de i2 de Janch·o Côrte. 
de 1876 o § 9• da lei de 20 de Outubro de 187ti. Podiam ter feito o regulamento com ànteceden· 

Eis a pergunta que o nobre relator formulou: cia. Mas assim nllo qmzeram; e e1n Dezembro o 
" Nilo sendo por voto incompleto a eleição de Sr. visconde do Bom Retiro, que se preparava para 

senador, mas, nada temlo a novíssima lei disposto v~r o Oriente e verificar palmo a palmo a e:<lenslio 
quanto aos eleitores especiaes dos senadores no dopalacio de. ~riamo, foi chamadl) ás pressas para 
toeante ao systema a se~:uil'·se em sua eleiç:io, dar a sua O)lllllfio . 
devem esses eleitores ser eleitos segumlo a regra Entretanto S. Ex. teve conh·a si o eluminado pa· 
geral lambem por voto incompleto? " · l'ccer do nohre Yisconde do Rio B1·anco. 

Ora, já se v~ que a pergunta funda-se na suppo· O Sr. SrLI'ECLlA Lono : - Que fez com que elle 
siçfio de que não ha na lei disposição oxpress:~ sobre ncro appareecsse mais aqui para votar. 
o terço na eleicáo primaria; e o senado vio que c 
expressa essa ttisposir.:lo, que ella existo formal· O Sr. ZAcAnus accrescenta que o parecer do 
mente no § 9 do art •. 2~. O nobre consultor que nobre visconde é luminoso; considerou elle ·a 
formulou tal duvida, é o proprio .que. reconhece quesúto por todas as suas ·faces c opinou com 
quu essa regra existe. Diz clle : u'!'a· proficiencia completa. Se o publico exa· 

«Devem taes eleitores (os eleitores e'pcciaes) ser mmar esse trabalho, ha de perdoar uma certa parte 
eleitos segundo a l'e[/i'U geral, lambem pL•lo voto. das lacunas. e lapsos do nobre visconde do. Rio 
incompleto ? ,. Branco e d1zer que nesse momento estava Illu· 

Logo, ha uma regra geral, e se o § 9.• dissesse minado e não podia oppür consideraç/Jes mais 
somente respeito á eleição para deputados, se Ira· procedentes do qu~ aquellas que olfereceu contra o 
tasse somente de eleitores geraes,' nfio havia reg1·a,.~ relator, o Sr. VIsconde do Uom Retiro c o outro 
ger~l ;. era um preceito apenas para certa parte do sou collcga. _ , . 
eleitorado. Mas se se ~~onsidera que ha uma reg1·a O orador nao deseJa fat1gar o senado lendo esse 
geral dominante e pergunta-se se po1· ter cabido o p~rccer, m~s ach~-o completo c tligno elo um esta· 
~ 22 devem ou nílo ·os eloitorcs ospeciacs ser no· ihsta e1ue tmha · tido pa1·te na adopção da medida, 
meados conforme a regra geral, segue-se que se re· e c~nsHlor~u a materia por todos os .fados. 
conhece que ha essa regra. Foi o que fez o nobre E todavm o nobre VIscomle do Rw Branco des· 
visconde do Bom Retiro, e todavia aconselha que o app~receu do senado. O orador, que cst:i tlisposto a 
regulamento allerasse a regra,. como se não exis· clogmr:o seu lrahal ho, nlto o ·está para relevai' a sua 
tisse 1 a~sencm; se n~o está doente ~u~a fmq.uoza; o nobre 

O governo contentou-se com o parecer do vtscon~o do R10 Branco dev1a VIr aqut zelar sua co· 
Sr. Bom Hetiro, a que deu adhesão o S1·. visconde he1·onc1~ e defender a sua ~bra. Era ele sou inle· 
tle Muriliba, o fez obra por ello. resso hrar as consequencms elosse parecer, e 

Em maleria tlto gravo quando se tratava !lc vem a ser : qno o Sr. Jo:io Alfredo Dilo póde 
saber se, por um regulam~nto, era possível alterar entrar no senado desta vez .. Mas não 9~iz f~rir um 
um p1•eceito de lei ou, como e\izcm os nobres ~mtgo . e collega do s~u ultimo ex-mm1ster10. Isto 
amigos tia nova doutrina da alchimia, se havia 1m porta uma floaqueza tmperdoavel; desgosta ao Ol'a· 
uma lacuna a supprir não era bastante ou \'ir a dot• não VÔI' na casa o nobre visconde ptll'il sustentar 
opinilio de um1t simple.~ secç:io, devia ser ouvido o a sua opinião, clle que estava nas. circumstancias (le 
conselho todo. Esta coi.tsulta não tem l'esoiU\~iio... da1· o seu voto no assumpto ma1s do que o nob1 o 

O S S T l 
. t. s ex-ministro do lmpcrio o o S1'. Muriliba, porquo 

n. n.vmnA. Lona: - om 0 0 gove111o 10 ora o pae da medida c a protegia com a sua posi· 
mozcs. ç:1o superior no ministorio. 'fllllo isto, porém, 

O Sn. ZACARIAs acci'Osccntn: tomlo o govcmo tlosprezou, quiz ser favomvel a um amigo, Mo" 
Iro~ uwzes. l'ctloclinllo quo este era o caso cm que devia dize1· 

Mas, ropoto, om maioria tão graYc.o uoLro ex-mi· ·-amigos amigos, ncgocios publicos ll parte. 
YQJ:., I 20 
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O orador l1a de votar contra o candidato e contra 
os quatro que se seguirem muito tranquillamente, 
ainda que qualquer deJJes fosse amigo como um 
daqucllcs que .. mais présa nesta casa. O orador 
não lhe tlana o ab!'aço da entrada, porque cm se
melhantes casos a lei est:í primeiro ejue tudo, 
c aquolle que foge de sua responsabilidnt e descon
ceitua-se ante os proprios amigos, que lícàm tendo 
em pouco valor a índependencía de seu cal'acter. 

O orallor não piíde terminar esto discurso sem 
considerar um topico do quo proferia o nobre mar
quez de S. Vicente-. 

" Fallaste ao contrato, porqoo vos 1lou minha 
protecção em Iaos e taes hypotheses." Ora, é força 
d~ imaginação, essa que !ovou o honrado marquez a 
suppor cada senador, debatendo um contrato com 
a constituição. 

A consti tuiç~o, se o querem, ll um pacto funda
mental; mas os senadores o deputados silo manda
tar i os da nncão, não vem fazer contratos com a 
constiluic:lo; ·o senador ou o deputado obriga-se, 
por juraincnto, a defender a constituir.:to, não faz 
contrato algum com ella. N11o se desrespeite a con
stituiç11o, suppondo e1ue se póde contratar com eiJa; 
a constituir.fio está acima de contralús. O senado 
esl:í obrigádo por juramento a respeitar a consti
tuicão e este juramento é aquelle que o orador quer 
CUIÍlprir, dando o seu voto contra o Sr. João Al-

Disse S. Ex. : " O regulamento do governo, 
ainda quando não tivesse seguido o melhor expe
' diente, er~ obrigatorio nos termos da nossa lei cri-
minal ar!. {~3. " · 

O senado sabe quaes s:1o os expedientes que 
lembrou o honrado senador no seu discurso. O 
primeir<l disse que era in~lez : nfio havendo dis
posir:lo expressa na lei, d1r. S. Ex., os inglczes 
voltám :L lei anterior. Um vez que a lei de !.87() 
não ora expressa, o governo clcvm recorrer :í lei do 
184ü1 ~no Jüra d~rogada. <! . segundo, expediente 
l'OilSISIIa cm óXUUllllar O esp!l'l!O da }C!, 

. ~Ias o governo preferia recorrer :í lei morta e 
não se .deu ao trabalho ele consultar a letlra c o 
CSJlirito da lei vigente. 

Disse S. Ex. : crAinda quando o governo seguisse 
. o pcior expediente, o rcgnlamento era obrigatorio 

em face 1lo art. !.113 do codigo criminal." 
Este artigo eliz : 
" S:lo ordens e rcquisir.ões illegaes as emanadas 

de autoridade incompetente . ou destituída~ das 
solernnidatles cxlernas necessarms para sua validade 
ou rnanifcstamcnte contrarias as leis." 

Ordens cmanatlas do auto!'idatles incompohntes 
ou destituídas de solcnmidades lcgacs c contrarias 
:ls leis s:io ordens illogacs. Mas a quest:lo é um 
regulamento que 1lespreza um preceito expresso 
da lei. (Apoiaâos.) 

frello. · · 

O Sn. Sn.VEIRA Lono:-E que clles calcam aos 
pés assim como tudo mais. Que c~emplo passa a 
dar ac paiz o senado I 

O Sn. ZAcARIAs pede permissão ao senado para 
considerar a posicilo desta casa. nas duas hypo
thescs de roje~çllo ·da carta imperial ou da sua ap· 
provação. 

Se approvar-se a carta imperial, entm pot· essa 
porta ... 

O Sn. SILVEIRA Lona:- O cardume . 
O Sn. Pol!PEU:-Saltando por cima. da lei. 
O Sn. ZAc.wtAs:-.•. um candidato, que mais lar· 

de poderia entrar de cabeça erguida sem violação 
de lei. (Apoia.dos.} 

O governo tl competente Jmra expetlir regulamento 
e instrucr.úes 1lestinallos :i boa execur.ão das leis, 
mas é incompetente, e1uando trata de éxpedir regu
lamentos e instnwr.ües, r,ar~ 1!llÍ execução 1la. lei , 
para o h·iumpho llo pt'lllCipiOs oppostos aos que 
est:io nclla. A lei, no caso vertente, queria o torr-o, 
como o orador "tem dcmonstraLlo, na eleição prima
ria, quer para eleitores do sena~o, quer r,am os da 
outra camat·a. O regulamento thspensou Isto : esta 
OI·dem não é contraria :í lei expressa~ 

~Ias elle entra agora contra a lei, e isto não é o 
que mais incommoda o orador, mas sim ficar fir
mado no paiz·este principio do direito publico ot
tomano,-que, desde q.uo o _governo estab~Ieec uma 
regra, qnalquet'l{Ue SOJa, amda. contt·a le1 exp~es
sa, se ha de obedecer por força. Qnasquerque sejam 
as razões l'!ararnentcadduzídas contra o I'egulamento, 
foi eleito o Sl'. João Alfredo; logo, entm o S1·. João 
Alfredo, porque o governo dou-se ao trabalho de 
fazer para o candidato um regulamento I E' muito 
isto. A quest:lo de individuo é nada, mas a qucsl!to 
de principio vale muito; veja o sen~do que se inyo
ca, para l'cpellir toda censura :í eleiç:to, este prm
cipio: - " houve unr decreto do governo, quaes
qucr que sejam os seus defeitos, é preciso com
pril-o, " 

O orador ficou abismado com esta citação do 
r.odigo ci·iminal ; n:io qucl'ia examinar quacs os 
:n·tioos do codigo cl'iminul cm que estão mcm·sos 
os 1~bres ministros; e rensou que o nob1·c mnrqucz 
n:to o fizesse. Mas S. Ex. disse que qualquer que 
stJja o dcfeilo do regul:uncnto, é ohrígatorio, :1 vista 
do nrt. H3 que o ~ondemna I ~ nobre marqucz 
nesta cita!,,:to é exccnll'ICO sem sm· mglcz. O senado 
lm dt! se lembrai' tlo dialogo que o nobre manrucz 
simulon etili'e,os senadores c a constituirão. 

O stmadot', diz S. Ex., for. um· contrato com a 
oonstiluiçiio (mio sabe o ~ra~lor cm lJ~e cinta), c 
quando stJ desvia, a consttllU(Jão, pelo écho das 
JllOnlanhas, 1lir.: 

O SI\. SrtvEIRA Lona: -Isso realmon!o o difficil 
elo aturar-se. 

O Sn. ZAc,tniAS diz que, suppondo a l'ejoiçilo, que 
é a. hypothcso cm que o orador se colloca volunt~ria 
o sati'st:ttoriamcnto, n[(o se Ihz mal a nenhum m· 
divhluo de mc!'ito reconhecido; o Sr. Jo:1o Alfredo 
havia de sei' outra vez candidato irnmctliatamente 
e, lendo muitos amigos ... 

O Sn. Sn.vErnA Lono: -E montada a mnchina 
como se aeha. 

O Sr. ZAcAnrAs :-... voltaria em breve; mas cl 
certo que :tlguns candidatos dos actnaos dogisliriam 
(apoiados), porq~e aproveitaram o JlOI'iodo da au-
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~onda do guardião para apresentarem-se canditlatu· 
ras, em que é imposs.ivcl que o guardião, estando 

, no convento, consen!isse. 

caos, porque a mnleria ti de uma import.ancia a meu 
ver [J ui elevada, como já fiz notar no meu primeiro 
discurso. 

O Sn. F. OcrAvi,INO :-Salvo se I10uvesse incon
sistencia da parte do proprio gnartlião. 

Quando se tratou desta maleria, na discuss~o desta 
lei que hoje apreciamos; com rclaÇiio à eleição de 
senador, eu disse deste lagar que se attendcssc bem 
:ls emendas que se iam fazer, porque C\1 receiava do 
regulamento do governo. 

O .Sn. ·ZAcAnus comprehendc, pois, que dos 
cinco algum teria receio da repetir-ão .•• 

O Sn. SILVEm., Lona :-Mais de um. O Sn. F. OcTAVIANO :-E' verdade. 
O.Sn. ME'NDEI nE AtNEinA:-Aqui se me asso· 

O Sn. ZAcARIAS : -. · ·mas é em auxilio destes gurou que sendo a emenda do nolirc senador pot· 
que o senado deve ir? Não. . l\[inas Geraes, o Sr. Cruz Machado, relativa t:io 

Quanto aos IJons, quanto aos do merito real, a sua somente :llista triplice de senadores, nenhum receio 
candidatura será cer·ta cm outra opportunidade; poderia haver porque se conservava o restante § 22 
haver:í demora· de alguns mezes, de um anuo, mas que, ao depois se tornou 2:1, no mesmo esta1!o em 
seu merito ha deafinal sobresahir. Agora, se os ou- que viera da camara dos Srs deputados, e que por
Iras desapparccercm com a cessar-ão da interinidade, tanto podia estar tranquillo. Nilo menos -do dous 
se não tiverem qualidades para obter a approva- nobres senadores me asscgm·áram daquclle lado 
iíll:o do guardü!o, nada se perde com o 1lesappareci- · (apontaudo par:a 0 lado da opposi!:iío) que a esse 
incuto de!les. Os de merito, repito, hão de voltar·; respeito não deveria haver receio i. mas o !'esul·. 
a demora seria pouca. . tado mostrou que cu tinlla razão: tmha f.revtsto o 

Mas qual é a posiçlío do senado cumprindo nesta :nal, c infelizmente não consegui impedi ·o. 
emergencia seu dtver ? E' gloriosa ; i!eixa de ser o nobre senador pé:J Ceará, meu visinho, o que 
manivela do governo e torna seu nome mais res- nesta quostã~, eu o sinto, esteja t:!o ~ilencioso, m:L· 
poilado e mais querido do paiz (Apoiados). nifestou na dtscussúo os mesmos recews e até pedro 

Se este corpo n:lo é urna scntmella da consli· IJUe na lei se consignas1 ·lisposigilo, afim de· que u 
tuiçilo, se elle consente i1_npassivel que o ministro, regulamento não podessc considerar-se irrcvogavel 
que mal- estudou a materra, consultasse <ls pressas sem que o corpo legislativo o approvassc. Pe~o li
a um itinerante, que, ao ar·r·umar as "'alas, lavrou cen(:a ao senado para ler algumas palaYras tlosle 
esse famoso parecer, se o senado não ahe resistir a honrado senador. 
isto, é digno do desprezo.·· , Diz 5. Ex. referindo ~e ao art. ~" da lei que man-

O Sn. F. OcTAVIANO, _ N:!o m razão de ser. dava col!igir as disposi~aes da lei anterior Llo iB~ü, 
1 que não so considerassem revogadas : . . 

, O Su. ZACARIAS:-' ... não tem, flzilo de ser, quer uEu entendia que nós dando ao governo o du•eJlo 
.. confundir-se cóm delegados e su 1delega~I~s, que, do publkar por decr•tJl~ todas as disposições, que 
Jpara procederem, olham para o chefl de pohcra como ficarem vigoramlo cmrc la~ão ao processo eleitoral, 

aquelle que os póde fazer demittir. devíamos todavia sujeitar este tlecrolo do governo 
o Su. SARAIVA : -Do cru o serve <L vitaliciedade? rl approvaç.ão do parlamc!lto ; por ·quanto, Srs, · 

estou acostumatlo a ver muttas veles certas exor-
0 Sn. Pol!PEU: -Não serve de nada pam corta hilancias da parte tio nosso poder o:.:ccutivo, ll 

gente. · · · como el!o t! que tem H. for(la, seus actos, quando 
O Su. ZAC.\HIAS declara que var.~ ·si não é objecto apparecem, são inteiramente executados .. 

de duvida; vota contm a carta rmperial do Sr. João . " Tenho presenciado já viola~aes do leis a res
Aifredo se~ a menor desafei~:rro pessoal, ó só cm peito. 
rcspAito aos bons princípios constitucionaes, de " Nós todos temos consciencia de '1Ue o passado 
que se considera defensor como parte do senado. gabinete, tendo sido autorisado a revê!' c. :cgula
(Jlfttilo bem I Muito bem I) rnento de custas· subsistente no lmporro, '1.~0 só 

n 1!11•. lllenclel!l ele .Umeld1u-Sr. presi
tlcnlc, vejo que o senado se acha com disposit:tics 
de pOr termo a este debate; entretanto cm vistiL do 
que so tem dilo nesta sessão, em IJUC fui obrigado 
a tomar parle pelas circumstancias 1lc que dei no
ticia ao SIJnado, vejo-me .hoje lambem na obr·ig:L· 
1::ío de fazer algumas consHleral:ues sobro o que se 
disse em resposta aos argumentos e :ls reflexões quo 
oxlr"'i sobre esta importante maioria, 

" nobre senador por S. Paulo, o Sr. marqucz do 
S. Vicente, disse-nos quando lomou parlo nesta dis
cuss:To, quo nós deveríamos discuti!-a eom candu· 
ra, isto é, com animo bom disposto o recto, afim tlc 
podermos reso!ycl-a do um modo justo e o mais 
conveniente ao pai~. Estotl nas mesmas disposi· 

desempenhou mal esta jllll'ÍhV~"i!O, que nós lho 
tínhamos dado ....... 

O Sn. Fwumrv DE MELr.o:-Apoiado. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA ( coutinua · J a ler): 

..,. .. , como lambem tmtou do vir .r ler" que os· 
lavam subsislimlo. " 

Portanto o nobre smw-' ~ pe' -::earü, que acaba 
de me apoiar, previa, c01110 , ca~os !Ta mesma 
ospccie dos que estamos lamenmirdo. 
l~u para poupar ao senacl~ mais u.m .exam9 so~re 

o parecer· da i!!ush·o commtss:io, hrnrlar·me-hct a 
fazer duas ohserval:c'ies sobre osle parecer. 

Em primeiro lagar, que o nohro relator· quo se 
mostrou neste parecer tão empenhatlo cm manter 
esta disposi11<<o que o sona<lo na o tinha approvado, 
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e nem acamara dos dcpulat!os, era cm 1875 um dos. n~ eleição, ficanclo inteiramente suppt·imido o resul-
maiores propugnadores da doutrina opposta, c ate lado de sua votação. . 
posso dtzcr. que ia muito além, sobre tll(Jo na Um dos argumentos a quo m~ts. força p~receu 
questão sujetta, tio que aquelles mesmos. que sus- t!at· o nobre. senatlor pela provmcta do Hto· do 
tentavam à doutrina do projecto que nos rernetteu Janeiro, relator da commissilo, e hoje sustenta 
a camara dos senhores doputatlos. doutrina tltversa tl tle 1875, é que o ter1~o é inutil 

Vou ler uma parte do discurso do nobre vis- e póde prestar-se a tmnsacçaes vergonhosas, cont~a 
conde do Hio Bt·anco que em, pode-se dizer com o um membro que a maioria apresentasse como•mats 
honrado senador pelo Hio de Janeil·o, relator da haLilitado para octiupat· um Jogar dislincto na lista 

· com missão, irmão gemeo na trucst:1o ; c atú posso senatorial e uma cadeira nesta casa. !\Ias, senhores, 
ainda accrescentar pelas t•elaçües intimas que en- este argumento é dos mats fr!volos que tenho 
tretinham, que o nobre relator· da commissão era ouvido apresentar nesta materta. Pergunto o.u : 
com o· primeiro em tocla a politica o seu {tdus adrnitlitlo mesmo o voto completo, um parhdo 
Achates. Eis aqui o que nos revclQu na ~iscuss;Io em minoria, que tivesse eleitores_ excedm:ttes ao 
tle 1875 o nobre senador por Malto Grosso, que terco ou mesmo dentro do terço, nao poderm, para 
infelizmente tem se auzentado deste debate, não destruir a boa eleição que a maior1a esperasse, 

accumular seus votos em ilous membros da maioria sei porque causas. 

O Sn. ZAc.uuAs:-Apoiado. 

O Sn. }fENDES DE ALltEID.~ : - Dizia S. Ex. a 
respeito da eleição do senado (lendo) : " Esse voto 
incompleto, que adoptou o projecto., deve ser appli
cado á oleicão de senador? Ouvi alguns nobres coi
legas combâterem a applieaç;io do principio nosso 
caso. Senhores, eu creio que ;l elciç;io ele senador o 
principio é mais applicavcl do que ;l elei(:ão de tle
putitdos, como mais de 'ltlllct ve; observou-nos o no
bre visconde de Nitherohy. " 

Citarei ainda uma parte do discurso do nobre 
visconde, importante para o assumpto. 

!\las, Sr. presidente, esta parto eu posso t•esumit· 
poupando assim ao senado a leitura por ser um 
pouco longa. Dizia S. Ex. que urn rios principaes 
argumentos porque sustentava a el_eiçtio inco!npleta, 
;; que tem para o senado grande unportancta, era 
uma circumslancia que ainda aqui n;io foi invocada 
neste debate. 

O voto incompleto forçava os parti.dos ;l escolha 
do seu melhor pessoal, com que tnUJto ganhava o 
paiz maxime em eleiclics do srnado•·: As cunhas 
para violentar a escolha dcsapparccel'lam. 

Sustentavam esta doutrina os defensores do pro
jecto. principalmente os que acompanhavam .o mi
nisterie de 7 de ~farço, que, dado o rolo tncom
pleto, os partidos apresentavam os seus melhot·es 
candidatos, limitados como se achavam a n;to po· 
derem absorver toda a eleicrro, não contando com o 
triumpho completo ; e isto 'jlat'a o senado, como j;l 
notei, era de summa utilidade, visto como, emlogar 
de se apresentar o can11idato proferido, llanqucado 
por duas cunhas, cada um dos partidos com receio 
perder nas lutas, nl!o arriscariam Jis!as triplices 
de completas senrrc com pessoal de merito. Bastava 
esta circumstancia para justificar o voto im~ompleto 
Jlill'iL a elciorro senatorial ainda sem applica(~ão ti 
lista lriplice. 

1\!as, Sr. presidente, esta circumstancia, q~e é 
mui importante, que cm por certo um dos mollvos 
para tornar valioso o voto incompleto-n;1o teve 
mais razão tle sct·, súmentc altendeu-sc tl ot~tt·o, 
isto e, que O pl'indpio da t'Cpl'esentaçao das llllllO· 
rias tomava-se uma inutilidade pam il elei~.ão do 
senado, pelo fado de que a minoria nada ganharia 

menos importantes da lista? E se houver candi
dato da maioria, mas fóra da lista que tenha algu
ma porr.~o de votos que não queira ~lar aos cand!· 
da!os mats preferidos, quem unpedml que a 'uH,
noria descarregue sobre este toda a sua vo!a~ão 7 e 
não poderil assim sem haver o ter(~O ol~n~atortn, 
nulli/ic:1r a elei(:iio do membro qur a mntol'la m:"·' · 
desejar que srja eleito, e votado de uma ma!)etm 
esplendida? Portanto, é esta uma razao que n~o 
tem a meu vec força alguma; c uma razão, permtt
ta-sc que o tliga, frívola; c tão frivol~ que, votan
do-se pelo modo completo, não se vtgora a raz[o 
porque no regulamento se passou de um syslema 
para outro. . _ _ 

Na verdade, Sr. presttlente, essa mm~Ha pode 
sor grande como aconteceu no Rió Granue do Sul; 
se o partido conservador quizesse inutilizar alguns 
liberaes, nada impedia f.tzêl-o, visto como sondo 
a ditl'ernnr.a pccjtwna, e srgundo omi dizer do 20 
votos, na som ma tios votos dos dous partidos, podia 
o partido que pct'licu descatTegar a vota(~l!o sobre 
os dous .colllpanheit·os do heroico marqucz tio , Hor-
val, reduzindo muito a sua I'Ota~l!o. 1 

O nobre ex-ministro do Impcrlo, meu ven.IJmndo 
amigo, ficou mui ·pouco satisfetto com apresentar-me 
eu nesta casa combattendo o re~ularnento que S .. Ex. 
publicou c ot·a se discuto; e dt;se-nos tJUe eu ttnha 
ct:uzado meus ft\gos com os tlos ·nobres sen.adores 
que se sentam do lado da opposiçl!o. Nilo hnha, e 
urro tem raz;to o nobre ex -mmistt·o pal'il ~str~~har 
o meu procedimento; eu fiz ve1· desdi! o prmctpto a 
S. Ex. que um acontecimento, como o que deu 
Jogar ao debate, rrodnziria uma grande imp_r~ss[o 
no paiz c most:t·ct os males que dellc se scgull'lalll_: 
por couscqucncia clesdc o momento cm que malll
festei ao nob1·o ex-ministro n minha disposição, nllo 
podia jamais S. Ex. estranhar !JUO eu vic.sse ex
ptll-a no senado, porquanto nllo era. poSSIVel. cm 
raz;1o do interesse CJtte tomo pelo pa1z, Jlelas ms
tituic~ües rnonarchicas, por esta casa, pelo seu dec~ro, 
pela 'sua dignitlade, que cu deixasse do prommcmr
me com decisão c energia cm assumpto tllo gJ·a.vo corno 
esta: mio foi vontade do augment;n· a nllltc~rro an 
alllicto, não, Sr. prosid~nte. 
· O nobre senador tem pt·ovns exuberantes . c~os 

bons desejos que eu nutri:t tl'l'l'spcito tio sou n~nus· 
terio; o quanto pezar tive pelo modo porque fot Ira-

I 



l 
~·-~ 

' 
·-

. ·, 
I 

l 
'i 

.,,\ 
'-i, 

_lÇ. 

·1" 
''i 

I 
' 

, 
, 

\ 
\ 

-. 

' ANNAES DO SENADO . 205 
províncias do dous deputados, que vinham aul)men· 
!adas com um terceii'D, para que o terço tivesse 
Jogar, ficaram l'edusidas a dons, 

lado; eu desejava r]ue S. E1. fizesse um ministerio 
de que colhesse muita gloria, e nilo tivesse o ro· 
sultado que conhecemos; fiz da minha parle, 
Sr. pmsiàente, aquillo que me foi possível no inte· 
ressc dos ereditos minisleriaes de S. Ex. e de uma 
ad!Jiinistra~:io quo lhe désse nome honroso no nosso 
pa1z. 

. .Lastimava apenas, Sr. presidente, que em um caso 
como o de que tratamos, que nao ó questão propria
~:Iente de hermeneutica jul'idica, rnas queshio de, tes· 
tem unho, o nobre ex-ministro se manifestasse contra 
o que o senado tinha feito, para seguir um:t inter
P.reta('ão que wio posso deixar de considerar argu· 
mosa, condemnamlo-se tmlo quanto se havia delibe· 
rado aqui e na camara tios St·s. depulados, cm 
despJ'?~eito publico e sem vantagims para o nobre 
ex-m1mstro. 

Senhores, a questão, a meu ver, não tom sitio 
po~la nesta casa em seu verdadeiro trrreno; a 
questão arpii nfio e pl'Opl"iamentc de hernwneutica 

' jurídica. Consinta o senado que lhe diga, pois n:lo 
se trata de uma lei antiga a respeito da qual n:to 
se saiba (ofl'erecenrlo a sua letra duvidas) o espírito 
eom que foi discutida e :1pprovada. '1'1·ala-se de 
uma lei que acabava de salliJ', r.ot· assim dizer, das 
nossas m:tos, que tinha mUJto poucos dias de 
existencia ; · por cons,Jquencia nestas condi('õcs, 
quando a quest:io veJ•sava sobre um lapso, ou 
lacuna ·no texto, quo se havia j:í aventado e resoJ. 
vitlo na cam:1ra dos dcpu!atlos, n:io se devia appcl· 
lar para a hermeneutica, mas para o testemunho 
das camaras rerelado das discussões. 

Com esta lransacçilo, portanto, excluio·se o terço 
nas províncias de dous deputados e em muitas 
outras ; porque a proposta do lado liberal para ter
minar a discussilo fo1 que nao se faria augmcnto 
algum. A emenda da redu~çilo á dous deputados 
não veio da respectiva camam, foi feita aqui como 
excepçfio ao principio acceito da represenlaçilo 
lias minori;ls. Depois surgio outra, voio a emend:r. · 
sobre a eleie:Io dos senadores, lambem como ex· 
cepç:io <lqueÍ!e principio, e aliás as circumstan· 
cias para essa emenda não eram tão boas, !:lo favo· 
rareis, como a outra, pois n:to custava nada, por 
amor !lo system:r, era acto ordinario, augmenlar tão 
somente um depui"do em ·cada provineia de dous, 
excluindo as outras por não sm· indispensavel, 
afim de que o numéro ficasse completo para o 
lüi'\'O· Assim rlava-se uma garantia mais ampla 
na eleição rios tleputados, o que não se pMe fazer . 

Ora, 81·. presidente, não se dava a mesma cousa 
com a emenda do· senado, porque tinha contra si 
a ini91'P.oRi~ão, o obstaculo do art. 43 da nossa 

Incommodava-me isto, S1·. presidente, nrro por· 
que a _minha opini:lo não fosse. attendida, o que 
pouco Importara para o caso, po1s não se tratava de 
raciocínios, mas lle factos. O que muito me ;mpor
tava, era que em nm caso tao grave, e de tanta pon· 
dera~ão, testemunhado por tantos e illustres sena
dores e depu lados, facil de averiguar, se pnzesse de 
parte esse testemunho, somente por suscJ!ar-so uma 
duvida, que n:to é duvida, permitia-se que o rliga, 
quando do lado opposlo as razões eram abundantes 
de tal forma, !Jue uma intelligoncia Jucilla não podia 
desconhecei-as. 

E vejamos, Sr. p1•esidentc, se com etJ'eito nfio é 
queshto. do testemunho. No senado, no momento 
em que se discuti:! a lei l'lTI i87li, n:to haviúun só 
senador, com cxclus:to talvez llo uohre cx·miuisti'O 
IJUe estara doente, qne não tinha aqui eomp:u·eoirlo 
para discutir; n:to havia lllll só senador, nlpito-o, 
r1ue nfio estivesse certo qne a eloit'ão para scnad01·, 
somente quanto :í Iisla tl'iplico se faria pelo valo 
complelo, o !JU:mto :í outra parte seguk-se·hia o voto 
incompleto. 

Antes disso convem que cu f:l(':t mais uma ro· 
llexrro. 

O projecto veio con~ seu systenta <JOII1Jlleto pam o 
senado, de act:ordo com o qno so venceu na cama· 
ra dos Deputados. llntJ·otanto arpli, pm· meio elo 
urna trnnsac\':lo do g~veruo com a illusfre opposi· 
\';to liberal, conseg-mo-se o l'esultarlo de n:to so 
fazer um só augmcnto cm dcpul:tt'úes, 1le sorte,t[Ue as 

constJtmção. · 
Collocudas as cousas neste e>tado, voltou a 

lei para a camara dos deputar\os com todas -as 
emendas. Póde-se dizer que alli apenas se fez a 
observação tle que j:í dei conta, por parte de um no· 
bre deputado pelo Ceara, sobre a duvida que podia 
resultar na eletção de scnallor, cm eonsequencia do 
§ 21 n. i do m·t. 2 da lei. Ouvio-se o relator da 
eommiss:to, homem da confiança da camara e rio go
verno e elle mostrou que havia· neste t~xto ape· 
nas um lapso, ·uma lacuna .de pouca importan· 
cia, que não servia pm·a alterar o systema da lei: 
lapso de tal natureza, de tão facil reparaçtio, que a 
propria commissao de redacçao da camam dos !lo· 
pulados o podia corrigir. Ali i, Sr. presidente, não 
so julgou necessa1·io fazer isto, porque ninguem li· 
n!Ja duvida, eorno ao depois mostrarei na analyse 
lia<Juelle paragrapho e do § 4,• do mesmo artigo, de 
qun a ele!ção primaria para senador seria pela mes· 
ma manem1 que a de deputados. . 

Ninguem, S1·. presidente, reclamou n~ camara, 
nem houve replica lia pa1·te desse nobre deputa!lo 
pelo Cea1•:í, que levantvu a quest:to. 'Todos eram 
acconles quanto ao facto, n:to se tornando indispen; 
savel uma solemnc roctilicaç:to. · 

Poi'tanto, era um fact~, lJtie só dependia de teste· 
munho n, conhecida a rerdade; posta om execução 
a disposiçfio legal, n:io era pree1so a hermeneulica 
I(UO tanto se dispondnu para explicar-se uma lei 
moderníssima, que acabava de ser votada; n:lo era 
negt)cio !:to obscuro que demandasse a e:cca1JaÇiio do 
sentido, porque esse om demasiadamente claro 

Estando essa lei rrompta o sanct:ionada, nol.e o· 
senado, um 'dos nobres minisl.l·os, sem duvida o 
mai.s importante o prestigioso, drrois do ~hcfe do 
9abmef.o, encat'l'ega esse dorulado, quo lmha de
!endido a lei na camm·a, para apresentar um pro· 
1eclo de regulamento. I~sso deputado apresentou em 
bt•evo nm prqjccto consignando ·as mesmas idéas 
qnn :.inham si1lo vt•nr:illas na munara dos depu· 

.... --·-
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lados, inclusive a que forma assumpto deste de· 
bate. 

Aqui o nobt·e senador por .Minas Geraés, digno 
i• secretario, que ainda hontem fallou, mostrou 
que a questão vertente tinha sido pm·feitamento ai
tendida o desenvolvida nesse projecto. Eu lambem 
tenho para comprovai-o um exemplar impresso na 
typographia nacional. 

O Sn. F. Ocn11ANO:- Com margem pam se 
fazer observações. 

O Sn. MENDES DE AL~mro.~ :-Exactamente. Como 
o nobre senador ntTo completou a citar.ilo, eu per.o 
licença ao scna,lo Jta.m completai-a, "afim lle que 
possa fazer depois a applicaafío em minha at·gumen · 
tat~ao. 

"Diz o art. !07 desse projecto: (lendo) 
" Na eleição de senador obscryar-se-ha o se

guinte: n. i.-A organizat'áo das mesas parochiaes 
para a eleir.ão de eleitores e~peciacs, a Ol'llern 
dos trabalho"s, o rnotlo de procetler :i elei~ão dos 
eleitores e a constitui~ão dos collegios eleitoraes 
são os mesmos estabelecidos nos capítulos i", 2• e 
3' deste titulo.» 

Ora, vou moslr:u· ainda a parte que se refere li 
este assurnpto. Leiamos o ar! 83, cap. 2" til. 2• : 

" Al'l. 83. Installada a mesa parochial, cornc['llrtí 
a chamada de volantes, cada um dos quaes dcposi
tar:í na urna uma cedula fechada por todos os la. 
dos, contendo tantos nomes de· cidadãos elegíveis, 
quantos corresponderem a dous terros dos eleitores 
que a paroehia deve dat·. E' essenetal a profissão 
do vola,lo. 

tantos nomes quantos forem os eleitores que a 
parochia !ler. " 

Portanto, havia ainda cm favot• da doutrina do 
voto íucompleto, cm primeiro Jogar, o primeiro· 
projecto de 1:egulamcnto, depois. o segundo, que nuo 
póde ser mats claro, e em tercetro Jogar o governo 
tinha aind:~ em JiwoJ' desse testemunho o parecer 
do nobre visconde do Rio Branco, que no seu mi- · 
nisterio havia apresentatlo a lei, a ltnha sustentado 
aqui, no senado, em discursos, dos quaes ainda ha. 
pouco ex:trahi um paragrapho. Em guarto Jogar o go • 
vemo consultou, segundo ouvi lltzer e' mesmo so 
deduz do discurso do honrado ex:·ministro do lmpc
rio nesta casa, o nosso illustrc presidente, o Sr vis· 
conde de Jaguary ; o não é possível que se man
dasse li minha casa os dous projectos e não fossem 
lambem tí do íllustre visconde, conselheiro de Es-
tado c ,presidente do senado. . 

A opinião de S. Ex., era pelo voto mcompleto 
que passara no senado. Eis aqui mais 11m testemú
nhos, e ú o do nQ]Jl'C presidente do set)ado que é o 
mais habilitado para saber o que aqut se passou .. 
para dar testemunho da verdade. 

Em Roma, Sr. presidente, quando se queria sa · 
Ler como uma lei tinha passado e sido votada nos 
comícios ou assemLléas populares, era o augu!'• 
pessoa mais respeitavel, por sua postção que 1a 
depor e asseglll'ar fa~to tão importante .. Entre 
nós a palavm do pt•estdente tlo senado devta ser 
tomada no gl'llo ma1s elevado (apoiados) testemu
nlmndo um facto de tal natureza, por isso que sempre 
allento ás discussões é o mais competente para 
dizer em que sentido a lei foi ou não adoptada. 
(.ilpoiados.) 

Se o numero dos eleitores tla parochia exceder o 
mulliplo de Ires, o votante addicionar:í aos dous O Su. PRHSIDENTE:- Antes do regulamento não 
let·~os um ou dous nomes, conforme for 0 excc- fui ouvido sobre esta questtlo. 
dente. '• O Su. MENDES OH AL~!EtDA :-Eu ~isso qqt ffibia 

Ora, havertí desempenho mais completo do texto tla opinião !le V. Ex. porque ouvt enu%ial·a e 
le_gal? Pmce·me que não : JUlg_o que não podia, :í suppuz. qtw V. Ex:. lit}ha sid? ouvi~~ "~p,qife 0 po~lo Vtsla tlelle, haver a menor ilunda. de duy1da que se havta suscti:HlR. 

O que dizia o outro.projeclo de regulamento? O ··'·""'·"'' 
mesmo que csltí no regu.lamento ClU..\'i!!O!', com ne,,,, ' I) s~.-flll?SIDENTI? .~(.:_ Níto, senhor. . 

_._..../ v l'.. . ~ \''1' 

que na mudança tle pal~vi·ã~_.,...,,,'" ''I va'il'\•8;-;'c jtí O Sa. 1\l~:':ÜÊs Dlil ALlmlDA :-Do outro lado se 
contemplou-o no seu lhscurso o tltustro Sr. i" se- apresenta a illustre sec~Uo do c~nselho tle Estado 
cretario ~enclo). composta de Ires scnarJ.lrcs, mut considerados por 

Art. l.ii A org:miZ:t(I:To das mesas parochiacs, corto. Um tlelles, o nobre visconde do Rio Branco, 
r1uando se tratar da clei~ão dos eleitores cspeciaes, pronundava-so por esta opinii!o, porrrue sabia do 
que dovem vot:u· para senadores, a ordem dos seus que se tinha passado 9 disto dava testemunho. Dos 
trabalhos e o modo de procedm·-se à elei<~ões desses outros dons, um nobre senador, muito respeitavel, 
clci!oi'Cs são os mesmos estabelecidos pai·a a eloifltio que ncltava-se por occasião da discussão da lei. 
tios eleitores geracs. " • arlocntado, ni!o tomou parlo na discussão, e é de 

Confi'Onte-se com o nrtigo lambem 12t.i do actual presumir que em rela~i!o :l maioria do facto acei-
regulnmcnto (lendo) : tasso por tlefercncia ao seu collcga os cnuneiaclos 

"Al'l. i2G. Na clei\~tio tios eleitores cspeciaes no seu valo, cm que infelizmente caganou-se, man
qtw tlevcrn votar para senadores se observarão, tendo por si o que intcrcss:wa tí aprc~ia~:io j_uri
quanto :l organis:t(~ão das mesas pa1·ochiaes, a diea do tnxlo queslion:Hlo. Om daqm vtl-so que em 
ordem dos tralJalltos e ao processo tia cleit~ão as uutleritt de testemunho lemos apenas um, por certo 
tlisposi(~acs cstabelccid.ls pam a clci(':ro dos" elci· muito illuslrc conscJhoit·o, que ali:is :tprcciou mais 
tores g~racs." . . _ a fJtHJS(tiO pelo lado da lwrmcneulíca o conYenicncia 

J)cpots da tluvala suscttada no secçao do consc- publica. 
lho de Estado, ~ adoptada pelo governo, Joi IJUO Agora aJll'eciumo~ a questcro por outra face. 
se ac1·csecntou: . . Li, o jtí tinha ouvido com atlcn~Uo, o discurso tio 

,, Cada votante, porétn, mcluu·:í cm su:t cellula ! honratlo Sr. ministro da fazclllla, que devia sct• rlo 

~ J 
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' lad·~ .lontrarío ao que sustento, o primeiro discurso senador. Como é que.a excepçao, que é sempre 

na força das razoes; mas examinando-o nao-en· estel'il, pó de preterir a regra que era o syslema 
contrei um só argumento, pujante pelo seu vigo1·• 4doptado na lei, e lograr na interpJ•ctaç~o a exten
·ponhamos de lado a questilo de ter havido neste silo que se lhe tem querido dar. 
negocio f1·aude politica,_ pois que nao devemos Se nunca se póde apresentar a excepçao contra a 
suppor, até ulterior aver1guação, que um ministro regra, por sc1· rcstricto o seu alcance, não se póde 
assignando um acto proceda do t:Jl modo, que des- deduzir esse implicitamente em favor do voto com· 
mereça-do sua elevada posi\~ao. Basta-nos o CITO ou pleto, porquanto seria contra o p1·incípio da lei. E'. 

• descuido para a nossa apreciaçao. u· do encontro aos princípios mais comesinhos da 
O nobre ministro em seu discurso citou-se a hermeneutica juridica, argumentar com a ·excepçao 

si p1·oprio, quando em outra occasião, em !87/i, ~ne é restricta, esteril, contra :1 regra que é proli." 
sustentara que a eleição de senador (levía ser feita JJca c tem extensiva interpretação. 
pelo voto completo quer na primaria quer na Esse argumento, pois, não tem a meu v~r valor 
secundar!a: Mas era is!o opinião privada que algum, c todavia nesta discussão constantemnnte se 
como mm1stro não mantmha, porque estava ohri· empmgou : " Necessariamente (dizia-se) Jogo q:ue 

, ga(lo. a defender o projecto, hoje lei. Esta do· se contestou a eleição do segundo gráo, o voto m· 
.claração é uma das chaves da quest:io. S. Ex. eomplcto, a outra nao podia suhsistír. " Mas, se
estava com o espirita um pouco inclinado para este nhor presidente, era preciso entao destruir o Jlrin· 
lado, e não é para admirar que seguisse, quando se cipio da lei por força do tão irregular, e inusitada 
discutia cm conselho o regulamento, a mesma opi· argumrmlaç:lo. Ntío sei como é que jurísconsultos· 
nião pela qual. se· tinha llio sinceramente manifes- de lilo grande c merecido credito, raciocinam e ar· 
lado. Não f1av1a quem obrigasse o nobrr. ministro gumentam desta maneira. · · 
a vota!' contra sua opini:ío, desde que se suscitasse Ntio se venha para aqui invocar, Sr. presidente, 

· a duVIda que se levantou. Era de presumil· que o caso do juiz inglez, na apreciaç~o (lo § 21. n. I. do 
posta a duVJda, aceitasse e de boa fé a dout1·ina que art. 2' da Jei, por quanto sómente no direito cri· 
se conformava com o seu sentimento particular, e minai e na aprecíaçilo de contratos é que a lei não 
arrastasse pelo seu voto os seus collegas. póde te1· grande extensão, é reslricta e limitada a 

S. Ex. entrou depois no exame da questão, mas oua inlelligencia, domina mais a letra que o espi·· 
invo~ou para defender o regulamento o que disso rito ; no mais, não. As regras da hermeneutica juri· 
aqui o honrado senador por Minas Geraes, o Sr. dica se observam por toda parte, c demais, sendo 
Cruz Machado, o qual, como todos sabemos até 'autor dos famosos aphorismos de direito o grande 
por manifesláção expressa, em dcfeza de sua jurisconsulto inglez Bacon, não era passivei e mas
emenda só se referia ao voto completo na lista tri- mo não é verosímil que o juiz inglez se apartasse 
plico, nao estendendo :l eleiçfio primaria o seu dessa regra tle sensatez e de boa raz:io; n:io seria 
empenho. então umjuiz de uma naçao sensata e civilisada, 
· . Citou ainda o Iwbre ministro a opinião de um ser! a um juiz de naçtto, nem mesmo semi-civi lisa da; 
nobre senador do lado liberal pela minha pro- permil!a-se-me que diga, desconhecec!ora dos prin· 
vineia, o illuslrc Sr. Nunes Gonçalves. cipios de direito. • . 

1\fas, senhores, o que importa que estes dois no- Outro argumento do honrado ministro baseou-se 
brcs senaclores tivessem dilo que a eleição com- na dcnominaçilo de eleitores f1eraes e eleitotcs aspe· 
piela na lista tríplice era o q w estava mais de ciaes ; mas, note o senado (e isto j1í foi desenvolvi· 
accordb com a constiluicão, ou não? O que occor- do por illustres sena(lores que me precederam), que 
reu antes da publica~fi"o da lei não sm·via sen:lo toclo o [ll'ocesso é baseado sobre a elciç:io geral, 
tlomo argumento acl hominem para caria um desses porque a eleiçtio do senado acompanha a da camara 
nobres senadores, mas não para resolver a questão. dos deputados, cm vil·tude do art. ~3 da Constitui-· 

. r.:1o· A lei sómento podia lilllar orn eleitores espe-
0 Sn. NuNES GoxçALVES :-Ap01ado. éiaes. quando locasse a voz de referir-se ao senado ; 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Continuemos. Eis e entao n:lo v~jo que dessa distincçilo so possa de· 

aqui o primeiro argumento mais sm·io ou de mais r1var argumento algum procedente contra o verda
foi·ça qurJ S. Ex:. aventou, ~rgumcnto de lodos os doiro sentido da lei. · 
gue teem sustentado ~ doulrma orposta á do voto . o Sn. F. OCTAVIANO :-Era uma inutilidade fazer 
mcompleto, que cons1ste no segumte: 1 ri'" 

Depois da passagem da emenda do nobre sena· l ous a I., os. 
dor pela província do Minas Gm·acs, o S1·. Ci'Uz O Sn. MENDES oE AL)!EIDA :-0 remedia quo o 
Jllachado, unplicitamento ou mesmo 1t r:onli'UI'io senw nobre minislro dti para sanar esses males, 011 esses 
ou como disse o nobre ex-ministro do Impel'io, o inconvenientes da viciosa intelligcncia da lei,. ó um 
indusw umus, e.vc/usio altm·ius, que é um dos afo· r·euwdio que S. Ex. poc!m dispensar do lembrar· 
rismo de direito, ficou comprehcndida a ~Jcit~:1o pri· nos, fl0"'{lW bem sabemos que, feito o regulamento, 
'Caria pelo volo completo. Mas, St·. p1·osidentc. cslo s<i po1; .0l'i'a elo umtt lei intoi'Jll'elaliva se hão. do 
Jlll'gumonto nilo 'tem applicaçllo para o caso? !'loto o restaLeleeér as cousas no so11 V<mladoil'O estado. 
senado <JUO o que arrur passou l'or·am duas exccp· Da IIHlliCira poJ'tJUC ollc se adm, o senaclo só tem 
~~õcs ao sysloma adoptado; uma pam as províncias a liherll:ulo do dizei' aos cseolhido~ : " Nfio vos 
do dons depntados, onde o voto incompiPfo nfio r·cccbo, por·que conl!·a a lei fostes clGilos; " 
podia praticar-se, c a cxcep~ão quanto :l elei(~:1o de mas, para desll'llÍI' o acto do governo I) sem duvida 
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preciso um neto do cor_po legislativo. De outro procedimento desigual, ·isto é, para· accitar·se de 
argumento que o nobre mmistro exhibio nllo posso um lado a lei nova porque convem, e do outro lado 
realmente compJ•chcnder. o alcance. Disso S . .Ex. ir busc.ar a lei velha, porque j:t a outra nlío con· 
que o governo estava autorizado para interpretar a vem; 1sto é alei condemnada, cujo principio os
lei corno se acha. llasta sem duvida ler o § 11J, do lava aqui prolligado. 
ar!. 102 da constituição pam se v~r que o poder O n. 1 du § 21 comprchendia, como disse ,Ires 
executivo est:t autOJ·isado a expedir decretos para assurnptos: a OJ'ganizaç:io da mesa, a ordem dos 
a boa exocur.:io das leis. li•abalhos e modo de votar; entretanto que a · 

J\las o qué n:io posso levar a paciencia c o argu· t:itaç:io só se refere :t organizaçlío da mesa (ao 
monto com que o nobre ministro procum auxiliar ~.IJ,•,) •. Mas se vós pudestes preenchei' com as 
msJargumento fundado naquclla faculdade do po· d1spos1çúes 'da lei de 187::; a ordem dos tm
der executivo. Diz a lei no aJ•t. 4•. "O governo fa1·:i balhos das musas, devici's deixar a lei velha de 
colliair e publicar:i por decretos todas as (lisposi · parte quanto ao modo (lo votar, e cntJ·etanlo aqui 
çCies que licam vigorando, cm relação ao proeesso · (mostrando a lei) não se refere senao ao § ~· 
eleitoral, c depois de promulgar os refcrulos de- e n:lo se trata do 8• c do 10" l{Ue trata da m·Jcm 
creias ficará sem vigor a disposição 1lo art. 120 da dos trabalhos dàs mesas parocluaes. Dous pesos e 
lei 387 de 19 de Agosto de 18!1,6 .. Ora, o que I cm duas medidas. Para isto já nilo serve o juiz inglez · 
isto para a questão que discutimos? Esse artigo foi aferrado :\ letra da lei. 
decretado com relaç:lo :t lei antiga, de 18~6, para Pois, o govtrno que neste assuinpto julga poder 
<jtll' ~e fizesse coUigir o que l:l havia não revogado e lapçar mão de pamg1·aphos que não est:lo citados 
podasse servil· com a nova lei; mas, co!ligir o que o no § 21, n. i, torna-se em demasia escrupuloso 
corpo le~islativo jü tinha colligido, na relo r ma quanto :t maneira de votar, [Jizendo : "Não existe a 
eleitoral de t87ii é o que na verdade não posso com- referencia, o legislador foi omisso»; portanto, eu 
prccndcJ', tanto mais quanto o ar!. 120 diz assim : posso tomar outra de!ibemçfio ? Isto não se púde · 
(lendo) ,; Se na execuç:io desta lei occorrcl,'cm duvi- comprehender e menos applaudir. 
das •.• Já vê que não podia tratar-se da lei nova 0 . N:to sei, Sr. presidente, se me expliquei couve
íoi com rclaçáo :t lei antiga que na lei d.c 187G se mentemente, mas me parece que o governo n:To 
consignou esta disposir.ão, porque colhgiJ• O aue tem uma explicação aCP.JtavcJ a dar neste caso, por 
esta vá colligido que era 'a lei, não é admissivel. Não guanto o paragrapho citado foi· o 4•, que só so re
se podia. autorizar, nem se pMe suppor da parte le1'e ;i organisação da mesa. Mas a ordem dos Ira
rio corpo legislativo uma autorização pam se me- balhos, fjue c materia que está consignada nos 
lhante fim, po1·que seria uma inutilidade e mesmo §§ 8• ~ 10• não tem citação; e então 0 governo 
uma insensatez. Dnsconhcço portanto a força do aprovmta o que lhe ó util e ()iz: " Fui cscrupu-
argurnento do i Ilustrado ministro. 1 a 11 á t i · 1 t • t 

:Mas eu dou de barato, Sr.)Jresidentc (não quero 9so qu 1 0 • vo aç: 0 m~omp e a, porque n .. o es :l 
cJtado o~ !!.•; mas posso mandar pl'aceiler a ordem 

tomar muito tempo <i casa), dou de baralo tudo de trabalhos, depois de org:misaaa a mesa, pelos 
quanto o honrado S1·. Marquez de S. Vicente 0 os ~~ 8• c 10•, c mesmo o 9•, por~uc nesta ordem de 
que sustentam a doutrina de S. Ex., dizem a res- t b 11 os t l ,] 1 ~ o ~ 9 é 
)leito do ~ 21 n. L Sim, sonho!', n:io eshi ac1ui TU a 1 am Jcm se .compre wn e esse ~· i ~ • · 

~ como que uma contJnua('llo do IJ,•, porquanto o 4• 
rleclaraàa a referencia do § 9•' e JlOI'tanto 0 govemo diz : " As mesas das assembléas parochiaes serão 
devendo dar um regulamento para execu(::io da eonstituidas. " etc. e logo diz-se abaixo 1\o 9•; 
lei, preferia esta doulrina, por não achar a outra " Installa()a a mesa parochial "· É um aclo suc· 
•:laJ•a; até porque o § IJ,• do mesmo art. 2•, Slí tem cessivo :\ organisaç:io (L~ mesa. Do modo, Sr. presi· 
npplicação :l organizaç:io das mesas parochiaes. dente, que esse § 9• pocle·se dir.er que est:t 
.Muito lwm. · comprehendido na materia ()O § 4•, e :1 elle suhor· 

Mas, Sr. presidente, (e chamo Jlara eslo assum- d' d 
) 

ma o, 
pio a atl<mção dos dignos senadores que me ouvem 
o n. i" do~ 21 diz: A organisaç:io das mesas pa- N:ío putle lambem, Sr. presidente, comprehender 
ro•:hiaes para r.loir.:io dos eleitoJ'es especiacs, a essa argumcntar•io do nobre senador por S. Paulo, 
ordem dos trabalhÓs e 0 modo de proceder a elci- o Sr. marquez (!e S. Vicente, quanto ao art. 43 ela 
!;fiO de eleitores scr:io os mesmos esL1belccidos no constituiç:1o, e o que ainda mais me a(lmira é o quo 
~ r~ "" Como se vil aqui temos tres assumptos : a disse sobre o assnmpto o nobre ministro da fazenda 
or~anis:lç.:io das mesas, a ordem tios trabalhos, e o .em seu discurso. 
modo de proc()(ICJ' '11 clci.,:io. Mas se aqui o § 21 só 
se referia ü organisa~ão i!as mesas parochiacs (§ &) , 
t~omo julgou·so o govel'llo habilitado em eleição de 
sen:t1lorrs, a executar os ~~ 8• e 10•, lambem não 
referidos que tratavam da ordem dos trahnlhos? 
Conl <JIIIl J'uml:lmcnto ? A ordem tios. tmhalhos csl:l 
consignatla nos ~~ 8" o :10", enh·otanto que· o § 21 
11. I só se rcfcJ'C ao § IJ,•. 

Sr. presidente, na occasi:io em que se fez a se
gunda reforma sobre malcl'ia elc1toral, cm 1855, 
porquanto a pl'imeira-foi por decreto do governo, 
tJ·atou-se do mesmo assumpto. Ahi se definia qual 
era o valor das expressúeS-]li!llt mesma. mnnei!'n
do a!'!. /1:! da constitniç:To. U nohrc ministro da fa · 
zcnda fazia pa~to do gabinete rruo )e\'ou :l lermo 
aquclla refol'lna., .. . . 

Mas se vós vos julgastes hahilil:lllas a sUJlJll'll' esta 
falia, porr].ue.n:ío a conlpletastns aLl o~ ~"'I l\'ão . O Sn. F. ÜC'!'AYI.\NO; -Apoiado, j:l se •'SIJUeeeu 
~~ .1una t•xphca~ão que ~atislat'a o espll'lla ncsl~ d1slo. 
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o Sn. Ml~NDE~ DE AI.MEIDA :-Entretanto, S. Ex. lemma, e assegurou-nos que o artigo nrro é consli· 

veio contar-nos aqui no se'n discurso cousa diversa hieional. 
do que havia entfio _ succedido. O i !lustre ministro N;to sei qnaes são os fundamentos com gue S. 
defendeu a voi·dadeira dou h i na, porque elevia ser Ex., jurisconsulto e publicista tao abaliZado, que 
solidaria com os que a sustentamm com S. Ex. até escreveu uma-obra sobre o nosso direito·pubhco . 

. , Ahi'se fixou o ~entido genuíno das expressões- COilslitucional, de muito merecimento, pOd~ ~us· 
, ptln mesma maneira -.,que só se referem ao pro· tentar rJUO um artigo que tem relaçfio com cbrmtos · 
··· ~,esso eleitoral, quanto :\ organisarão do eleitorado. polit.ieos elo cidaehlo, lllteressa á um dos ramos do 

De, modo quo o que se fi~osse, neste po~to, para a poder legislativo no que tem de mais importante, a 
camara dos deputildos sel'la tambcm appl10ado para organizaç;to ou elei!::1o elo senado, púde-se reputar 
o sr.nado. um artigo não constitucional. ' . 
N~o foi uma, questão que passasse desapm·cehida. Em segundo Jogar, como admittir que esse arlig~ 

AqUI. mesmo nesta casa ha membros que a susten- não é constitucional, mas subordinado a uma leL 
· taram. Cito lambem em contrario o nobre senador orclinaria? qual é o artigo da constituição que sem 

pela Bahia, que ha pouco fallou e que discutio-a na ser rel'ogado previamente fica subo1·dinado a leis 
eamara dos S1·s. deputados. Pois S. Ex. esqueceu-se ordinarias? Não comprehendo esta doutrina; com· 
do que sustentou nessa occasião e agom por besoin prehendo que ha artigos que não são propriamente 
d~ cause vem sustentar doutrina em contrario :l de· ·constitucionaes, conforme o art. :178 da nossa lei 

? ,..- feiúlida em iSrm ? fundamental, mas que estiío sempre acima de 

O Sn. F. OcTAVU.NO :-Naquelle 
ria que sr. bolisse nem em pontos 
gulas ... 

todas as clisposicões ordinarias, emquanto não 
tempo niio que- forem revogados 'pelo corpo legislativo. Depois 
e nem em vir· de revogados por este poder, então sim, desaptJa· 

rocem ; a lei ordinaria se firma, porque o arligo 
mio é constitucional. De outra fórma não alcanço 
o valor da argumenta~iio do illustre senador; que 
parece-me pouco tlefensavel. 

O Sn. ME~DES DI~ Al.liEIDA: - N;to desejo inrlo 
a terminar este discu1·so, privar-me do prazer de 
1~itar as palavras do nobre ministro tla Jazenrla ne~ta 
questão, rm rr!l'erencia ao art. ~3 da Constituir~o, 
por lJUC I em seu interesse, 

Eis ar1ui o que dizia o nobre ministro: (lendo). 

Sr. Bm·úo de Coteaipe ( miuestro drt {azeuda.): 
- Entretanto, foi entrndido que poder-se-ia pro· 
ceder. ;l eleição por dons lemos de eleitores, um 
espec~al para senadores e outro para a camara elos 

- . S_,·s. deputados. 
·o S1·. Silveil·a Lobo :-Prova ele qÍto a intelli· 

gencia r1ue d:i não é acei!nvel. 
O 81·. barúo de Coterpiw (nui1istro da fazenda) : 

-E 11~0 é só isto Sr. pl'Csidcnle. Quando a lei 
.;,,Iodava que o eleputaclo fosse eleito por r.irculos 
e clcpois por districtos mandava, no mesmo tempo, 
que o sonador, fosse eleito por p1·ovincia. 

O que se seguu clahi, senhores; é rruo a expressão 
-'uwneira-'-ele que se servn o art. 43 da constitui
~.ão, IJIIIJca foi entendida pelo corpo legislativo co
mo devendo ser a eleiç<to do senador da mesma 
fót•ma que a do depulado. " 

Senhores, isto é acreclilavel? Só lendo como 
acabei de fazer, porquanto foi S. Ex. no sou minis· 
!crio elo J8ti5 que· fez com que muitos membros do 
c01•pô legislativo votassem no sentido dessa refoJ•ma; 
que deu ao art. 43 da constituição oulm intclli
gencia; agora, com estranheza vrjo · o nolll'e mi: 
· nistro condemnamlo sua mesma doutrina tle 
outr'ora. 

Mas volto ainda uma vez ao noL1·e senador por 

Não, Sr. pi·esidente, o -pela mesma maneira-
do art. 43 comprehende dons propositos, não só o 
systerna adoptado pelo legislador quanto á eleição 
indirecta (art. 90 da mesma constituição), como o 
modo pratico de lev::r a efTeito essa elei~ão (ar!: !17) .. 

Foi assim, Sr. Jlresirlente, que se interpretou <I 
conslitui\"lo, quando o corpo legidativo approvciu 
a reforma eleitoral ele i8ti5. 

Esta reforma, Sr. presidente, tinha por fim, 
quanto :l eleiç:to de senadores, não 'siJ o ar!. 43, 
mas Iam bem o a1·t. 40. Foi por isso que a eleição 
ele senador, sendo especial, continuou a ser feita 
po1· provini:ias; o que nilo era exigível na eleiç.~o 
de dliputailos, porque a constituiç<1o era, neste 
ponto, silente, pois a seu respeito nada rezava. 

N;to se julgue, Sr. presidente, que o nos~o paiz 
n:io eotTcr:l st!I·ios perigos por uma cin:umst.::~cia 
dessas, que tanto lenho cr.nsumdo, pócle e devemos 
temei-o, porquanto um facto tão extmordiJJario como 
o de que nos occupamos, tratando-se como se trata 
do uma lei ·OI'gmlica do eleições, a primeira das leis 
depois cl<l fundame!allogo violada antes de sm· 
executada, eleve causar no Dmsil a maior estra· 
nheza; o wto só no Brasil, Sr. presidente, mas flH'a. · . 
Ados como este !;to repetidos, nilQ s;to pou~os, in· 
felizmente, de ataques :l !.:' Vto aqui se notaram,vfio 

S. Paulo, :l qurm nmito rcspeilo, o que não lo· 
In·ir,o mais na casa. S. Ex. no ex amo do :u'l. l1;l 
csl:ihelocou um clilcmma :-ou o arl 113 é eonsti
tucwnal ou não il; se ú nada pode alterar a sua 
letra senão a refol·ma pelos tramites legaes, se mto 
e csl:i subo1·tlinado üs leis ordinarias. O illuslre 
ill:ll'qtwz pronmJciou-se pela segunda parle do di-

'

Jot· toda parte estabelece'\ · a crença de tiue nfio 
1a da parte elaquelles que ·. 1 govemilo esse aús· 
toro respeito às leis, esse ele, ·r de' consciencia qw1 
todo cidall<lo deve ter, quan<to se t1·ata da lei cm 
geral, o do uma lei ele ordem Ião clO\'ada como il 
aquella a tjuo nos referirnos, porquanto, n<lo é erro 
dizer que, sem ella, a pal'te electiva da constituição 
não pótle funccionar legitimame!ll~. 

E se, Sr. presidente, se nftoj.ie lomm· uma provi· 
t!en~ia de nicanço forte, d~ manüira que se possa 
imprimir n:t intPI!igencin do lodos aquclles que nos 
O\lVom e do todos os brasileiros, que pt·ocuramo~ 

27 yor.., 1 

-·----·~-- . 
'· 

.} 
I,.-

L 

.. 
I •. 
'· .. 



210 ANNÁES DO SENADO 

respeitar a loi de uma maneira conveniente, digna, 
solirotudo sem fraqueza, não poderá lambem haver 
no }J:t.ir. respeito pela lei e peJos que a elaboram. 
Se IJÚS, SJ', presidente, que devemos dar o exemplo, 
não o dermos, por nímia condesccdencia com os 
depositados do poder, nossa corporar.ão perderü 
o seu prestigio, tornando-se uma inutilidade dis
pendiosa. Ora, sinto dizei-o : a approvamlo de elei
t:õcs lilo vidadas, púdc •:oncorror, e tÍão pouco, 
pm·a o resultado que temo. . · 

seu erro, que suppoz ·verdade ; mas o senado, 
Sr. presidente, é que não deve ser fito debil íia sua 
reprovar::io, na sua rcsistencia, pois seria faltar ao 
seu dcvér, com damuo do paiz e da justiça. 

S:io estes os meus votos, c Deus permitia, Sr. 
presiden lc, porque no que estou aqui cxternando 
revelo sómente o pczar pelos tristes resultados que / 
podem cornpromctter a sorte do nosso paiz; q;ue ello · 
marche ~eguro na boa senda, na sonda do mats aus
picioso pot·vil·, que eu lho desejo de todo o col-a
!iáo, corno todos r1ue nesta casa occupam uma ca
deira; como, finalmente, todos os hrazileiros. Mas 
receio muito c muito pelo nosso futuro, se actos 
como este nf(o tiverem uma solemne c prompta ro
pamç:io. 

Parece n:lo ~cr narla uma inlerpretn~ão irregular 
ou J'acciosll Linda il lei, apJ·oveitnndo-sc da sua lo· 
tra ou tlo seu espirita. Entretanto Carlos X cahio do 
seu throno por uma intorprolação de lei c.onstitm:io
nal nos casos a que allndi; e aliils, Sr. presi· 
dente, os ministros deste soberano se achavam em 
mclhoi'es condi~õcs do que se acha o ministerio 
nclttal pam fazer o que .lez neste caso. 

O senado sabe qual em a disposido do art. i~ 
1la earta constitucional franceza de "i8i11. Tratou 
Cal'!os X ou seus imprudentes conselheiros de in· 
tei'pretar esse artigo, como sua letra o est.l dizendo, 

1'enho concluído, 
O Sn. Sn.vmnA DA MorTA : -Tem muita razão. 
Findo o debate,, ficou encerrada a discussão pm· 

falta tle numero pat·a votar-se. · 

ELEIÇÃO SJmAl'OlllAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

il sem duvida r.m ou parceia ser assim o sou 
espirita. 1\!as a Fmn~a entendeu diJfercnlemente c 
o resultado foi a nniquil~0ão das inslitui0ücs mo
nai'chicas nesse bello patz. 

Diúa o ar!. 1/J, da carta· constitucional franceza: 
" O rei é o chefe supremo do Estado, commnnda 

as J'or~as de terra c mar, declara a guert:a, celebra 
os trataLlos de paz, de allianca c llo commercio, 
nomeia parà !l!ldos os empregos da administrnr:ão 
pul!Jica, c faz os regulamentos e ~rdenanr-as neces
Si\I'IOS para a execução das le1s e segurallfll do 

Scguio·se na discuss:lo do parecer da mesma com
missiio sobro a eleir.ão de um senador pela provin
cia do Rio Gi·nnde do Norte. 

o !iiJ'. F. octiU'ÍI\DO r - Sr. presidente, da 
proprla exposi0:io da commi~são de constitui~:To- e 
poderes se reconhece que mnda não chegaram :l 
presença Llcsta casa, do governo e Sua Alteza Im
perial a Ticgonte as actas das elei~(les correspon
dentes il maioria dos eleitores da província do Rio 

J?stado.~~ . 
Foi por esta circumstancia a segul'mwa do r.ctado 

que os ministros de Carlos X, inlerpi·etantlo de
sastradamente esse artigo, puhlicamm as falllosas 
ordenatwas de .I ulho de 1830, que concorreram para 
dert'Ubar um throno de muitos socu!os. 

Ora, nús, com a inlcJ•preta.,:io que 'se deu ao 
art. 2. 0 § 21 n. 1 dessa Jet, nos excedemos mnito 
mais tio r1ue tizeJ•am os ministros de Carlos X. 

Eu chamo, portanto, de novo a :lltent'<io tio senado 
pm•a as circumstancias tio nosso JWiz, pam o estado 
das nossas institu i~ües, que devem sem duvida muito 
periclitar, faltando coutO falia, o respeito austero 
pela lei, pela justit~a. 

Não ésú porque se atacou essa loi, Sr. prcsiLlcnte, 
que o perigo que antevejo Yir:i, s:io mui los os actos 
•1ue t~m. púde·so dizer, o mesmo vicio, que parece 
inex tinguil'el, cndemico no nosso paiz,quc é condcm· 
nat··se cm untrcgulamcnto aquillo que nús votamos 
nas camnras. 

Chamo laml~cm a nllcnl~ilo do senado pa~·a a ~ua 
posir.ão de mats allo corpo do Eslatlo, mm mcltn
dros;l JlOI' maior imporlancia c e/ovada rcsponsalii
Jidatle. Esl:t posi(~ão nos impõe o :ll'lluo dever de 
resistirmos com Jirmr.za ns agg,·essõcs :llei, pa1·liio 
tlc onde parlii'P.Ul. A sua tlignitlade, o seu Llccúi'O 
pédeJn uma medida fJilL1 mlo sL•ja uma decl:u'n(~ito do 
tlesl'allr..:iniiJIIto e de Ílli[I'Jlcncia, lralanilo-sc do ami· 
gos. CiiiiiJll''l n•nccr um tal abatlinJCn:o, a posirão 
obriga. O govei'Jlo, c~t:í no seu direito, eu o reco
JJlH•.,o, mas :tle certo poHlll, '1 uercndo J'(I~ÇI' valer o . . . . 

Grande do Norte ; entretanto sabe o senado que o 
governo apresentou ü Sua Alteza esta eleição como 
merecendo logo a escolha do senador. 

A propria commissão não sú rovela ao senarl• o 
facto 1lo não lhe terem sido presentes as ac'·~s ~as 
elei~(les ela maioria dos eleitores daquella pt ovmcta, 
como ainda indica a necessidade do adia•· o conhe-
cimento 1lessa eleição prirn~ria. . , 

Com esta simples exposJç~o, creto que fie~ cla
rissimo q;ue o senado não púde tomar conhecimen
to da eletr.ão do que so tt·ata, pois, se não tem os 
elcmcntos'a respc1to Lla eleição Llos el~itores da 
maioria da província, como e que vae rltzer fjl~e a 
acta geJ•al ~a apum(~:io corresponde :is actas pa•·cm~s 
dos collcgtos, o que estas eslilo baseadas cm clet· 
l'.õos legitimas Lia província? A base da legitimida
ilc da eleição secundai'Ía está na legitimitladc da 
eloir.ao primaria ; c se nós núo a lemos, como ha· 
Vemos tlO reconhecer $Cnatlor O candil\alo esCO• 
lhido? , 

Portanto, Sr. presidente, antes tlc outro qualquer 
passo, me abalanço a. pedir no sc.nado que, ]1~r 
dignidade tlcsla casa, adw o reconhecunento da c et· 
r':1o do escolhido senador pela Jli'OI'inci:t tio Hio 
Grallllo tio l\'oJ'le; lanfo rnais qnanto lt·ala-so de um 
mcml1ro do poLlcr execnlivo, c dit•il o puhlieo fJUil 
por ÜiZei' favor a um ministro foi quo o senado leve 
cslo ar.otlamcnlo reconhecendo como semulor ao 
catulitl;tfo escolhido sen1 ainda estar pi'Ovado que 
ellc o era, porque a simple~ cs.eo\l~a tio poder mOtlo
radornlío hasta p:trn consl!l.mr nlllgucm senador, c 
nús n:to lemos p:(ra delilJerat• sem1o a simples es· 

c 
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. c~ll!a .feita por esse podar, que nos mandou seu 
nun1~tro sem nos mandai' as netas das cloições pa
rochmcs. 

das actas das parochias e dos collegios qna vieram 
:l sua presença e essas actas tanto parochiaes como 
do~ c?llegios çleitomcs silo cn! n~llnCI'O superior ·:i 
ma1o1'Ja do elc!lorado ila provmc1a, que se mani
festou a rcsp01to · daquelle que mereceu ser esco
lhido. 

· Uccord~·!ne do q~e em 1.828, tra.tamlo-se lambem 
de um mm1stro efe~to pela provmcia do Cear:l e 
escolhido pela Coróa, o senado, reconhecendo rrue a 

•· '· Coi'Ôfl n,<io tinha lido ainda a lis~t ~la apuração da 
· · provmcm, procedeu com. toda a d1gJ1Jdadc (o era·um 

senador nascido naquelle momento da vontade do 
Impemdor) annullando a carta imperial. 

O senado não se contentou ent:io com annullar a 
e~eioão, annullou a carta imperial, foi preciso que 
VJCSSO OUll'a carta. 

'Conseguintemente o parecer nilo esl:l no câso do 
sofli·cr adiamento por essa falta radical arguida 
pelo nobre senador. 

E' ·1)10 i1Hli1feronte absolutamente que seja adiado, 
o parecer para rrue o senado decida com. pleno co· 
nhecimenlo de· causa; mas, como membl'll da com~ 
miss:io, cumpro o meu dever reclifican(\o os factos c. 
fazendo vm· que não tem procetlencia o motivo cm 
que o nobre senador se fundou para requerer o 

i) 

··Assim suceorlou no senado em 1.828 e eu creio 
quo nús em !877 não seremos menos zelatlores da 
prerogaliva conslitueional e de nossa dignidade. 

Por isso, mando :L ·mesa urn requerimento, pe· 
di~\lo o adiamento da discuss:io· dcslo parecer, 
ate· rrue cheguem as actas quo a commissáo •·crruer, 
para conhecer da cleiç:To da província. ' 

Mandou :i mesa o scgumte 

RllQUEniliENTO 

" Requeiro o adiamento (la discuss:io para quan
do o senado I'Cceher- as actas das oleir,lies pal'O· 
cbiaes, que a commiss:io declarou não 'lhe terem 
sido presentes, importando ·essas oleir.ões a da 
maiorm dos eleitores da proYincia.-F. Octaviano,, 

Foi lido, apoiado o posto em discussão con1.un-
tamente. , · , 

o l!ir. Fe••n1uu1es ria cunlaa:..:..sr. pre· 
sidontc, na ausencia do meu i!lust.rado co!lega, 

. _dignissimo relator da commissão, que apresentou o 
, iJltrecei' sobre o qual versa o requerimento do 

nobre senador pelo Hio de Janeiro, incumbo-me o 
dever de dar e:\plicaoõcs ~ de impugnar o reque1·i· 
1i10nto ,do nobre senador pelos fundamentos em que 
se apom. 

Parece rrue não é inteiramente exacta, a assor· 
ção contida ,no requerimento, porquanto lido o pa· 
reccr e apreciadas suas conclusões, se ve : que a 
província do Rio G1·ande do Norte se divido em l. 7 
collcgios elciloraes, compostos de 27 parochias, 
dando o numero de 58~ eleitores; !JUO a commissno 
em suas conclusões reconheceu vaiHlas as eleições 
de l.~ parochias, que formam a maioria das paro· 
chias da província; rrue mio houve eleir.:io em duas 
dessas parochirs, j:l s:io :16; que a cominissão adiou 
as elei(,ões de cinco parochias por estarem as actas 
incompletas, e lambem que requereu o adi:unenlo de 
quatro parochias por falta de actas. 

Conscr~ucntemente o parecei' n:io julgou as eleir"ks 
do Rio Grande do No1·lÍJ sem m:iiol'ia do nunici·o 
lotai (lo eleitores, que Ll:l a província, sem lwver uma 
C:\jll'ess:io tia mawria das ]larochras e da maio1·ia 
dos collegios componentes íla divisão eleitoral da 
me~ma p1·ovincia. 

E certo qrw a commissilo cm cumprimento Llc 
seu dever, w1o potlendo enrillir des1lo _j:l opini:1o 
sobro clciçtios th• cujas actas n:io !ove conhecimento, 
vio-sc forçada a requerer o adiamento das elei~ucs 
!I essas parochias; mas o parecer so apoia no exame 

"~·---...·---·- r-----

adiamento do pai'Ccer. · 

O ,. ••• .Jagunr•JJte : ~ 81·. presidente, pm
tcndo tornar p:tl'tc na discussão deste parecer, quan· 
d_o chegar a vez della: por ora !.rata-se de um roque· 
l'lmenlo; mas pareceu-mo Ião razoavcl o adiamento, 
nellc rerruerido, flUO não pude c\eixar de lcvanlar·llle 
e pedir pcJ'{!:io ao nobre senatlor que acaba de fal· 
lar, por manifestar-me contra a sua opinião, 

As razrjcs que o nobre sanador pelo Uio de Ja• 
neiro .adduzio ram .ser adiado o parecer me parecem 
da maiOr proccdenc1a. O nobre membro da comrnis· 
s:1o talvezn:1o attendessc bem (desculpe-me S. Ex.) :1 
m·gumentaoão do nobre senador pelo Rio do Janeii·o. ·· 
Este nohr8 senado!' disse que a propria commissflo 
declaram que o numm·o de votos que ,reconheci:~ 
validos, recebidos pelo candidato escolhido, em 
menos do metade !lo numero do eleitores da proviu~ 
cia. Portanto, vrl-se que se quer fazei· obm não coni 
a v o tavão ~o ~lei toratlo da provineia, mas apenas 
com uma Jracr,ao. 

Ainda quanilo se h·alassc de um candidato com
mum, assaltada ao espirita de qualrruer observador 
que um tal individuo n:io m·a representante c\:\ 
opinião da província po1· onde se fez elege~·; g,uanto 
mais quando se trata de um ministro da. t..:orôa, 
crealm·a altamente collocada, e que, deven(\ó ser 
fiscal n:To sú das leis como do systema que nos 
rege, não querer:l entrar para esta casa com um 
diploma quo não exprima a vontade rla maioria elos 
ele i toros. • • · 

Nestas circumslancias parece-me que, se eflilcli· 
vamentc wlo vierem as actas, não podemos ser jui· 
zes nesta !juest:1o. . ' 

O uegoc10 ó muito seria; tmta-sc ela verificaç:1o 
do porlcres de lllll membro desta casa; mas, repito, 
n:io se trata M um candidato conunum e sim de mr. 
membro do poder c:\cculivo, que com uma celeri· 
dado nunca visl:t foi api'Oveilando uma vaga na 
primeira província, em que clla re deu, sob o fun· 
damcnlo, couro se espalhou nos joi·nacs, do que, 
scmlo quasi filho dessa pr·ovincia, ningucm melhor 
direi lo linha para rcprescnlnl·a do fiLIO cllc. 

E' quasi tilho, pela circumstancin de tr~r nascido 
cm uma pro v incia que confina com o nio Grande 
do Norte, c, port:mto, ottpoç? lir:en(m para dcclamr
mc !:unhem quast filho do H10 Gramlo do Norte e 
nesta![ ualidntlc dcfentlel' seus direitos na presento 
occasiiío, vis lo que não ha nesta casa rcpresentanto 

;, 
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algum daquelh1 província. Existem vozes muito 
autorizadas que estou certo Mo de defender esses 
direitos; mas ou me aproveito da drcumstancia 
de set· !{Uasi filho. Nasci no Cear:\, o que muito 
tne homa, mas minha provinda, como a da Para
hyba, onde nasceu o actual Sr. ministro ,de es: 
trangdros, coniina em uma grande extensrro com a 
do llio Grande do Norte. 

ria do corpo eleitoral pam a validade de uma 
elciofio. · 

O Sn. FERNANDES DA CuNuA:-N:ío ó isso que cu· 
disse; não tradur.a livrmnenle meu pensamento. 

O Sn. JAouAninE:-Enl:to n:io com~rehendi bern; 
parecia-me que o nobm senador dizta tjue, desde, 
que havia maioria rcl~tiva... · 

O SR. M~>NDEs DE AL.\IE!M :-E V. Ex. tem lá 
pat·ontes. 

O Sn. FmlNANDES nA CuNuA:-Eu disse que essa 
m~teria influiria substancialmente na nullidade da 
clcic:io, se uma lei exprcssa_fiz~sse essa prohibição. 

O SR. JAouAIIIIIE :-Tenho p:wentcs. 
Quando se divulgou a candidatura do Sr. ex-mi

nistro da justira, eu, não pot:que me quizesse_ fazer 
seu conselheiro, mas na qualuladc de seu am1go (c 
tinha boas razões para suppor-me taJ), dil'igi-me a 
S. Ex. e tleclareí-lhe que, se e !lo insistisse nessa can-

-didatura, gue cu julgava inconvcnicntis&ima, con
tmría :l lel, que se acaba de [ll'OlllUlgar, C ate dit•eÍ 
contraria :i moral (apoiados), cu vêr-me-hia na obi'Í
sação de oppôr-me :l sua legitimidade, defendendo 
os direitos da província do lHo Grande do Norte. 
S. Ex., porem, não se importou com esta minha 
tleclara~ão de amigo leal, e foi por diante, fazmulo 
valer seus tlircitos de c1uasi filho. 

Ntto é malcria para o adiamento. 
-O SR. .TAGUARlllF.:-Se é cXtlctamente a maleria 

de que temos de ser juizes, como julgai-a sem as 
bases ? .., 

O SR. FJlRNANDES DA CuNnA:-V. Ex. osl:í la
borando em inexaclidtro: primeiro, está dizeud.o 
que lemos .lei expressa sem termos; segundo, está 
t:omputando inexactamente o resultado tla clt:i,:ão. 

Sfio duas inexactidões, uma de direito e outr~1 de 
faclo. · 
· O Sn. JAGUARinE:-Dircito expresso conveulw 

que n:1o ha. · · 

Acho, portanto, CJUe touos os membros tlesla 
ca~a .devem prolesl:ll' c~nl1·a csso procecliwenlo, 
prmctpnlnwntc pela cclcl'!llndc gtll! houve, e uiiO 
póde deixar de assaHar o csp11·ito de qualquer 
membro do senado. Lanc,ando tnão do ult1mo AI
manar. 1Ie' Laemmert (créío que o deste mu1o ainda 

. não.foi publicaclo), vê-se que todas as vag-as 1\os 
Henadores, c1ue infelizmcnlc dusapp:H'ecct·mn, est<10 
meneionadas, excepto a do St·. visconde ele lnhomi
rim, cujo nome ainda l:i se ach:t. O Sr. ex-mi
nistro da jusli\'a leve lauta pressa que nem esperou 
que essa vaga fosse para o Jllnmnak. 

O Sn. FJ>nNANDES oA CUNHA : - V. Ex. deve 
deixar ludo isto para a discuss:ro especial da ma
teria c mesmo o recruerimcnto de adialllento pódc 
ser apresentado cnl<io. · 

O Sn. JAGUAIHBE : - O nobre smiudor que me 
precedeu chamou a allcnçilo do senado . pam um 
facto que urro podia ser mais frisante. Em epoca 
em que eslavamos, po1· assim tlizer, na innocencia 
do syslcma representativo, isto c, quando a malícia 
não linha ensinado a lanlos cabalistas CJUC inf,'
lizmcnto o tem dolurpatlo, o senado não hesitou 
em anuullar urua carta imperial, desde que foi apre-

Desculpe-me o senado qun cu use deste argu· 
menlo: os cstran~eiros, que gostam llo amlar a par 
dos negocias puulícos do outros p.tir.es, esperam 
com sollreguid;lo a pu!Jiicaç:ro tio Atmanak de Gotta 
para saberem dos aconlecimcnlos de alla impot·lan
cia na politica : assim convinlm tJUe entre nós ao 
menos se espct·asse pela puLiica~'ão tlo Almanak de 

· Lacmmert mencionando ã vaga do senador pela pro
víncia 1lo Rio Grande do Norte. 

O Sn. Su.vEJRA nA lllm·2·A :-Para o Sr. João 
Alfredo não tiveram essa pressa. 

O Sn. JAauARIBE :-A vaga tio Sr. visconde -de 
Camaragibc est:í no Almanak. 

Corno disse o meu nobre collega pelo Rio ele 
Janeiro, Sr. presidente, tl exanlo !{Ue so vê pela 
propria arilhrnetica, segundo o pat·ccol' tla com
missiio, que o candidato escolhido núo tom maioria 
do corpo olcítoral, segundo o numero que o decreto 
do governo lixou e, porlanlo, é indispens:wel a 
vinda das actas, ali:\s reclamadas pela com missão. 

O Sn. FEUNANDllS DA CuNHA: -V.' Ex. esl:l en
ganado; 11 depois isso não ó disposi('fío do lei. 

(Nlio mtvimos a resto da aparte.) 
O Sn. l.IGuAnum : -0 nobre -smwlor tem ra~f(o, 

quando dir. CjliiJ não ha lei positi1'a tJue exija maio· 

sentada sem sot· acompanhada dos documentos, que · 
deviam servir de base ao sou julgamento. Om, esse 
precedente não \ló1le deixar 'de ler grande valor 
para o senado, 1 esde que d:í-se até a semelhança 
de tratarmos lambem agora de uma carl:1 imperial, 
que 11omeia senador a um ministro de Estado. 
. Quando se h·ata, senhores, do julgan1ento da elei
('ão senatorial de um ministro meu conterr:meo, 
porque tl cou1o cu quasi filho do 1\io Grande tlo 
.Norte, sinto certo vexame ao impugual·a, porque, 
como j<l disse, parecia-me caber a honm de set• 
amigo de S. Ex., c tl doloroso impugnar-se a eloiç:to 
de um amigo, tanto mais quanto tlmou co-rcligío
tmrio politko, pertence a um gnl>inclÍJ que apoio, 
c cu mio lerei scnllo motivo de folga1· ao vel-o no 
senado, mas entmmlo pam aqui muito lcgilima
mcutc. 

Acluahnenlc eu lcnl10 bons fundamentos para 
acretlit:u·, indept'JHlcnlcmeutc desse mecanismo das 
actas, que sua elei(':io tlnulla; ll!as, como o adia· 
mcnlo traia 1las actas, uüo posso deixar de insistii· 
na necessidade ll.~ vinda dctlas, porque s,1o Ulllil 
das bas,!s tlc nosso julgamento. 

Senhores, apez:n· do meu vexame a respeito 1~0 
actual ca!lllidato, lenho admirado que o facto da sua 
escolha j:i lenha ale feito olmt. 

ArjllÍ se declarou por occasi:to da ·rcorganizaçfio 
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do ministcrio, 'Jl\C havia deseqnilibrio pelo facto Começava cu então minha vida politica no Ccar:l, 

• da çscollm para senador do um dos membros do era obscuro redactor do um jornal, quando fui pro. 
áabmcle, ficando ~m mitlOria no gabinete a camara. curado por muitos amigos do lHo Grande do Norte 

os deputados, CUJO numero de membros ú cm regra para auxiliai-os no empenho em que se achavam 
o dobro do numero dos senadores. - de fnzcr vingar a candidatm·a do um filho muito 

,__ ~~ou amigo do ministerio, mas não achei boa essa distincto daquclla província, S1·. consc.lheiro Tho· 
~\ J'az, o· · • ' -maz Xavier, lambem de saudosa memoria, candida· 

'·.,o Sn. Sn.vEIRA DA J\!orrA : -Púde contar com a tum in·.pugnada pelo poder, IJUO favorcda lwssa oc
cousa antes de realizada. casião a do Sr. D. Manocl. Eu era incompetente, 

n:lo moravano Rio Grande do Norte, meus interesses 
O Sn. !AGUAIUDE :- •.. ~orquc assim parece pouco tinham de cornmum com aquclla província a 

que o galunete dispõe dos mews tio cllectum· 0 reco- n:To se1· como simrles cidad5o brasileiro; todavia, 
, ___ -uhecirnenlo desse candidato. Respeito e acato como nllo p~dendo ser i~ilitferente ao que 1~0 parecia uma 

devo o acto da escolha;·mas ell'cctivarnentc aquclle PJ'oscrip~cr.o d~s rw·grand~nses, ace1te1 o ma~dato 
ljUC recclw a carta imJI!!rial púde dizer-se senador q~e me ollerec1a'?, e lomm a !neu cargo ,n_llo. su pu· 
escolhido, mas n:io senador do Imperio hhcar alguns arhgos no senlHlO 1la leg1tumdade e 

O S 
F 

0 
.. . . . ' . . conveniencia tia eleição do Sr. _Thomaz Xavie_r, 

/:j ______ ,. R. • C!AH\~O • ~Conforme o pat11do a corno lambem, não havendo cnliio unprtmsa no Rw 
que pertence. . I Grall!le do Norte, oll'ereci aos meus amigos dalli 

O Sn. JAGU,\~WE :-~enado1· do Imperio ú aquelle puhli_car um jornal no Ccar:i, para ser distribuído 
que , tendo s1tlo elcilo regularmente , condir,ão no R10 Grande tio Norte. . 
que, creio, n:io se d:l com o actual candidato, IÍJe- · · . . 

· rece depois a escolh:; da Conla, e finalmente tem . O Sn. F. OcT.wr.~:.~: -E nunca .m:us outro 
seus poderes approvados por quem de direito pódc r1o-g,ra~dcnse teve du·mto tle ser senador por sua 
faze1·, que ú o senado. - prov1ncra: · . 
· 01·a, o- actual minist1·o de eslrangei1·os, ainda h a N:lo se1 se o meu collega pelo Ccnm tem lembmn· 
pouco da ju~ti('a, n:io passou por este-ultinio catli- ça deste facto. 
nho, sua ele1ç:lo não fo1 ainda approvada; logo nllo O Sn. PoliPEu:.!...E' exacto; lembi'O·mc perfeita· 
e senador; c, portanto, essa razão uão podia inOuir rncnfe. . 
para a rcorganizaçfío do gabinete, dizendo-se que 0 Sn. JAGU.IRIDF.:..:.:..T:í se vê qüe'mio~ou intruso 
havia tleseqnilibrio. na qnest:io; em algum tempo j:í me fizeram advo· 

Por outro lado, a !leclarac:lo, que ae~·edito aliás ~ado dos dil·eitos da proYincia do Rio, Grande do 
~Cl' sido . feita na melhor fó; me pa1·ece tmzcr um Norte, para quo seus filhos lambem fossem consi. 
mconyemente, que ó uma CCI'Ia press:To solJrc os derados brasileiros. -

· · · · --jnJ?es desta eleir:io, press:io tanto maior e aló des· · 
agra:lavel, quanto aquellcs que se ach:un debaixo O Sn. Su.YI~!RA DA MoTTA:- O Hio Grande do 
dclla forem amigos tio governo, que fez essa tle· No!le tem filhos muito dignos. 
clamç:io, _porque elfe~ti1•amente um opposicionista O Sn. JAauAnmE:- Teem muitos; neste parecer 
ter:l; por 1sso mesmo certo prazei' cm votar contra; vem os nomes do alguns. · 
mas a um govemista ó isso tlesagradavel. s G 1 b 

E', porem, tal a força da verdad~ nesta malcria, -l) Sn. Su.vEIIL\ v.~ MoTl',\:-0 1'· a v:to, IJer 
1 

• !J t t · 1 ,q.ratia. que eu, nao o s an c sentu· tlcsagrat ar a amigos a 
IJUOill apoio com as minhas fmcas forras, sou obri· O Sn. JAGUAIIIUE:- E' verdade, belll como o 
!(ado a dizer nesta occasi:to, que achei inconveniente actual presitlenlo da relação do Ouro Preto, o 
aquella tleclara\':to. N:lo tomei eut:lo parte no de· Sr. conselheiro Brito Guerra (upoiados) que é u_m 
bate; a casa sa!Jc que ordinal'iamcnto faltando-me. cidadão muitíssimo digno, um homem unu!o intcl· 
as neccssarias habitill]rtios (mio apoiados), não ligente, muito pi'Obo c que faria honra ao senado, 
gosto do tomar-lhe o tempo, !leixando quo.aquclles se para aqui viesse. 
que as toem fallem eom mais procetlencia; agora, 0 Sn. l'llf:NutJs DE Ar.~rEm.~:- Foi rriuilo bom 
Po,·ém, corre-me o dcrer de honra ... - l 1 t es lll an c. 

O Sn. MENOI~S OE Ar.MEIDA:-Pol' se1· IJUasi lilho. o Sn. JAGIIAIIIUE:- Não sú foi muito !Jom estu· 
O Sn. J.l<WAIIIJIE:- ... po1· sm· qunsi li lho do danle, como nn sua vida <lo magistnulo tem datlo 

IIi o Gmnde do No1·te, donde eram alguns tle meus O I) lima cópia de si. Sei que tl consitlera~lissimo no 
asccndeutr)S, e IJor havei' tomado a meu ca1·go as lt10 Gmuile tio No1'lo c pcrleneo a uma uupol'lanto · 
ljUestúes tlaquel a província, n:io porque me quci1':1 fami\ia, c sobl'inho de um tios pl'imciros seniuloi·es 
lazer paladino tio Iodas as províncias, mas poi'lJUe daquclla província, o S1·. padre (iucJ'l':t. . 
talvez por proscntir que c1·a quasi lilho, <lcfondi ha Uma pomloraç:lo que cu linha de fazm· na ths· 
mais tlo 20 annos, t:amlitlaturas ali i muito legitimas cuss:lo da materia era que o Hio G1·ande tio Norte 
o impugnei outras ali:is tle gl'antlc JJ)el'ecimcnto pela conrL;r.ou como [H'oYincw, mas tlepois a cobir•.a de 
consnlel·nç:lo <lo nfio serem os aspirantes filhos tia ent1·ar li.~ 1n·essfls pam o senado o tem l'Cduzfdo a 
provinda. urn ('oiti'!J·JIOIIJ'J'Ú'. . . 

Hclii'D-mc ao facto tia olei.,:io rlo nosso muito E lanwnlavel IJUO, '!U:IIHio lemos m:us do ilO 
dig-no e saudoso ~ollcga, D. lllilllocl. annos tio existonma pohlica, quamlo as províncias 

...-···----·-····--·-"------····-· ---·--~ -·------~-- ---~----_____ r.--... ___ j,.:_.~ .. --..__.,..~------·-~· I' 
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prosperam, quando !cem produzido talentos, que 
v;io sobresahindo, algumas sejam condemnadas a 
uma e tema abjecção ..• 

mas, tendo-se dado o precedente a que alludi, com· 
pr·ehcnde-se que era muito natm·al a sua reeleiçllo ;., 
era qwlst;1o de cohorencia; portanto, foi aceita sua 
candidatura, e notabilidatle como elle era deste 
paiz, sua eleição foi geralmente applaudida como 
cu !amuem a applamli, lauto quanto tenho lamcn· 
lado que o senado tão cedo perdesse sua poderosa 
coadjuvaç:io em nossos trabalhos. 

O Sn.. SrLvmn.A DA l'IIorrA : -N;io quero morrer. 
estou já com medo do meu sucr.essor. 

O Sn. JAGuAnmE :-... porque deste motlo seus 
filhos não toem estimulo. Compr·ehcnde·se perfeita· 
mente fquc o talento é naturalmente agur.ailo por 
essa ambição tle bem servir a terra naial; rnas, 
quando s~ fixa como um direito irnpr·cscriptivel 
tJUC a cade1ra de senador por ce1·tas provincias per· 
!encerá a um ministro ou a um protegido de mi· 
nistro, tlesapparcce todo equalquor estimulo. 

Senhores, assim me exprimindo, n;io creia-se 
que tenh,o um provinciali.sn~o liio cxlre~Jado que 
mio ndrmtla o que a constrtur('liO mio prolube; mas 

O Sn. ZACAmAs :-Poderosa? 
. O Sn. JAGUAttrnE: -Era um orador. de tal for~a, 

que nos faz falta. 
Nestas circumstanci:ls, Sr. presidente, me parece 

que o adiamento ó de toda proccdcncia, tanto mais 
quanto, comparando-se a pressa desta eleição com 
tantas outras eleições seuatoriacs que teem havi4o, 

quero que as candidaturas .sejam natur·acs,.. · 
O Sn. F. Ocl'AVrANO: - Ou tio alguma notabi

lidade, como era o Sr. visconde de Inhomirim. 
O Sn.. JAGUA!l.!UE :-••. ou lle uma notabilidade, 

como era o Sr. visconde de Inhomirim, cscriptor de 
nota ... 

O Sn. ZACA!liAS :-.:Autor do Timaudro. 
O Sn. JAGUARlllE :-... orador eloquente 

uma illush·aç;io rccon~wcida. 
O Sa. F. OcnvuNo :-Um sabio. 

e de 

O Sn. JAauAnnn~: - Accmsce IJLW a candidatura 
· do Sr. viscond<J de lnhomirirn nasceu cm circum· 
stancias muito diversas ... 

O Sn. F. OCTAVIANO : -N;io era ministr·o. 
O ·si\. rn.EsrnEXTE :-Estas ohservaoõcs, per

dtle-mc o nobre senador, pertencem mais á maioria 
tio parecer· .•. 

O SI\. F. OcTAVIANO :-E' pat•a mostrar quo o 
adiamento é tanto mais ncccssario quando se trata 
de um ministro. 

O Sn. JAr.u.~nmE: -Eu sou doei! :l voz presti· 
giosa do V. Ex., Sr. presidente; mas queria 
dize•· que o Si·. viscont.le do Inhomirim foi candi· 
dato no llio Grande do Nor·lc, cm uma occasião em 
qne se achava cm opposiç;1o; um partido cm oppo· 
sio;io o adoptou; sabe-se IJUO a opposirüo n:1o crti 
ordin:u'iamontc no eJ!iJito de suas candit.laturas; que 
ti facil cm aceilal-as, IJUUtHio os apresentados são 
homens de prestigio, tle cujo nome aproveitam-se 
os pol_if.icos da localit.lat.le para a proteco;1o dos 
proscl'lplos. 

Foi o que acontece ti com o S1·. visconde de Inho· 
mirim. A sua carH!idaluL'a foi aceita o por circum· 
stancias que o favor·ecoram, veio na lista c foi esco· 
lhido. Essa clcioão foi annullada c mandou-se pro· 
ceder :l oulm, quando o partido do illuslre finado 
se achava no poder·. Compi·ehclllle·sc que era a sua 
reeleição uma 'jueslão de cohereneia. (Apoiados.) 

S~ a sua cmu idaliJm sm·gissc quando o sot1 par
lido eslava no poder, tjuamlo cllo fosse minislr·o, 
olla mio sel'ia com o mnsmo hom humor :ulopt:u]a. 
Parocc·mo que o 1\io Gr•antlc do Nor·lc j:i tem has· 
I antes filhos, que leri:uu a coragem de Impugnai-a; 

vê-se que nenhuma foi feita desse modo; e qunndo 
se a !lega um argumento tão poderoso, como este lle 
falia rle base, n;lo podemos deixa•· de reunir esta 
circumslancia a outras c reconhecer que essa pressa 
não é decente. · 

Já que se falia de prcssà, Sr. presidente, cu farei 
a compar·ação, por exemplo, entre a rapidez com 
que esta clei(:;io se fez, antes mesmo da wga ii· para 
o almmwk, com o que aconteceu com as eleições 
da minha provinci~. creio que foi em t865, que o 
senado p~nlcu tlous memLros importantes, o Sr. 
Canrlido Baptista do Oliveira, de gloriosa memoria, 
e o 81·. marqucz de Abmntés. 

Essa cleir;io correu por divrrsas phases, mas o 
certo ó que houve demora bastante, de maneira 
que só cm !870 foram as vagas preenchidas. 

A mim coube a homa de ser um daquelles que 
as pL·eenchcram e o outro foi o meu digno collega 
o Si·. Figueira de 1\fello. · 

Deccorrcram-so cinco armos ate serem providos 
os Jogares e dahi não resullou inconveniente. 

Mas actualmente não acontece o mesmo. Ha 
pouco falleccu o S•·· Imhomirim ; parece que o 
seu scpulllitro airllla se acba quente, e j:i se apre· 
senta tamanha so1Trüguid:1o em pl'ce·nchel' sua 
vaga.. 

l'orlanlo, pai'Cec-me que repugnaria ao espirita 
de justiça quo caractcrisa o s•~natlo negar a appro· 
vaç;ío a um reljuerirwmto t;lo justo, tão rro~edcuto 
como este. E, pois, espero que V. Ex. não levar;í 
a rnal que cu lenha tomado tanto tempo ao senado, 
justificando a necessidade do adiamento. 

Fi•~oü adialla, a discuss;io pela hora. 
O Sa. l'HESIDENTE den para ordem do dia 28: 
Votação sobre o parecer da comrnissão de consti· 

luição relativo ;l cleit:iio de 11111 senador pela pro
vinl:ia de Jlemambuco. 

Continu:w;io illl diseuss;To do pai·ccor da mesma 
commissão i·elativo :i cleit::1o do um senador pela 
provinda rio Hio Grantle do Norte, com a do adia· 
monto llo Sr·. Jl. Oclal'iano. · 

Dila da indicação llo Sr. Vicir·a da Silva, e com 
o pa•·ecnr da mesa, sobre a pnhlicaçiio dos debates 
do senado. 

Levantou-se a sess;io ;ls :l horas da farde. 

l r 
j 

,J • 
. ·-""· 

·~J 
•• 

.~ 

~ 
\ 

_ .. 
('.( 
f.:' 

•I lfl. 



J 

ANNAES DO SENADO 

)0,• IIICliU!IÚO 

EM 28 DE FEVEREIRO DE 1877. 

PIIESIOENC!A DO SJI, VISCONDE DE JAGUAUY 

lllumJnaJ•io.-OnDE)I no nrA.-Volação.-De· 
'-., elaracão do voto.- EleiNio senatorial do Rio 

''Granlie do Norte: Discur:sos dos Sr·s: ~'eixeira 
.T,imior,F. Octaviano, Pompeu c Silveira da Mot!a. 
-'- Publicac[o dos tlebates do scnmlo : Di~l~m·so 
do Sr. Viéira da Silva. 

ela elciçlio, pelo fundamento de legalidade e incon
stitucionalidade. Eu cleclaro que meu voto é contra 
ost:t eleição e contra todas as qite se procederem 
por· este systom:1. 

O Sn. PoMPEIJ :-Apoiado. 
O Sn. DIAS DE CAnVALHO :-O nobre senador 

pódc mandar a sua declaração hoje ou ato am~nM. 

A's H horas da manhã fez-se a chamada o aclra· 
r;am-sepresenles 3~ Sr·s. senadorcs.a sa!Jpr: visconde 
de Jaguary,Almcidao Albuquerquo,bar:iode 1\Jaman· 

.guape, visconde rlc Abaete, visconde de Nillll'ruhy, 
II.Octaviano, (Jchôa Cavalcanti, Barros Barreto, Pa· 

'l .raoaguá, conde de Daependy, Junqucir·a, Hibeiro da 
1 Jz, duque de Caxias, Nalmco, Vieira da Silva, 
Teixeira .Tunior, Chichor·ro, bar·:io de Colegipe, vis· 
conde do llio Grande, Nunes Gonçalves, Luiz Car· 
los, bar·:To de Carnargos, Saraiva, visconde do Muri· 
lib:r, Lcii:To da Cunha, Silveil'a da 1\Jotta, banTo do 
Maroim, Pompeu, Diniz, lrar:io da Laguna, Figueim 
de Mello, viscondo de Caravellus, !lernandcs da Cu· 
nha e marquez de S. Vieenlo. 

Comparecet•am de~ois os Sr·s. Sinimhú, Zacarias, 
Jaguaribe, Jobim, Silveim Lobo, Mendes de Al
meida, Cunha e Figueiredo, bar:io (!C Pirapama, Dias 
de Carvalho, Godoy e Anl:lo. 

Deixaram de compareeer corn causa pa1·ticipada 
os Srs. Cr·uz Machado, llirmino, Paula Pesso3, 
Paes de Mendonr,a, . visconde do Dom Retiro e 
viséonde do Rio Jlr·anco. . 

'· .. ,!)Q~xamm da com~arecer sem causa partieipacla 
os Srs; .barfio de Souza Queiroz e vrsconcle (te 
Suassuna. 

Ü Sn. PUESIDENTE abr·io a sessão. 
J,eu·se a acta da sessão antecedente, e, n:io ha

vendo quem sohre ella fizesse olrservações, deu·se 
por appr·ovada. 

Nilo houve expediente. 
ORDEM DO DIA 

VOl'AfJÃO 

Votou-se c foi rojeitada a emenda do Sr·. Pom· 
peu sobre o parecer· da cormniss:io de conslitui~fio 
relativo :í eleiçfio do um senador pela província de 
l'ern:~mbuco. 

l'osto a votos o parecer, foi approvado. 

O liia•, liith·eh•a dll Jlottll (Jw/n ordom) :
Como n:lo assignei a emenda, que rlo~larava nul!a a 
clciçito Jlelo fumlam~nto lltJ legalidade c incon~trtu
cionalid:ale, e n:1o havendo votaç:To nominal, que, 
creio, mio é adnriltida mesrno no regimento tio se
nado, j nlgo quo nestas t{Lrestties o recurso que tem 
a miuoi'Ía vencida é a declai':L('iio do \'O to. 

O Sn. DxAs nr~ Cm I'Ar.uo :- Apoiado. 
O Sn. F. Oc·rAvr.INO :-Sem duvida. 
O Sn. 81!.\'EllU DA J\fo1"r'A :-Portanto, rrqueii'O 

'l"e se declare na ada o meu voto pela uu!Jillado 

DECLAilAÇÃO DE VOTO, 

Detllar·amos ter votado a favor da emenda do Sr. 
Pompeu e contra o parecer da commissAo do con· 
stitmç:io, que julgou valida a oleiçfio de senador· 
pela pi'Dvincia de Pernambuco. 

Paço do senado, 28 de Fevereiro de fll77.-Sil· 
veim tln J1fotta.- Zacm·ias 'de Góes e va.ICOIICello.!, 
-Nalmco de Aral(jo,-J. A. Saraiva.- fi'. de P. 
Silveira Lobo. - Visconde de Abaeté.- Pintq Chi· 
IJIIOI'I'O.-Causanstio de Sinimbu.- F. Octaviano.
Nunes Gonvalves.-T. Pompeu.-!. P.·Dias de Cal'· 
~M~ . 

O Sn. PRESIDENTE disse que-, :1 vista da carta im· 
poria! de nomeação e da deliberação que o sena~o 
acahava elo tomar·, declarava senador do lmpCI'ro 
pela província de Pernambuco o Sr. conselheiro , 
João Alfr·edo Corr~a do Oliveira, a quem ia offi
ciar-se na fórma do estylo, afim de vu· prestar ju· 
r·amcnto c tomar assento. · 

ELEIÇÃO SENATOniAL DO RIO GRANDE DO NORTH 

Proseguio a discussão do requerimento de adia· 
menlo do Sr·. F. Octaviano sobre o parecer da com
miss:lo de constiluiçao, relativo :í eleicão de senador 
pela província do lHo Grande do Norte. 

O SH. TEIXEIRA JUNfOH (O oratlo1· 111io rtvio 
este discurso) diz que como teve a honra de ser 
o relator (lo parecer, cuja discussão occupa 
a atlenção do senado, corre-lhe o dever de 
responder :ls observações que forari1 addusidas 
hontem pelo nobre senador pela província do Cc.u:l, 
que fallo.u em ullimo·Jogar, sustentando o requeri· 
monto de adiamento apresenlad 1 pelo illu~trado 
senador· pela minha provinr.ia. 

Declam ao senado que soJI'r·eu uma decepç:io com 
as razões com se fundou a apresentarão do requeri· 
menta. Julgava que n commissno de constitui~no 
veria apreciado o seu parecer por dill'crcutc modo 
o esporava mesmo ser censurado pela nimia seYC· , 
rirlmle com que pr·ocodou :i apreciação da eleiçi'io 
do 1\io Grande do Nor·te. Contra os precedentes tio 
senado c os esly!os consagrados por esta augusta 
c:uuara, a comruiss:io propõe o adiamento do co· 
nhecimento do elniçõcs, qnn, em idcnticas circnrn· 
slancias, tem sido api'Ov:rd:rs. 

A respeito de algumas pai'Ochias, onda a eleição 
[ll'irnaria cor·r·eu regular·rnento, scrn pr·oteslo nem 
r·eelaruat•.:io alguma, aconlcccntlo o mesmo quanto :í 
~lcit'<iO sccuntlal'ia, sé1 ponpw n:lo wi.o a acta da 
rnstallaçno tia uwsa par·oclual, a uommrssão de po
der·es cntcruleu· que devia propor o atli:imonlo do 
St!ll roconlreeiincnto. N:io é assim q ne o senado Iom 
procedido, o :rs ultimas veriJicaçõcs de poderes, qno 
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tem tido lagar nesta casa, Icem sempre consagrado 
doutrina em contrario. Desde que cm uma clei~fio 
n;Io lm irregularidade conh0cida nem conlm e~la ha 
reclamações, o senado tem approvado. (Apowdo). 

O Sr. Sn.VEinA Lo no :-N;to apoiado: 
O Sn. 'fEIXEillA JuNIOn appella para a propria 

província que reprcsrnta o nobre senador quo lhe 
nega a suaapprova~ão. Os Srs. Cruz Machado c Luiz 
Cal'los (os pareceres podem ser con~ull;ulos nos Au

.nríes da casa) aqui entraram, appi'O\'ando-se diver
sas eleições, cujas actas w1o se ao:l1a1'am compl_etas. 

Lembra-se que em nma deli as faltavam maJs de 
:100 actas, enLJ·etanl.o, como não houve reclama~;to 
nem protesto algum contra estas clcir.õos, o senado 
entrndeu !JliC nfio havia inconveniente om appro
val-as. No caso vertente, a commissão entendeu fJUC 
devia ser rigorosa e eslahelecr.r o principio de 
que a falta de qualquer das adas importava o adia
mento do reconhecimento da respectiva eleição. 

A1loptado este principio, a commissão tratou de 
indagar, calculando arlfhmeticamonle, se o des
conto dos votos das elei('ões adiadas podia inO'uir 
no resultado da eleição. Chegando, porem, ao co
nhecimento de que n;io haveria nenhuma allcraç;1o 
na lista ll'iplicc, propoz ao senado a approvação lla 
elei~5o. 

O Sn. M.mQUEZ DE S. V IMNTE dii um aparte. 

!adas algumas, o que, acredita, nl'ío se dar:í :í Viitn 
das informnr.fies que tem, o re1ultado ser:l o mesmo, 
a commissão entr.n1leu que devia concluir pela ap
provaçrro da clciçiio, 'adiando o conhecimento das 
eleições do freguozias a que faltavam documentos. 

O Sn. SILVJ>IRA M MoTrA : ;- Ahi é que estil a 
qucsli1o. 

O Sn. TEI:.ElllA JuNIOn aecrcscouta que a ser 
exacto que urro houve irregularidade nas eleições, 
co•JJo parece dcmonstar a falta de protesto, se opi'O· 
cesso elcitoml correu s~m nenhuma nullidaile, ii ·. 
consequcncia necessaria ser:l a approvação. 

O Sn. Su.vF.mA Lono :-Pcrdôe-me o nobre se· 
nadar; as suas primissias s;io· falsas : a conscquen
cia natnml e logica ó ii dcsapprovar.;lo. 

· O Sn. TEIXEIRA JuNJOn diz que o nobre senador o 
conlmria tanto c Ião suceessivamenle que .n~o póde 
acompanhai-o. 

O Sn. Su.vmnA Lono :-Pe~o que mio se cncom· 
mode com os meus apm'tns. 

O Sn. TmXEIR.\ JuNIOn não se encommoda; 
apenas sento não poder responder a todos os apartes 
fie S. Ex. 

O ~n .. S.ILYEmA Lono :-E se cu p1·otesto contra 
os prmc1p1os fie V. Ex. tl bem a meu pesa1·.. . 

O Su. T}:IxEmA JuNJOn diz que dos apartes 
com que S. Ex. o tom honi'allo apenas póde I'CSJlOn· 
dor agora a um. 

/ 

O Sn. TEJXEIM JuNIOn accroscenta que, como 
lembra muito bem o honrado senador, este 
foi sempre o proceder do senallo, oliservarlo pelo 
illustrc relator da commlss;io do poderes, o Sr. vis
conde de Sapucahy, do saudosa rrwmoria, o sempre 
san~cionado pelo senado. (Apoiados.) 

S. Ex. disse ljUC o senado não tem approvado 
doutrina contrana il que o oraflor apresenta, c. elle 
vae mostrar, com um ·pa1·ccer da propJ'ia comm1ssfio 
llc constituiç;1o, que houve approYaMo de algumas 
cleiçútJs,cujas aclas nãQ 1•ieram ao sei1adq. 

. -_,__;~~""'' "-

Mas disse-se: "O numero dos eleitores, cujo 
reconhecimento adiacs, é superior ao dos votos 
~uo r~co~heceis v<ilidos; fica1'il o mais votado. da 
lista h·Iphce com 2H votos, ao passo que ad1aes 
o reconhecimento de 268 eleitores. " Púde,se 
suppor que,. se estes eleitores adiados tivessem 
votado ditt'crcnlemente, não seria csla a lista tl'i
plice. Mas, a doutrina consagi·ada é que nullo o 
eleitor, o seu voto não e computado. No caso 
vrrtentc, porém, t!stes cleilorcs vola1·am na lista 
friplicc !JUe foi approyada, seus votos são conheci
tios, constam das actas dos collegtos, onde vo
tal·am ... 
· O Sn. SJLI'EinA DA 1\fo·rr.\ :-So são nullos que 
importa fJUC votassem? 

O Sn. 'l'mxmn.l Jusron diz que isto il oull'a 
11uest<io; S. Ex. n;lo o quiz ouriJ', 

O Sn. Su.vEmA Lona:- Para que csla soii'I·c
guitlilo? S;io donos da ll'rJ•a c da casa. 

O Sn. 1'mxmnA J LlNIOH, assegm•a que se eslt~s 
votos mio foss<'lll couhrcitlos, se potlt'SSIJlll rccalliJ' 
cm onlros c;uufidalos c assim nlleJ'aJ'I'lll a lisla ll'i
plit~r, a coJnmissrro nilo tt~l'ia oll'el'l~citlo ~o sm1ado 
a eondns<to 1in que sn tJ'ala, nem Jll'opona o rcco
nhedmcnl.o do scmHior nomc:ulo. Mas desde 1)110 
nenhuma inOuencia pútln I e r sol.ll'W a t\OIIot~<l('<io 1los 
li'I!S mais yola•los Jlt'sla r.lr_it'11o, JlOI'IJlÍrh~JUCr sejam 
approvatlns Iodas essas clrl~<ícs, IJUer ,,,wm annul-

Em sessão de H de Julho de i874, a pl'Oposito 
da eleição tio nosso distincto collega o Sr. C1·uz 
Machado, a commissüo de constituir-ão opinou o 
seguinte: • 

Cornquanto fallasscm actas do :103 parochias, en
tendeu a conunissrro, c com ella o senado (/mrlo) : 

" A auscncia de documentos que a commissão 
imlie~ c a .omiss;1o de declarações que se prestem :l 
pcrfe1~ão das nelas mio ll'm sido bastante para a 
nulli!lade de clei"úes, quando a falta de protestos 
bem fundados ou de representações provadas contra 
ellas, induz 'il prestunpçilo do legalidade. E, por
tanto, consitlem a clclr<io merecedora de appro
va~~rro. li 

A commissão, portanto, poderin seguir os prece
dentes estahlllecidos no souado, ainda nesta llypo
lhese; mas preferi o incorrm· cm excessivo rigor. 
Assim e que algumas olcir.•>es, cuja vnrifica(~<io a 
commissilo propõe adia1· por fnlta do netas, lém 
sido, en·. ide ui i~as circuwstancias, appi·o·nulas pelo 
senado 

Esta e a ex plica\"1o do pl·oce<lim~nto ria com
missão de conslitui~fio. Julgo.u efla que podia se1• 
censurada pela graJille Se\'CI'Jdade e.om IJIHJ pro
ecdeu ... 

O Sn. SII.VI'lllA Louo :- N;to apoind\), 

. lí 

~ ,. 
• - '\ 

; 
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O Sn. TEIXEIRA JuNJon continúa dizendo, não até mesmo na do Cr.ar:l, que o Sr. senaLlor a quem 

respondo, representa uosta casa, encon!ra:so elo· 
quente pro tosto contra a opiniffo do nobre senador. 

h a reclamações. .. · 
O 'sn. SrLvmM Lono:-Agorn ha rcl'.!amação. 
O Sn. TmxErnA .TuNion:-... w1o ha reclamacões 

Na província do Hio Grande do Norte a elr.iciio 
r·espomlo a esta convicç:io; o na do Ccm·:l o partido 
consct·vador da citladc d:~ Fortaleza recebeu ·com 
grande jubilo a noticia da nomea~lro do Sr. conse
lheiro Diogo Velho .. 

nas actas de que se !mia. • 
, O Sn. Sn.vErnA Lono :-Quero reclamar agora. 

-, --, O Sn. TErXElliA .Tuxron diz qne o nobre senador 
J'undanwnlar:i sua rcclamar.:io; wTo ó o or·ador, mas 
o senado que decidir:i Llclla; por cm quanto pcdn :í 
S. Ex. que lho pcnnilla explicar· ao senado o pro· 
cedimcnlo da eommiss:io. Se, como relator da 
commiss:1o, não fallasse, seria censurado. 
· Deve explicar o seu procedimento, julilific:ll'-sc 
per·anle o senado c o paiz, mas n:io tem a menor 
mlcnção de eslor·var a deliheração do nobre sena· 
dor, qualquer que ella soja, c muito menos do 
sonado. · 

,· · O noln·o senador pola provincia do Cear:l cn· 
tendeu C[LW devia demonstrar a necessidade do 
adiamenlo da discuss:io do parecer, discutinclo a 
legi!irnidadc da ca))(lida!ura do Sr. conselheiro 
Diogo Velho. O or·ador n:io sab11 se o St·. presi· 
dente do seuado lhe pcrmillir:l tratar tamhem da 
lcgilimld:ide desta carulidalur·a, apezar de discn· 
lir-se o adiamento. 

O Sn. PJLESIDJ~NTE :-Ao uohre seu ado r· pelo 
Cear:í, observei qno suas considct·:r~ões não eram 
hcru caJJidas nesta discussão. Hepilo a mesma oh
SCI'Va0i10 Ü V. Ex:. 

. O Sn. Sn,1'EJIIA Lona (Dil·i,qiudd-se ao or·ado1') : 
-Acha legitima esta candidatura ? 

O Sn. 'l'm~:mnA JuNron tl<>cl:u·a iruc a consi· 
, -.. d.era tiro legitima como a sua propria, ou· a do C[LUII· 

i[liOi' OUIL'O lmsilciro. . . . • 
O Sit. Sn,vErnA Lono:-N:io apoiado. V. Ex. 

em filho do Hio 'úe Janeiro. 
O Sn, ~-'grxtlmA JUNron responde que a consti 

lui~tio u:1o cslaLclcccu úslo direito couto pt'i vilegio 

llara os filhos do cada província. A província do 
lio do Janeiro, que o orador tem a hont·:i de repro· 
sentar, é um exemplo. bem eloquente, porque ella 

. te111 lido reprcseutantcs no pal'lamcuto que não s:io 
filhoH t!'ella, c nem por isso deixou de sot· bem 
representada. ~·mt:mdo-se da legitimidade, diz o 
omdor, não conhece outra senão a que provem da 
lei c da conslilnit~so. 

UM Sn. SJlNAnou d:i um aparte. 

o Sn. JAGUARinE :-·Tudo isso e a:·lificial. 

O Sn. 1'EIXEIUA J UNion peLle ao nobre senador 
que n:lo fa~a aos seos amigos politicas do Ccar:i a 
injusli~a do suppür que ellcs se prestaram a um ar
tificio, o quo a manifestaçao que fizeram não foi 
sincera. 

Protesta, dit o orador, em honra dos conserva
dores elo Cear:l, contra a accusac~o que S. Ex. faz 
ao caracter d'aquclles cidadãos, 'entro os quaes lm 
caracteres úa· ordem LIO barão do Ibiapaba, conser
vador dislinclo, independente, ~uo tem uma lrella 
fortuna n'aquclla província, amtgo do nobre sena
dor pelo Cear:\, i" vicc-prcsitlcntc da província, e 
incapaz Llc ser movido por influencias illogiti· 
mas .... 

O Sn; SILErnA Lono ~:i um aparte. 
O Sn. J.\GUARIBE : - Se me d:i licença para um · 

aparto ... 
O Sn. TEIXEIRA JuNron ainda n:io acabou o que 

tinha de dizer; ouça· o o nobre senador. e dtlpois 
destr·uir:l ludo r1uanto est:l dizendo ... 

O Sn. Srr,vEmA Lono: - En hei de fallar. 
O Sn. TEmun-~ JÚNIOR pede ao nobre scn:ulor 

que fali o; mas ~onsinla que acabe de expor o seu 
pensamento. Est:l rcsponilendo ao nobt•n scnatlor 
pelo Cear:l; mio se refel'io ao aparto de S. Ex. 
O nohre senador pelo Ccar:l, a qnem se dirige, 
disse que as manifestações que houreram no Cear:l 
tinham sido al'liflciacs. 

Os cidad:Tos tlistinctos, que tomaram p:u·!e nes
tas manifesta~tjes, n:To se pt•ostariam a artificias . 

O Sn. SuxEmA Lona :-Dar 100,~ para um hai!e 
mio 1msta muito • 

(Jlrt ainda ouli'Os apart1:S) 
O Sn. TEIXEIRA JuNron insisto no /rotlitlo do o 

deixarem fnllar·, porqul), assim, mais 1 <!pressa sm•:í 
condemnado por aquelles que o ouvit'<lm .•• · 

O Sn. Pol!I'JW:-0 que V. Ex. csl:l dizentlo o\ 
a condcmna~:io da sua causa, O Sn. Tgrxrmu Juxrou não julga nem immol'((l nem 

imlecenta que um brnzilciro se aJH'Csento candidato 
por CJnalcruor· provinda, para ler a honra de rr.pre· 
sontal·a cru fJU:tlquer das casas elo pal'!amento; n:To 
"'' nenhum emlmr:tro para isso ; os precedentes, a 
r.sle respeito, s:io numer·osos. 

Mas, disso o honmdo scuat!or. a qnemrespomlc, 
que a c1ualitlade tio urinislro tio Estado e que lol'lla 
e~la clcit~ão imruoral. 

O Sn. TErXEIILA JuNion diz rJue nesse caso n:1o 
o devem interromper, a~uellcs que pt•ctonrlem 
eondemnat• a cansa do Sr. Diogo Velho c mio 
sua, por·que Hão teve nenhum i11trresso pessoal 
0111 dis<'LLSSUO. 

O Stl.ll. Ot:'I'.\Yr.uo:- Eu o apoio nesta pal'le. 
O Stt. 1'Erxr~mA .Jusron analysantlo as opinitios, 

Y•' '1110 na provincb tio ltio Gr:uulo do Norte, c 
\'OL, I 

O nobre souadot• pelo Cear·:í salw IJLL<l os cJr,~· 
lL~s do partido conset·v:ulor no Ceanl não se li. 
milaram :1 essas manitL•slae<1cs. O Sr·. bar1T0 de 
IIJiapnlm, por llXCillplo .... • 

O Sn . .llnuAiliHil:- l\':io 1\ chl'f'e rio partido eou· 
SCl'l':lliOJ'o rl de lllll dos IJl'lljlOS, 

;?S 

r 
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O Sn. TEIXEIRA JuNion: ~Considera-o como tal, 
pelas info1·maçil,cs do proprio nobre scnado1: pelo 
Cear:i, que é um dos ma1s dJslinetos representantes 
daquclla província. 

O Sn. JAGUARIUE :-Declaro que ntto pertenço ti 
grupos ... 

O Sn. TEIXEIRA Jmaon falia do barão de 
lpiapada e se faz o elogio desse cidadão é por in
fonuações quo tem, JlOr saber CJUe todos o reputam 
corno cidad:To muito distincto ... 

O Sa. TEIXEIRA JtlNIOR diz que S. Ex. póde 
interrompei-o. 

O Sn. SILVEIRA Loso :-~las responda ao aparte. 
. O Sn. TEIXEII\A 1UNIOR diz que ja está respon· 

dulo. 
O Sn. F. OcTAVIANo: - J:i disse que sim, que 

acha. // 

O Sn. JAauARIBE :-Distincto, sim; mas não o 
considero chefe do partido conservador. 

O S11. TEIXEIRA JuNion :-Diz, que nlo sabe, se 
o barão ele lbiapaba é chefe ou sub·ehcfe •.• 

l\las, Sr. Jlresidente, continúa o orador, dizemfos 
nobres senadores c1ue essas manifestar.ões de cama· 
ras municipaes do partido conservadór e de chefe.~ 
de grupos de partido, dizem que tudo isto é arti-
ficio, que é cncommenda. . . í 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Apoiado. , ..-,~ 

0 Sn. TEIXEIRA JUNIOR :-Se assim é, Vae Vêr ( _..,.;1; _ 

O Sn. JAauAIIIDE :-É sim, mas de .um grupo 
que eondemno, assim como condemno ouh·os. 

é mais feliz procuramlo argumentos, no procedi'.. ~. , 
mento ele homens incorruptíveis, de caracteres aci· '. ~ •. ·.· , t

11
_\ 

(lia di'vmos UJiartes : o Sr. preside1:te reclama 
atten!:iio.) 

ma.de toda excepção, de adversarias politicas do · I 
candidato nomeado... \. ~) 

. . . mas, Sr. presidente, diz o oraclor, além 
dessas m:miJ'estações JlOSteriorcs :l escolha do 
Sr. conselheiro Diogo Velho, ·o Sr. bar:ío de lbia
paba escreveu, do Cear:i para o Hio Grande do 
No1·to, c:1rtas a seus amigos c co-religionarios nesta 
província, pedindo a sua adhes:1o :i candidatura 
1lo Sr. conselheiro Diogo V c lho. 

0 S~, ~ILYEII\A ):.OBO :_:_E' ~sto que forma ~ mi- ' ' '"'~1 
nha prmcrpal querxa ; c essa mvasão nas ·fileiras a · · / 
que pertenoo e a maneira por que foi feita. ~ 

Aind:1 mais, a pr·opria camam municipal d:1 ci· 
cladu da I<ortaleza dirigia uma mcnsagem,fclicitanilo 
o Sr. Diogo Velho por· sua nomear-ão. 

' O Sn. JAauAniDE :-E' mais uuia vergonha para 
minha terra. · · 

O Sn. Tr~IXEIRA JuNion diz que longe do prosar 
como o nobre senador que semelhante procedi:il.:nto 
é um:1 vergonha para a província do.Cearü, cst:i 
l!nnvencido que assim demonstraram aquollcs con· 
sor·vadores sua independencia, mio subordinando-se 
ti OJÜni:io desta ou daquella inlluenci<1 ..• 

Não va nesse digno candidato qualidades que 
possam rnonoscabar uma província; e se elle pótle 
J'eprescntar, com brilho, a província do Para
hyha, porqlie razão n:io poderá representar qualquer 
outra? 

O Sn •. SILVEIUA Lono :-V. Ex., em conscicncia 
adra que, se mio fosse ministro, o Sr. Diogo Velho 
viuha pelo Hio Grande do Norte? 

O Sn. 'fEIXEIM JuNIOR acredita, .que com os 
recursos dos amigos qnc o coadjuv:ll'am, e com as 
adhcsties que est:i referindo, ello obteria o mesmú 
resultado ainda que n:lo fosse ministro ... 

O Sit. SH.\'Im\A Louo: -Isto silo machina\!úes. 
(lln outros apurtes. () Sr. presidente 1'eclmua 

lltlCIIflÍO.) 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR :-Heplico quo o apoio 
que o Sr. conselheiro Diogo Velho achou no parti· 
do conservador, lambem achou em uma gr·ande par· 
to do partido liberal. 

De 10~ eleilores Iib~raes da província do Rio 
Grande de No~·te v~: se, Jléla somma dos votos1 que 
o St'. conselheiro D10go Velho obtevo a maJOria. 
Tem a demonstração, para apresentai-a ao senado, 
no caso de ser contestado. Esees votos, Sr. presi
dente, honram essa Jlnt·te do partido liberal; 

Ainda mais, u~ d?s mais distinctos caracteres, ___ ·' 
lilho daquella provmera, o Sr. desembargador llrlto 
Guerra, a quem o nobre senaclor· pelo Ceará se re· 
ferio no seu discurso, foi unulos auxiliares pres· 
limosos com que o Sr. Diogo Velho co.rttou. Filho 
da província, estimado geralmente pelás suas qua· 
li dados, e vota elo pelos liberaiJs, dirigindo-se a 
algnns <los seus amigos a proposilo da eleição se· 
natorial, c:.:pressou-sc do modo seguinte (lendo) : 

rc Mas, em qualquer das bypothcses, ou . tenha· 
de aceitar a apmsenta~~fio, que por ventura da pro· 
vincia se me faça. ou, não havendo-a, fique o meu 
nome cm comJlieto silencio, c exclusão; desde j:i 
assevero :l V. S. que a candidatura do Sr. conso· 
lheiro Diogo Velho me tl especialmente sympa· 
thica: o Sr. conselheiro Diogo Velho tem um no· 
nwj<l tão ,vantajosa.mente conhecido n9 paiz, lll.n f'u· 
tui'<n lllllltos respmtos rsperansoso,tanta garantia em 
suas qualidades, serviços c dedica1~ão, que não se 
pútle suppor, que deixe de ser abraçada o dedica-
monte aceita a Íilclus:to do seu nome na lista tri · 
plico tio nossa província, o sua apresent:lllão :l os· 
colha; sua brilhante administrac:to na 'província 
do Pcmambuco ainda est:l tão recente na memoria 
de todos, que ella só daria jús :1 Ulllll gmndo re

O S11. 'l'mxmnA Ju~rrm confia muito na jus· 
liça do senado e n:t sua honovolencia pam esperar 
que rlllnvc a~ impcr·fni\:ües, que se h:io tlo notar, 
no pouco que está dizourlo, constantemente .intor· 
J'OIII]lido, mlo podendo acabai' uc111 tuu racioeinio ... 

O Sn. S1LY1m1A .Luno :.....:com a stm rcspostamlo 
interrompo mais. 

commerular.:1o pam toclos que· estudam os homens 
c os faclÓs : São alóm disso tão identicos, con· 
nexos e identificados os habitos, necessidades, 
rela<•.úes, localidades e interesses entro as duas pro· 
vin~ias da Pumhylm e 1\io Gt·andt' U.Q ~arte, <JUo 

_1·-
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nas condições do con~elheiro Diogo Velho, {Ilho do O Sn. SILVEIRA I.ono :-S~o qu~si todas cllas. 
tJeutro da Para5yba, como é, elegei-o o Rio Grande 
para seu l'cpt•esntante é, nos interesses c sentido da O S11.. TEIXEIRA JuNIOn declara que se o nobre 
~·epresentação, como qnc eleger um !tomem inteira· sllilador provar esta acusação, votará. contra a 
mente seu. ,, eleição. . 

·r' · Parece, pois, ao orador que a quest:io de legiti· 
· ·,, O Sn. Sn.vEmA Lono:-E' um magistrallo dopen· midado da candidatura do que se trata, além de 

·"·,_dente do ministro· da justiça. ser mal cabida na discuss:io do requerimento de 
"' Sa. TE!XEJIU JuNIOR íliz - não far.a esta in· adiamento apresentádo pelo illustrado collcga pelo 
jus~iça ao Sr. desembargador Brito Guerra. v. Ex. Rio de Janerro, não póde lei' fundamento perante a 
não o conhece.... apreciação do modo pelo qual correu essa eleirão 

O Sn.JSILVE!RA Lono:-Perdoe-mc.... na província do Rio Grande do Norte. Os testo· 
,. munhos que acabou de invocar, a adhesão que 

· l... 0-:8~· TEIXIlll1.A .JuN!Ol1., continuando, ó indopen· obteve o camlidato; quer ílo lado conservador, quer 
'!III!SSI~O; o n~ P,Osação ~m que se acha, pam do lado libeml, as manifestacúes que se deram 

{.íc prec1sa do numstro daJustica? Membro de um antes o depois da eleição, tudo i'sto, parece-lhe, con· 
(t~bunal. superior, càracter illihado, integ~rrfmo, corre para P,rovnr a severidade, e mesmo a injustiça 

\ \ r· n~o podaa ~vançar estas asserções senão mov1do por com que e JUlgada a apresentação do sua candida-
. ijl _.,pwna conv1cção. tum. 

·u · Portanto,· as manifestações a que o orador se Manifestaíla por esta mnnei1·a, clara o fmnca· 
referro o que foram taxadas de artrficios. teem seu mente a sua opiniilo, parece ao orador que Jem 
fundamento, quer nos arraiaes do partido conscr· justificado seu voto contra o adiamento em dis· 
vador! qu

1
er '!os. do partid~ liber·al. Se, porem,. cussão. 

tudo 1st? e. artrfi~10, se tudo 1sto é falso, o senado 0 sr. p, Octaviano 1_ Sr· presidente cu 
e o pa1z Julgarao quaes s~o os elementos para t d · d t 1 b t · ··í , ' reconhecer-se a legif · d de de 1 d.. cn ro. esamma o nes e l e a. o o J< e~tou arre· 
d 

- unr a qua quer r.an 1 pendulo de ter D.prescntado o requerrmcnto de 
atura. I' t N· t I . l 
Quanto·ao facto de .-

0 
, fi li d . ,. . al rarnen o. ao cn 10 maas espcran0a 'e que: a 

O
• 

0 
e 

8 
• na sei 1. 10 11 P1 O\Incra opposiç:1o, que o nobre marquez de S, Vi cento e 

. p I nd e apJCsentava camhdato, per·gunta o outros desciam que sei a a opposir.ão inglcza de Sua 
orador: desde quando se estabeleceu esse cxclu· d ' b 1 ' • 1 • d. ' · · sivismil ? Este facto . · . 'd · .b.l't Magesta c, o ten ma ma1s eve attcnç~o a ma10raa 
0 

c· da 
0 

b . '. 'poa sr. su, pu e rrnpossl 11 ar desta casa para cousa alguma. A maioria csl:í certa 
cio~al di! or rasJletro de asr.rra_r a retrcse~tação ~a- do seu numero! da sua força, não precisa da eoopc· 
or cerCo. qualquer provmcJa do mperlo? Nao, ração. da opposrçito pam cousa _alguma; não haverá 

P M h . . . . um su terreno cm que a opposrçao possa encontrar 
'. ''·. as ?UVe coação, !•ouve. wfluencm rmlebrta nem se1um·- a mais levo cortezia da parto lla 

dh!!·.~\ltondades no pleato elertoral ? ·0r1·" · ' , . mnt u. · 

O Sli. SILVEIRA Lono : - Houve. Senhores, de rrue tratava este requerimento, que é 
O 811.. TEIXmriA JuNIOl1. declara que se 0 nobre recebido pelo govei'IIO não como uma resalva da 

senador prov~r que houve, dar:l 0 seu voto contra llignidade do senado, mas como um meio estrategico 
a eleiç?o· Não é isto, porém, 0 que consta das actds; dr. or,posiç:lo ao ministro da justiça do Sua Mages-
não e tsto o que consta dos documentos examinados tarle.? . . . 
pela commissão; náo o isto 0 que consta das publi· Drzem os meus daslmcto~ collegas da c~u)mrssão: 
cações feitas pela imprensa de ambos os partidos na ·~ Apczar do ser esta clerçã? do um rnrnastro dos 
província do Rio Grande elo Norto. maiS pre~on~crantes í!O gabmetc, vo;que tom a 

S 
. pasta da JUstiça; apezar da promptrdao com que 

O Sn. ILVEIRA I.ono : - N:ío. apotado. se mandou a e lia proceder, da promptidiio com que 
O Sn. TEIXEIRA JuNIOR est;l fallando fundado em foi escolhido o eleito; apezar do tudo isto, esse 

factos. S. Ex. o confundir:l, quando demonstrar o membro importante do poder executivo não teve 
contrario. Trnta-so do i6 collegios eleitoraes o ape· força para despertar da desidia as autoridades alei
nas em um ou dous houve reclamar.ão. tornes e. para submetter á cor!la as actas das eleis 

O nohre senador pelo Rio de Janeiro, i Ilustro ções primal'ias, que, repetirei, são as' lia maioria do
amigo do orador, examinou as actas, o póde dizer eleitores da provincia elo Rio Grando do Norte. " 
que, ;í excepção do coll~gio da capital.. . . . Cumpria! Sr·. presidente, i<í de ha muito, ;Is can)il· 

O Sn. F. OcrAYI.\.NO :-Que 0 pequeno.... ras, na ~errfieação r~escuspod~res,proeurar~m me1os 
do coagrr as autol'Hiades clmtoracs 11 sahsfazerem 

(Ha orttros apm•tes.) seus deveres!. o estin!u!ar-se assim o proprio.go· 
O Sn. T!llXElliA .TUNIOR diz que contm faetos vcrno a comgrr a dcsrdra dessas mosmas :mtorrda· 

não se argumenta. Como so quer que haja rocla· dos. Paroceu-~1e que, dando-se c.n~1o este ~~~c~o 
maçúes nas actas, quando nellas nada existe om nnorma.J. de nao haver actas da olort~.to da mawrra 
semelhante senticlo ? llos elo!lores do 1\io Grande do Norte, seria um 

ensejo azado para acabar·-so com essa condcscenden
cia, com que approvamos eloi\~úes som o rlireito. do 
approval-as, mas por favo1·, JlOI' ohscquio.Arosposl<t 
da corumissito, SO(Jhoros, é esta: que nunca so por.i 

O Sn. PoJTI'IlU :-Actas feitas a bico do ponna. 
O 811.. ~'EIXEIIIA .TUNI011. deseja rpw S. Ex. 

ílponte as que foram feit<IS a bico de pcnna. 
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Uftl cravo na roda; e que, como jti se fez um dia er- cnxerg~ que o menor a_cto do. senado, -adiando o 
ratlamcnte, er·r·adamente far-sc-ha sompr·e. conhecnnento de sua elcrçao, SOJa esse escolho, de 

Eis o argumento sophistico com !Jue os nossos que tanto foge o honr·ado rr.inistro da fazenda. 
honrados adversal'ios cónstanlcmento nos csma- Mas, Sr. presidente, eu peço aos meus honrados 
gam; eis a argumenta~i!o com que -prevaleceu o collegas, a quem estimo. tanto guan_to seus ear·a· 
principio votado ha pouco e que j:i está de hoje em cteres merecem, que me!hlem mms fmmento sobr(l 
diante nesta casa como um precedente, c ser:i uma esta questão; que se resalvom um pouco dessa 
arma de guerra no futuro, c lJUCill sabe scn:lo mui· comlescondencia, a que o cspirito !lo partido nos 
to proximo, contra os senadores do § 4.• (lliso.) · leva. , ( 

o Su. ZACARIAS: ·-Esta fica. Confesso que por minha parle ni!o atiro a 
pedr·a nos honrados senadores, . como peiorcs do 

O Sn. F. OcTAVIANO: - O senado se recorda de que eu, s4o tão bons como ou; mas digo: trata-se 
que for~a foi a arma contr·a esta ínstituição, forne· de cousa muito stlria para a reputaç:To do senàdo, 
éida por alguns desregramentos no modo pratico tr·ata-se de impedir que o povo nos diga : " Tivesi. 
de sua primeira composi(:tlo. A arma foi !fio forte tes esse acodarncnto, porque o candidato escolhid 
tJUO o senado perdeu lodo o seu prestigio durante em um niinistro da Corda. " E ve,ja, pois, o mo . 
o primeii'O reimdo, não o teve durante a minol'i· honrado amigo que a lJueslito actual não é como as 
dado, e só o reassumio no segundo reinado. outras inrlir.adas por S. Ex. para precelien!e. · 

Se os.meus honrados amigos est:lo tão seguros I O senado po!lcria, e no meu modo de entender 
cio espirito nacional a respeito das institui~ües que muito cn·aliamente, ler fechado os olhos ás ncgli· 
temos, eu ni!o me acho, conhJ ellcs, na mesma goncias das autoriclatles eleitora os e :i deffidencia de 
tranquillidadc, mto vejo que esse espir·ito nos corra ·certos meios de inslrucç:io propria, mio hal'enrlo 
muito favoravel, c se não imitat·mos o typo da reclamaciles, se se !i·atasso de cidadfíos que uliu 
mulher de Cesar, breve teremos dado, não a a!l· tinham Ôs meios !le influencia direcl.a dos mrnistros, 
versarias deste ou daquelle par·tido, porque neste isto e, dar empregos, promoções na carreira, et~. 
ponto todos pertencemos a um partido, mas aos Mas, quando se trata do um ministro que ~óde 
adversarios das inslitui(:ilos, teremos dado armas !lar empregos e promoçüos durante sua elC!çilo, 
muito poderosas. O lJUO me pasma sobretudo na que ainda póde dar o recompensar, o sena!lo não 
direcção que se d:i ao senado nesta questão e a devo ser tão tolerante a respeito !lessas difficiencias 
tranquillidade dos homens mais provectos, mais de actas, como o foi a J'espcito das outras eleições· 
tmqucjados nos nossos negocias, e que perante a Honlem, quando falloi, lembrei ao senado um 
historia ter:to maior responsabilidade do que nós ~recodente glorioso desta casa. E' incontestavel, 
OS"Jnais mocos I i:ir. presidente, que cm :1828 o primeii'O lmperarlor 

Senhores; eu sinto-mo apoiado na minha rec:la· do Brasil ainda es!twa vacilante cm suas ideas o 
mação por aqt!illo mesmo que faz a J'r~queza dos planps; n:io tinh:.l. um vcndor decisivo pa~a.i~nl' 
meus adversarJOs, por uma sombra glol'!osa, pela partHio, embora Jrt apowsse certtt roda: JUshçn. 
ausencia do ex-presidente do conselho, o homem deve-se fazer histol'icamonle. Procurou · mesmo 
que por cinco annos dominou o paiz e a maioria do commetler· actos no sentido de voltar· ao bom ler· 
senado, para a qual sua opinião ora um evangelho, reno da constiluir.:io do lmperio. Mas, ou pela na· 
mas que, no dia soguinle :i sua retirada do po- tnreza humana, oit por· oiJ'oito tio sua ·eduea~tio !le 
der, despreza a sua opirli:lo como despreza á nossa. principo, mio modelada para um systema noro, ou 
Dig~m o ~uo quizerem os .meus honr~d.os ad- por falta de bons ~onselhr.ii'Os, seja qt~al f~r· a 

versar•Jos ; a 1mpressão que de1xa no cspll'lto pu· razão, nesse tempo J<i' o Imperador se ihvorcmva 
blico a ausencia do cx~pr·esidentc do conselho é do partido nacional. , 
uma impress~o que dtl victoria aos vencidos nesta No Cear:i, lendo obtido tlispcnsa um senador, 
casa. (Apoiados.) · mandou-se proceder ti elei~:io, e o partido cortesiío 
. Mas quaes os argumentos ~uo adduz o meu .dis· violentou a provincia para ologer· um protegido da 

tinc!o companheiro pela provmcia do Rio do Janci· Corda. Veio uma lista, composta dos Srs conde de 
ro e meu illustre amigo? Disse elle : rrEu cogita- Lages, Manoel do Nascimento Castro c Silva, e não 
:va, esperava ler de receber· os omboras da honra· sei mais quem cm 3" Ioga r. Deuunciou-so que o Sr. 
da opposi~:lo, por ler sido mais escrupuloso do que Castro c Silva mio linha a idade da lei e que o Sr. 
se costuma ser no senado ... Confesso ao hom·ado condo de Lagos só fom incluido na lista por· fl·aucles 
senador e a seus collegas que, com ofl'eito, este pa· c violcncias. 
J'ecer, r' a parte da exposi(:i!o e cm algumas medidas Depois de ter vindo ao senado o docro.lo da cs· 
que requer do senado, e um parecer de homens de colha, uura representa(:ão, não de um par·!J!lo nesta 
escrupulo, de homens que prezam a missao fJUO se casa, mas de um cidadão brasileiro, !Jue era apenas 
lhes deu. - depulmlo ~ela rnesnm]H'ovincia, acompanhou o de· 

As conclusões, porém, do par·ecer e quo mo pa· creio, pedmllo ao senado qu~ olhasso para a r·egula· 
rocem eivadas de espirito de partido, a quo os t•idadu tio sua vida intima c não appr·ovasse aquella 
nobres senadores nrro se podonio estruivar, por·quo cloit:rro, de CJUO nem :tintla linha vin!lo ao governo 
se h·atava elo um ministro, qno no JIIOiliO!ll? actual, a !is la tia apura~ão. · . . . . 
sogullllo nos declarou o lronr·ado lllllllslro da O quo foz o senatlo, Sr. pro~Hionlc? Acrur esta 
Ji1zenda, ufio pódll rolimr·sc, porque sor:i 11111 Ulll parecer· das corrunissl3os, quo lwnm o senado 
escolho para a adm inistra~ão do paiz, IJ j:i se tlaq twi!IJ tempo. 
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.Na sessão du 18 ~lo Agosto foi apt•es~ntado 

este parccet•, quo lel'CJ jlOl' extenso, porque hoje 
pouco se estuda a nossa lusf.ol'ia politica; diz ellu : 

«Havenuo a commissao do poderes de examinar a 
legalidade ua ·carta impel'ial, que se expedia ao 

. conde do Lages para occupar o togar do senador 
'-,I/ela província do Ceará, vago pela cscus:t concedhla 

ao .. padro Domingos da Motta 'l'eixoim, o sendo 
nd~a mesma occasi:lo oll'el'ecida a esta camara um:~ 
rept·csenlar.ão rio Joaquim Jose Barbosa, deputado 
pela dita provinda, cm que denunciava, quo cllc 
fora informado pot•·carlas de p_essoas fidedignas do 
escandaloso suborno, e notaria nullhlãile com CfUc 

''-·'c,·-. •a, procedera esta elci~ão, I'OlJUurenuo que este im
qJI'Ianlo assumplo fosso tomado um dcvitla cousi

. tlat~:lo, t!cliberou o se.na!lo quo as duas commis
'oues, reurudas de consttllllfláO c tle poúet•cs; cxa

/ -minantlo este nego~io como éonvinha, lnterpozcsscm 
I seu pat·cccr: E como ·a dila ~m·la impel'ial niio viesse 

acompanhada da acta gemi da apm·nmio, donde se 
dc\'ÜI ter formado a lista ft·iplice; nem a re
presenta(~:lo se achass~ m~tnid:t de algum doeu· 
monto que pudesse JUSltlic:tr o seu contexto, 

. ~onsistindo em uuu1 simples al.-gaçtlo, com re· 
feren~ia :i · cm·tn, cuja aullwnlit~idalle se não 
mostrava, requereram as comtnissües reunidas, 
em ses>ão do ~ uo mez passado, r1ue o senado 
peuisse ao governo a rcmnssa Lia acta geral pam 
por ella se ~onhe~or,so no sou proc0sso houve pro
testo, ou declam~ão a~rrea do inculcado suborno 

a qual uao pode produzi•· çlfeito· valido, por não 
ter existido a base pam sua uxpedi(~:to, corno bem 
o reconheceu o solll'odilo ministro cm sou officio 
de 8 do rnez passado : e que outrosim, se reenvio 
ao governo a acta geral da apurarão, e todas as 
mais dos collegios eleitoraes desta olei~.ao, . para 
tjUc pr?ceda a esse respeito como ó de sua com· 
petcncm. 

Paço do senado, iS de Agosto tle i828.~lflarque: 
tle Oueln::.-J1farqne::; de Inhallllmpe. -.llarque; de 
Cm·avellas.- Conde de Valença. -.Um·cos Autonio 
J1fonteil'o. -~lm·que: tle Santo Ama1'o, vencido.-:
Marqnez ele J1/aricti, vencido. -Jose Joaqui111 Na· 
buco de Arm(jo, veucido. • 
. Este parecer foi apresentado, repilo, a 18 de 
Agr;sto . .Note V. Ex. a ·pladdez com t}Uo o se
nado deliberava nesse tempo em matel'ia de !'eco· 
nheeimon!o tle sonatlores, n:lo mos!l•ava essa ur· 
gencia que bojo mostramos. O parecer, r\uu re
mettia ao governo o diploma pam annul al-o e 
fazer oull'o, só foi approvatlo definitivamente no 1" 
de Setembro. 

O senado esteve meditamlo sobre a materia e não·· 
!ovo pressa pat·a fazer cnll·ar 'o SI'. conde de Lagos. 
sem demora. 

O Sn. Sn.vmM Lono:- Não havia na politica. 
este espit•ito ganancioso de hoje; tudo isto é.unm 
~speeulaçilo. 

O Sn. F. Ocr.IVIANo:-N~o digo espirita ganan· 
cioso. 

cm algum dos. collcgios rlcitoraes, e se foram guar
dadas as solcmnidadcs e clausulas que as instJ·u· 
r~ues mandam obscl'Yar. 

, .. '· peita esta requisir.Jo, respondeu o ministro c se• 
·H::..:t~l'io uo Estado dos negocias do Imporia, em 
officio rio 8 do dilo moz, que nã~ tlxislia naquelln 
secrufaria tio Estado a ada oxi~ida, apesat· de se 
ter uomemlo senatlor pela provmcia do Ceili':Í o 
eondo do Lago;, pois IJUtl equivocadamente se tomou 
pam a sua nomc:l~'<10 por aela gemi do apura(~:1o a 
quu crasim)llesnwnte de tun oollegio eleitoral, cuja 
falta se cuidou logo um remmliar, expmlindo·se o 
aviso ua copia guo remellia; mas que j:lwlo pdtle 
lut• o devido cf!oilo, pelos mo li I' OS expressados na 

O Sn. Srr.vEtn.l Lona:- V. Ex. não diz, mas 
eu digo. 

resposta do dito Conde, J[Ue lambem J'emettia po1· 
eopia para complt!lo csdarecimcnto na nmleria. E 
m1o obstante conhecerem as. commissües, lJUC este 
negot:io estava lt~rmínado, IJOl' lerem cessado os 
mot.i vos IJilll serviram de o Jjedo para a sua re· 
uni:To, ficaudo som vigor aquollo dJploum, foram 
todavia de opinilio, que ~o s•>iJt't!slivosse em sua ui· 
lima proposit':lo, afú que appareeesso a retpwl'ida 
acta como t~onst:1 do sou parecer tlado cm sess:io de 
iS do mez pa~saclo. 
A~om, port)tll, quo o ministro c se~relario do 

tJsl.auo do~ negados :lo Impcl'io dil'igio a esta ~a· 
Jtlat·n, a a ela geral d:~ :!Jllll':t\'·'io desta .. clci(~fio, colit 
as actas dos cinco collcgios o!eilot·aos da provitwia 
do CcnJ•:l, acompanhadas tlc seu ollicio de H deste 
mrz, juntando-se eslt'S ao'1 mais 'pnpnis, c sondo 
tUtlo Yislo. e. examinado eom a necessaria CÍI't:lllll· 
spt!e~~:to, S;io ns r:orwnissGe~reunitlas do par·eee1·, 
ligando-se unieauwnle no pouto da qucsl:lo, tjllO se 
rentctla ao govoruo a lllLHtcionada ~arla imperial, 

···~-----···--------

O Sn. F. OcTAVIANO:- N:lo digo fJUO seja por 
espirita ganancioso; acredito que tl pela propo· 
tonem, porque so quer mostrar a fot'\~:1, o poder 
qutJ se tem, o r1um·o porquo quero. O ministro 
cantlidato, fa~o;lho jusllr:t, não est:í·calculan~o a 
perda do sai:U'los de senatlor .nestes pou~os dtas; 
o que alie rruer ú moslt·ar o seu grande poder. do 
minis!t·o, superiot· :i camam dos senadores o :1 de 
todo o mundo. 

O Sn. SrLYllli\A Louo :-Perdoe-me; ó a catleira 
cul'ul. Não estou de ar.ctlt•do; ó uma cadeira tlestas. 

O Sn. F. OcT.liHNo :-0 nosso honrado· coJ. 
lega pela província da Bahia, comhateudo 6 meu 
t'etJUorimmllO dtJ atliarl]lmlo, disso que houve equi· 
voea(':lo de minha pm·te na cxposi\':1o, a Cjual u:lo 
em l:lo exacta como tlU a fazia. Senhores, a oxpo.· · 
sir.:lo exaeta para nós ambos ó a seguinte : não lm 
d::i minha parle uocossidatlo tio illudit· o senado a 
respoilo lie cit·eurnslancitl alguma. A oxposi(láo 'ó 
e~la ... 

.. 0 Sn. FEnN.\Nn~:s DA CuNHA d:i um aparte. 
Q Sn. F. Üt:'l'AVLINO :-Sei r1uo 1110 faz· jus!i(m 

como t!ll lh'a far.o; r~nlt·o nt'ls ha sempre rel:wües do 
lllUlua cm·lezia;aletll lias tio estima. • 

Pelo t!eta·oto tio goi'L't'IJO, ns ~7 pat·ochias da pt·o· 
vitu:i:l tio IIi o Gt·:uitle tio Not·to tinham J!o dar tiS~ 
cloilot·os. Adiadas as ~·lci('úcs t]UO a cOtnl!liss:1o não 
pólle rcconlwcm·,im~ltnudo·so duas paroeluas om qnu 
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não houve cleiçlío, ficam ape1!as reconhecido~ agora 
280 eleitores; e, portanto, admdo o reconhecunento 
de mais aoo, que a província devia dar. Ora, e!ll
bom eu tivesse calculado com as duas parochms 
(não sei se duas ou Ires, tamben.J nilo faço qu~st~o 
disto) e que n:ío votaram para d1zer que a ma!orm 
dos eleitores não estava representada nesta cleJç:lo, 
não deixa de ser exacto o meu asserto. Só temos 
aqui o voto de 280 eleitores, que as actas demons
tram que o são. 

Passr.mos aLliante. · 

tezia. 1\Ias o que merece a opposiç~o ? Só toma 
tempo ; sú é declamadora ; o mais que tudo está 
fóra das graças de quem d:l o poder nesta terra, cm 
que sú vale quem goza dessas boas graças. 

O Sn. Sn.vmnA Louo :-Neste paiz faz-se tudo 
por decretação. 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Agora, Sr. J.lresidcntc;' 
tomo em considem~:io o topico, para mun o mais 
importante, do diswrso elo i!Juslrado relator da 
com missão, o qual ferio a conseiencia do senado e 
do paiz. Ouso, contra a opinião de S. Ex.; pro
clamar bem alto que a cantlidatura do Sr; minis
tro da justiça :l senatoria pela província do Rio 
GJ·anclo do Norte mio foi o exercício ele .um di· 
reilo 1le ci1ladão brasileiro nas condições constilu·• 
cionaes (a11oiados da opposiçtío) ; foi a imposição 
da força brutal do po1ler sobre uma pobre provin
cia scrn defesa (apoiados) ; não leve outra mzão de 
ser mais do que a imrnoralidade governativa ... 

A commissão diz na sua demonstração qu·J,tendo 
obtido o Sr. Diogo Velho ~79 votos, ella adiou o 
reconhecimento ele 268, ficando-lhe apenas 2H. 
Eshi ainda a minha p1:op?siçflo em pé: ~ão ha o 
reconhecimento da maJOI'Ia dos votos obtidos por 
este candidato· e assim lambem em rela!)flo aos 
outros lambem. 

Mas, senhores, quando a p~ovincia quiz moslrm· 
esta dedicaç:io, cslo oulhusmsmo pelo honrado 
ministro de d~lr-lho ~79 votos, nós havemos de ler 
menos cnthusiasmo do r1ue a província c eonsi
gnal-o no senado somente com 2U? Esperemos 
que· sua gloria seja completa,. 9ue elle enti·e. aqui 
mdianle com a corôa da unanm11dade da provmcw. 
Venha com os seus 47!1 votos: esperemos pois. 

Que da parte da honrada co~1~1issão não ho~JVC 
intenção de fazer harrelatla ao mnustro eu acre_iJJto; 
mas não attendeu a que seu act9 ~pparecerra no 
publico como uma barretada ao rmmstJ•o. 

Ahl, senhores, se esta minha observação po1lesse 
ter sido apresentada aos meus honrad9s wllegas 
cm particular, antes de!lcs lavrarem o seu parecer, 
tenho a convicção de IJ\IO SS. EEx. m~ allend:
riam pois conhew os seus ca1·acteres e so1 que nao 
quer~rwm passai· como tendo contemplações com 
quem dispoz por largo tempo das nomea~ões 1.le 
juizes c ainda púde dispOr, por'lUC S. Ex. anda 
com o seu successor debaixo do braço, ensinando
lhe o officio de minish·o. 

Mas, como não pude prever e tratar partic.ular
mcnto deste assumplo, e perlen(~O a um parhdo a 
quem não se d:í direito de cousa nenhuma nc~ta 
easa, nem fúra della, a quem se !_rata com a m~tor 
desconsideração e de quem se cx1gc toda consJde
raefio, ahi veio o sopro do governo e o meu nob1·e 
amigo 10"0 impugna lllll I'ClJUeJ'Ímenlo, que nada 
tem até ~om o fundo da rJneslão, que n:lo nega a 
S. Ex. entrada o que apenas pro]llic a regulari
zae:io dos rceonhecirncnlos do senat ores. 

Ü meu nobre collega acha que é j:i um ponl.o t!c 
honra o ser votado ,já o seu llal'eccr pela_maJOI'~a 
rlo senado· e acrechlo que n:io faz senao sacn-

' o o Jicar-se a um. deseJO d? g_ovel'llo, porque cu aq~1 
nunca mo que1x? da I~laJOrra, nem.nunca me qu.m
xarei; seillpl'C Jallare1 contra a du·ccrilo umlel!ca 
tlo governo, que lenta esmagar-nos c nem nos quer 
01JVÍJ', 

O Sn. ZAcAniAs ;,_Nenhum csl:l no salrro 
O Sn. F. Or.TAYIANO :--N:io a1lmim; hasta-lhes 

:1 hora 1la vof:t(1:lo. Pot· 'VL'r.cs o Sr. dt!f[Uil do 
Caxias tem Jicado ahantlonado dos seus collogas c 
tla maiori.a, ouviw.lo-nos 110111 a sua habilualeor-

O Sn. Sn.vEmA Lono : -Apoiado; os ministros 
não vem ou v ir estas verdades ; est:io fumando •••. 

O Sn. F. Oc1'AVIANo :-Depois tle um acto signi
ficativo da Cor6a ha alguns anno; e na execução de 
uma lei nova, que S1J dizia empenho do bolll'a do 
Imperador e Lle seus ministros, esperei, Sr. presi
donte,qno esses ministros, pondo-se acima das pai
xões e das tlepentlencias de pretendentes, fossem os 
fiscaes ela moralidade eleiloml. Mas o que vimos, 
com geral espanto, mesmo cm um paiz que j:i devia 
n:io se espantar de cousa alguma ? Vimos o gover-
no collocar-se logo na impossibilidade de fiscalisar 
e de ser honesto juiz na lula, apresentando e m
Lt·ocinando a candidaf,lJ)'a elo Sr. ministro da jusli~a •· 
pela província do Rio Grande do Norte. Nús' li
nh:unos confiado da magistratura nossos poderes e a 
tínhamos constituído a principal múla para a maJ'· 
llha regular e Stíria da eloic:lo. Como essa múl:t não 
Jlcaria logo quehrada, eorrio essa magistral um havia 
de manter-se sobranceira e fiel ao nosso mandato, 
sn o Sr. ministro da justiça, o seu chefe, o rlispen
sador das graças, o investJdoJ' do juizes e o r.romo-
lor de desembargadoJ·c~, se apresentava ple1lea do 
um togar tio senador e queria ter eleiloJ•cs enthu
siastas de sua candidatura ? (Apoiados.) 

N:1o se !ralava, senhores. de um minisll·o de pasta 
secundaria pam os juizes; n:1o; tratava-se do de
posita rio do poder de d?spachar rres_identes t!a 
rela~:To, desembargadores, .IIIIZCs de du·eJio e munJ
cipacs: Yticle hem; o seu poder em tal que até se 
nos atirou na face a cxpans:io prh•ada de um ma
gislJ•ado liberal, que COITespondeu aos t!esejos do 
ministro, c lrnton-sc faze1·-nos corar pelo vexame, 
que j:l n:io c de um partido, mas da n:t\~<10, porqno 
mostra que os opprimidos n:1o leem fé no seu direi lo 
e precisam dobrar a CCJ'VÍ?. :Is pretcn~.ões ministe
riar.s para n:io serem de lodo esmagados I E quer 
se allegar como homonagmu de um partido o que 
n:1o é senão o csmoreeimonlo de quem j:í cansou , 
de sofl'J·c1' ou precisa de protec!::1o I 

(/Jit 111J/ !I}JIIJ'(t,j. 

O que c1 igo, senhores, é que temos chegado a um 
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tempo bem triste e desolador, em que ninguom 
conta com o seu direito se não póde se1· util aos 
ministros ou se não pódo contar com o seu favor: 
tempo tão lastimoso, quando até caraderes dignos 
de estima hesitam e ás vezes se tleixarn arrastar pela 
vertigem. 

lino do Souza .. Quizerarn cortejai-o com uma. oflbrta 
llo candidatura pelo Rio Grande do Norte o elle, 
cloixando essa posta para amhkiosos vulgares, de· 
clarou que o homem politico, que tem tido o apoio 
d:1 sua província e delle n5o espora desmerecer, 
não precisa memlignr os fàvores das outras, IJOrn 
agarrar a primeira o~easillo do se fazer senador 
com medo de não ter segunlla. 

',, O Sit. TmXEmA JUNJOn:-Quando alleguci que 
liberaes votaram no SI·. ministro, Jui para mosti·m· 
que. não era uma candidatura imposta. O Sn. hauARrnE : - A sua desistencia o honra 

muito. O Sit. 11. OcTAVIANO: -Não penso o meu digno 
collt•ga que eu lhe conteste o facto. l'elo conlrm·io 
entendo que em certos momentos é dever do homem 
publico não ter condescendencias com os seus Jll'O· 
prios coreligionarios, nmrí attcnuar-Ilws os eri·os, 

O Sn. F. Om·AvuNo : - N<1o o honra !Ú, I'll· 
baixa a quem o nilo imitou, rruando tinha o. llover 
de nem ouvirfallar em possibilidade de ser camli· 
dato. 

pam.que não degenerem em corJ·up\:ão. Eu não s~rei 
f' adufador, nem o defensor dos rnilos actos doR hbe· 
: elJ.~, que me forem p1·ovados com evidencia ; mas, 
embor.~ esteja disposto a esta severidade, pergunto 
ao senado: o que pOlleriarn fazer· alguns libcraes de 
uma província desamparada, escravisada, tendo em 
presença a magistratura de IJUC dapcndiam, c essa 
m~gistl'atura estando llerJeiulento do nobre ministro 
da justi~a cantlidato ? Para' esses pobres Jibemes a 
candidatura do ministro signilicava terem ou não 
justiça nos tribunaes. Agora p:~ra os liberacs que, 
sem essa attenuante, se entlmsmsmamrn pelo Sr. 
Diogo V olho, em melhor ífUO declarassem logo que 
nllo pertenciam a um partido, que não póde dar, e 
não ministrassem armas para S. Ex:. se inculcar tle 
candidato natural. Se houve liberaes assim, nós lhes 
agradecemos a coadjuvaç<1o. Esmorcçarii por sua 
conta c rnudem. de partido. A causa ó muito nobre, 
nqo precisa do tacs defensores (Apoiados). 
",.SI', presidente, nllo tenho o habito de apaix:on.~r· 

· ir..e -nos debates, porgue eVIto as exagera,!)õcs. Peço 
desculpa ao senado do calor que mostt·e1 nesta oc
casi:1o, porque me rcsenti do modo p_or rrurJ os no· 
hres miliJstros quáem tratat··nos. Volto :l mihha 
calma do costume. 

O Sn. JAGUARIBE : - Teve solfreguidão, é como 
tmcluzo o seu acto. · . · 

O Sn. StLvErM Lo no :-Quiz tirar mais este pro· 
veilo indebito tia posi~áo em que se achava. 

O Sn. 11. Ocr.\VIAso:-Penso quo um EuzeLio 
de Queiroz, um Caxias, cobet·to de servi~os, urn 
Nabnco ele AI-aujo, JlOdem dizer: nTodo o Brasil ú 
minha patria; a todo ·o Brasil pertence o meu 
nomeu ; mas, porque fJUalquer moço, mesmo de ta
lento embora, teve o acciilente de, nos dias clima· 
terieos dos pal'lhlos ser agarratlo pam ministro por 
urn:t nccossHiaele de· momento; nós, daqui ela tri
lmna do senado, havemos de dizer que !em elle pot• 
si a legitimidade de ser scnadot· de qualquer pro
víncia? 

O Sn. n.1n.i:o DE CoTEGII'E (ministro da (ct::enda): 
-Isto cl muito pessoal. • 

O Sn. F. OcuriANO:....:. Nada tem de pessoal. ••. 
O Sn. Mll.\o n~ CorGIPE ( mini.~tro da (a:::emla): 

-0 S1·. Diogo Velho n<1o é qualc1uer moço; 
O Sn. F. OcT.\YI.\NO:- Quero aceitar a correc· 

ção do nobm ministro ; sabe quanto sou doei! 0111 
matcria de lingungom ; o meu pensamento póde se1· 
encrgico sem IJUO seja olfensivo ; nilo direi, pois, 
qualquer moc:o, direi o Sr. Diogo Velho, só por SOl' 
ministro, nãÓ tem o l!it•eito que so arl'Oga. 

St·. presidente, a protonçilo elo sofrogo ministro 
tinha urna sighilicaç:1o especial, direi mesmo fL1ia, 
que deviam ter evitado os seus nobres collegas o 
sobretllllo o nobro ministro da faz•mtla. 

·concordo com uma proposim1o do nobr·e scnadot' 
meu collega pelo Uio de J:uieiro. Aceito-a como 
homem do partido e corno cidadão brasileiro. l'a· 
!'a os grandes talentos e os grandes serviços n:1o ha 
circumscripção de província : podern ser aprc!senta· 
dos por sous partidos em qua1<1uer das r,t·ovincias. 
Quem j:lmais contestou que o Sr. Salles l'o!'l'es Ho 
mem fosso digno de representar o seu partido em 
ljualquer das ]lJ'ovincias ? Quem contestou jamais 
que o Sr. D. l\fanoel tivesse daqui dol'l'amatlo so· 
lii·e a província do Hio Gmndo do No1·te . a gloria, 
a luz, o ex:plendor com que assignalou a sua pas· 
sagem pelo senado ? Mas o S1·. ministro da justi\'il 
estava em condic:tics de reclanwr para si o direito 
tio quo tmtamos "? lia algucm no senado rpw não 
saiha que S. Ex., se mto foJ·a ministro, . uem se 
lcmiJJ'aria de sm· candidato por aqnella província? 

Pa1•a comlemnar a Jli'Cteo(::to do S1·. llllllislro, 1~
vantou-se cm tempo, ornuom com ccrlo tom epl· 
gmmrnatico, o meu digno conteJ'l'aneo, o ehefo do 
pnrlido consor\'ador na minha pi'Ovincia, o miuistro 
sem pasta, que dirige presentemente as cvolu(:ües 
da politiea minislorial u assumo loc\as as l'I)'Jlonsa
bilidatlos do que SL' fez o se esl:l fazendo, o Sr. Pau· 

S. Ex., quo foi collega do St•. visconde de ltabo: 
rahy; quo foi membro do um gabinete, que aconso· 
Jhou ao Imperado!' a n:io escolher o Sr. José do 
Alenc:u· senador pelo Ccar:l; linha o tlevoJ' do fazer 
J·eflexlit•s :1 Corda, a respeito da est:olha do Sr. Diogo 
Velho pela província liO nio Gmndc do Norte. 
· Sr. presidente, o acto que se tleixou :1 Augusta 
Regente p1·alicar som a menoJ' ohserva~fío da parto 
do ministerio, ou a que o ministoi'Ío proslou su:1 
llllhcs;1o, ou antes <t~on~clhou, tl um acto, per
doo-me o meu nohro aniigo, do tJ·ai(':to, do feJo. 
nia, porcpw vao deixar a Cor<l:l descoucJ·la, va<J 
J'azt;r CI'CI' que o poder motlor:Hior attemle a pre
dilet:ç<ics pcssoaes, ou quo a Augusta. 1\ct(O!Jto <flt!1. 
eoudcnuull' o aclo de seu pae. S<J assim 1'01, clol'lil 
tremor-lho a liJ:lo. 

----............. ~, 
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O aeto do sou augusto par, a quo mo refiro, r 
rrue ferio ferindo 11111 amigo a quem estimo profun.' 
l nmente desde meu i no, me parecia ter estabelecido 
um pi'Ccedente para sempre: esse acto se fi1·mar·a 
em um grande p1·iucipio para todos os ministros c 
um escudo pa1·a a libcrrladc das províncias. 

E' por isso, Sr. pl·esidonte, que não insistimos cm 
pedir na rofol'ma eleitoral a incompatihilidade dos 
ministros para senadores; lia vamo-nos cm rrue esse 
Jll"Ocedimcnto da Con~a com um dos hrasilcÍI"OS mais 
distinctos, lwnra lias lcttras de sua patria c filho da 
pi'Ovincia que o elegera, ora· um pl'cccdent.n .que 
/icava como nonna. 

ser reconhecido influencia politica de peso, os 
chefes dos grupos rivalizaram em servir 11 S . .Ex.: 
houve as l.llll'ganhas do e8tylo: Dac-me força para 
ser deputado ou fnr.er deputados e eu 'vos dou um 
diplorn!\ de senador ou uma sm·enata de influencia 
polil.ica. 

N;lo é a primeim voz IJUC teem vindo .. emissal'ios 
das províncias entender-se r:om os ministros; islo 
j:l é conhecido, c mesmo nusln nlciç;1o foi provado 
quo de algumas províncias vicmm aqui enHSsarios. 
'J'rulos nús somos homnns poli I icos: nfio podemos 
collllenmar qno um homem politico elevado a mi· 
nistr·o dirija, anime, illustre o seu partido, des(\e 
rrue n:1o sacrifique nem o direito do Estado nem a 
sua dignidade pessoal. Salvos os deveres lie J'unccio. 
nario o a dignidade pessoal, o ministro não deYc 
deixar de atlemlcl' aos legitimas intemssos de sou 

Entretanto, Sr. presidente, qual é o espectaculo 
quo nos tem sitio "tl'creeido pelo minislel'IO? Dil'
se-ha que o S1·. Alencar foi condemnarlo po1• ser o 
Sr. Alenca1· o que o S1·. Diogo Velho foi aceito 
por sor o Sr. Diogo Velho. Isto c possi vel? Isto 
não 1\ comp,·omettur a instituir<lO do poder modo
radar? J~ssa instituição é um IJJ'inquedo na mão dos 
Srs. ministros? J~' um jogo para seus interesses 
pcssoaes e uc st•us amigos? Assim se cornpromettom 
func~ões t:1o sngnulas, l<ío altas, fazendo rclloetil' 
o paiz sobro o liiOtlo por que se distribue justiea 
g1·aciosa , pelos no~sos graciosos soberanos" 'J 
(Anoiadns.) 

N;1o se pódo dizer, S1·. presidente, quo mudaram 
as circumstancias, porque no. miuistcrw Itaborahy, 
prescilidintlo tio seu digno chefe, era o nobre uii
nislro da fazenda o 111ais importante membro, como 
o é no actual minislel·io. S. Ex. devia impellir a 
versatilidade lia poller moderador ou a revoga~;1o 
de um acto tio Imperador por outro de sua augusla 
filha. 

Não se queixem os honrados ministros se ouYcm 
dizer que, retirado o guardião, as cousas se Icem 
tol'llado peiores. Temos visto durante a ausencia 
de Sua l\lagcstadc Imperial, a qual nenhum homem 
politico pótle approvar que se torne t11o longa, 
toem-se vislo nesta terra cousas que 11:10 espemva
mos ver. Eu eshm\ preparado pam a maio1· parle 
dollas o as tinha preYisto ; mas excedeu a ruinlm 
expeda!)UO o dcsmnhara(:o com rrue o Sr ministro 
da justir:a rio-se o escameceu da palavra do honra 
do· Imperador o se apresentou muito lcpido para 
suustituir uma de nossas primeiras glorias da tri
huna c das letlras I Confesso que perdi a minha 
t:ahm halritual e me dcddi a combater alt! o ultimo 
um acto tão digno do rcprova(:úo. Il;jo ello esl:i 
t:onsummatlo I Sei tJUC YOtl incorrer em g1·andos 
ims, 111as lambem pam ellas me Jli'Cparei o po1· isso 
nrro as temo. Em todo o cnso lenho a satisJ'a~;1o de 
,:ulllpl'ÍI' o mau devei' c ropcl.ir alio o que se mur-
mura enll'o os mais pl'OXiluos do S Ex. · 

O nobre sewulor pelo 1\io de Janeiro auula 
nos trouxe essas nHulifeslal'·úos locaos tio Coar:l e 
onlras, eomo lcr.lomurdro da :ulhcs:iu do Jlartit!o 
e.onsei'I':HIOI' :l candidalnn1 do Sr. cx-minisll'O da 
justira, adual uriuistr·o de esll'angciros. 

Or·a, Sr. prcsitlenlc, nús sahcnros que o partido 
t·.onst:rmdor em todas as Jli'OI'Íueias se aeha diri
dido em uma porr::lo do grupoziuhos locaes, os 
quaes desej:tru lei· o apoio dt• SS. EEx. Assim, 
\'l'irdo o ruiublru inte,·essado Clll ser senador ou 

partido. N;lo c isto o que eu levo a mal. _; 
!\Ias o qne eu levo a mal é qno o ministro Jaça 

barganhas do favores com (ruem vem das províncias 
propor a CI'Oaç;1o ou exaltação lle g'l'Upos possoaes 
pnm nolles se cstearern conjunetamcnte o ministro 
c o emissario I 

Senhores, cu estou Jll'égando aos peixes, porque 
o senado salJrJ disto; todos nús sabemos o que se 
pass:1 no pa iz ... 

O Sn. S.m.III'A:-V. E~. falia Jlill'll o paiz. 
O Sn. F. OcT.I. \'lA!\' o:- .... o crt tenho pena do 

tomar maior o escancaramento de tudo isto. 
E' assim rruo so explica, 81·. presidente, esse 

baile, essas funcçúes, esse enlhusiasmo deste ou 
darruello h:u·;1o presente ou futuro. O nobre senador 
pelo Cearü, mais competente do que ningm•m, porque 
conhece os negados de sua província, disse que o 
Sr. bm·ão do enlhusiasmo não -e1':t cheJ'c politico do 
partido consen a dor. ·· 

O Sn. JAGUAnwg:- N:io é chefe. 
O Sn. F. ÜC1'AYIANO:- Está li testa de um gntpo, 

;í. testa de uma divergencia; portanto, eom islo o 
que se prova? Quando cu concedo mesmo que da 
pal'lo do partido liberal tenha havido haiTeladas 
]Jara poder vil•er com soccgo, po1· que o não conce
derei da p:trte de um grupo conservador, rruo lut:1 
pelo uti possidetis? 

Eu vou al~m do nobre senatlor. Eu digo que 
todos no 1\io Grande do Norte tivel·am cnthnsi
asmo pela candidatura do ministro. 'l'odos queria111 
poder respomlm·-lhc que haviam votado em S. Ex., 
uns para obterem gm(::ts o outros pam obtol·em a 
g1'nt:a de niio serem mais perseguidos. Deu-se 
nwsnw o facto de se ahantlonar a ponr:os votante~ 
a clr.it:;1o mtu1icipal. Cuidar tlo mtuticipio, isto é, 
do IJÓm estar, l!a salu!Jrid~dc,, .tio progresso do 
lOJ'L't1o ando se VlVC com a 1auulw, nada or:t a par 
da g!OI·ia do so votar 110 Sr. ministro. '!'ai é a conse
CJIIl'IWia, S1·. presidente, da peste eharrwrla c:u11li· 
tlntum de ruiuislro I Ella dal/11111 IDLla a sooicdntle 
dusde a l':liz attl o cuuuJ; c lia 111:1'\'el'lc ltnlo, 
desde as mais baixns camarins al1i :í 111ais olnmda I 

N:1o quero rouh:u· mais tempo ao senado, lenho 
dilo quanto hasta pam justilil::u· o rcquel'iurcnto 
tk ailiarnenlo ú app1·ura~:1o da C<H'Ia iurpol'ial do. 
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Sr. consüIheiro Diogo Velho até que estej:ll11 pre
sentes as actas qU8 o governo, não qUlz ou não
pôde arrancar ela provinr.ia, e (Iue a nohl'e com
misst'i:o mesmo cleel:lroll ao senado serem neces
sarias para um estudo reflee.tic1o e approvação
conforme a lei das ~lejçõcs p~rochiaes.

Se a nohre commiss,10 tevc escrupulo em appro
vaI' essas eleições, como não o teremos quanto .i
elcicão tolal?

Qnando aprescntei o requcrimento, me persuadia
ue que nenhuma objecç,10 Sê havia de OppOI'; mas,
como os nobres ministros querem dell10nslrar ao
paiz, que ningu81l1 tem o direi lo de pensar, dc
reqnerer, de fazer alg-uma cousa nesta tcrr~ ~enão
os ministros de Sua lVIagestaue, os nobres 111lmstros
immedialamcnte p;l.ssaram a palavra de ol:del~l c o
requerimcnto vae a pique. Mas tenho satlsfelto o
lP..eu.elever e Eco tranq.uUlo. (Muito bem.) l'

Achando-se na sala lImnec1Jata o Sr. conselnetrú
João Alfl'ec1o Corrl!:l. ele Oliveira, senador peja pro
villcia de Pernambuco, foram sor.tc'ldos p:lra a de
putação que o devia receber os Srs. Nabnco, Sil
veira da Motta e Banos Barreto, e, sendo o meRIllO
senhor introduzido no salão com as fonmlid:Hlcs
do es[ylo, prestoujUl'amento c tomou assento.

Proseguio a discussão do Tcquerimen to de adia
mento.

SI'. PaJUm})eu: - SI'. presltente, ainda est:JTa
soh a triste impressão que deixou em meu espirllo o
Í)l'ocedimento da maioria do senado, infringindo D.
constituição e a lei eleitol'al com approv:lç~IO (la
eleição de Pel'l1amlluco, quando fui despertado pela
al'gumentaç:1o do 'holll'auo senador pelo Rio dc Ja
neiro, membro da commiss,10 de poderes, que para
combater o adiamento da elcicão elo Rio Grandl' do
Norte lembrou-se de citar u~n baile 011 jantar flue,
disse S. Ex., fora oITerecido no Ceari em obsequio
(la escolha elo nobre candiclato de que se traia, o
Sr. conselheiro Diogo Velho.

Cahi elas nuvens ouvindo o honrado sen~àor,
membro da commissão ele poderes) trazer um facto
menos serio para sustentar uma causa que merecIa
mais attenção, tanto pelo objccto em si como pelo
candidato ou escolhido senador, que é certamente
di bl10 de mais respeito.

Com effeito, senhores, querer obslar a (Iue o
senaelo delibere, com conhecimento de causa, sobrn
a legalidade elo diploma do illus{re Sr. Diogo Velho,
prelerindo ao. senado o conhBcin~ento da .mór parte
das actas elcltoraes ela provincIa do RIO Grande
do Norte, porque no Ceará houve quem se alegrasse
com a fortuna cio illustre consclheiro, e por 511h

scripçClo désse um baile ou jantar em regosijo Ih
escolha de S. Ex., é, permitta-me o nobre senador,
um argumento, se tal )~mbrança merece esse no~r;~'
que amesquinha a queslã.o e quasi a reduz a? J'~Ld
culo! O honrado Sr. ex· ,ninistro da .J ClstLça,
hoje de estrangeiros, cra certamente digno ele mnis
attenção e respeito.

Pois, porquc um inc1iviàuo no Ceal'i se lell1~)~on
de subscrever iOO~ e outro 10;5 e dez íO~W8~,
partl comer-se, !Jel)er-se e dansar-se no P:lbCIO do
presidentc em regosijo da escolha do Sr. Dwgo

yor.. I

Velho, não é este fado de importancia tal, que
pode~se ser tl'azic!o pelo Jloh~'e membro da commis·
s;i:o 11ara provar qne o :Ldwmento não deve ser
aceito, embora a falta das actas eleltoraes do
maior numero de fl'Cguezias, como diz apropria
commissão importe na maioria do eleitorado da
provincia.

O Sn. SILVEHlA LOBO :-É extraortlinal'io I

O SR. POMPEU :-E ailllla mais, SI'. presidente,
porque o negociante hal'llo de lbiapaba, que S, Ex.
arvorou :lqui em granl chefe do partido conserva
dor no Ccará, com jnsto protesto elo SI', senador
J:1JTl1arihe, que conhece os homens de seu partido" . .em nossa provmCla, escreveu a seus correspon-
dentes de negocios no Rio Grande do Norte, em
favor tambem do Sr. Diogo Velho, segue-se que
o senado não tem mais necessidade de conhecer e
ex.aminar as actas eleitoraes daquella provincia?

De flue se lrata, Sr. pre~idente '? O gue pedio men
nobre amigo senador pelo Rio de laneHo, o Sr.
Octa\'iano, em seu requerimento? Que, á vista do
parecer da commissão ele poderes, se adiasse a VD
I'ifiea(',ão da eleicão do Rio Grande llo Node ah~ (f:l('

cllegtÍem ,'\0 corihecimento do senado as nelas J da
maiol'ii daqnelles collegios e freguezias; aclas
f]l1i' importam cm uma 1\1:\<;s:l-de r:-ieitOI'es de '28!Jo
vo[os; por ~olJs:.)guil1te 11l111leJ'O superior ao ela
qudlcs votos que a n1l'sma commíssão jl1lloia ap
provavC'is para a carla imperial do Sr. Diogo Velho,
os anaes chegam ílpenas a 21-1. EntretC1nto, repito,
a a~'glll1lCntação Llo honrado senador membru da
cOl11missão vi~ou unicamrnte em provar que o
SI'. Diogo Velho ns'lava acima ele toda a excepção,
t~ll1to (.ssim que no Ce:Jl'.i haviam dado um baile
cu folgal1Çé\., por ol:casiJo da noticia da sua escolha;
e que esse haile ou jant.:lr fora dirigido pelo SI'.
Lal';íu de lbiapaba !

Pois porque o Sr. hal'[o de lbiapab:'l. deu -lOt),,)
e seuS amigos 10,3 ~ dez tostões para ('s~;c j:llItal'
(riso), paJ'a essa bolsa elo porto, c porque escrr.·
HIlfl0 a S0.l1S cOlTesponden [f~S negrúros do Hio
Grande lI0 Norte em Mossor6, fallou a favor do
SI'. Dingo Velho, 5egue-se, repilo, que o senauo
l10va dispensai' inteiramente o conhecimenlo das
aetas que legitimam a' elei~ão senatorial daquella
pI'OV inl~ia ? .

Ora, senhores, confesso que a dOl~ em que estava
SUbJ11ei'SO mcu espil'ito pelo acto do senaL10 que
co!1fleml1on n. consl i luiçã.o e a lei eleitoral approvando
a elcicão de Pernamhuco, foi sobrepujada pelo seno
timrnto contrario por esse al'gumento semi-jor,osn
~pr(lsentaLlo velo honrado senador melllbl'o da l'0111

missão de poderes para obstar a pass.:lgem do rc
querimento do Sr. Odaviano.

O Sr:.. SILVEIRA LOBO: - Segmm :J. Jl13,;itl1a

- Primo '1Jivere, deind:; ]Jhilosoph'al'e.
O SR. PO:l-IP1w: -Não basta que, a infeliz Pc.o·

"incia do Hio Grande do Norte haja pel'diuo o
direito de escolh,~r um de SAU3 filhos para repre
sen bl-a na camara vitalil~ia.; não basta a prescripção
em que cahio aflueHa provincia a re.;peito deste
dil'l~ito, é migter lambem que o ~el11llo pel'(',:l o
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eommissão de poderes conseguio completar o sen
exame e trazer ao senado o seu parecer. Vê, por·
tanto, o senado que ha muitos precedentes. que jus
tificam e moralmente ordenam que o senado na apre
cíação da legitimidade de qualquer eleiçãO sena
torial procrcla detidamente e solicite. todos os es
clarecimentos-para não proferir um juizo suspeito e
digno de censura.

Faço justiça ao honrado Sr. Diogo Velho. Por
mais que julgue que sua candidat.ura pelo Rio
Grandc_ do NortH carece de legitimidade, todavia
preSUl)lO que elle querel'á, ao menos por hones
tidade, que o processo elejtoral daquelJa provincia
que o fez senador, seja examinado escl'Upulosa
mente pelo senado e que sobre elle se profira uma
decisão verdadeira, de sorte que não lhe caiha a
macula de ter tido assento no senado' por uma elei
.ç,ão illegitima e não examinada.

Não quero entrar, Sr. presidente, por ora na
apreciação da legitimidade com que o honrado
ex-ministro ela justiç,a, prevalecendo se de sua po
sição de ministro da Coróa, se apresentou candi
dato por aqnclla provincia orphã.. .. EsLa questão,
de alta moralidade aliás, póde e deve ser apresen
ta.da quando tratar-se da discussão do parecer da
commissão. Mas, s.e quizesse aeompanhar o nobre
senador pela províncía <10 Rio de Janeiro, membro
da commissáo de pocleres, que entendeu dever pre
cipitar o julgament<J da eleição do TIio Grande do
Norte, sem que o senado seja habilitado com o
conhecimento das adas que faltam, mostraria que
o Sr. Diogo Velho, ex-ministro ela justiça, apr'e
sentando-se candidato no Rio Grande do Norte
com toda a influencia g'overnamenta.l, não precisava
de carla de apoi-o de um negociante do Ceará .. ,

direito de fiscalisal', de examin:Jl'· os titulos da.
quelles que com carta imperial se apresentam
como eleitos por aquella. pro"rincia.! •

E' certo que a maioria (lo senado pódc saltar por
cima. das leis Coomo ainda ha pouco praticou na
appl'ovação da eleição de Pernambuco, mas tambem
é certo que ainda resta-nos, a nós, estes poucos
que se não curvam, o direito de fiscalisação;
e cumprimos aqui quanto podemos, ainda que
em vão, esse dever, examinando os titulos daqueHes
que se apresentam como nomeados membros do
senado; e, se nM podemos impedir de todo a
transgressão da lei, podemos pór embaraços á
ligeireza corn flue querem prescindir de todas as
formalidades.

O SR. SI~..Y~IP.A. LOBO :-Apoiado; ligeireza é o
nome propno.

O SR. PO~lPEl) :-0 meu nobre collega e amigo
o Sr. Octaviano já apresentou com toda a proce
dencia 11m argumento de paridade para o senado
conceder o adiamento (lor elle requerido; quero
fallar do que se deu relativamente :'l. E'leiç.ão do
Sr. marquE'z de Lages pela pl'Ovíncin do Ceará.
N~o repetirei mais este faclo já reproduzido tam
bem pelo meu nobre collega senador pela proyin
cia do Ceará, o Sr. Jagu.1!'ibe; porém' não foi só
e-sse; honve ouLro adiarnmlo de uma eleiç,10 por
falta de aetas.

Em 18'1:0 tinha sido eleiLo s9nal]0l' peln. provincia
do Ceará o SI'. então l\1ignel Calmon du Pin
e Almeida depois marquei de Ahrantes. A carta
imperial, se bem me recordo, com as aclas concer·
nentes a essa eleição vieram ao senauo; mas fal
tavam alguma.s actas, não meLade ou mais de me
tC'.de) como falta hoje. na e1cir,áo do Rio Grande do
Norte., para bem se apreciar da legalidade ela eleicão O Sn. SIJ.YEl'RA LOBO: ~ Apoiado; bastaytlIl1 os
do Ceará: por isso o eoi'J!lecimento dessa eleiêão rec.ursos officiaes que poz em jogo.
foi, demorado l:lor di~s ~urante a sess~o de 1~10 O SR. PO~IPEu:--Acho que a al'gul11entaçáo apl'e.
a.te ás nsperas da ma~ol'ldade. Levou-se, Sr. pl'e- sentada pelo nobre senador, membro da commissão,
slClente, um pr~z~ conslclerayel á espera de algumas_ recorrendo a este triste exp8diente para legitimar a
a.~tas dessa elel\,ao d? Ceara,.e ~ nao ser o .(\ronte- eleição do ministro, teve por fim amesquínhar a
1',1Illento reYOIUC101Hl~i~ da.ll1~l.londade é mUlto pro- callditatura do SI". Diogo Velho. Não, Sr. pl'esi
"avel que,_essa. elt'lçao fosse an null.a_da , que s6 clel1t.~, o S1'. Diogo Velho para ser senador pela
;')l,~SOll 1'lHao. porque n~q\lella OCC~~I~:'O os que. sr [1rovint:ia do Bio Grande do Norte não precisava
1ll.('I"ssa \"am .'pela . nullidade da ~1(~lçaO, esqllcce- de cartas de lUn negociante do Ceará, que só tem
ra1l1-se ou aftl'oUX:lram no c.umpnmento de sens rdfll'.õcS mercantis até á harra do Mossoró.
clereres. Por C0l13?quencia Iw. mais de um facto • _ _ T' ,," •
ríllf'J'ustifica a tlcll1or~ elo st'hado no J'uJrramcllto dt> O S~. SIt.'ETRA. •.JOBO; - B~s!:na sei l11lJllsLIo e
• - . . . P 0"<'-" clJc')osIO 'l ,.1 11<~1' ('a 1)0"1("~01;!:'1:' ('Jt'Il~ao Sl'iwtunal SU1t'Ita ~o seu JUtzo. ....",.1. "i • ,,,.• J., .. ,' .( . ~ ~<' •

Já citoll-se l.ambelll, e ell rpIll'oduzirei, o facto que I O SR. PO"IPEU: -O Sr. Diogo Velho el'a membro
se. deu com essa eJei~ão, qne afinal annullou-se, dos de um gabinete, que havia ut:eito a lei de 20 de Ou
Srs, Pinto de Mendonça ('. Saldanhn MarinllO. Oserla- t.ubro de i875, lei que cons[lgl'1l.v3. o principIO da
do lia de lembrar se de (!lH' as Gé1rI.::s imprrLtrs, ('seo· mais larg:'l in~~oll1pati1Jilic1adc, lei que mereceu do
lhendo esses dous c.idadãos, "eram ao senado ('m rnonarcha o adclcndo, no discurso com que encerrou
principio da sessâ.o de i868. A commis~;1u de po- o corpo legislatiYo, d~ empenho de honra.
deres cle então, mais C'scrllpulosa do qne a tle hoje; I\csla lei eslaya implicitamente a prohibiç,ão de
julgou do seu eleveI' examinar longa e deti<la- que os l11lllistros ela Corôa podessrlll assaJlar ás
me}lte as netas dl'ssas eJl'i~õ':s, L' at.é·o Cnc.CIT;lJ11rnfo dcj~.õC's ele proünc::1 e<r;,Jjha. Este é que era ,o
fo rçaJ.o da sess[o llo sen:,do, em COIlSCqULJ l1é-i:1 <la princ.ipio il11pli:~j l~; ,::1 li' ... ' l~ipjo de incol11pah
dis~olução em Julho (la camara dos clt'pntados, bílidade t;1o r10,:>,dLl )i':) ,::;];;;'(;!la. Entretanto o
ella não pLi.ele apresentar o seu parecer, [.'t)j'gne di· millislro da jli~<:;'\ n::o (" .. 'U, ('. ilt;'~J';;~nclQ o cs
zia que ainda lhe faliavam aetas para COll1pkl:lr o IpirUo ll1~nifl"::<' : , :::'Cf, ':::al' :.": c.a~1c1itla[0
snu jui7,O, Só em W(i~l um pouco tarde foi qllr a I ~í Sf:'na~oJ'ia do 1:.:0 G~·::;:~!f'. ':;0 l'\,r:í', ,,(l POl'íl~~C
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'allcgava ter ~asdt.lo_em uma pro1•in~ia visinlm! E' se tlissn, rstava ausento do'lmpm·io rruem exerceu 
coru urua sollrc~uttlao que o tu nu lwurau~l eoiiL•ga o a· sevet·id:ul•· com o Sr. Ait'ucar 'I Pot·úm ·" Sr· .. 
Sr· . .lagll:trdle .tlrssc que nem derxou eslrrar· a lu usa h:ll':iO de Coi•Jgipe n5o foi ministro eou1panhei1'0 
do SI' Irdwll!li'IUJ. . . . do SI'. Aleucar em !869, como hoje o Sr. Diogo 

-~ntes da lm, C[LW se tl!'·'ayu· r·eg<•cwr·:tJ' o sy~tCIII:L Velha; tJ eomo enl:1o ·acousolhou ou annuio a uma 
clcrlor~l c depurar as rnrs<:has tolor·atlas na I !!i pas- uwditla Lli:wwtr•ahueute opposla a outra? · 
s~t!a,.,trul~a SIJ 1la.do '."u. la~to seruellwnte de alta S1·. pi·esitlenle, a :wgumentat::1o apresentada ao 
'SJgntlwac<~o, rrue ,pl fu1 cJiauo p~:lu n~hre smw.dor· o seu:ul~ pelns illustms senatiOI'CS ·que me prccou~
S\:.·. Oc~LI'Jauo .. ::;oh o donu.u1o da i<'.' ~~~ 18í6. r]ne ra111, Justifi"audo o adianwnto, mio tem l'esposta, 
a!ws uao estondJ:L lauto. as llt~uiupai.Jii.J!uladcs, lt:t- p~t't)ll" liwu PI'OI'ado do proprio par·ece1• da com
"''·' se apresoulatlo caud1d:tt~ a Slmator·la pelo Cuai·il lnJss:io do poúeros que, snndo os. eleitores da pro· 
o Jltustr·c Sr. ~OJ~sclheu·o :'.ose tio Alenc:u·, filho ~lllcm do llio Grande do N01·to quinhPntos e tantos, 

.. - ·daquell<! provmma! notahd1dade nas .letll'as, uma lallam :wlas do diversas fl·nguezias e co!legios, !fllO 
~~jLS g!onas do Coam c rm:;mo tlo llrasJl. llilí!Orl:uu a massa de eleitores em numero du 281., 
1{ ) . . , . , .. ,. ,. , . . . . , . UIILIS d? metade daquellas que a com missão se jul-
) O Su.l.m.\:-:AGUAE OUJJtO .• ,,J>~nonl\s .-.\poiatlo. ga lrahilttada a ,1pprovar. 

l · O Sn. Po~u·Eu:- Davam-se duas vagas natftWlla Scgtlllllo a deducç;io feita pela comcnissão dos 
provincia, c o illttsiJ'e ceat·ense, ent:io ministro, votos !IUC lhe pa1·eeem coutcst:weis, o Sr. Diogo 
entendeu que n;1o era ineompaliYel uwr·almeule \rolho vem a ter 2H votos e é o mais votado; en· 
(porque legalincute não o cm) a sua eaudid:il urn. tretanto que lhll:un tilulos para vel'ificar a validade 
P?lt.L prol'incia do seu naseitw!nlo, c tle l[lltl tinh~t t.le ~~1! . . , 
.Ja sHlo e ú mprescntante n:t c:uwll'<lllo:; Sr·s.Lleputados. D1z a corunuss:lo que tla fr·eguezm tlo 8: Gonçalo 
Pois lJern, senhores, o Sr. conselheiro Alenmtr li"U· falta a aeta.da apura(::to tio eollegio, que se coiupõe 
rouna lista sexlup!a pelo Ceal':i, era um dos mT1is úe 2U <Jicil9rcs; falta a :wta lH'iuuu·iu da fr•eguezia 
votados, e todayia nilo foi escolhido, c pelo contra- de. Ce:lr:a-umnn, qu~~l:i M eleitores; faltam as actas 
!'io foi retimdo do ministcrio corno casli"o de hal'tlr pr'IIIJal'Ia c secumlam tia freguezia dos Touros, 
infr·ingitlo uma lei moral, UJil'csentaudo~se ellc mi- f,lllii d:l. 2~ clei.to;es; falta a acta primaria da 
nistro candidato pela proviucia tio seu nasciJncnlo. Jreguezra Llil Mtp!bú, que .d:l 28 .eleitores; fal~a 
Quanta severiLlatle enJ;lo uas alia~ rc"iücs? a acta t.l:t fregur.zm do At-roz, que d:l sete olor-

Que dill'et·cnça pam hoje, 'Sr. p~esitl<•nte. Seis tores; faltam as actas primarias da l'l·cg,uezia de 
ou sete :.nuos depois, sob o tlomiuio de um:t 11ova Canguarlltnmn, que d:i 29; falta a neta pl·imaJ•ia do 
lei regenor:ulor:1, CJIW vinhl afastar inteiramentll das J\Ssil, que. tl:~ ~2 eleitores; falt<!lll as:wtastla fregu~
urnas eleiloraes lénla a inllnoneia tlo poder, jll'l.'; z1a do P1'11Wlpe, que d:i. :12 clertor.cs; na fi'Cguezm 
tcutlendo-se ate tomar irw~lllfHLiivcis os direelores do Ac:uy ha uma nullulatle eonsJ~nada mesmo no 

- J•1s lliOninos tio escola. . . parecer•, por· terem Yot:ulo para cleitoms 1i~O YO· 
'c ~ ~ . r •.•• · . • • , tante~ que wio umm tia freguezia; falla. mais a 
~ -~~;\. ~~~~ E~ll-' Lo~~o ·-:- .~0 _espu_il? , 1~.·1, fel: p~r ada da trcguezia do Jar·dim, tJUC d:í W eleitores; 

:u.ar~,J.l de Iaz.to, de\Jam se1 JIWOiuJl.tll\CJ> os 1111 ' f:illn111 todas as actas da fr·eguezia de Pal(t, que d:l 
uslJ os. 12 cleilme·s; falta; linal11umte, a acta da freguezia 

O Sn. Po>rl'IW :-- ... 11110 se cogilou de LtJuar·tigo do P:io dos Ferro~, qne tl:lltU eleit~res ... 
expl'esso qno estabelecesse a incompal.i!Jilitlaile dos '!'otlas essas Jallas, SI'. pr·esitlente, .estão consi
IJIÍUistros pela mesma raz:to po1· que Solon 111Io jul- guadas no JH'•\jirin JI:U'e•;er da· eolllrniss:io. N;1o 
r;ou t!evol' consignar un1a pena espei!ial pam os exaurinei essas adas e u:io é possível tJUO alguem 
Jl~ll'l'icillas; ]JOI'tjll:tnto estou conveudtlo Liu que, S<J as enurirw, sen:lo a prr•Jli'Ía cununiss:lo, pur·que jli. 
no anilllo dos lugislatlures do chamado e111penlw de passou no seu:ul<l u precetleute de t[liC mio se cOil• 
houm actuou a idca de tol'nar itwo1np:tlll·el ai<) o cf'tiPIJ pmw a uiugiJL'III Jllll':t cx:uuinar· actas clei
dil'ector tlos IIICIIinos de escola. ~:om ruaiuria de lul'ae:>. tiU" 1'<'1111:1111 :l IIICSil do seuado, seuilu 
razão devia aduar a iucolllpatibilitlade do ruiui,;tro a jH'OPI'ia eouuniss:tu. Eu IIW louvo, pul'laulo, nu 
de Estado. · st!LI JHH't~t~ct·, c ú uru \'irludu tless•J parecet· t}Ut! en-

Por cousetjllellcia a ineorn/Iatibiliilade tio roiuis- J.emlo r1u~ n sPumlo, pm· deeencia, seucro por· dever· 
ll•o p~t·a n/)rc:·wutal'·SC canllit ato ü clui~~'to du sena.~ dgoroso, wio pútlc niuda julgar de uma. uloi~~tlu 
tlol' ou t cpulado pot· proriucia eslmnlm eslava r>lll que a ]li'Opl'ia colu111iss:1o dil pntleres I'OConhece 
iluplidta e 1/IOJ'aliuente iucluiLla na lei. (Apoill'llus.) a J'alla ,!t• adas ,]e !atlas essas J'roguezias, cujos 

Mas fazia eu esta compara('ão-su no t!omiuin da nome< aeaiJI)i tln declinar. 
lei anterior, j;i desmoralisada, o S1·. consc•ll1<'iro N:1o luldio, St·. ]ll'esldeule, a uwnOI' tli'C\'euç:1o, 
Alencar· niio c'onsuguio ser escolhido seuatlot• e fui nu.lu 111esmo a iuten~;to de oppor-11111 :i eull·ada. 
deslituitlo do tninisterio como utu cr'ÍIIIinoso tlt• l<•sa n,•sla eas:t tio Sr. eonselhcii'O Diogo Velho; mas 
moralidade, couto sui.J o rlominio da nova lei o enlendo que faltaria ao cUIIlJli'ÍIIH'nlu do 111Cll dever· 
S1·. conselheiro Diogo Vi•llw p<liln apreSJ'IIilii'·SC '''·· post•.l rwsl:r cm]e:,·a hem ou mal, não Jli'IICUI'USso 
cantlidat.o pela Jli'Ovineia 1lo !',io Gt·:uule do ~~~r·Jc lbt~:disar c t•xanJÍIIIII' os litulos COIII tilliJ aqudlcs 
o ser r.·,i.!olltido, conliuuando eom s~~u HSsuulo no~ qw~ ~P dizem sen:Hlnt't1S so ap!'esrularn nesta easa, 
consl'llios da Con.l:t! su111 provare111 a le~itinlidatlu de sua elcil''1o. 

li" ·ln11s l'l'grao d<· "''u·al p~11·a o alto jJUtl<•Í· IJIIil O Sr·. Diogo Vtllilo p<'>1le ter sido l<.'gltirn:uncnto 
h ministros,. >~•nndore.' ·? 011 i'• IIL'r<JII<', O:lliilll j:i •·kiln 1wla jll'urin<,ia tlo l\i11 C:randL' do Nol'lc, 
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apezar da inco_mpalihilitlade ll!OJ'al IJUO a isto oh· 
slava; mas d1go e ~nstouto Cj!IC o ~mi titulo não 
pl!dc ser ainda roeonhcciilo por falia de docl!lrlt)ntos 
fJUe.o COUl]ll'OYUIU. A düeLUCi:t, [IOI't:tlltO, exige.,, 

malul'ia vasl:t. Qualquer espil'ilo, me~mo apoucado, 
aclwní. eltmJcnlos para contrariar a pressa, a prcci
pi l.a(::lo intlesculpavcl com que se quer fazer votar 
uum oleit:ão cm que o yoto da minoria proyalceor:l 
contra o voto da maioria. 

···. ~---:; 

O Sn. Sn.YJ::m.\ Lo DO - ,\poiatlo . 
. O_ Sn. Polti'EU; -:- ... que o sc1!ado n:io pro lira 

)Jgeu·amürllo 11111 Jli!ZO ·~oiH'<J rualma t:io t:ontcslada 
c. tão importante como esta, oen1 que se ache ha!Ji
lltado com os docnutcn!os mcusoarios. · 

Se se !ralasse, S1·. prcsitlente, de qualrjutJr oni.J'O 
senadO!' rruo mio foss1J ministro da Col'l>a ~omo 
bem disse o meu noLre eollcga pela \Jr~vitwb 
do c~ar:i, o Sr. Jngnari!Je, aiwla !~J·a l f~\'CI' tlo 
sunatlu escrupulisar uo ~:x:uuu so!Jre a legiti1uidat!e 
do titulo COIIJ 1]118 Si! ll[li'I'Sélll:tl'a, flO!'tJllü tal é do 
llúSSO dever; llll\S! ~l'atltlltlU·~C :Ju tltlla alta fl<'I'SO· 
nagcm, de utn muustro da Corua, esse dt::I'L'r rr.
t]ohra, lemos maior oLriga~:io de cxamiuar esse 
i.Jlulo c mesmo o honr:Hlo ennsc·theiJ't) eleito 1l1:vc 
dn:qejar, pelo seu credito, quu o Sl'll diplonw. n:i•• 
:w.ta contestado, . <,111~ Jtüo ltn,i:t a 1111'110!' dmida 
:u~t'l':;a tle Sllll Jegttuu!ll:tdt•. · 

Portanto, é tle cspemr qn<: o st:n:ulo n:1o só a 
su:t minoi·ia, IJUC cst:i na estacada, list::ilisantlo t'SSt's 
aetos, ponlu~ IJIL'SI!lO a. lllllioria, fjtw dest•j:t tjl!C o 
Sr. cnnsulhcii'O Dwgo Vellw suja valida e hoti<'Sia
muntc rcconlwcido scnndor pela província do llio 
GEandt: do Norte, <

1 ~c <'SJ1CI'at:. digo. tjtW o su!latlo 
uao recuse approva~ao ao adtamcnto api·csüntutlo 
pelo nohrc s:marloi' pelo Rio de Janeiro . 

O Su. SJL\'EI!l.l LoBo :-Prccipila~ão intlcccntc. 

O Su. StL\'BlllA M MoTl'A : - Ess:t elcir.ão csti 
contlcnmada pelo mappa da nobre commissi1o. 

'J'ral:mtlo do adtliamenlo admiro, Sr. p1;esidcntc, 
n ingenuülado da no!Jre cornmissão, fazendo este 
111ap[la; c aclmiro-a tanto, que chego a acreditar quo 
os Srs. membros da couuniss:1o lizcram isso do 
proposllo para dar na vista. Uuw provinda rJUC 
em seu mappa ollcs dizem ler ii% eleitores frl, 
ol!t'~ para eluit:ão Lia seuador, quando o c:tndü!al;~ 
tlllll!Stro se apresenta, co:n uma pureza relnlm~,. 
so:ucntc tentlo 2H votos!.. . · 

O Su. FIG~lmu DE UELt,o :-'l'ellllO ~7U votos, 
~eguJ>Llo a aJ!n,ra~ão dtJ lodos os collegio~ l'üit:L pela 
Cid ll:tl'<l llUHIICI p:tl. 

O Sn. Susm:u D.l i\Ion·.\ : - Esses m1o estão 
provmlos. 

O Sn. FwuEin.l n~ 1\IBLJ.O : - Estt1o pelas nelas 
dos. collcgios, faltam só as actas das clei~õos pri
Jilal'!ns. 

O S1t. SrLYEllU n.~ i\Io'l"l'.l : - Não queiram 
VV. EEx. estendei'· o mapra que ó sintplos. A 
província deyiu tl:ti' 1i8'1 eleitores. Destes diz-se 
•rue o Sr. ministro obteve qtmlroccnlos c tantos 
\'utns . . 

Entretanto, Sr. presidente, qualquer que st•ja a 
decis:io tlo senado, lico lratllpiÍllo com a minll~ 
consdeucia yor ler J'citu tjU:Jillu :::: tuinhas tl,•!Jcis 
Jort'as pei'IIHllrJI!l pal':t salvnt· a houeslidar!e dt•sla 
casa e Ct!!nprir o nleutlcvor. (Mui/o !Je111, muito ln'IJI) 

O Sn. TBEEIM JL'NJOn:-Diz a aeta d:t apurat'ão'. _.,. ... r'~, 
gel'a!. . - ·'· .. ,..... \ I 

o ~~·. ~ih·<•lia•a ;na :lllo~.C•~ :-Sr. mesi-
. dente, coutinúo, apcza1· Lle vencido,. . . • 

O Sn. SIL\'EIHA Lono :-Nesta qucnl:io ailula n:io 
ha vencidos. 

O Sn. SJL\'JWIA DA :VIorü :-.. : a vol:1r cuutra 
esta clnir.:io pelos uu!s1nos J'ullll:uncnlos eon1 que 
colllhati a legalidade da l'li!ir:io de Pcrnamllllw. 

H:l razões commu11s .a um e a oul.i'O ·~aso o lm 
razqcs_·Lli~cr~ns. l'a1~1 o llouttJIII politico, Jltlr!·;n, :1s 
razues prtn~.:Jpll!)S sao as suas convit:l~tie!.' em ma
teria consliludonal. O tueu papell<'l;, sido eous
tantemcnlc _o de defcn~or das prcrogatiYas uo p:u·Jn
mcnto. l!tJ1 de conl1nu:u· IWsle eamitdln pot· mais 
escaLroso que clle se tome. . 

O Sn. Nui>ms Gox•.:.lt.I'ES:-llonra llw sPja ft.!ita. 
. O Su. Su.vm11A ?A i\Iu't'T.\ :-O.qtw Jhmi Sr. pt·•~

sideute, pam mlo uupul'luttar a dJu::lr:lll:\ t:llllt:u·a 
ante quCIII fali o, ser: i urro repetir os a1·gumeiiiOs IJ uu 
aprcst.•Ill••i 11:1 IJIII'sl:lo cuuslt.lllt:ioual. .. 

O Sn. Stt.\'"111.\ Lottt> :--X;to apoiado. Eu 11:io 
pemo asc;i I li· 

O S1t. Su.n:m.1 1>.1 )!<>'I'T.I :--- .... •·ontiuu:t.l!t!n 
poréllt a iusisli1·. ua ]Jruecd.L'IIJ:i:t dc::s,•s argtllltt~l!lttx: 

Ma~, St·. JII'L'>IIl<'nlc a [ll't'~enlt: quesl:iu tf., atli:~
lllt)lllo JHio exige repeli~ão tle llliuha parlt.', cou10111 

O S11. SrL\'ElllA DA Mo1'TA : -Porem tL )Í~brc ' . f 
~OillillÍsslío reconheceu que essas actas, que foram \ 1l '' 
ohjcdo da apm·at'ão geral, não estavam acompanha.- \ \l\i 
ths tlos dOCUIIICntos llCCIJSSarios para provar U ]e- l)l; 
ga!idade com queforam apuradas. O quo faltou? A 
llí>l>i'ü commiss:1o o Lliz ingenuamente : faltaram as 
actas Ll:is cluit:ões pl'imarias. Como ú, pois, que a 
nobre comrnisst1o pódn julgar que a c:unara apu-
radora procedeu regularmente, apurando as ae!as 
dos collegios eleitoracs, quando tl a propria com-
miss:io quem reconhece que acamam devia ·ter cm 
vista as clei~ões priiÍ1:1rias, que não se fizeram ?• 

Se o uo!Jrc relator acl.ual da comtuissito de potlc
I'C~ (<! devo notar que neste nogodo tlo !lia Gmnde 
,]o Norte o Sr. visconde tlu Nitlwrohy uão quiz scl' 
relator ... ) 

O Sn. 'J'mxmn.~ Ju:»wn :-Distribuio-sc o tra
lnt.lhn a e:ula um dos membros 1las conunissõcs; 
cada 11111 foi relator das queslüos que lhe coubcmm. 

O Sn. Sn.\'Ellt.l nA Mo'J"r.\ :-Bem ... 
· O Stt. 'l'tmtmt.l Jt'liJOlt:-Distlibuitlo o tmh~Jho, 
cou!H!-Jlle l'~tc. 

() Sn. Su.n:ttl.l D.l ML>TT.I :-Foi oltj1Jclo de prc
dih:;.;~:;1o . . 

O Sn. 'l't·:t.\Eill.l .fl::»itl!: :-:'I'Jo ~L·uhor; foi dislri
IJuitlu o lraiJalho sctu Jll'etlil<!<~~iio. 
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-~·. ·, L'\ . , 
O Sn. Su.v1mt.\ nA l\IO'l'1'.\ :-0 caso 1\ rJUC o Sr. 

Yisuondn de N1llwrohy n5o foi rdalor da l'lci(':lo 
do llio G1·ande tio N'orl.u . 

O Stt. Tllm:UL\ .TuNion :- l'OI'fJLlO n:lo lltu coube 
·- osle trab:tlho. · 

10: O Sn. Su.\'EIIIA D.\ MuTT.\: - Nem eu estou no-
~ netrantlo'nas iulell<.·.ões ria o~OIII!IIissão. • 
·· .. Seja como fu1·, S1·. prnsidenlo, est:i confussatlo e 

roconhcddo pela co1u1uiss:ío IJUO o senado n:lo pudo :i pt·occdor regulal'llll'lll•\jlllg:llltlo ralidos os ~7!lvol.os 
J que apparc~eu1 na apura(':ío, som CJUC c!Jo Yt~:t as 
~ ) e!eit~Ges. pri uw das. ~ 
'f'-: . Agora supponhanws, e é por isso que vem un 
~ "-~.-.:· ·u~appa essa ulti111a aprcdH!!;tO, que d:i ao ministro 

~ ,wuwutu 2H votos, snppo11h:uuos que <'slas aulas 
,1 1•)~ fal!am s:1? julgaJas_n_ullas pelo scuarlo: tem-se 

. ~ í e proeetlet• a nora eh\J~·ao. 
Supponhamos. ainda ou!I'O ~aso, seulwt·es, rJUU 

essas adas. rJUO J'alla111 p:1ra n•gttlarisar a apu1·a
~':1o tios eolll'gios eldtoraes pela c:1111ara lltunit:ipal, 
d:lo Jogai' a Jit:a1' aller:ula a aptu·a,:io CJUO su 
l't•z ... 

. O Su. 'l'm~:~mu .f~x1uu :-Est:t liypolhusc não 
pude ter togar. . 

O Su. Sn.I'EI!I.\ Lona : - Ett u:1o dou a parle 
nenhum ... 

O Sn. Su.muu D.\ MoTTA :-Pude dar, ú cousa 

j:l :\ commiss:To rcconlwco que, feita essa deduccilo, 
a lista pótk ficar rerluzida a essas proporções ·o ó 
qnc o lül'ceit·o norno que cst;i na Jisla tom i06 ;otos, 
c o quarto, o S1·. tlosembar~atlor Drito Guon·a, tem 
80; por conseguinte ·a dill'crcnça entro o terceiro, 
r[UO 0 o Sr. Gomes da Silva c o Sr· llt:ilo Guerra, 
<i de 17 votos. . 

Om, pcrguutarei :i cominiss:io, pois estes 17 vo
tos do dilli~rcu~a, não p<ltlcm tlesappm:ceor c dar 
um rcsull.ado que o Sr. Brito Gncrra seja o terceiro? 
E' intjllCSt!ollaYel; a dil1'orrn~':t \I e i7v?los p~de 
sCJ' ahson·tda conlplctameutc, c amd:t mtuto mawr' 
HIIIIWI'O de votos o pude set· pela nullidado das actas, 
e11jo adi:uncnlo a <:o1mnissão propoz, porrJUC acha 
CJIW ellas !cem suspeita de nullidadc. 

Porlanto, Sr. p1·esidentu, em uma c!eit::1o destas o 
apreseut:u·um-se 211 votos para um candidato mi· 
nistro em uma p1·ovind~ que dü 581, oloilores -ó 
jü moti1•o, para r]UO nosso ospirilo dttvido do !'csul
tado. (AJJOIIIilos.) 

i~u n:lo li!tlilll lido, Sr. pn:sitlentc.: confesso ao 
souado, cul'iosidatlo de ·excavar as prcpara.,úos 
oleitoraes que se tizunun para essa eleit~ão" t!o 
Sr. ministl·o· da jus!i~:t, !tojo do estrangeiros; 
[IOI'ém; tenho ouvido que naquolla provincia ell'ec
tu:u·am-se muitas romot~úcs tio juizes do direito. 
(Apoiados). 

com que u:1o mo incommodo. A's vezes a til a 11111 O Sn. Pmrr>EU :-E' qucst:io do facto. 
omt!or que tem algum:t iuopia, um aparto soueor1·e._ 0 Sa. Fu:uEm.\ DE MELr.o :-Sendo quost:Io de 

O Sn. F. OcTA\'1.\:\'0 :-Ello os ap1·ov~ila ]Jcm e fado, fa<'.:t o f:ti'Or do dizer rrnantas rcmo~~úcs tem 
finge que m1o gosta. · havido. • 

J.·--·"'1.. o s z s ~-- _ n. .ACAl\1.\S :.....;, o o ap:u·tc fur conccmcntc O Srt. Su.mm.\ nA MoTTA:,-V. Ex. cslá exigindo 

l l. 
] 

:to -,~~app:t. · · isto de Ulll h01110111 que Jll'indpia JlOI' UCeiOU':tr flUO 

O Sn: Su.v1~mA nA 1\loTT.\ :-Mas, s1·. pre:;idon- não lr.vo a emiosidade de fazer estas cscavacões. 
to, quero eonsidcrar 0 aparto tio illustre relator da Eu não tinlm :utimoshhlde contra o minislr·o da. 
couuuiss:io, por isso mesmo CJIIC ello consiste cm jusllça. 
uma referencia ao mnppa. Disso S. Ex. qnu o 1uappa O Su. Su.vmn.1 Louo :-O no!Jco minislt·o !ceou 
foi f<!ilo do Jli'Oposilo p:ll'a nwstral'ljlll! :1:1 :wf:1s CJUO e ficou rrnuto Jtcm tecido o soü ninho. 
falt:un,-n:1o podem inlluir JIOL lista. l'ois, S<.'flhlii'OS, o· ' S 'I S · d · 1 1 ~n. 11. \'Eil\.\ Jl.\ '' O'!"!' A:- ct que pam a pro-

:u·m to Jara!o que as nelas que fnll:un nan ex- vincia su uwudou euWo Jbr('a pu!Jlica, que 1:1 esteve 
cluom da lista o Sr. Diogo V c! h o ; concetlo is lo; antes da ulei~:lo. 
porém, o nobre Sl'ilador lm dll roconhocor que púdc Senhores 0" nosso íunigo 0 Hnat!o Sr. visconde de 
h:ti'CI' allera!;:To da lista e, por couseguiute, all<!I'a- I 1 · J' 11 J 1 A ~iío na escolha, allem.,:io no excrcicio do dii'IJito do n IOIIJCl'IJU a our!ll cm UI! to. conYOL'll!)·to para 
• • · l'lei<."lo, se~untlo a !I' i, devia ser feita dentro de 3 
llOller IIIOderarl<w, c nós n:1o •1JOdcmos estar aqui . uwzes. Eutrcla!llo, Sr. prcsitlcHte, a o!uir:to não se 
olmaando o JlOtlcr lnotlct•atlor a csco!hr1· t•mlistas 1 " fez no p1·azo lega . 
du deus nollles, qú:uulo. se 111nslrar Jll•_lo rl'~u!tat!o o ,01•01-uu cuulinuon u :uual,:unar toda 
tio 1nappa lJ uu 0 lct·cctro nome JlOtlia ser outro. dei<·li~; ~oru a riu vercatlon•s c .i ~izcs do paz s; d~ 

O Sn. 'l'm:,Em.\ .Tuxrun :-0 111appa tawlmu sorve muilu r[tW a uldL··To se fez [ll'lo metilllü syslctiw,por
para most1·ar qnu n:lo e exdnitlo uenhum do:; trcs 'l[llll J'o1 J'uita a elt>i~.:1o tle l'el'llumhuco. Quando so 
IHJHJL'S j V. Ex. csl;t eHgautü!o. 1L'z a el:~i_t~~io geral, foz-se tam.L~m a J!spucia! du altü-

0 Sn. S11.mlltA n.\ MoT'l'.\: _ Appello para o torl'~, a de vcrt•ati91'<'S,e a (~e .Jlltzes de paz.l'uzcrarn 
mappa. os ;<:nadare~ au ul\'roJ tios J u1zes du J~az. Mas, por

O Su. 'l'g1xgtn.1 .llrxwn :--Appt•llr, latulH!It.l. 
O Srt. Su.nmu no~ Mo'I"I'A :-Vamos l't•l-o. 
Diz a Wllltlliss:io, api'I!S<'I!inllllo a 11lfilua nn;;io 

do sc11 1uappa : " A tledm~r:io dos votos tias l'fei
~-líus, nujo r:ouheniuiL'IItO ,·, adiado (nni.<'-St' ho•ltl, 
~cnhOJ'o's), t!L•ixar:l O Sl'!(Uillk l't'Slllfolllil, "l'ur(ÍIII!O, 

que S1·. Jli'Cslrlcnle ? A elnt~'<lo do elu1torcs espucia
us tiPyu ~el' tuna cllusa ~wpa!'alla; tuas o governo 
IJIIiz quu c!l:1 li1esse loga1· jusl:IUIL'Ute ua epúua da 
"''ull:1:m1!,''1u tlns l'SJlil·ilos.qu~ u a epóca tia clei('5o 
l{t!t'ill, JUL eJILu~a Ptn quL~ se agtta111 todos os intc .. 
J_'l!~st•s I:WI':u~s, llHtllidpaes ~~do Llisll'idó. Po1· isso, 
Sr. tH'<~.>itluute, l'epito, <~ôla el•)i~·:lo tle •~:rmlida[o 
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ministro, que dá em resultado em Ull1a provincia ele
581 votos uma maioria relativa de 2i i,é pa.ra causar
suspeita. Eu d~claro que o senado nesta eleiçãO
devia., para salvar as conveniencias, consentir neste
adiamento.

O Sn. SrL';EI1\ .... 'Lono E ZACARrAS :-Apolado.

O SR. F. OCTAVIA~O ;-Os ministl·os não querem.

O SR. SILVEIRA Lono .-Devem re3peitar o dee.oro
publico.

O SR. SIL"EIRA DA MOTTA :-Desde ~ue :1 com
missão mostrou eS~l'upulos a respeiío aas el~ições,
cujo adiamento propõe para serem • legalizadas,
revalidadas, ou annulladas, o senado nã,o póde
decentemente dizer: approve-se esta eleição em
que a commissão diz que ha ainda 3GO a 370
votos para Jegalizar.

O STto SILVEIRA LOBO :-Apoiado.
O SR. SrLVEI1\A DA MOTl'A:-E' nlllita pressa. O

Sr. Diogo Velho ha de vir, senhor, o desequiliilrio
do ministerio por falta de mais um senador ministro
não ha de sentir-se ..

Declaro, Sr. presidente, que quando se agitou
nesta Côrte a pretcnção desta c.andidatura do Rio
Grande do Norte, eu nun~a suppuz que o mi
nistel'io actual consentisse que o ministro dos
negocias' estrangeiros se apresentasse candidato
por uma proYin~ia em que não nasceu. Muitos
candidatos de verdadeiro merecimento, que tinham
aJlegações a fazer em favor da sua candidatura
pelo Rio Grande do Norte, podiam ter sido prote
gidos até pelo governo de preferencia ao nobre mi
nistro dos negocios estrangeiros.

O SR. MENDES DE ALMEiDA :.- Por e~emplo ac10
inspector da aJfandega da Côrte

O S1\, SILYEIRA DA MOTTA: - Creio .que foi uma
das candidaturas.

O SR. MENDES DE ALMEJDA: - Era muito digno.
O SR. POMPEU:-O Sr. conselhe.iro Galvão,
O SR. SILVEm..\. DA MOTTA: -Hontem citei a can

didatura do Sr. GaJvão, J1Jho da provincia, empl'e
gado super,ior da administração tinancei l'a do paiz,
homem pratico, recollhedelo como ha.bil (apoiados);
e o nosso parlamento, a nossa segunda cam:lra pre-

. cisa ele succ·essores de Joaqu illl Francisco Vianna.
(Apoiados. )

O SR. MENDES DE ALMElDA;-Pensei que V. Ex ..
referia· se a candidalos de fora ...

O SR. SILYElRA DA MOTTA:-Não senhor, não
estou falJando dos de fóra.

O SR. F. OCTAVIANO :-De fÓl'a, devia-se pagar
os serviços dos generaes do éxerciLo e dós ahni·
rantes que não teem Jugar nas provincias politicas.

O SR. POMPEU :-Apoiado.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Por essas provincias

pequenas, quando não caibam a seus filhos que teem
merecimento. como esse que citei,devem ser eleitas
as notabilidades do paiz.

. O Sr.. F. OCT.HIA.;.~O :-Apoiado.

O SR. SrLYElRA DA MOTTA: - Eu nunca reprovei,
vel,bi gratia, que o honrado I,nal.'quez de .M~nte Ale· .
gl'o fosse senador p.e!a proYJncIn,. de SergIpe, po~'
que era uma núta1:llhdade do palZ, era uma Hlona
deste Imperio. (Apoiados.) Nunca condemncI que
o Sr. visconde de Aurantes fosse senador pOI' uma
provincia que não era. a sua. Eran: !10mens n~tl\
veis, de muito rnerCCllllento, de mUItos serVIços
ao sen paiz, cujos lIomes não podiam ser igno
rados nos cantos do Rio GraJ1l1e do Norte, como
talvez fosse o do actual Sr. minisLro dos negocias
cstrangéiros. '

Ha nestes nossos ultimos Lempos,senhores,hollleJls
que teem sido ministros, e que, ~em mesmo depois
ele o terem sido, ficam conhecidos; homens ele·
cuj os nomes nem o povo fica sabendo, pal'que
adoptou-se no nosso paiz o s~rstema ele .fa.z2,r mi
nislerios recl'utando-se tl'8S ou quatro sUjeitos que
sel'vem para encher as pastas. Os mini.st~rios ulti
mamente constam -de um ou dous mll1Jstros; os
m:üs são homens ele burean; é pOI' isso que temos"
ti do ministros de Cllj os llOIllPS o paiz até j á se es-
qup;l:eu! ....

E por isso que eu clIgo, replto e heI de. reret.u·,
que em nosso paiz lIa lJl inistrosJ mas ná? .ha n~lms ~
terio. E a prova de que não ha mll1lstcno, e
aquelJél. scell:1 que tivemos do SI'. José Bento.

O governo partce que mostra ~mpcnho em fazer
vingar todas as candidaturas oflicInp.s;, mas eu acho
que o governo, ainda quando tellhn: tolerado gue
ministros se apresentem como canchdatos! serVIn
do-se do ascenrlente do seu cargo para se Imporem
às provincias pequenas, devia, ao 11Jonos, tl'atan~lo
se da verificaçITO ele poderes, abster-se (~a que.st~o.

A provincia do Ceara. apre.s~ntou na lIsta .tr~phce
um homem notavei no paIZ e que era mJlllstro,
homem que, pal'~ aquell~ provincia, de qup,.0Jilho,
tinha titulos multo valiosos pela sua pOSlçao de
homf:l11 ele lettras, posição eminente (Apoiados);
mas o Sr. Alencar .sahio depois do ministerio, e...

O Sr.. SILVEffiA LOBO :-Este cá não quer sahir.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-, .. sendo, ap~zal'
dê sua estatura, 11m gi,gaúte em relação ao SI', DlOgo
Velho, não foi escolhido.

Pois, este paiz ha de oltlar para essas cOl~sas lll

diíferentemente? ha de yer o S1'. Alen~ar eleIto pela
sua provinci a, largar o logal' de ministro para Hão se
apro",~ilar até li ultlllla hora das vantagens de sua
posição; ha ele v~r um homem destes condemnado,
pretprido, psque"J(lo ; e anora flpresen tar-se pelo
Rio Grande do Norte um albo da ParalIyha, que
nunca alli foi l:onhecido ? ...

O SR. 'SILVEIRA LOBú :- Que nunca poz os pés
no sólo riograndense ..

O SR. SILVEiRA DA MOTTA ;- Não é isto discor
dancia no proc.edimento do governo? não devia o
g-overno cohibir is~o? .
. S~nhol'es, desla maneira, esteja o governo certo,
não lhe é possivel obter a adh~são dos h.ome:ns 5.e
rios do paiz. Ha sêde de autondade; ha InchIKlç,ao
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Pl'BLiCAÇIo nos DEBATES DO SENADO

Proseguio-ge á ia discussão da inelicaciío do
Sr. Vieira da Silva, com o parecel~ ela mesa, pro
longando o contrato eelebrado lJela mesa com o
Diario do Rio de !emeiro para a publicação dos
debates elo senall0. .

eleiçêíeS secundarias não r.stão acompallha,las das
actas da eleição primaria.

O Sn. FIGÚEIR1 DE MELLO: - De algumas das
eleições primarias, não de todas.

.0 SR. SILYEm.-\' D.\. MOTLI. : - N,10 é preci~o que
sl'Ja de todas, porque se fosse ele todas, nãu havia
t'leição.

O SR, FIGUEffiA DE ~fELLO dá um apw'te.
O SR. SILvEmA DA MOTTA :- V. Ex. não es

tudou bem- o mappa; eleixe isto pal'a a eommissão.
O SR. FIGUEmA DE MELI.O: - Estou estudando

agora mesmo.
O SR. SILVEm.·\. DA MOTTA:- E'· estudo da

o~casião.
, E' um grande argumento, como disse, senho1'es,
contra esta eleição de um ministro, essa tão pequena
votaçfío ; creio que ainda não veio a esta. casa uma
eleiç,ão de ministro com uma '(otaç,ío como esta.

Portanto, ~I'. presidente, n~ão tenho renlt'clio se
náo votar pelo adiamento~' Quando se tratar da
materia, hei de çOlltil1Ll.:l1' a. insistü' nas razões ge
l'aes, com que jú combati a outra eleição e que
servem para combater esta; tratando, porém, ag-ora.
elu alliamento, n,10 posso, á vista elo trabalho mesmo
da ~ommissiio, deixar' de reconhecer que, apezar de
lOlIos os fayores governamentaes, a provincia do
Hio Gra.nde do Norte não se prestou, como o go
verno queria, a es~a má representação,

Tenho, Sr. preslelente, uaelo os fundamentos por
que hei de yot:1r pelo acl iamento ; e parece flue o
senado, á VIsta eleste parecer da commiss,10, não
púde deixar ele tomar esse expediente para salvar
ao menos o nosso ele~6ro.

E' este o meu parecer.

Não havendo mais eluem pedisse a palávl'a, nem
numero para votar-se ficou encerrada a discussão.

o SR. SILVEJIU. DA. MOTT.-\. :-Presumo. (Hilari
dada. )

O Sn. POMPEU :-E não protesta?
. O SR. SILYEIR.\' DA 1\IOTTA :-É por isso, Sr pre·

sHlentl', que eu entl'o aflui ás vezes até com algum
medo; paeh>~~o desta müleslia; púdl'lTI se lembrar
até do assassinai i) (lUso) porqne as provincias pe
quenas estão conelf'rnnalL!s a sei' o apanagio desses
afiJ hados elo go\'(~l'llo.

Mais pausa, meus senbores. Este adiamento é
uma razão ele decencia (A]J01:ados); este mapra ha
d!3 ~coar no paiz. A romnlíssão neto saJJc que pre
clOsHlal1~ oIl'el'ecen: eln urna eleic,lo ele ministro O §ir. ,rieh'a ~a Silva: - Sr. presidente,
com todos o:; favores de preparação eleituraJ, de quando, na sessão passada, se tratou do contrato
apur~ção e ue yerificação de poderes por uma com- ~o11l o Diar-io do Rio de Janeiro para a publicacão
missão illuslre. este mappa apresenta o resnltado dos trabalho:l desta casa, eu concorri, com alglms
ele 211 votos em um eleitorado de 553 eleitores. ' nobres senadores, para levar-se a eIfeito um fl+elho-

Acho, SI'. prosidl'nte, lJue p um al'gumento muito rªlllcnto suggericlo pejo men illustraclo amigo o
forte contra esLa eleição, á vista elos anLecedeutes, Sr. conselhelro Octaviano, passando nessa occasião
dos favores com que foi feita pelo governo, essa pe- Ullla .sub-emenda do Sr. conRelheiro Zacarias,
quena yotaçáo 'Iue teve o ministro que alltoriz:n'a. a mesa a despender até i8;OOO~

. SilO escusadas I~hicanas, senhores; póclc o can- mensaes.
ehúaLo apparécel' com ~70 votos, mas q,70 votos Cr0ntc de que o senarl0 não podia renurlciar a
cl~s gU:1es 270 sITo contestados pela propria com- semelhante melhoramento, depois elo resultado que
IIUSS1l0. haviamos colhido, resultarIo recónhecido e confes-

O S T ,- . T - • x.- ~ sacio nesta tribuna, não tive duvida de apresentar a
. .....R. EI'(r.IR.\: u UMOR . -. ,LO contes.amos. I indic:1ção, que se acha em discussão com o parecei'
O ~:a, SIL\'Effi1 DA MOTTA :.- Deviam contestar, Ida ~lesaJ contaudo Wlll o apoio daqll811es que eu

porLlue o~ senhores con('()J'(lam em que as actas elas haVia acompanhado. .

irresislivel para apoiar o governo, porque o.paiz
está cliJacer'ado (Ap(liados); tem·se estragado â
consciencia do paiz, tt'm-se desmoraJisado tudo;
o paiz está com suas Jinan0as al'l'Uinadas (Apoia
dos), o povo já. principia a pedir que qner maior
salario; a questão ele víntem, a ql1e~;tão de dinhf'i
ro, é :lo questão essench.J neste paíz; neste estado
de cousas, os homens honestos, os homens que náo
tem mesmo preclilecções partirlarias, como eu não
tenho, se um governo prudente soubesse capta.r as
aelhesões seria.s, estariam á seu lado em vez elas
cottel'ies qne u sustentam. Mas esses não servem;
são até impossiyeis !

Ha propensão, mesmo de homens que teem idéas
aclversas ás (lo governo, para apoial-o,mas esbarram
~lll um destes, e volt.am atraz,

. O SR. SARAIVA.:-:- Tambcm o governo não pl'e
Clsa de apoio.

O SR. Sn.VEIRA DA MOTTA:-Um pohre senador,
representante de proYÍTl~ia pequena, deve esLar
~esta casa com cuidado, porque, se el1e tem algum
Interesse pela causa publica., pela sua provin~ia,
deve estar vendo já que se morrer, ahí vem nm
desses vampÍl'OS (Risos), que pairam sobre nossas
cabeças emquanto aqui esLamos. (Apozados.)

O SR. SAR.\I\".\ :-V. Ex. não conhece já o seu
successor?

O SR. SILVEIR.\. DA MOlTA :-Não gosto de fazer
adivinhações.

O. SR. SARAIVA :-l\Ias V. Ex:. já púde pre
suml1'.
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Niio foi, pois, sem sOl'presa que vi ergucrem-se que aLé lamentem o disperdicio que se faz cQm
contra a indicàção o nobre senador pela provincia papel e tinta de imprimir, sem se lemllrat'Bm que,
~lo Amazonas, que commigo concorrera para me- se o mill, que se censma, é o fructo da puhlici
l11or301'-se o serviço da publicação dos dehates do dade, este e outros inconvenientes ficam sobeja
senado, e o illustre senador pela Bahia que, na ses- mente cl}mpensados petas vantagens que deHa xe-
silo de 1875, se pronunciára de maneira cathegoric.1. su!t::nn. , .
a favor desse melhorn.mento.

Reconheceu-se, Sr. presidente, nar[uella sessão, O Sft. ME~mEs DE ALMEIDA d<í, um aparte.
que não tinham03 a public.idade que convinha :10 O SR. VmmA DA SIL',-A: - Mas·exclamn.-se: e o
corpo legislativo; melhol'.1n1oS então este serviço, e deficit .... e a falIa do throno !...
eu mandando á mesa minha indicação, não livB em Senllores, apezar de aununcial'em silelos os orca·
vista senão obter que se malltiYesse a conquista mentos anteriores, esses saldos desapp~,reeiam "na
que haviamos feito, liquidação, convertendo-se em delicit. Os no-

Como se púde' conservar este syslema elc go- bres senallores, que são or:'.culos em materirls
verno sem. publicidad f', rIuando est:'. é a pri- financ8Íras, não. podem ignorar que, de ha 1~)l1
meira garantia da opinião, quando é o correI> gos annos, 05 -saldos dos nossos or~,amentos, ou
tivo, por exeellencia, dos abusos, das idéas eram ficticios, ·ou eram de receita proi'eniente' de
falsas, dos planos aventurosos, das theorias er- empreslimos. O dcfi.cit, pois, ele nossos orçamentos
roneas? Como podemos viver, polilicamente falo é um drficit c~ronlco. Havel'á motivo para assustar
tando, sem pllblicidr.,cle? Sendo a publicidade mo-nos mais hoje do que hcntem? Não creio.
uma das fúrmas da r.cspons:lbilidaL1e e como tal A hallilülarJe do mmislro da fazenda não con
uma restricção moral dos poderes, não admira siste em encobrir ou mascarar os defiáts, como se
que em épocas antcI:iores, as assemlll~as que, ou üzia entr~ nús, pratica de que fr'lizmeute afas·
por delegação. ou dll'ectamente, exercIan~ a sobe· tou-se o actuai.O qnl1 r.11l11pre,senhores, é assignalal' .
rania, resistissem á puhli"açáo de suas delIherações is verdaL1eiras C:l,-iS:1:; d·; drpcit, os meios de extin-
de seus debates, de suas volações. Temos um exem- guil·o; é isto o' qu,~_deveill exigir os nobres sena.
pIo frisante na Inglaterra, que não elI~ctuou dl'. dorrs que impugnam a inL1icaçrto. E sobre est:t larga
uma \'ez esta conquista' E'::la1) ido (llli', ainll:L C'lll b~lS;~ Ú elu,~ os !lührcs scna:.lores poüerão instituir
1.64,2, Sir E. Dewing telHlo feilo publicar uma um exame sério flue o~ le"e a propol' n1(~\lidn.s tarn
colleccão de seus proprlos disWI'?I)S, fui dla qtvi- hem sérias,. exan1l' qUA eleve ser o frudo.da l'e!lexão
mada pela mão elo calTasco. S\vift e conde Notting- e do estudo de intelligencias robu~tas e de uma
ham, em 1.711, tendo f8ítO imprimir uma I'ez!~llb:t oppusiçio fecund~ em seus resulebdos. • .
dos debates do parlamento inglez, tí\'CI'am o des- O que pÓlle solver o defl,ât, o qua póde salvar as
gosto de ver prezo o seu euitol'. Em i770, B~ll'l~e Ilnanps do paiz, não !la de sei' cert~l.lncnt(~ .uma ou
levantav:'. sua yoz eloquente, deffcIHlenllo os flll't~I- oull'a reducção de despeza, lembrada accldental·
tos da puhlicidade. No e0mc~o cIo re.inado do JGl'gI' Inwnh>., por OCl~as\ão d~ discutir-se ullla medida
30, o parlamenlo inglez dedarou guena ele morte Lomo a publieação dos dellates do senado. Não
aos jornues e ~ pl\blicaç~lo d~ seus d?hatp..s" en~f'n- é_ esta a ?ccasião opportuna l~~ a':E'ntar. qllP.~
denclo que haYIa msso vIOlaçao de seus prlV1kglOS, lt)L'S fil1an~ell'as, sobl'e as quaes nao faltara ensejO
Só depois de 1831 e i832 ce~,sou a lnla, r('pl'o- Tlal':l. q1le os nobres sen:1.dol'cs faram ouvir SU:lS
duzindo -se, ainda nesgas ~nnos, 11:\ carnitl':t do:, i'oze~ an toris:]([as.
lords, muitas queixas, que foral11, pOl'~m, os ullimos N,io creio, SI'. presiLlentC', que a illustre opposi-
clamores do partido vencido. L;:lo irnpnglJasse a ineli~aç,'io, depois de a ter sus-

Em França, a publiciela~le, se exislio. no .p,rimeiro tontado o.anno p;\ssado com tanto calor, como.meio
Imperio, destinava-se Ulllcallwnte a Jl\Sh1Lcal' o:> d~ opposlç'ão, para crear embaraços ao governo.
planos do imperador. Na 1'csl.a:ll'~ção tentar~m snf- Elllretanto,.sa~lCmos qual é. o pélpel da opposição em
focal-a, mas appareceu a 1'evoluçao, l'fJvoluçao que todos os p~l7..eS, onue dOlTuna o systf'lTIa par/amen
se fez em nome dos direitos da publlciLl<tLle. No se- tal'. A opposirão é sempre a mesma em toda parte;
gundo Imperio, com qu:mlo sujl~ita a muitas .res- para eila o~ plano~ do governo ~ão semJ}re funestos,
triccões, a publicação elos elchates do corpo leglsl:l.· s~las theoj·w.~ falsas, suas meelldas rllInosas para a
tivo" tinha outra realidade, que não tem t'nÍI'e nó:;. l'ICIUCZé\ 11aClOl1al. Já se vio opposiç[(o que n:1o

A nobre opposiçi'io, tenelo a seu cargo o ~xal11G e .. ~osss fCOllOmic:l, que deixass,e ele gritar contra os
a inspecção elos actos ,do governo t,lão. r.ode 1'e- ~mposI03, co.ntra os empl'csttmos, aqneHcs como
nunciar á esta garanlla devendo ate e~ugll' que.a lOJuslos, deslgnn.es,' ve:'cüol'lOS, e estes como one
publicação seja feita, o mais I?l'~mptamenle pOS~l- r~sos p~.ra o prc~t'~le e para .as geraçües futu\'~s?
vel com que ganhara em ox.ac.tldao ; lUas os pa:1elS, Ja se VlO OppOSIÇ<tO que eleIxass~ de fallar e.m
eSlrro trocados: eu, membro da m:lioria, defendo fecundar a agricultura, cll'senvo1ver as inc1ustrias,
os direi(~s da puhlicidade;. e da opposi(;ã~ ~ qn~ e. de l~on~lo(1r-se cl~s mjs~rias UO pov.o? 1\'1:.1 s fica
parte a re~istencia \ Qucm Ignora que ::l.'pul;lH~lcl:l~C ndo. Os ln~ptos-, os c::.b:l1:.I~dorc_s de hOF, valha-nos
é a luz que esclarece o governo ~ respeito l1a Or]- esla comp.ellsa5~ao, am:lll.11a scrao, J:0l' sua vez, os
nião, assim como esclarece a nJ.çao sobre a. man:ha gtandes clCladllos, os anugos rIa 1WÇLW, a espel'ançC6
do governo e sobre o prll'.~eder l1e seus represelll- ela patl'ict, (~ virtude. o desinteresse, a naçiio em
tantes? Censw·am·se, motejam-se, criticam-se os swnma, como já o disse um espirituoso escriptor.
longos disl',ursos; e nãn tem f;) H:Hlo financeiros \ 011 no\lres sen:1flores, que impugnam a minha
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indicação, esquecem-se de que se trata de uma tro da fazenda ql~e tem, de responder por tudo,
despeza que tem um caracter, antes politico, do com elle, afinal, e o ajuste de contas' e duvido
que financeiro. é despeza que entende com a nossa Sr. presidente, que p~ss.a haver plano financeiro,
vida constitucional; despeza de que não podemos desde que todos os mInIstros tenham o ài-reito de
prescindir, de tamanha utilidade como a que se faz gastar além daquillo que o corpo legistativo lhes
com a saude publica, com o exercito, com a ar- concede no orcamento.
mada, com a magistratura, etc. Voltarmos á antiga O parlamento não tem ultimamente aconselhado
ordem de cousas, quer dizer-voltar ás trevas. neI? feito despezas extraordinarias; por canse
Ficaremos reduzidos a ler no dia seguinte u Se- gumte entellllo que esse trecho da falia do throno,
nado. Acta da sessão de ... i-compareceram tan- a que se referiu o nobre senador pelo Amazonas,
tos senadores;-faltaram com' causa pal'hcipada, é mais uma declaração das vistas do governo, do
tantos, e sem ella tantos;-Expediente;-seguin- que um conselho ao corpo legislativo; e em todo
do-se a ordem uo dia, oraram os Srs. F. F ..e F.lI caso, como ja disse, versa sobre melhoramentos
~as o que disseram elles'? Só dahi a 15 ou. 30 que podem ser adiados l:l nao sobre despezas ordina-
dIas é que se sabia! Algumas vezes apparecIam rias e imprescendiveis. ,
respostas, sem se terem publicado os discursos que Sr. presidente, tres foram os expedientes sugge·
as haviam provocado. Isto foi reconhecido pela ridos p~ra a publicação dos debates do senaclo:o
propria opposicão. O SI'. conselheiro Zacarias decla- primeiro foi proposto pelo nobre senadol' pelo Es
rou em 1875, que na sllssão anterior havia deixado pirito S:1.I1to, e vem a ~er que não haja publicação
de publicar 60 discursos! Veja V. Ex. quP só de um aos debates á custa do thesouro. Já o senado, na
orador, verdacle é qu'} orador que serripre occupa sessão de 1875, pronunciou-se quanto á impossibi
a attenção da casa e muito concorre para esclarecer lidade de realizar esse pensamento; e o SI'. conse
os debates, deixaram-se de publicar 60 discursos! lheiro Octaviano, em sessão de 30 d~ Marco do
Isto não é publicidade. . mesmo anno, disse o seguinte;' - •

Ia lá se foi o tempo em que a publicidade con- « Em Inglaterra não se paga a publicação. Lá a
sistia em an~unciar·se: « Sua Magestade, EI·rei industl'ia. é livre, mas os jornaes da illdustria livre
ouvio missa esta manhã.,. Sua Magestade caçou uunca ousaram sacrificar a opinião de nenhum de
hontem ... O mal'que~z de tal casou sua filha. II seus· adversarios. Ultimamonte mandou o parIa
Não estamos maig nessa época; o paiz quer saber o mento inglez fazer um inquerito sobre a publi
que se passa e tem direito de sabei-o. cação dos debates, porque suscitou-se a idéa de

Tombem se observou que deviamos attender crear uma folha especial do parlamento para essa
para o que dizia-se na falia do throno, recomen- publicação. Fizeram-se ouvir os ol'gáos de todos os
dando-nos economia. O nobre senador pelo Ama- partidos e foram accordes em dizer: púr mais ele
zonas, cuja ausencia lamento, mas da qual nãGl te- vada que seja a industria do governo e das ca·
nho culpa, confundindo, talvez, melhoramentos com maras. por mais sabiamente dirigrda que seja, nunca
despezas, o que não é admissivel em quem se pro- Jerá superioridade sobre a lealdade com que o
põe a tratar de questões ~nancieras, dizia-l1os que Tim~s tem. publicado os. nossos debates. I) •

na falla do tl1rono se haVIa recommendado ser de E preCISO que se saIba que o parlamento mglez
bom conselho, qu~ j.llíidaçamos despezas que pos- ainda não admittio a publicaç~o de seus debates,
sam ser adiadas, e que n[o era o throno quem nos porque entende que eHa é nma violação de seus
devia dizer isto; nos é. que deviamos prineipiar por privilegios; tolera,. apenas, que os tachygl'aphos se
dar o exemplCl. O tl'echo, porém, a que S. Ex:. refe- colloquem em pOSIção de tomarem os debates e
riu-se é o seguinte: rque os jornaes OS publiqnem. E convém que se

te As obras de viação ferrea e outras votadas, salDa, o pal"!:.l.mento inglez tem jurisdicção cl'imi
exigem despezas a que não póde por si só fazer nal contra aquelles que falsearem as opiniões emit
face a receita ordinaria. E, porque não f6ra pru- tidas por seus membros.
dente usar ~arg~l.ITIente .dos recursos do credito, Ora, entre nós, a unica folha que por su'l.s cir
atte~ta a nOCIva mfluencla que os empenhos con· cumstancias poderia publicar sem subvenção os de
tra,hIdos exercenl' sobre o presente e o futuro, é de bates do nosso parlamento seria como lembrou
bom conselho attender s?mente aos melhoramentos o Sr, conselheiro Zacarias: o Jorr:al do Commercio,
que não possam ser adIados. ~ . que, segundo S. Ex, é a unica empl'eza rica, esti-

P?rtanto, não se trata aqUI das .des.pezas ordI- pendiada pela nação e que no entanto na:o o póde
narIas, de que não podamos p.rescmclIr: mas de fazer. Retire a carnara, disse S. Ex." a publicação
melhofanl;entos que podem ser adIados,. . dos debates do Jornal do Csmmercio estipendiada e

Ha m?Ito que o par.lamento não esta na posse de o publico verá que o Jornal do Commercto não
decretaI esses .mel~OIament~s, dando lagar a des- continuará a fazer a publicação, porque sabe em
pezas extraordma~la.s, e,. aSSIm, se a.f~na.do throno que p~~z está, O senado, portanto, concl~io S. Ex.,
nto fosse peça m~mstena], eu pedma hc?nça aos e ob1'lgado pela dura necessidade apagar. Sem pa.
membros do gabmete,. que se a~h.am .PI esentes, gamento não terá es te serviço,
'para mandai-a com vlsfa ao lnImsteno, porque
são os mInistros que fazem, por llua conta e risco, O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Está publicando os
'despezas extraordmarias, Soccofl'endo-se aos cre· debates da camara dos 8r8. deputados por 19:000iJ
ditos supplernentares e extraordinarios ~ Cada mi- mensaes.
nistro gasta o que lhe parece e depois é e minis- Quando se institue um cxame de comparação 50-
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bre as instituições inglezas e o seu direito publico, que se devia dar: confiar;i folh 1. official a publiea
esse_exame, a maior parte das vezes superficial, in- ção dos debates. »
duz a erros e a theorias falsas. Eu não sei o que O nobre i o secretario, ainda ultimameute, tra
fora mais conveniente; se examinar as instituições tando desta questão, disse-nos que nâo acredita, em
de lá que foram adaptadas, que serviram-nos de annunci08 cnamando outras emprhas e guevota
modelo, ou se aqueUas que differem das nossas; contra toda idéa de mandar fazer annuncIOS, afim
deixo isto á. consideração daquelles que se entre- de chamar emprezas que concorram para a publi
~am a semelhantes estudos. A simples adopção de cação dos debates.
formas sem o espirito deUas, assim como a adopção E com effeito, senhores, á vista do que se tem di
de tal instituição quando as circumstancias são ou- to na casa, essa concorrencia séria idéal: Se não ha
tras, ha de necessariamente trazer resultados diver- quem concorra, como abrir concorrencia Cf
sos ou oppostos. Oterceiro expediente lembrado é que se confie ao

Copiamos dos inglezes al~umas liberdades poli- Dim-io Otficial a publicação dos debates desta e da
ticas; exemplo-a liberdade de imprensa, a inviola- outra camara. Declaro ao senado que sou contrario
bilidade do cidadão, etc. Mas que Jtferença entre á estaidéa. Aquillo que hoje sefaz particularmente,
os dous paizes! A garantia que existe na Ingla· contratando-se com um emprezario, e por quantia /
terra é a que existe entre nós ~ A razão disto en- que reputo modica, e que já os nobres senadorcs,
contraremos, talvez, na organização da sua magis- que me acompanharam o anno passado, e desta vez
fratura: poucos magistrados, bem pagos, indepen- me deixaram só, tambem acharam modica, direi
dentes do governo. Entre nós é exacl.amenie o .que, em um paiz. cujas tendencias são todas para
contrario: muitos magistrados, mal retribuidos e creação de 'empregos, converter-se-ha o Dia1'io
na dependencia completa do governo I Official em muito pouco tempo em uma nova repar-

Entendo, poi's, que a idéa da publicação dos de- tição com secretarios redactores, amammenses re
bates, sem ser á custa do thesouro, proposta pelo dactores, praticantes redactores, tachigraphos de 1",
Sr. Jobim, já foi· julgada pelo senado. 2& e 3& classes e revisores. Como acoroçoar por este

O segundo expediente lembrado é o da. concur- modo a mania dos empregos publicos? O mal
rencia. • será. levar a eifeito esta creação, por que nenhum

A respeito da. concurrencia já emittiram opiniões ministro ,resistiria á tentação de dar-jhe todo de
aqui alguns nobres senadores e ainda ultimamente senvolvimento. Eu mesmo, que levanto esta cen-
o nobre i o secretario. sura, talvez não resistisse á essa tentação, creando

Citarei em primeiro logar o que disse o Sr. con- o maior nump-ro de lagares e provendo-os todos.
selheiro Odaviano,' na sessão de 22 de Ma.rço de Mas onde iria parar esta despeza ao cabo de
18,75 (Lê). cinco, de dez annos ?

« O ~ue sucede quando se abrem as sessões do Ssu contrario; pois, á idéa de se confiar ao Dia-
senado. E' que a folha que tiver os poucos ta· rio Official a publicação dos tl'abalhos de uma e
~hygraphos, que ainda a camara dos deputados não outra casa; entretanto, é a idea mais geralmente
monopolisou por intermedio do Jomal do Commer- aceita no senado, ..
cio, essa folha infallivelmente ha de ter a publIcação
dos debates. O nobre senador pelo -AftTã~ml.as, comb:ltendo a

Qualquer folha nova que se levante e queira dar indicação, disse que não podia'. votllr por ella por
esses trabalhos, não o poderá fazer se não offerecer duas razões capitaes. A primpil''a porque não acceita
aos tachygraphos salarios superiores ás quantias a clausa XIV ~ue r~~é\ assim: l( Por todos os tra
que o senado tem de lhe dar, porque iguaes a foJha balhos especificados neste contracto, a empreza
que estiver publicando os trabalhos do senado, já. receberá mensalmente do thezouro nacional a quan
lhes terá garantido. . tia de i9:000$, á qual terá direito desde o começo

das sessões preparatorias, etc. l'

...... O SR. ZACARIAS :-E alguns não irão ainda com.
essa superioridade. A despeza. de :19:000~, ,que propuz, e como

. , propuz, reahza uma economIa a.,.favor dos cofres
O SR..F. OCTA'':JAN0 : -.E verdade; ~ão qu~- publicos. O contrato do anno passado marcava

l'er~o deIxar o amIgo anterIOr por uma mdustrIa i8:000~ e. além disto, o pagamento do excesso de
nova. hora. Este excesso, import'ju, na sessão passada,

O SR. F. OCTATIANO :- Portanto, emquanto o se- em 2:228;i652, vindo assim a caber 222$965 por
nado não tiver um novo corpo de tachygraphos, será hora, termo médio. No mez de Agosto, o dispendio
de balde estar abrindo concurrencia.)) com o excesso de hora foi de i:O~O~, por con

A opiniãO do Sr. Zacarias, na mesma sessão, foi sequcncia, se em todos os mezes tivessemos tido
a seguinte: (Lê.) igual excesso de hora, a despeza teria sido superior

c( Abre-se o concurso por motivo que não é dado a i:OOO~, a qual reunida aos i8:000~, daria mais
ao orador averiguar, nem vem ao caso saber; o de i9,:OOO~. Ora, attenda o senado, no anno, de
Jornal do Comme1'c10 na:o se apresenta. Vem o i873 tivemos,'no mez de Junho, excesso de 2i horas
Globo, que não está. nas circumstancias do Dia-rio. e 50 minutos, quando no mez de Agosto de i875,.
40 Rio de Janeiro, e vem o Diario, que, á força de em que pa~amos i:020&, tivemos apenas o ex
todos os annos fazer esta publicação, tem adquiri- cesso de cmcp horas. Onde não irá. parar a des
do direitos á preferencia, emquanto o senado não peza desde que tivermos de pagar um excesso
der ao problema solução diversa, que é a que acha superior a cinco horas? E como não retribuir o-
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trabalho que se fa~ além <130 hora marcada no regi
mento?

E sabe o senado porque no mez de Agosto tive
mosE!sse pequeno excess.O de hora Cf Não ~oi por
que excedessemos de mUlto ás horas do regimento,
mas porque attendendo aos achaques da maior par
te dos senadores, o nobro presidente punha sem
pre na la parte da ordem do dia aquellas materias
que, se, pela reforma do regimento fossem para a
2a obrigariam a mais uma hora de sessão.

O SR. F. OCTAVIANO :-Pela demonstração que
V. Ex. me fez em particular estou convencido.

O SR. VIEmA DA SILVA :-Disse-se, que não se
póde pagar pelas sessões preparatorias i 9: 000',
por isso que não houve serviço; mas, senhores, o
pessoal esteve aqui á disposição do senado e ha
precedente, por quanto o senado, em _i~73, pagou
á empreza 20 dias de sessões preparatorJas.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Quanto ás sessões
preparatorias, não acho razão.

O SR. VIEIRA DA Sn.VA :-V. Ex. ha de convir
comigo que a empreza tinha aqui, á disposição do
senado seus redactores e tachygraphos que ella
havia contratado com a condição de pagar-lhes as
sessões preparatorias, condição sem a qual os não
poderia ter oontratado.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Mas não houve
despeza de impressão, porque não tivemos debates.

O SR. VIEntA DA SILUA: - Inspirei-me no con·
traeto do Jornal' do Cornmercin com a camara dos
deputados.

A segunda rasão do nobre senador pelo Amazona8
para impugnar a indicação, é a clausula de não
poderem as partes contraetantes deslígar-s~ das
t}brigações do contracto, sem que prevma á

outra com antecedencia de dous ill€ZeS, antes de
abrir-se a sessão.

Já disse ao senado, quando pela primeira vez fal
lei n'esta ma.teria, que inspirei-me não só nos con
traetos anterIores do senado com o Diario, mas
tambem no que ultimamente celebrou acamara dos
Srs. deputados com o Jornal do Commercio.

Entendo que isto é ~e .alta Justiça, porque uma
empreza como a do D~ano não póde, de momento,
preparar-se para a publicação, e uma vez m6ntada
não póde romper seus compromissos sem previa
aviso, cumprindo observar que, em um dos con
tratos anter~ores, estipulou-se o prazo de 4 mezes
para a reSCIsão.

A casa está vasia, Sr. presidente, como V. Ex.
está vendo, em consequencia da hora adiantada.
Satisfaço-me com estas considerações, que amanha;
serão pupliçadas, justificando o meu voto e a causa
que defendo. .

E, como tenho direito de voltar á tribuna, se
fuI' preciso, desenvolverei então melhor o meu pen
sarnento.

Tenho dito.
Ficou encerrada a discussão por falta <1e numero

para voLar· se.

O SR. PRESIDEN?TE deu para ordem do dia i. o de
Março: -

Votação sobre o adiamento, hoje encerradoJácerca
do parecer da commissã.o de constituição relativo
á eleição de senador pela provincia do Rio Grande
do Norte. .

Dita da indicação do si,. Vieira da Silva relativa
á publicação dos debates do senado.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e DO minutos da
tarde. .




