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Pela terceira vez nesta Legislatura cabe-me a honra de apresentar-vos as informações sobre os objeclos mais importantes da
Repartição da Justiça.
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O Governo Imperial não pôde deixar de congratular-se com
o Corpo Legislativo, tendo de communicar-lhe que em nenhum
ponto do Império foi a paz publica perturbada.
Pacificada a Província de Pernambuco, o espirito de desordem ficou, se não extincto de todo, sem força ao menos para
tentar novas empresas contra a ordem publica.
Releva não dissimular com tudo a existência de huma propaganda que aconselha por meios revolucionários reformas radieaes nas Instituições adoptadas pela Nação; felizmente esta reconhece que só no desenvolvimento dessas instituições, subordinado aos princípios cardeaes da Constituição, encontrará grandeza
e prosperidade. Os reformadores pois naufragão sempre contra
a resistência que a seus sonhos oppõo a consciência publica , esclarecida pela dolorosa experiência das desordens passadas.
A despeito dos sustos e temores, que na população se tem
querido incutir, á despeito das ameaças, que diariamente se dirigem ao que está estabelecido, graças ao estado de calma devido
á convicção intima da Nação e á constante vigilância do Governo, corno que arrefecerão as paixões políticas, e o espirito
publico entrou em nova senda, que sem duvida deve levar-nos
á prosperidade.
O estado das nossas finanças he lisongciro, as rendas crescerão de hum modo espantoso , o credito publico floresce e consolida-se , os capitães particulares comoção á arrojar-se corajosos á empresas do vulto ; taes são , Senhores, os factos que vos
devem assegurar a ausência do menor receio da parte da Nação
de que seja perturbada a paz publica.
Ao Corpo Legislativo pertence roborar essas tendências altamente manifestadas, e em parte realisadas, encaminha-las,
abrir o vasto Império Americano ás conquistas da civilisação.
A Nação o espera com segurança do.illustrado patriotismo de
seus Representantes, e o Governo procurará não desmerecer de
vossa confiança continuando como até hoje a manter os direitos
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de todos pela severa administração da Justiça, e pelo respeito
dos interesses legítimos.
Se a tranquillidade publica offerece-nos agradável aspecto,
o mesmo não se pôde dizer da segurança individual. Temos
melhorado, lie verdade; mas não chegamos ainda ao ponto que
tanto he para desejar. O numero dos crimes contra a pessoa
tem diminuído em geral, e já hum grande e muito vantajoso
resultado tem conseguido os esforços do Goverrto; fazem-se os
processos, conhecem-se os criminosos, e alguns tem sido julgados
e condemnados. Os grandes criminosos que antes espalhava»)
o terror pelos povoados, vivendo em estado de continua ameaça
contra a Sociedade, andão hoje foragidJs, homisiados,' sempre
receosos de serem capturados. Os asylos que outr'ora encontravão em certas propriedades, que a voz publica apontava, e
que a autoridade respeitava, quasi de todo desapparecèrão. Não
está porem tudo feito; ainda em alguns pontos do Império, e
especialmente em Caxias, crimes graves se repetem com freqüência;
0 Governo auxiliado por seus Delegados nas Províncias procura
pôr termo a esse estado de cousas, e não poupará meio algum
para fazer que a Justiça seja completamente livre em sua acção,
e inflexível em suas decisões. O Cidadão pacifico e útil á Pátria
ha de convenccr-so que na Autoridade publica encontrará sempre
protecção e defesa dos seus direitos.
A criminosa reunião que existia na Serra Negra, Comarca de
Pajehú de Flores, em Pernambuco, como noticiei em o meo ultimo Relatório, tem sido por dilTercntcs vezes debandada, e de novo
torna para aquelle lugar, valhacouto asado para taes reuniões.
As tropas batem aquelles sítios, eis se dispersão os malfeitores;
deixão-os, e immediatamente estes voltão ao seu refugio para
d'ahi ameaçarem os pacíficos moradores da visinhança. Nenhuma
importância política tem essas reuniões criminosas; a Policia ha
de acabar com suas correrias.1
Devo todavia referir-vos, que alguns ;dos asylados da Serra
Negra, em numa das dispersões a que forão forçados, dirigirão-se
para o Termo da Mata Grande, na Província das Alagoas,
d'onde se retirarão perseguidos pela Policia.
Esta invasão de iácinorosos deixou receios no Termo da Mata
Grande, e as inimizades particulares quizerão desta occurrencia
tirar pretextos para perseguições, que certo perturbarião a tranquillidade do lugar se não fora a prudência do Governo que
conseguio serenar os espíritos.
Alguns facinorosos da Barra da Natuba, na Província da
Parahiba, entrarão na de Pernambuco, e ahi, na Freguezia do
Bom Jardim, Comarca do Limoeiro, assaltarão o engenho da
Serra Verde, pertencente a João Climaco Filgueira de Albubuqerque, assassinarão a mulher deste e seu cunhado , e roubarão-lhe quinze escravos, e outros objectos. Tornarão para a
Barra da Natuba, perseguidos polo 2.° Batalhão de Caçadores,
cuja marcha foi ordenada pelo Presidente da Província de Per-

nambuco. Este facto foi logo aproveitado na Barra da Natuba
para descnvolverem-se perseguições dictadas pela intriga, que
então dominava no lugar. Felizmente acalmou o estado de irritação dos espíritos, e tudo se acha em seu estado normal.
Na Comarca da Muioridade, Província do Rio Grande d»
Norte, deo-se hum conflicto entre o Delegado de Policia do Termo
da Imperatriz, nomeado pelo Vice-Presidente da Província, e os
Juizes de Direito da Comarca e Municipal e de Orphãos do dito
Termo, que por certo perturbaria a tranquillidade publica, se
essas autoridades não voltassem ao bom accordo de não escandalisarem a povoação com o seu procedimento , o que em grande
parte foi devido á chegada do actual Presidente da Província,
que deo logo providencias tendentes a acalmar os ânimos escandecidos.
Outros altentados tem sido commeltidos em diversas Províncias, que aqui não menciono por não terem outra importância além da violação das Leis. Muito já se ha alcançado fazendo diminuir os crimes, promovendo os processos immediatamente, acabando com os asylos, perseguindo os criminosos, capturando-os ou obrigando-os a errar pelas matas ou povoações para
evitar a Policia.
Muito mais ainda se ha de obter, logo que a Justiça Criminal
seja administrada livre de receios das vinganças dos criminosos,
desembaraçada de affeições individuaes, e ainda políticas. Com
perseverança havemos consegui-lo.

A Policia acaba de fazer huma importante diligencia.! No
dia 14 de Abril no Beco do Cotovello casa N.° 39, segundo andar , ô'Chefe de Policia deo huma busca no momento em que
se occupavSo os criminosos de alisar com os ferros algumas notas
falsas, de que foi appre,hendida huma caixa de folha de Flandres, contendo 3.100$ em notas de 20$—0.140$ em notas do
lOft — 1.586» em notas de 2», c 1.281» em notas de 1$; ao
todo 12.107».
Estes bilhetes são fabricados no Porto, onde a Policia Portugueza acabou igualmente de fazer huma apprehensão importante , estando já pronunciados os réos que se puderão descobrir; as autoridades, que para isso concorrerão forão agraciaciadas por Sua Magestade a Rainha de Portugal, e attendendo
aos esforços de seu Governo devemos esperar que tão criminosa
industria não continue pelo menos com o escândalo que até
agora têm havida.
Este objecto tem merecido muito particular attençao do Gor
verno Imperial, e a Policia tem sido habilitada nas diversas Pror
vincias com todos os meios ao dispor do Governo para combater
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especialmente essa classe de malfeitores. O processo que pela
Lei de 26 de Junho do anno passado autorisastes, e que o Governo desenvolveo por meio do Decreto N.° 707 de 9 de Outubro de 1850, me autorisa á esperar, que não ficarão impunes
os réos contra quem se conseguirem provas.
O Presidente do Pará , em Officio datado de 21 de Fevereiro
deste anno, communica haverem-se encontrado três notas do valor
de 20$, da 3.a estampa, 1." serie, na casa em que residira Antônio Ferreira Borges. Este indivíduo havia sido antes preso
pela Policia e pronunciado por introductor de notas falsas na
circulação. O Jury o absolveo, mas como o réo era estrangeiro,
pôde o Governo ordenar a sua deportação de hum Paiz a cuja
hospitalidade tão mal retribuirá. A apprehonsão das notas em
sua casa justifica o procedimento do Governo, e he mais numa
prova da necessidade que havia dessa Lei, que o Paiz deve á
vosso patriotismo, e illustracão.
Beferirei de passagem que na Capital da mesma Província
foi ultimamente apprehendida huma rnachina de cunhar ou carimbar moeda de cobre, e presos os interessados no crime.
Na Província da Bahia tem-se feito algumas apprehensões
de notas falsas de pouca importância.

Maio se achão realisadas, graças ao vosso illustrado patriotismo,
que vencendo injustos preconceitos converteo em Lei o Projecto
convenientemente modificado, e armou o Poder Executivo com
os meios necessários para reprimir o trafico.
O Governo, fiel c sincero executor de vosso pensamento,
empregou e continua a empregar o maior zelo e energia para
fazer desapparecer o trafico, e seus esforços tem sido coroados
pelos mais felizes resultados.
Para consegui-lo foi primeiro que tudo necessário surprender o segredo de suas especulações, conhecer as épocas e os
lugares em que se esperavão os desembarques, ter exacto conhecimento dos navios empregados no trafico, de modo que
os cruzeiros pudessem marchar certeiros, e não as aventuras.
Foi também necessário preparar os meios de effectuar na
Costa a apprchcnsao dos que conseguissem illudir a vigilância
dos cruzeiros.
Felizmente a nossa Marinha, e as Autoridades de Justiça
e Policia tem, geralmente fallando, cumprido os seus deveres
de lium modo tanto mais honroso, quanto maiores tem sido as
difficuldades de toda a espécie com que ha sido necessário lutar.
Os resultados conseguidos maravilhão e excedem a expectação de todos.
Tem sido não menos necessária nos processos grande actividade e diligencia, porque n'esta espécie de crimes de ordinário se procede com toda a reflexão e cautela a fim de difficultar a prova; felizmente o Governo tem encontrado a maior
coadjuvação no zelo e probidade do Auditor Geral da Marinha,
e dos Chefes de Policia da Corte, e das diversas Províncias,
que tem tido de entrar no conhecimento deste crime, e de
colligir as provas respectivas.
Ainda assim não poucos notoriamente complicados nestas
criminosas especulações, depois, e á despeito da nova Legislação, tem escapado á acção da Justiça, mas felizmente a qualidade de Estrangeiros tem habilitado o Governo para fazer sahir
do Império alguns, infundindo assim nos outros num receio
salutar.
Bem convencidos hoje de que o perigo os acompanha rio
momento de emprehender a viagem, na ida, na volta, e mesmo
depois do desembarque, he provável que diminuão consideravelmente suas tentativas criminosas; e as informações obtidas
eonfirmao este raciocínio além mesmo de que se podia esperar.
Cumpre aproveitar a occasião para afastar com prudência
mas com perseverança a escravatura das Cidades para o campo, e depois do litoral para o centro. Conseguido este resultado, o trafico se tornará impossível.
A prohibição- de serem trazidos de fora para as Cidades,
a obrigação de serem vendidos para o interior aquelles, cujos
senhores não quizerem continuar a possui-los, e os transmittidos por legado ou herança fora da linha recta descendente,
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A Lei de 4 de Setembro de 1850, distinguindo no trafico
as duas phases de sua existência, isto he o transporte e desembarque dos Africanos, ou sua introducção no Paiz, c depois
a compra aos introductorcs, e dirigindo para combater a primeira os meios mais eíflcazes, tem conseguido para a repressão
do trafico o poderoso apoio da opinião publica, realisando assim
a esperança que tive a honra de manifestar no Relatório de
Janeiro de 1850.
A experiência tem igualmente confirmado o maior numero
de apresamentos, desde que se adoptárão as medidas consignadas no Projecto existente na Câmara com as importantes modificações que o Governo subrnetteo á vossa consideração.
Para realisar estas esperanças o Governo prometteo formalmente no Relatório, que ainda me coube a honra de offerecer-vos em Maio do mesmo anno, esforçar-se para obter n'essa
Sessão a Lei, de que carecíamos.
Permitti que vos repita as expressões desse Relatório: « O
« Governo na presente Sessão ha de promover com esforço o
« exame do Projecto de Lei, que a respeito (do trafico) foi sub« mettido á decisão do Corpo Legislativo, e já tem sido dis« cutido; para então reserva expor os meios, que, julga mais
« eíficazes.»
Hoje felizmente as esperanças de Janeiro, as promessas de
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e o lançamento de imposto moderado mas do crescimento
progressivo, poderão produzir o resultado, que se deseja dentro de algum tempo, e com a vantagem de não íerir interesses, hábitos, e mesmo affeições, que cumpre respeitar.
O certo he que depois da nova Legislação tem sido apprehendidos nove navios a saber:
Catão, em Santa Catharina, julgado má presa na 1." Instância, pendente de decisão na 2."
Edelmonda , Trenton, ou Lembrança, apprehendido em Cananéa, pende de decisão na 1." Instância.
Rolha, apresado pelo barco de Vapor de Guerra, — Urania —, com Africanos a bordo. Julgado boa presa em l.a e 2.a
Instância.
Hiate — Joven Maria com Africanos a bordo, apresado pelo
Vapor de Guerra—Urania. — Julgado boa presa cm l.a Instância; pende de julgamento em 2."
Hiate—Theresa Maria, ou Thercsa—, apresado no Porto
da Villa de São Jorge dos Ilhéos, Província da Bahia, sem
Africanos a bordo, julgado boa presa em l.a Instância. Pende
de decisSo na 2.a
Encantador, apresado na Bahia, sem Africanos a bordo.
Julgado boa presa em 1.* Instância. Espera decisão na 2."
Cupido. — Este navio sendo perseguido, encalhou na Marambaia, onde forão os restos tomados. Julgado boa presa em
1.* Instância, pende de decisão na 2.a
Hum Hiate, que appareceo abandonado em Itapemerim,
com signaes de se haver empregado no trafico.
Escuna — Innocente — apresada nas Alagoas sem Africanos a
bordo, a qual se perdeo.
Depois da Lei de 4 de Setembro de 1850 tem sido apprehendidos 1.678 Africanos a saber:
No Hiate —Rolha
208
Garopeira — Santo Antônio
4
Barca—Tourville
4
Barca — Trenton
l
Hiate — Joven Maria
290
Em Manguinhos
21
Mararnbaia
ü
.
199
Idem (carga do Patacho — Nalividadc)
, 466
Em Quissamain (carga da Barca Tentativa]
•• 486
Desses já estão declarados livres em primeira e em ultima
Instância 216, só cm primeira 1.265, c espora julgamento 1.
Forão remettidos para outro Juizo, por iucompetenncia da
Auditoria Geral da Marinha 64. Fallecêrão antes do julgamento
132
*
Antes da Lei de 4 de Setembro e depois de 28 de Setembro de 184-8 forão apprehendidos 819 Africanos.
O Governo, que mesmo antes da Lei de 4 de Setembro
não distribuirá os serviços dos Africanos livres por particulares,
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lê m pscíupulosamente observado a disposião do seu Art. 6."
A distribuição tem sido feita, dando-se, antes da Lei, á Fabrica
da pólvora 293, á Illuminação Publica 150, á Casa de Correcção 127, á Santa Casa da Misericórdia da Corte 62, ao Hospício
de Pfdro 2.° 20, á Ilim. a Gamara Municipal 20, á Província
do Rio de Janeiro 20, ao Corpo Municipal Permanente 16, á
Ordem 3." do Bom Jesus 16, ao Hospital dos Lázaros 13, á
Ordem 3." do Carmo 10, á de S. Francisco de Paula 10, á de
Santo Antônio 8, ao Passeio Publico 8, á Santa Casa Misericórdia
de Campos 7, ao Hospital Militar 8, ao Collegio de Pedro 2." 5,
á Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé 5, á Santa Casa
da Misericórdia da Ilha Grande 4, ao Museo Nacional 2, á Irmandade da Conceição l, e á Sociedade Amante da Instrucção 1.
Existe l na Casa de Correcção, é fallecerao 3 antes de terem
destino.
Depois da Lei tem sido dados os serviços de 124 á Illrn. a
Gamara Municipal, 289 á Santa Casa da Misericórdia da Corte,
4 á Escola de Medicina, 100 á Província do Rio de Janeiro,,
27 ás Obras Publicas, 40 ás Obras da Estrada de Mato Grosso,
l ao Archivo Publico, e 8 ao Corpo Municipal Permanente.
Para conseguir em tão pouco tempo tão grandes resultados
necessário tem sido fazer despezas extraordinárias não só para
obter informações exactas que possão dirigir os cruzeiros, como
até para fretar por conta desta Repartição Vapores mercantes a
fim de occorrer á diligencias urgentes. Para pagar estas despezas , e o vestuário, sustento, e curativo dos Africanos, que
chegão em completa nudez, e accommettidos de graves enfermidades, foi necessário crear o credito de cem contos de réis
pelo Decreto N.° 764 de 26 de Fevereiro do anno corrente, cujo
desenvolvimento e justificação na fôrma da Lei vos será presente pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Fazenda.
Cabe aqui lembrar-vos a conveniência de autorisar o Governo a fazer desmanchar os navios convencidos de se haverem
empregado no trafico. Pela maior parte elles são construídos
de modo muito especial, e adaptado á esse criminoso destino,
de sorte que postos em hasta publica ou não apparecem licitantes, ou só algum dos traficantes incorrigiveis, que espera obter
por bom mercado hum meio de continuar no seu crime.
A experiência já o tem confirmado entre nós. Mui pouco
perderiüo com esta providencia os apprehensores; para resguardar
porém seus direitos conviria autorisar o Governo á pagar-lhes
o justo valor dos navios, quando por sua coristrucção pudessem ser aproveitados no serviço publico.
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Jury cm todos os Termos cm que se apurarem 50 Jurados , c
entretanto cada Conselho deve compor-se de 48! O vicio de
huma tal disposição he evidente: he necessário reforma-la.
?? A idcia de estabelecer o Jury por Comarcas tem incontestáveis vantagens, mas exigiria, que se exceptuassem algumas Províncias como Mato Grosso , Goyaz , Amazonas, Piauhy,
c mesmo algumas Comarcas de outras Províncias como Chapada
no Maranhão, Boa Vista em Pernambuco, &c., onde a escassez
da população e as distancias tornarião impossível a reunião de
hum só Conselho de Jury.
Talvez mesmo convenha tentar antes disto a conservação
do Jury por Termos, exigindo porém que se reunão conforme
o Artigo 3.° da Lei de 3 de Dezembro de 1841 aquelles cm que se
não apurarem pelo menos 150 Jurados; e porque em alguns
pontos do Império esta exigência importaria demasiada éXtensão de território, parece-me que seria conveniente j autorisar o Governo, onde isso se desse, a admittir por Decreto
Imperial Conselho de Jurados com hum numero menor , que
ainda assim nunca fosse inferior a 80. Esta medida além de
ampliar muit) mais o circulo dos julgadores deve de melhorar
sua qualificação.
Huma das causas da má qualificação he o desejo de obter
a todo o custo imais de 50 Jurados, como meio de dar ao Município hum Jury e foro civil. Cessando este interesse, as qualificações serão feitas com mais escrúpulo.
As maiores distancias a percorrer exigirião também que
aquelles Jurados, que tivessem huma renda inferior ao dobro
do que está marcado para os Termos em geral no Artigo 27
da Lei de 3 de Dezembro de 1841, tivessem o direito de requerer sua eliminação da lista dos Jurados, desde que mostrassem residir em distancia maior de 20 ou 30 legoas do lugar
da reunião do Jury. Parece igualmente exagerado o numero
de 12 recusações que actualmente constitue o direito de cada
hurna das partes. Já o parecia quando o Conselho se compunha
de 60 , hoje compõe-se de 48, c as recusações não diminuirão!
O direito de recusar hum terço do Tribunal ordinariamente de
36 Jurados eqüivale ao direito de escolher Juizes, e não pouco
deve de haver concorrido para a impunidade que todos lamentão.
Reduzir as recusações á metade desse nnmero seria huma
garantia sufficiente, e autorisaria os Conselhos de Jurados a
trabalhar com o numero de 30, embora devessem continuar a
ter como estado completo 48.
Muitas vezes tem deixado o Jury de funccionar por não se
reunirem os 36 Jurados, que exige o Artigo 107 da Lei de 3
de Dezembro de 1841.
Não he possível que o Jury entre nós produza por emquanto
grandes benefícios; mas havendo constância em o ir melhorando
lentamente, e com prudência, he de esperar que a nossa pó-
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O Jury nos annos de 1849 e 1850 continuou a dar provas
de sua nimia indulgência. Tenho presentes dez mappas, únicos
existentes na Secretaria, dos crimes commctlidos e julgados no 1."
desses 2 annos. Delles consta haverem respondido ao Jury 390
réos, mas como alguns erão accusados por mais de hum crime,
e a outros quando condemnados se impõe mais de huma pena,
apparecem 157 condemnações, e 235 absojviçõcs!
Do anno de 1850 tenho presentes 14 mappas, contendo617
réos; as condemnações forão 284, as absolvições 408 !
He sabida a freqüência com que a hum réo se impõe penas
de diversa natureza, e por tanto, asseverando que dous terços dos
réos forão absolvidos, não ficaremos longe da verdade.
Em França o numero dos absolvidos era hum terço e parecia exagerado ! He digno também de attender-se que só na
Corte desde 1842 tem havido 42 appellações interpostas pelos
Juizes de Direito, por serem as decisões do Jury contrarias á
evidencia resultante dos debates e .provas. Dessas 42 appellações,
32 obtiverão provimento da Relação c 5 esperão decisão.
Na Província do Rio de Janeiro, sem contar a Comarca de
Vassouras, 22 appellações semelhantes tem havido, e 18 obtiverão provimento, decahindo somente 4.
As Leis de 26 de Junho e 2 de Julho de 1850, que estabelecerão novo modo de substituir os Jurados, que não comparecem ás Sessões , e que tirarão ao Jury o conhecimento dos
crimes de moeda falsa, resistência aggravada , &c., só em fins
do anno passado, e em muitas Províncias apenas este anno começarão a ser executadas. O Governo expedio para sua execução os Decretos N.° 693 de 31 de Agosto de 1850 N." 707
de 9 de Outubro do mesmo anno.
Continuo a esperar que o novo processo ha de melhorar %
administração da Justiça nos importantes crimes submettidos ao
conhecimento dos Juizes Letrados.
Temos o exemplo nos crimes de responsabilidade. Antes
da Lei de 3 de Dezembro de 1841 os mappas de julgamento
limitavão-se ao Municipto da Corte ; se os consultarmos veremos
correr, annos inteiros sem que huma só condcmnação se verificasse por crime dessa natureza. Começa a Lei a exccutar-sc
no anno de 1832, e só neste Município ha 56 rcos pronunciados , e 47 julgados, sendo 35 condemnados e 12 absolvidos.
Entretanto o Jury he huma necessidade dos Governos livres , e das Sociedades modernas: cumpre melhora-lo.
A razão e a experiência mostrão que ellè não pôde medrar
quando applicado a pequenos povoados , onde os Jurados deixão
de ser Juizes incertos, onde todos são parentes, amigos ou
inimigos, influentes ou dependentes. Infelizmente a Lei creou
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pularão vá adquirindo os hábitos, e os princípios que são in
dispensáveis para que o Jury realise os benefícios que delle s>
esperão.

ò
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As medidas legislativas adoptadas na ultima Sessão, fazendo depender a promoção da antigüidade , e esta do eflectivo serviço na
Magistratura; cerceando hum terço dos vencimentos logo que este
se interrompa , ainda mesmo por justo impedimento; fazendo
desejadas todas as Comarcas por ser indispensável começar pelas
de primeira entrancia para obter depois de quatro annos as
boas , e só depois de 7 as melhores, e estabelecendo finalmente a igualdade dos vencimentos que importando em favor
das menos civilisadas huma vantagem pecuniária tende a diminuir as desigualdades, devem de concorrer poderosamente para
fixar a residência dos Juizes em suas Comarcas e para o melhoramento de nossa Administração de Justiça. *
Entretando só em Junho, e á respeito de alguns só em 1853
se fará sensível o complexo destas medidas.
Como porém no mesmo sentido havia anteriormente o
Governo adoptado algumas providencias, de que vos dei
conta em o Relatório de Janeiro do anno passado , desde já
alguma differença se começa a sentir.
Ern 1848 a Província do Rio de Janeiro teve 30 Sessões,
das quaes só doze presididas por Juizes de Direito : em 1849
o numero das Sessões elevou-se a 41 e 32 forão presididas por
Juizes de Direito. Em 1850 o numero das Sessões continuou a
elevar-se a 49, e apezar de ter havido huma Sessão Legislativa
de nove mezes , que retirou do exercício alguns Juizes de Direito
desta Província, ainda assim dessas 49 Sessões 28 forão presididas por Juizes de Direito.
Quando em fins de 1848 procurei examinar a residência
dos Juizes de Direito , estavão 58 fora de seus lugares, agora procedendo a igual averiguação achei que apenas 35 estavão ausentes,
incluindo nesse numero 13 dos recentemente despachados,
dos quaes 12 sei que estão em viagem , devendo alguns de ter
já chegado, de sorlo que rigorosamente íállando só se podem
considerar fora das Comarcas 20.
Ainda mais, entre 58 que estavão fora de seus lugares havião
alguns de Comarcas , que de ordinário tinhão Juizes nominaes
como entre outras as duas de Mabo Grosso, as do Porto Imperial c Cavalcanti em Goyaz, as de Príncipe Imperial e Campo
Maior no Piauhy, as de Pastos Bons e Chapada no Maranhão;
i, Hoje todas estas Camarcas estão occupadas por Juizes que
ahi residem , ou que estão em viagem para ellas.

Vós calculaes certamente a grande influencia destes factos
sobre a administração da Justiça.
Depois do ultimo Relatório forão extinctas as varas eiveis
do Cabo , Limoeiro, Santo Antão e Bonito.
; E assim das 15 que existião em Setembro de 1848 apenas
restão seis todas da 3." entr,ancia, e nas Capitães da Bahia ,
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará e Rio de Janeiro, onde
existem duas das 4 que houverão
Com as supressões referidas diminuio-se na Despeza Publica a quantia de 9.600*000
Algumas Assembléas Provinciaes porém tem julgado conveniente a creação de algumas Comarcas, e depois do ultimo
Relatório, recebeo o Governo communicação de se haverem,
creado no Pará a Comarca da Ilha Grande de Joannesi; na
Bahia, Camanuí , ,Monte Santo, e Abrantes; em Minas, Rio
da Pomba, Pará e Três Pontas; em Goyaz, Carolina, Paranabiba e Maranhão, e no Rio Grande do Sul, Alegrete e Caçapava.
O Governo entendeo que devia nomear Juizes de Direito
unicamente para aquellas Comarcas, cuja necessidade lhe pareceo
demonstrada.
A respeito das outras ou aguarda informações que o
habilitem a julgar, ou espera que as Assembléas Provinciaes
melhor informadas revoguem essas Leis, e para o facilitar tem
deixado de nomear Juizes de Direito.
O augmento que tiverão os vencimentos destes Magistrados,
incluindo as ajudas de custo, e a creação de alguns desses lugares não podião ser previstos pela vigente Lei do Orçamento,
e foi por isso necessário crear hum credito supplemementar,
de 116.000^000 na rubrica — Justiças da 1." Instância — pelo
Decreto N." 759 de 14 de Fevereiro deste anno. ;
A,demonstração que serve de justificação a esse credito vos
será apresentada pelo Ministério da Fazenda na fôrma da Lei
N.° 588 de 9 de Setembro de 1850 Art. ,4.° § 6.»
Depois do ultimo Relatório nom,earSo-se 11 Juizes de Direito novos, que são os Bacharéis Francisco Soares Bernardes
de Gouvea para Sapucahy em Minas, José Felippe de Sousa
Leão para Flores em Pernambuco , Silverio Fernandes de Araújo
Jorge para Cuyabá em Mato Grosso , Francisco Xavier Paes
Barreto para Oeyras no Piauhy, Benvenuto Augusto de Magalhães Taques para Monte Santo na Bahia, João Simões da Silva
para S. Gonçalo no Piauhy , Hermano Domingues do Couto
para Maranhão em Goyaz , Antônio Augusto Pereira da Cunha
para Mato Grosso na Província deste nome, José Bandeira de
Mello para o Príncipe Imperial no^Piauhy, José Innocencio
de Campos para Gequetinhonha em Minas Geraes , e Domingos
José Nogueira Jaguaribe para Inhamuns no Ceará.
,
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A exiguidade dos vencimentos destes Magistrados he actualmente huma das maiores difflculdades para a boa administração
da Justiça. Calculando com exageração a renda , que deverião
produzir os emolumentos elevados ao dobro pela Lei de 3 de
Dezembro de 1831, fixou-se como o máximo de seus ordenados
a quantia de quatrocentos mil réis annuaes.
A experiência tem mostrado, que fora das grandes Cidades
os emolumentos pouco avultao, e os Juizes não podem subsistir , e menos manter-se com a decência que exigem sua posição
social e suas importantes attribuições.
Dahi a falta de Bacharéis que desejem esses lugares, e
falta que vai crescendo , á proporção , que se augmenta o numero dos habilitados para serem Juizes de Direito.
A única vantagem offerecida ao Juiz Municipal he essa
habilitação , que desce de valor á proporção que a concurrencia
diminuo a probabilidade da escolha.
O único remédio he melhorar a posição destes Magistrados ,
e já que as nossas circumstancias financeiras não pcrmittem
augmentar em geral seus vencimentos , como era de justiça,
pelo menos entendo que deverieis autorisar o Governo a despender 30 ou 40 contos para elevar até 1. 200$>000 os vencimentos dos Juizes Municipaes daquellas Villas, em que essa
providencia pareça mais urgente.
Penso mesmo que se deveria dispensar a exigência do
anno de pratica : he huma difflculdade mais , e a experiência
mostra que não preenche os fins , que se tiverão em vista :
essa pratica he quasi sempre nominal , e entretanto faz que
hum grande numero de Bacharéis prefira hoje servir os lugares de Promotor Publico.
Depois do ultimo Relatório foi supprimida por Decreto de
24 de Julho a vara de orphãos da Cachoeira , e reunidos sob a
jurisdicção de hum só Juiz Municipal os Termos de Atibaia e
Bragança por Decreto de 19 de Setembro.
Ao Juiz Municipal de Minas do llio do Contas na Bahia
elevou-se o ordenado de 240$ a 400$ por Decreto de 16 de Novembro.

mentos que para boa execução do Codido Commercial se deverião expedir. Hoje se achao terminados esses trabalhos , que
constituem os Decretos N. os 737 e 738 de 25 de Novembro de
1850, c he grato participar-vos, que com eííeito no primeiro
dia do anno corrente começou a ter execução o Código Commercial da maneira a mais satisfactoría , apezar das dificuldades
inseparáveis da novidade. Achão-se installados e em exercício
todos os novos Tribunaes, sendo eleitos para os comporem, tanto
nesta como nas outras Praças, Negociantes que inspirão grande
confiança pelos seus honrosos precedentes.
Alguns processos de quebras tem tido J lugar, e já he lisongeiro o contraste entre a ordem, clareza , e regularidade,
que agora se observa , e a desordsm , a confusão , e arbitrário,
que ha bem pouco tempo se notava nesta matéria.
O novo processo commercial, adoptando do antigo e commum tudo quanto sem inconveniente pareceo aproveitável, prepara hum Código do Processo Civil escoimado dos perigos T
que acompanhão a novidade. Basta para isso aproveitar as lições da experiência para corrigir as imperfeições, que infallivel mente devem de ter escapado, e assim amestrados dar ao
processo commercial o maior desenvolvimento que exige a applicação do Direito Civil.
O Governo trata seriamente de organisar hum Regulamento
que realise o Registro geral de hypothecas , creado pela Lei de
21 de Outubro de 1843 Artigo 33, e que por ora está limitado
ás convencionaes pelo Art. 4.° do Decreto de 14 de Novembro
de 1846.
As disposições do Código Commercial e especialmente as dos
Títulos 4.° e 5." da Parte 3.a diminuem hum pouco as diíüculdades. Felizmente a França occupa-se agora de trabalhos importantes sobre este objecto. Procuremos aproveitar o fructo de
sua experiência nesta matéria , cuja importância aconselha que
não nos precipitemos.
Reporto-me no mais que poderia dizer-vos ao Relatório que
tive a honra de apresentar em Janeiro do anno findo, tanto
mais quanto sobre custas e alçadas, já tomastes em consideração alguns Projcctos, que ficarão bastante adiantados na ultima Sessão.

òupteuio G uma tal De j/uótica.
da j/uática
ô
No ultimo Relatório tive a honra de annunciar-vos , que
huma Commissão composta de Juriseonsultos e Comrnerciantes ,
sob a presidência do Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da Justiça , havia sido encarregada de preparar os Regula-

Por Decreto de 12 de Setembro de 1850 foi aposentado
com a metade do ordenado o Conselheiro Cândido José de Araújo
Viana, que por fazer parte do Conselho d'Estado não podia ser
membro daquelle Tribunal, segundo o Art. 1.° daLci de 18 de
Setembro de 1828. Em 5 de Dezembro do mesmo anno falleceo
o Conselheiro André Alvares Pereira Ribeiro Cirnc
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As duas vagas forão preenchidas pelos Conselheiros Joaquim
Francisco Ponce de Leüo , e Miguel Joaquim de Castro Mascarenlias, ambos já em exercício.

Assim o numero total hé hoje de 67 Desembargadores ,
isto he exactamente o mesmo de que vos dei conta em Janeiro
do anno passado.
Ainda estou convencido de que a medida mais conveniente
quanto ás Relações, he-dividir em duas a do Rio de Janeiro, reservando para huma o Município neutro e para outra as differentes Províncias , que formão seu termo.
A comparação do expediente das diversas Relações mostra
que a do Rio de Janeiro tem quasi o duplo do cia Relação da
Bahia , e muito mais do dobro das Relações de Pernambuco e
Maranhão.
A respeito dos annos de 184-9 e 1850 mandei separar com
escrúpulo as causas pertencentes ao Município neutro das que
pertencem ás Províncias, e pela comparação desses números se
vê que só as causas do Município excedem consideravelmente
as das Relação de Pernambuco e Maranhão , e formão quasi
metade do expediente da Relação do Rio.
Considerando as appellações eiveis só de per si c separadas
do resto dos processos, as mesmas proporções se encontrão como
se vê da comparação dos números nos três annos dê 1848 ,
1849 e 1850.

Jxeíacocá.
O verdadeiro canos em que se achava toda a escripturação relativa á antigüidade dos Juizes de Direito exigio as cautelosas
providencias, que se derão no Decreto N.° 624 de 29 de Julho
de 1849, e ainda assim , apezar da organisação das três listas,
do direito de reclamar garantido a todos, das perguntas dirigidas aos Juizes de Direito por esta Secretaria d'Estado , e das
informações, que se exigirão das Câmaras Municipaes, o Tribunal Supremo de Justiça teve de lutar com bastantes duvidas,
e a lista das antigüidades publicada tem suscitado não poucas
reclamaçOes. Felizmente aquelle Decreto estabeleceo prazos mais
que razoáveis afim de que todos os interessados possSo allegar
e defender os seus direitos.
Era porêrn urgente completar a Relação de Pernambuco;
alem dos ausentes ou impedidos, contava quatro vagas, e freqüentes vezes se via obrigada a distrahir Juizes de Direito de
suas Comarcas para poder funccionar.
O Governo que antes mesmo da Lei N.° 557 de 26 de Junho
de 1850 , desejando conciliar o direito da escolha com o principio
da antigüidade só promovera a Desembargadores Juizes de Direito escolhidos d'entre os 15 mais antigos em exercício effectivo (segundo as notas da Secretaria , por não poder o Tribunal
fornece-las), apenas obteve numa lista de antigüidades organisada pelo Tribunal, ainda que sujeita a reclamações, com tudo
a mais approximada, e a que mais garntias de acerto offerecia ,
procurou immediatamente executar as disposições da Lei citada
em tanto quanto era possível. •
Esperar a lista definitiva importava huma demora de dous
annos, que muito aggravaria a falta já existente.
Por duas vezes se exigio a lista dos dez mais antigos, e
d'entre elles se escolherão para Desembargadores do Maranhão
o Juiz de Direito Joaquim Franco de Sá , e de Pernambuco os
Juizes de Direito Severo Amorim do Valle , Caetano José da
Silva Santiago, Jeronimo Martiniano Figueira de Mello , João
Lopes da Silva Coito, e Finnino Pereira Monteiro, passando para
a da Bahia o Desembargador de Pernanibuco Francisco Gonçalves Martins que era num dos impedidos.
Hoje se achão as três Relações da Bahia, Pernambuco, e
Maranhão com o numero de 11 Desembargadores conforme ao
Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, e a do Rio de Janeiro , onde esse numero foi sempre julgado insuffidente, com o
de 25.

U luxtcXx <J Ccxetoi uxl.
Para execução da nova Lei de 19 de Setembro de 1850 expedio o Governo as Instruccões de 25 de Outubro, que vão
sendo executadas em geral de hum modo muito satisfactorio,
e brevemente se achará definitivamente organisada esta importantíssima parte da Força Publica.
Na Província do Rio Grande do Sul a Guarda Nacional, organisada segundo o Decreto de 22 de Fevereiro de 1850, achase em hum estado de disciplina, e armamento que cm muitos
pontos não tein que invejar á Tropa de linha, v sua força em
Setembro do anno passado já subia a mais de 16 mil homens,
sem contar a de alguns Municípios, cuja soinma não era conhecida.
O armamento fornecido á Guarda Nacional era de pederneira, e do adarme doze, entretanto que o Exercito hc armado
com o adarme dezesetc. O Governo, tendo ouvido a este respeito
o parecer de alguns distinctos Gencraes, resolveo adoptar para
a Guarda Nacional o mesmo adarme do Exercito, c comprar
armamento fulminante , como geralmente se emprega hoje em
toda a Europa. Para proceder com maior conhecimento de causa, por pessoa de' confiança se mandou examinar o preço das
espingardas fulminantes de que usa o Exercito Inglex, e vierão
duas para amostra, custando a mais perfeita e igual á de que
usfio alguns Regimentos Inglezes l £. e 15 sh. encaixotada e posta

3

19}

( 18)
a bordo, e a de segunda qualidade igual a de que usão algumas Nações Européas l £. sterlina.
Tem ambas o inconveniente de ser pesadas em demazia,
porém o Governo conseguio huma base segura para calcular os
preços e qualidades das differentes propostas.

íj oucux í)<x C otte.
A perfeita segurança de que se goza n'esla grande Capital, a
raridade dos crimes graves, que ainda nas mais bem policiadas,
se repetem com muito maior freqüência, e o haverem d'esses
muito poucos escapado ás investigações da Policia, honrão sobretudo a moralidade e boa índole da população, e também
demonstrão, que se a Policia carece de alguns melhoramentos,
n5o deixa entretanto de satisfazer ás necessidades do momento.
A Cidade porém cresce a olhos vistos, e já conta, segundo
as interessantes e laboriosas investigações do Doutor Roberto
Jorge Haddok Lobo, huma população de 205.906 almas, que
se elevão no Município a 266.466.
Nos dezeseis mezes que decorrem de Outubro de 1849 a
Fevereiro do corrente anno entrarão no Porto d'esta Cidade
13.773 estrangeiros, e sahírão 7.040, ficando hum excesso de
6.733, numero certamente inferior ao fornecimento de braços
livres de que carecemos, mas que revela a tendência a augmentar a população da Cidade.
A repressão do trafico fazendo sentir immediatamente a necessidade de braços livres, que substituão a importação de escravos , deve accelerar esse movimento progressivo , e exigir por
conseqüência huma Policia cada vez mais activa e vigilante. He
sobretudo muito sensivel a falta de guardas ou destacamentos
policiaes em alguns pontos da Cidade, cuja extensão por diversos motivos he muito superior ao que a sua população parecia exigir. As Patrulhas são em numero excessivamente limitado, e maravilha que com tão poucos meios de vigilância
seja tão completa a segurança, com que a qualquer hora do
dia ou da noite se transita por todas as ruas da Cidade.
Para que esta vantagem continue he necessário, que apenas as nossas circumstancias o permittão se augmentem os meios
'de policiar a Cidade, e se tratem de estabelecer rondas nocturnas permanentes, á imitação dos Watchmen Inglezes, ou dos
Serenos, que infructiferamente se tentarão estabelecer entre nós.
Os incêndios, ainda que muito menos freqüentes e perigosos do que em outros Paizes, exigião entretanto providencias especiaes, que ultimamente forao adoptadas, e que tendem a
melhorar consideravelmente este ramo de serviço publico.

C/otro c/ICuiitctpíXÍ u ettiitxtieule.
l
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As Praças deste Corpo ainda hoje percebem o soldo de 600
réis diários, que lhes foi marcado em 1831, com o accrescimo
de 40 réis que se lhes addicionárão em 1839 como ajuda do
rancho, e deste soldo tirSo todas as despezas.
Qualquer servente obtém huma diária igual senão superior,
e não fica sujeito ao rigor da disciplina militar.
Além de não se completar o Corpo ha o inconveniente de
serem os que se apresentão admittidos sem a escrupulosa escolha que o interesse geral aconselha. Qualquer Capital, cuja população não fosse tão pacifica e dócil como a do Rio de Janeiro , já teria pago bem caro huma tal economia.
A elevação destes soldos a 800 réis diários importaria o
augmento annual de 30.419^100, que serião certamente bem
empregados, conseguindo-se com elles entregar a Policia da Cidade a gente mais escolhida.
Usando da autorisação concedida no Art. 17 da Lei de 15
do Junho do anno passado estSo-se preparando algumas alterações na organisação e economia do Corpo, que apezar de tudo
continua a prestar muito bom serviço. Seu Commandante e
Offlciaes são dignos de todo o elogio. Seo Hospital durante a
ultima epidemia deo prova irrefragavel da illuslrada direcção,
que recebe de seu Medico e Cirurgião.

A falta de Cadêas como as quer a Constituição he huina
das maiores difflculdades da Administração da Justiça entre nós.
A multiplicidade das Villas e Conselhos de Jurados exige hum
tão grande numero desses edifícios, que o remédio a este mal
não pôde deixar de ser muito demorado.
Talvez fosse conveniente que as Assembléas Provinciaes fizessem depender a creação das Villas da promptificação previa
de huma Cadèa limpa, segura, e arejada, e com a capacidade
necessária para conter hum numero de presos proporcionado á
sua população.
A mesma Capital do Império não tem huma Cadêa tolerável , como já tive a honra de vos expor no penúltimo Relatório.
Continua a ser observada escrupulosamente a divisão dos
presos, de que então vos dei conta; indo os condemnados a
galés para a Ilha das Cobras, os de prisão com trabalho para
a Casa de Correcção, e e os de prisão simples para a Fortaleza de Santa Cruz, e ficando a Cadêa reservada para os não
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sentenciados. Seu numero porém ainda assim regula entre cem
e cento c vinte, o que he excessivo para o Aljube.
Como entendo que as obras da Casa de Correcção devem
suspender-se pelos motivos que exponho em lugar competente,
parece-me que poderia ser applicada huma parte da consignação respectiva, e sem que seja necessário eleva-la, á construcção de huma Cadèa segundo o systema cellular. Com este
pensamento encarreguei o Ofíicial de Engenheiros Ricardo José
Gomes Jardim de levantar huma planta, e apresentar li u m
plano c orçamento para essa obra. Logo que me seja presente
o resultado de suas observações, eu o submetterei ao vosso
conhecimento.
A necessidade de Carcereiros pagos razoavelmente he muito
sensiv&l; mas recahindo essa despeza sobre os Cofres Geraes
ella já consome a quantia de 37.950^000 e ainda restão muitos Carcereiros por contemplar, e os que tem vencimento pela
maior parte recebem menos de 100$000 annuaes.
Com tão diminuto cstipendio como achar homens de tanta
moralidade c confiança como devem ser os Carcereiros? Elevar seus vencimentos seria sobrecarregar excessivamente os Cofres Públicos.
Não seria acertado exigir, como condição para dar a huma
Villa Conselho de Jurados, huma dotação de 4 Apólices, ou
de huma renda equivalente, que servisse de ordenado ao Carcereiro, limitando-se os Cofres Geraes a auxiliar esse ordenado
onde a importância da Cadèa o exigisse?
Não vos proponho esta medida, mas chamo sobre ella,
sobre o mal, e necessidade de o remediar vossa illustrada atlencão.

tíaá
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Estão concluídas as obras do raio em construcção e das
olficinas respectivas do lado do nascente, que por alguns annos
ainda seracTmais que suflicientes, visto que erão destinadas para
cem presos, e por ora seu numero orça por sessenta.
Mandárão-se couseguintemente reduzir as obras á fechar
a muralha exterior, o que fez descer as ferias de 1.000$ a
menos de 300$ por semana, e esta reducção nos habilita a pensar
na construcção de huma Cadèa, que he huma das principaes necessidades judiciarias desta Capital.
A Cotnmissão Inspectora tom desempenhado suas importantes
obrigações com o maior zelo, assiduidade, illustração, e razão
temos para esperar que o systema penitenciário se aclimate em
nosso Paiz. A experiência já vai mostrando a necessidade do
alterações importantes nos raios, que tivermos de construir; bom
he deixar, que o ternpo nos habilite a proceder sem precipitação

nSo só a este respeito, como e principalmente da preferencia
entre o systema de Auburn adoptado , e o da Pensylvania que
tem por si tantas opiniões theoricas e, praticas de outros Paizes.
O Administrador da Casa de Correcção pela sua probidade,
intelligencia e actividade merece especial menção.
O machinisrno para a lavagem da roupa com o adjutorio
do vapor , de que vos dei conta em Janeiro do anuo lindo, alèrii
de fazer o serviço do Estabelecimento, rendeo desde então até
Janeiro do corrente anno a quantia de 3.403;tô96, que servirão
em parte para encontrar com as despe/as, e em parte para estabelecer a officina de encadernadores da Penitenciaria de que
adiante (aliarei.
O caminho de ferro de que vos dei conta no penúltimo Relatório custou seis contos de réis approximadamente, e as vantagens que olTereceo aconselharão a emprehender , segundo o parecer do linado Engenheiro Baldi, hum outro lançadosobre ponte,
que atravessando a rua . sem embaraçar o transito publico , offerecesse hum declive conveniente, liste caminho, que custou
18.000$ incluindo a despeza com os carros, está concluído, e tern
de extensão 380 braças, a maior parte das quaes he percorrida
pelos carros arrastados pelo próprio peso sem esforço de homem
ou outro motor.
Diariamente descem por elle de cem a cento e vinte carros,
que representão mais de 250 a 300 carroças de terra lançada
sobre os alagadiços da Cidade nova, para formar o prolongamento
da rua do Sabão, que dentro de poucos mezes deve offerecer
ao Publico nova comrnunicação entre o Rocio pequeno ca estrada de S. Christovão.
O primeiro caminho serve para a volta dos carros.
Ao mesmo tempo vai-se aterrando também á pouco e pouco
o alagadiço que a Illm. a Câmara• prometteo aforar ou pagará
Casa de Correcção. Dentro em pouco tempo esses atterros devem
de ser l i u m a fonte de não pequena receita para a Casa,
Entendo que seria conveniente autorisasseis e empregar em
Apólices da Divida Publica inalienáveis a receita dos Estabecimentos accessorios da Casa de Correcção.
Elias ibrrnarião
hum patrimônio, que passados alguns annos libertaria o Thesouro das despezas com esse Estabelecimento.
Além do aterro e da lavagem da roupa, e de offlcinas de
alfaiates, ferreiros, &c. , existe huma pedreira que actualmente
está franqueada ás Obras Publicas, o que pôde produzir grande
renda.
Aproveitando a missão do Conselheiro Sebastião do Rego
Burros á Europa o encarreguei de examinar se poderião ser entre
nós aproveitadas as machinas de facear pedra movidas por vapor,
em uso nos Paizes a que elle se dirigia, e abri imrnediatatnente o credito necessário para realisar sua compra e remessa.
As informações obtidas por aquelle Conselheiro duo em
resultado, que essas macliinas são vantajosamente empregadas
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mesmo no granito da Escossia; mas a prudência pede que investiguemos, se igual vantagem poderá obter-se applicando-as
ao duro granito do Rio de Janeiro.
Já fiz cortar , e seguem muito breve para Inglaterra , varias
amostras da pedreira da Casa de Correcçflo, e se conseguirmos
bom resultado, a Casa poderá fornecer pedra cúbica para o calçamento das ruas por módico preço, com immensa vantagem
do Publico, e accrescimo de renda para a Casa. Em todo o
caso, a applicação destas machmas he provável que possa ter
lugar senão aqui em algurn outro ponto do Brasil.
A Penitenciaria propriamente dieta tem actualmente em
exercício quatro officinas, a saber de carpinteiros e marceneiros, de
sapateiros, de alfaiates, e encadernadores. Ha também alguns
presos occupados em fazer chapeos de palha, e num que traballha como tanoeiro.
A oflicina de encadernadores trabalha desde o dia 14 de
Outubro de 1850, e já conta num sentenciado muito adiantado,
e dous, que dão esperança. Prepárao-se alli obras muito bem
executadas.

' l uiiiitiacào
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Este ramo de serviço publico vai receber os melhoramentos
que exigia a Capital do Império, e espero que dentro de pouco
tempo estejão as ruas principaes illuminadas por meio do gaz hydrogenio carbonado.
Ha muito se sentia a necessidade de abandonar o actual systema da illuminação por azeite; mas só apparecião propostas
para o gaz liquido, semelhante ao que se emprega em Nicterohy
e S. Paulo ; esta substituição não pareceo acceitavel pelas mesmas
razões porque o não tem sido nas grandes Capitães Europeas.
Só então forão successivarnente apparecendo as propostas de Sodré, Dreyfus, A. Milliet e C. a , Charollais Lenoir, e Ireneo Evangelista de Sousa.
As propostas de Sodré e Dreyfus não erão acceitaveis: pedião (feita a reducção ao par de 27) o primeiro 62 f- réis por
huma luz (bico) em huma hora; e o segundo 61 l réis. A 'proposta de A. Milliet era muito mais razoável , pedia 30 réis,
he verdade que com a condição de pagar o Governo os tubos
de desviação, e os lampeões e candelabros, assim como a sua
collocação.
Ouvida a respeito desta proposta a Secção do Conselho d'Estado a que pertencem os Negócios da Justiça, e depois de haver
procedido a minuciosa investigação sobre este objecto, que julguei conveniente submetter ao vosso conhecimento, transcrevendo
no fim essa parte da Consulta, concluio ella que o preço de
29 réis, e mesmo o de 30 não era desarazoado. Em quanto porém

se "ulsculiSo as outras condições appareceo a proposta Charollais
Lenoir, e pouco depois dessa a de Irineo Evangelista de Sousa,
o que deo lugar a modificar Milliet a sua primeira proposta,
e a offerecer três series de luz, sendo a 1." por26 •£ réis, e
a 2." e 3." por 24 e 20.
Charollais admittia também três series, e pedia pela'-primeira
18 réis, e 15 e mesmo 12 pela segunda e terceira , assim como
o privilegio por 45, 30 e mesmo por 15 annos
Era de receiar que essa proposta não fosse realisavel, pois em
verdade não seria fácil, que aqui, onde officinas, encannamentos,
lampeOes , tudo estava por começar, onde os juros e os salários
suo tão elevados, e onde finalmente os resíduos das matérias
empregadas para a producção de gaz não poderião facilmente
obter o mesmo consumo que nas grandes capitães Europeas, pudéssemos conseguir illuminação mais barata do que em Londres
e Pariz.
Não podia pois esta proposta competir com a de Milliet.
O mesmo não acontecia com a de Ireneo , que pedia 27 rs.
por huma hora de luz, isto he | real rnais do que Milliet na
l.a serie de sua segunda proposta, e 3 réis menos do que na
primeira, sendo para notar que Ireneo toma sobre si a despeza
com o preço e collocação dos lampeões, e até dos candelabros
em varias praças, estende o perímetro da illuminação ampliando-o desde a Lapa até a Praia do Botafogo , circumstancia muito
importante, e que não pôde deixar de influir sobre o augmento
de preço.
O contracto por este modo pareceo digno de preferencia, eu
o submetto por extenso ao vosso conhecimento, e vereis que
não se pouparão garantias para a sua leal execução, apezar da
confiança que inspira a reconhecida probidade do empresário.
Segundo informação do Chefe de Policia, a illuminação actualmente acende-se 1.934 horas por anno. O numero de lampeOes tem crescido e he hoje de 1.911; ainda o Orçamento de 50
a 51 dava como existentes 1.883; admittamos porém que fossem
1.900 desde 1847, o que he certamente exagerado , e teremos
1.900 lampeões acendendo-se aunualmente 1.934 horas. Vejamos
agora a despeza.
Em 47—48 gastou-se com a illuminação mais de 113 contos;
cm 48 — 49 mais de 112, e ern 1849 — 50 rnais de 113. Demos 113 contos divididos por 1.900, e teremos cada luz custando
annualmente 598473, o que dividido por 1.934 horas dá perto
de 31 réis de despeza por lampeão em huma hora.
Vê-se pois que, executado o contracto, o Rio de Janeiro trocará os seus lampeões actuaes por huma luz superior á de Londres , e mais barata quatro réis cada hora.
Em quanto porém não podemos gozar deste beneficio, era
urgente melhorar o estado actual e nesse sentido o Chefe de
Policia substituto ao Administrador geral quatro administrações
parciaes; a pmulaçSo entre os Administradores deve de pró-
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duzir bons resultados e facilitar a fiscalização. A experiência
mostrará até que ponto influirá esta alteração 110 melhoramento
da illuminaçSo.

J

Acha-se concluída a obra do Telegrapho de Villegaigrton ,
que já está em exercício , melhorando consideravelmente este
ramo de serviço publico.
Tenho o prazer de annunciar-vos , que dentro de pouco
tempo se acharão em exercício os Telegraphos electricos , e ainda
que sobre linhas de pequena extensão, considero de grande importância este primeiro ensaio de tão prodigiosa descoberta.
A communicação dos pensamentos , das ordens , das noticias
já não «ncontra demora na distancia.
A primeira linha , para a qual estão quasi promptos os trabalhos , será entre o Castello e o Quartel de Permanentes, e já
devem de estar na Europa as encommendas para outra entre o
Palácio Imperial de São Christovão , e aquelle Quartel.
O interesse do Paiz pede que se dê a esta espécie de Telegraphos o maior desenvolvimento possível.

ó

r o •
Cccleóuxóticoá.

Por Decreto de 5 do corrente foi eleito o Vigário da Encruzilhada , Feliciano José Rodrigues Prates , primeiro Bispo da
nova Diocese do Rio Grande do Sul; e para os Bispados vagos
de Maranhão , e S. Paulo o Monsenhor Manoel Joaquim da Silveira , e Padre Antônio Joaquim de Mello. O estado do nosso
Clero reclama serias medidas: elle se resente especialmente da
falta de instrucção. Salvas inui poucas excepções, compõe-se em
grande parte de homens que abração o estado Ecclcsiastico sem
a menor vocação e apenas como meio do vida. Alguns tiverão
he verdade bons princípios, educão-se em Seminários, e quanto
permitte a fragilidade humana se não são luminares ao menos
não se deslustrão nem escandalisão; mas huina boa parte não
recebeo nem a educação, e nem a instrucção conveniente, saudou
as sciencias ecclesiasticas do lumear , aprendendo hum pouco
de Latim e nada mais.
Entretanto tem huma posição na Sociedade, e equiparão-se
aos que tem as habilitações necessárias, e com elles se confundem , e infelizmente seu numero he diariamente accrescentado
com os egressos modernos.
E considera-se o Clero como o thermometro da moralidade de
hum Povo !
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Se todos estivessem bem cpmpenetrados da santidade do seu
ministério , da altura da sua missão, e do grave dever que lhes
impõe os Cânones de se instruírem para poder bem desempenar
os diíflceis empregos de mestres e Juizes da consciência dos
povos, os sentimentos religiosos se acharião muito mais arraigados , e o povo mais moralisado.
Estabeleça-se como regra , que nenhum nacional ou estrangeiro receba as Ordens sem ter feito hum curso completo
no Seminário , com approvações plenas em todos os annos: neguem-se as licenças aos que nSo apresentarem estas habilitações
em fôrma ; habilitem-se os Bispos onde não ha Seminários
para os erigir, e aquelles que já os tem incompletos para os
completar; não se consinta que Ecclesiastico nenhum de outras
Dioceses exercite actos de ordem , sem prévio exame e sem
apresentar dcmissorias de seu Prelado em que se declare o motivo da sua retirada, a sua vida, os seus costumes, e a sua
instrucçSo, restabeleça-se a pratica de examinar os Clérigos a
miúdo, e ainda mesmo aos Parochos collados, se aos Bispos
constar , que elles tem perdido a sciencia , como dispõe as Constituições do Arcebispado da Bahia adoptadas nas demais Dioceses
do Brasil, e ter-se-ha feito muito.
Entretanto para o realisar he primeiro que tudo necessário
fazer alguns sacrifícios pecuniários a fim de se estabelecerem ou
melhorarem os Seminários; assim como retribuir os Parochos,
e em geral as funcções ecclesiasticas de modo a chamar para
o Clero homens de verdadeiro mérito, e a estabelecer huma concurrencia que habilite os Bispos a ser exigentes e severos na escolha dos ordenandos.
He necessário também augmentar o poder temporal dos Bispos
e do foro Ecclesiastico sobre o Clero; n5o bastão as penas espirituaes. A parte do Clero para quem a repressão he mais necessária he exactamente aquella que zomba dessa penalidade.
N5o posso coucluir estas observações sem lembrar-vos a urgente necessidade de estabelecer hum privilegio de foro para
os Bispos.
Hum Príncipe da Igreja está sujeito á jurisdicçSo dos mais
subalternos Empregados. Só aos sentimentos religiosos de nossa
população, e ao grave proceder de nossos Prelados , devemos o
n5o termos ainda sentido as fataes conseqüências de tão absurda
disposição.
O Seminário Episcopal de S. José conta 111 annos de existência. O seu material foi todo de próximo reformado , e com
o fructò de economias de 8 annos se lhe está concluindo hum
novo dormitório com capacidade para conter mais 42 alumnos.
O seu patrimônio tem tido notável melhoramento , e a sua
renda orça por 25:000$ annuaes incluindo as pensões.
Nos 13 annos da administração do actual Reitor o Monsenhor Manoel Joaquim da Silveira obteve hum augmento de
8.000* annuaes.
k
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O ensino que se limitava ás cadeiras de Grammalica e lingua Latina e Franeeza, Philosophia, Theologia Dogmática, e
Moral, Cantochão, e Liturgia, acha-se actualmeate augmentado
com as Cadeiras, que successivamente se tem creado de Rhetorica, Paetica , Historia Geral, Arithmetia, Álgebra, Geometria e Geographia, Historia Sagrada e Ecclesiastica e Instituições
Canonicas ; faltando-lhe apenas duas Cadeiras da Língua Grega e
de, Escriptura Sagrada para ser huma Academia completa de
Scicncias Ecclesiasticas.
O Seminário de Pernambuco, segundo informações que
tenho, já não está no pé em que foi creado, tem retrogradado. O da Bahia pelo contrario melhora, a despeito da falta
de meios; mas soffre huma lacuna mui sensível, nSo tem hurn
eurso de preparatórios. O de Minas tem passado modernamente
por algumas reformas que lhe fez o actual Prelado, mas apezar
de todas ellas o Seminário ainda está longe do que deve ser.
Do do Maranhão nada posso dizer por falta de informações,
mas o do Pará, que he antigo , chegou a hum estado tão pouco
satisfactorio, que o actual Prelado se vio obrigado a ir leccionar por falta de Mestres.
O Clero regular resente-ss dos mesmos defeitos do, Secular:
os mesmos remédios pois aproveitarão a hum e outro. O espirito de insubordinação que atormenta o Século tem também
invadido o Claustro ; o Governo porém tem empregado as medidas necessárias para auxiliar os Superiores das differentes Ordens Monasticas, e creio que não pouco se tem conseguido com
o conhecimento dessas disposições do Governo. O certo he que
as lutas intestinas tem diminuído consideravelmente.
Os Religiosos Franciscanos, que residem no Convento sobre
o. Morro de Santo Antônio, achão-se reduzidos á indigencia pela
cessação das sepulturas, que constituião sua renda principal.
Talvez fosse conveniente estabelecer pensões vitalícias a esses
Kegulares, mediante a cessão do Convento e terreno adjacente
(precedendo os necessários accordos), e tanto mais, quanto na
opinião de pessoas entendidas, a demolição desse Convento, para
se arrasar o morro em que se acha edificado, he huma necessidade hygienica, e o meio de facilitar o nivelamento da
Cidade. Em todo o caso aquelle Convento eworporado aos
Próprios Nacionaes poderia ser de grande vantagem.
K-
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O estado de indecência a que havia chegado a Capejl* Imperial era assás notório para que possa dispensar-me de o
descrever.
Desde o anno de 1823 em que se limpou o dourado, c

se branqueárão as paredes, nunca- mais se lhe fez o menor beneficio no interior.
Nos dias de grande soletnnidade, e de Festa Nacional era
preciso abafa-la com estofos de lã e seda, faltando assim ao
bom gosto, e sobrecarregando com enormes despeza& os Cofres Públicos.
Apezar de reduzidas aos dias de Festa Nacional, as armações custarão nos últimos der annos perto de 40.000^000, que
por único vestígio deixarão o estrago c a destruição nas obras
de talha , onde o primor da execução não as pôde garantir
contra os golpes que rccebião todas as vezes , que se armava
a Igreja. O reparo destas destruições calcula-se ter custado
mais de vinte contos de réis.
Era pois indispensável restituir ao Templo seu antigo esplendor; o que parecia necessário estava orçado em 18.000^000,
e cm 20 de Abril do anno passado se lhe mandou dar começo.
A obra porém á proporção que progredia revelava a necessidade de novos reparos.
Da cimalha para baixo o estrago era considerável , a talha
e a esculptura de mui delicado gosto cstavão arruiiladissiinas,
os altares carbonisados, e força foi restabelecer esses primores
d'arte , depois do que veio a necessidade de dourar tudo de
novo, de sorte que do antigo dourado só se pôde aproveitar
por bem conservado o do tecto da Capella-Mór.
Hurn dos pedestaes do arco cruzeiro da Capella de S. Pcdro^
de Alcântara estava completamente podre; os bellos ornafos
da boca do Throno da Capella-Mór estavao cm muitas partes
arruinados, e até arrancados; não menos estavao os ornatos
inferiores, e o mesrno altar.
As Capellas do Santíssimo Sacramento e de S. Pedro de
Alcântara estavao muito deterioradas, e preciso foi alêrn de
todos os concertos fazer-se obra nova de talha.
Todos os quadros da Igreja forao restaurados, e entre ellas
o da boca do Throno, obra original do amigo artista Brasileiro José Leandro de Carvalho, e forSo feitos todos os convenientes e necessários concertos nas escadas, tribunas , c mais
accessorios da Igreja
O dourado foi feito de ouro puro, e sem mistura de gomma
rôm para encobrir defeitos como tinha o antigo dourado.
Com |»ntas e tão importantes obras se despendeo a quantia de 52.328*332. Parte d'cllas isto he 16.093*052 sahírão da
somma votada no Orçamento passado, pois que a obra começou ainda dentro d'esse exercício, toda a mais foi feita com
a somma votada no Orçamento presente, tendo sido preciso augmenta-la com o credito de 26.5309127 aberto pelo Decreto N."
774 de 12 de Abr-il deste anno.
Está pois concluída tão importante obra, cuja administração sendo confiada ao digno Inspector da Capella o Monsenhor
Manoel Joaquim du Silveira, não podia deixar de ser como foi
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presidida pela mais severa economia, sem sacrifício da boa execução.
A despeza feita será ern pouco tempo compensada com a
economia das armações que hoje se dispensão. E a elevação das
rendas da Fabrica já tem poupado ao Thesouro não pequenas
despezas que anteriormente se faziSo.
No Relatório apresentado em Janeiro do anno passado deivos conta dos terrenos e prédios que a Capella possuía, e de
providencias que se havião dado para fazer elevar os rendimentos da Fabrica até então mui desfalcados.
Hoje possuo o Cabido 19 Apólices compradas com o producto de 29 braças e 6palmos de terra vendidas porl3.105sOOO,
e 2.741 $670 de ouro que se mandou amoedar por não ter uso
algum na Capella.
Possue ainda o Cabido 1.319 braças e 4 palmos de testada
em São Christovão, Engenho Velho, e llio Comprido.
Todos estes terrenos arrendados a prazo de cinco annos produzião a receila annual de 3899526.
Hoje estão aforadas 374 braças c 3 palmos, e só o canon
produz annual mente 1.061JJ200, alòrn dos laudemios.
Resta ainda aforar 945 braças e l palmo, cujo canon deve,
segundo as avaliações feitas, produzir annualmente 3.854^100.
Assim os mesmos terrenos que se alugavão por 389^526,
aforados produzem só em foro mais de 12 vezes aquella quantia. Se a este accrescimo reunirmos o que hão de produzir os
laudemios, que devem ser muito avultados e freqüentes, attenta a multiplicidade dos foreiros, e o grande valor das diversas chácaras, que constituem este riquíssimo patrimônio , não
haverá exageração em esperar, que dentro de pouco tempo a
renda do Cabido será superior ás necessidades da Fabrica. Entretanto ainda em 1849 o Thesouro pagava até as hóstias!
Alem dos terrenos o Cabido possue três prédios que rendem l. 592^000, podendo render mais do duplo se não estivessem ligados a arrendamentos feitos por grande espaço de tempo, e com manifesta lesão de seus interesses. Felizmente vão
chegando ao seu termo e esta renda brevemente crescerá.
Usando da autorisação que concedestes no Art. 11 g 1.° da
Lei do Orçamento, o Governo publicou o Decreto de 10 de Setembro de 1850 sob n.° 697, que sem augmentar as despezas,
e supprimindo somente as dispensáveis, conseguio vlcvar num
pouco os tênues vencimentos dos Membros do Cabido e "dos Empregados da Capella.
Oxalá o mesmo se pudesse fazer nas outras Cathedraes; infelizmente porém nenhuma reforma útil n'ellas se poderá levar
a efieiío, sem augmento de despeza, como consta das informações dos respectivos Prelados, que vos serão-presentes.
Entretanto he necessário cuidar d'isso. As despezas feitas
com o Culto são da maior utilidade.

r
Existem actualmente 55 Missionários divididos pela
neira seguinte :
Chegados recentemente, e em preparos de viagem
Hospício da Corte
Rio de Janeiro
Espirito Santo
Maranhão
Piauhy
S. Paulo
•
Minas Geraes
Goyaz
Mato Grosso
Bahia
Sergipe
Pernambuco
Pará

ma5
3
3
2
2
2
5
6
4,
2
11
2
4
4>

55
A' excepção dos que existem na Corte , e no Hospital da
Bahia, todos os outros achão-se occupados na catechese dos
Indígenas.
Não he possível deixar de reconhecer os importantes serviços que estes Padres tem prestado e continuão a prestar. Trocando os gozos de huma vida cornmoda por outra de soffrimento e privação, elles se propõe com fervor evangélico a
trazer ao grêmio da civilisação homens perdidos para eüa e
para a Religião.
Palpável como he a necessidade de aproveitar na agricultura os esforços de homens validos e robustos quaes os Indígenas , e demonstrado que a Religião somente he capaz de o
conseguir, fazendo-os deixar a vida nômada e errante para estabelecerem povoações estáveis e civilisadas, basta lembrar-vos
a conveniência, importância e necessidade de augmentar as
Missões.
Só na Província de Mato Grosso, segundo huma Memória
escripta p*lo Reverendo Bispo dessa Diocese, ha 66 Tribus conhecidas de índios selvagens, que vivem errantes pelos vastos
sertões dessa Província ; muitas outras ainda ha, e talvez em
maior numero, que não se conhecem por habitarem muito no
centro, internadas em grandes matas , que ainda não forão exploradas.
Semelhantemente occorre o mesmo em outras Províncias,
por isso á proporção que forem chegando da Itália os Missioarios que o Governo tem mandado vir , serão distribuídos pela
maneira mais conveniente a ajudar os respectivos Diocesanos no
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desempenho de seu ministério pastoral na parte relativa á catechese
No Relatório passado vos dei conta da existência de 57 Capuchinhos nas nossas Missões, esse numero acha-se reduzido
a 55, apezar da vinda de mais 5 Religiosos. As despezas com
os que vierão, e outros que ainda se esperão, segundo as
ordens expedidas pelo Governo, forSo feitas com a quantia que
ainda existia á disposição da Legação Imperial em Roma para
mandar novos Missionários.
A differença no numero destes Religiosos provém da morte
d« alguns dellcs, e de se haverem outros retirado para Itália.
Ainda existem disponíveis na nossa Legação do Roma 2.841
escudos e 32 j baiocos, que se mandarão empregar nas despezas com o transporte de novos Missionários,

i

c)
Não se tendo podido effectuar a mudança da Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros , que havieis autorisado , continua
a Secretaria da Justiça na mesma casa destituída das necessárias
proporções. Apezar desta difficuldade tem melhorado seu archivo ; continuando os trabalhos começados para o inventario e
classificação dos papeis que escaparão aos antigos e freqüentes
extravies.
Huma Lei que convertesse os emolurnementos das Secretarias
d'Estado em renda para o Thesouro, seria de grande vantagem
para o serviço, e evitaria aos Empregados e aos pretendentes não
pequenos desgostos.
Para que isto porém se realisasse com justiça , seria necessário elevar os ordenados razoavelmente e estabelecer gratificações de exercício , que para os actuaes deverião ser nunca inferiores ao termo médio dos emolumentos nos últimos três annos,
embora para os que entrarem de novo se possa estabelecer
huina gratificação menor. Desta maneira serião respeitados todos
os direitos adquiridos, e o serviço publico, assim como a dignidade dos Empregados muito ganhar ião.

ptootácwo de \8^0 -
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O espirito de economia , que produzio no exercício de
48— -49 a avultada sobra de que vos dei conta no ultimo Relatório , continuou no de 49 — 50 a produzir o mesmo bom resultado.
Dos 2.220.273^781 votados, apenas se dispendòrão l .8'tó.079»792,
vindo assim a apresentar a sobra de 375.193?>989 como vereis

do Balanço provisório, que mandei ajuntar a este Relatório para
ser submettido ao vosso conhecimento. Em todas as verbas
liouve saldos, em nenhuma foi necessário crcar credito supplementar.
Com quanto seja este Balanço provisório, a natureza das
despczas, que se fazem por este Ministério, assegura que não
pôde estar longe da verdade.
Igual observação havia eu feito no ultimo Relatório, e a
experiência confirmou esse raciocínio.
Hoje que está definitivamente conhecida a despeza de todo
o exercício, vê-se que a sobra, que então vos foi indicada
no Balanço Provisório , soffreu apenas a differenca de 12.0075j94k
para menos.
Termino , repetindo-vos que prestarei com satisfação quaesqer
esclarecimentos , que vos sejão precisos acerca dos negócios que
correm por esta Repartição.
Rio de Janeiro 13 de Maio de 1851.
Eusebio de Queiroz Coilinho Mattoso Câmara.
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-Illuminação por Gaz.

Períodos extrahidos da Consulta da Secção de Justiça do Conselho
d'Estado sobre a proposta de Augusto Milliet e C.*, para
illuminar com gaz a Cidade do Rio de Janeiro.
... .Mas a Secção não devia contentar-se com a comparação
dos preços pedidos pelos pretendentes: ella devia basear a sua
opinião sobre os factos praticados em outros lugares, e indicados pelos melhores autores que tratão da matéria.
Consta delles todos, que todas as primeiras companhias ,
que se estabelecerão na Europa , não podendo com o peso das
obrigações contrahidas, fallírão; e o serviço dellas para poder
ser continuado necessitou de alterações nas condições. Por isso
diz o celebre Technologista Dumas , que a querer-se que huma
companhia qualquer em Paris faça soffrivel negocio, será preciso pagar-lhe o gaz ao preço de oito centésimos por bico por
hora. (Veja-se La Chimie appliquée aux arts pag. 683).
Estes oito centésimos ao cambio de vinte sete dinheiros,
dão vinte e oito réis e meio (preço diz elle, necessário em
Paris).
A. companhia Mamby Wilson e C. a , citada por Pelouze
a pag. 24, Apêndice, vende, como as outras companhias de
Paris, o seu gaz ao preço de seis e meio e sete centésimos por
bico por hora. Estes sete centésimos ao cambio de trezentos e
cincoenta e cinco réis por franco, correspondente ao cambio Inglez
de vinte sete dinheiros por mil réis, valem quasi vinte cinco
réis por bico por hora.
Mas seis e meio centésimos que se pagão em algumas localidades de Paris só montão a vinte e três réis e meio. Seja
pois vinte e quatro réis o termo médio pago em Paris, pois o
que se paga a quatro e cinco centésimos são bicos excepcionaes,
fora de comparação, de pouca luz, próprios somente de certas
localidades, e que se pagão por medida de capacidade do gaz
consumido.
Procurando além destas, outras informações em direitura,
como em outro parecer o Relator da Secção declarou ser conveniente , elle acha-se hoje habilitado para as apresentar competentes.
Em data de 30 de Julho do corrente ahno o Engenheiro
Smith declara pela carta junta , que o preço do gaz em Londres
era actualmente a mais de meio dinheiro por bico por hora.
Suppondo-se dois terços de dinheiro ao cambio de vinte e
sete, teremos pouco mais ou menos vinte e quatro réis por bico
por hora, o que concorda perfeitamente com, o que diz Pelouze.
Outro eminente Engenheiro Francez, Mr. Sauvage, Director do caminho .de ferro de Paris a Lyon, menciona na sua
carta de 30 do dito mez que o gaz em Paris vale 7 -,'„ centésimos , isto he de vinte cinco a vinte seis réis. /
Eis o resumo de todas estas informações.^
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Pedem Sodré 63 réis por bico por hora.
»
Dreyfus 61 °- réis. » »
»
Dumas diz que em Paris devo-se pagar 28 i réis; Mamby
Wilson e C.a o vendem como os outros fabricantes em Paris
a 24 até 25 réis; o Engenheiro Smitti o cota em Londres a .24
réis; o Engenheiro Sauvage em Paris a 26 réis.
A. Milliot e C.a pedem no Rio de Janeiro 30 réis.
Passa a Secção a analysar tão rigorosamente quanto he possível os diversos motivos que podem autorisar a pagar-se o gaz
mais caro aqui do que se paga na Europa.
Alli as Companhias fabricão o gaz e o trazem ás ruas; todas
as dcspezas subsequentes de acender, vigiar, e apagar os lampeões, e dos apparelhos são feitos á custa dos consumidores quer
públicos quer particulares. Esta m5o d'obra e esse serviço são
pagos em França pelas Municipalidades, em Londres e Inglaterra pelas Autoridades parochiaes.
A. Millet e G. a , altendendo sem duvida aos embaraços, e ao
máo serviço corn que terião de lutar, se se empregassem serventes corno os da nossa actual illuminação publica, e se estes
não fossem pagos pela companhia , e não estivessem sob seu
mando, encarregão-se desta despeza pelo preço pedido na proposta. He este por tanto hum motivo de augmcnto sobre os
preços da Europa, onde não ha este gasto para as companhias.
Para tornar mais palpável este motivo de encarccimcnto no
preço pedido, pondera a SecçSo, que hum homem cuidando
mesmo de trinta lampeOes (temos hoje três homens para quarenta
lampeões, e estes custão cincoenta c quatro mil réis) e este
homem custando quinze rnil réis por mez, importa só esta despeza por mez quinhentos réis por larnpeão , ou mais de três
réis por hora se se acenderem somente cento e cincoenta horas.
Se porém, como talvez virá a acontecer, se prolongar o tempo
da illuminação a mais alguns dias de lua fraca, ou comopbrtoda
a parte da Europa, até ao mez completo, então esta proporção
de despeza poderá diminuir hum pouco, mas pareceque<sempre
virá a companhia a despender nesta hypothese ao menos dois
réis por bico por hora, o que então reduziria o preço que pedem a vinte e oito réis.
Outro motivo de augmento do preço possível no Rio de Janeiro he o alto prêmio do dinheiro.
Nas cartas dos dois citados Engenheiros achao-se dados para
se poderem avaliar os capitães necessários á empreza.
Diz Smith, que em Londres huma fabrica para nove mil bicos necçssita de trinta mil Libras (mais ou menos duzentos e
oitenta contos de réis), e para quarenta c cinco mil metros de
canalisação a oito shellings e dez dinheiros ô metro (isto he a
quatro mil réis o metro} mais cento e oitenta contos de réis,
ou em tudo quatrocentos e sessenta contos de réis ao cambio
de vinte sete dinheiros.
Sauvage confirma, estes dados com muito pouca diflercnça.

Suppondo o juro do dinheiro a quatro porcento na Europa
e a oito por cento entre nós, o excesso de despeza será de dezoito até dezenove contos somente com o juro do dinheiro.
DizPeckston, a paginas 66, que cento e trinta e quatro mil
bicos exigem cento e oitenta mil toneladas de carvão; serão
pois necessárias mil e duzentas toneladas de carvão para o costeio dos nove mil bicos.
'O carvão custa na Inglaterra, mais ou menos, dezesete shillings a tonelada de setenta arrobas, isto he sete mil e quinhentos réis. Entre nós custa o carvão doze até treze mil réis
a tonelada de cincoenta e quatro arrobas, istohe, pouco mais
.ou menos o dobro do preço da Inglaterra. Só esta diílerença
de despendio importará para a companhia no Rio de Janeiro
oitenta contos de réis annuaes.
Temos pois para nove mil bicos em juros do
dinheiro
20.000$000
Em diflerença do preço no carvão
SO.OOOíjQOO
Total a despender mais no Rio de Janeiro.... 100.000?j>000
E além disto, a mais subida mão d'obra, passagens, &c.
Suppondo que os 9.000 bicos produzão para a companhia
no Rio de Janeiro trinta e cinco mil réis cada n u m , terão
«s empresários hum producto bruto de tresentos e vinte contos; mas o producto liquido será modificado pela despeza acima
de cem contos, ou trinta por cento.
Sendo pois vinte e quatro réis o termo médio por bico
por hora em Paris, ajuntando-se-lhe trinta por cento teríamos
trinta e hum réis e mais huma fracção por preço resultante
pagavcl no Rio de Janeiro, aos quaes ajuntando dois réis mencionados para despezas de acender, vigiar, alimpar, &c., teríamos hum preço definitivo de trinta e três réis por bico por
hora.
Todavia, a Secção considera que, attentos os melhoramentos actuaes e prováveis na producção do gaz, industria esta
muito em progresso, deixa de ser rigorosamente exacta a asserção de Dumas, que vinte e oito réis e meio sejão necessários,
pois existem seis companhias qne trabalhão regularmente, c ha
annos, a vinte e quatro réis.
E pesando ella bem outros lucros que a companhia pôde
tirar dos diversos productos do carvão, chegou a persuadir-se
que o preço de vinte e nove réis, ou quando muito de trinta
réis, he bastante para proteger os interesses dos consumidores
e segurar com equidade a remuneração da companhia empresaria.
Para fundamentar ainda mais a sua opinião, e antes de
findar este Artigo, crê a Secção conveniente lembrar aqui o
que propoz o Relator em outro seu parecer do mez de Julho deste
anno sobre a mesma matéria da illuminação por gaz.
O Contador da Gamara Municipal informa que os lampeões
públicos conservão-sc acesos mil seiscentos sessenta e nove horas
por anno, isto he, cento c quarenta horas por mez. O orça-
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mento de 1849— 30 accusa cento e treze contos e seis mil cento
e sessenta réis como gasto total de mil oitocentos noventa e
hum lampeões. Repartida esta quantia por mil oitocentos noventa e hum, temos cincoenta e sete mil setecentos e sessenta
réis de custo annual por cada hum, e por mez quatro mil novecentos e oitenta réis, os quaes repartidos por cento e quarenta
horas fazem montar a mais de trinta e cinco réis e meio por hora
a despeza actual de cada lampeSo de azeite.
Mas admittindo cento e cincoenta horas, como dizem algumas outras informações, gastamos hoje por bico por hora trinta
e três réis e hum quinto.
A. Milliet e C.a pedem trinta réis. Paga pois o Governo
no primeiro caso quinze e meio por cento mais, e no segundo
caso dez e dois terços por cento mais do que pedem A. Milliet
e C." para a illuminação por gaz.
Quanto ao terceiro pedido (o que trata do perímetro dentro
do qual os empresários se obrigão ao encanamento do gaz) nota
a SecçSo que os subúrbios da Gloria, do Flamengo, e do Catete não se achão incluídos. Estes bairros são habitados geralmente por pessoas abastadas, para quem he menos penoso algum augmento do preço, e que para obterem as vantagens da
luz do gaz se sujeitarião, pensa a Secção, a paga-la por hum
pouco mais do preço estabelecido para a Cidade. Seria pois conveniente que se estipulasse algum augmento de preço nessas
localidades, a fim de se canalisar o gaz até a ponte do Catete...
Conforme. — Josino do Nascimento Silva.

Contrato da illuminação por gaz feito entre o Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios da Justiça e Ireneo Evangelista
de Sousa.
Aos onze dias do mez de Março do anno de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos cincoenta e hum , perante o
Excellentissimo Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da
Justiça, o Conselheiro Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso
Câmara , compareceo Ircneo Evangelista de Sousa , justo e contractado para tomar a seu cargo a illumininação por gaz de
huma parte desta Cidade do Rio de Janeiro com as seguintes
condições
:
l.a Ireneo Evangelista de Sousa obriga-se a illuminar a Cidade do Rio de Janeiro nos bairros comprehendidos no perímetro abaixo declarado: desde o Rotafogo, seguindo pelo
Caminho Novo , rua do Catete, largo do Valdetaro, cães da
Gloria, rua da Lapa, largo do mesmo nome, rua do Passeio,
largo da Ajuda, rua e praia de Santa Luzia, largo da Mizericordia, rua do mesmo nome, largo do Paço, rua Direita,
rua de Bragança, rua de São Bento, Prainha , rua de São
Francisco da Prainha até a rua da Imperatriz, e todas as ruas
e travessas que estiverem comprehendidas entre a linha que
fica lançada e a praia do mar inclusive; seguindo daquella
esquina pela rua da Imperatriz até a rua da Princeza de Vallongo , passando por detraz do Quartel do Campo da Acclamação, dirigindo-se dahi a sahir ao Rocio da Cidade Nova,
seguindo depois pela rua Formosa , rua de Matacavallos, rua
de Santa Theresa até a rua da Lapa, ficando por tanto comprehendidas todas as ruas e praças circumscriptas pelo perímetro acima traçado.
2." Obriga-se a estabelecer huma ou mais offlcinas,
que forem necessárias para a producção do gaz, em lugares
approvados pelo Governo. Entender-se-ha com o mesmo Governo
a respeito do numero e collocação dos gazometros subsidiários,
que forem necessários estabelecer pelo interior da Cidade.
3.a Os edifícios onde se estabelecerem estas officinas e estes gazometros serão de construcção mui ligeira, permittindo a maior
facilidade á entrada do ar, e sabida a qualquer gaz , que se
desprenda
do seu interior.
4.a Obriga-se a estabelecer á sua custa a canalisação geral
para o gaz , incluindo os tubos de derivação para os bicos, assim
como os lampeões, que serão do modelo em uso nas principaes
cidades da Europa, e que será submettido ao exame e approvação
do Governo, bem como fornecerá candelabros de modelo igualmente approvado pelo Governo para serem collocados no largo do
Paço, Campo da Acclamação , nos dous Rocios , largo de Moura,
de São Francisco de Paula, da Lapa, do Valdetaro, e do Machado , e onde mais o Governo julgar conveniente. Os tubos
da canalisação geral serão de ferro parafusados entre si e perfei-
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tamcnlc unidos: os tubos de derivação , isto he , destinados a
alimentar os combustores .poderão ser de chumbo.
5.a Os combustores da HluminaçSo das ruas fornecerão huma
luz equivalente a seis velas de cera de seis em libra. Por esta
expressão entende o Governo que cada combustor dará huma luz
superior a dos combustores de Londres e nunca inferior a dos
de Manchester, e neste mesmo sentido se obriga o empresário.
Os candelabros das praças fornecerão a quantidade de luz que o
Governo determinar.
Passados seis mezes depois de estabelecida a illumi nação
por gaz, ou seja cm toda a extensão designada na condição primeira , ou soja cm qualquer parte delia, o Governo de accordo
com o empresário marcará a pressão e densidade do gaz c a altura
da chamma nos combustores e candelabros.
6.a O Governo marcará a distancia em que devem ser colloeados os combustores nas ruas e os candelabros nas praças.
í.a A canalisação será assente em huma profundidade de dois
a quatro pés abaixo do pavimento das ruas, e seguirão, salvo
obstáculo maior, sempre que for possível, a direcção das ruas
e praças publicas, evitando, quanto ser possa, atravessar por
baixo de edifícios. Esta canalisação será -munida de chaves de communic.açSo collocadas nos seguintes pontos: á sahidâ de cada gazometro,
no começo de cada divisão, e de cada subdivisão ; e- no começo
de cada tubo de derivação destinado a alimentar qualquer combustor. Além destas chaves da canalisação geral haverá huma para
cada combustor destinado a funccionar no interior de qualquer
edifício publico ou particular, collocado o mais perto possível
do mesmo combustor.
8<a Quando a canalisação houver de passar por baixo de qualquer edifício, será assente em hum leito oco, fechado por abobada , construído de tijolo ou de pedra, com duas aberturas,
huma no ponto em que encontra o edifício, e outra no ponto cm
que o deixa, communicando as ditas aberturas livremente com
o ara atmospherico.
9. As horas de acender c apagar os combustores c os candelabros públicos serão mareadas por huma tabeliã feita pelo Governo no começo de cada anno, a qual regulará por todo csscanno.
10.a As chaves de cornmúnicação do tubo principal, c suas
divisões, subdivisões e derivações, serão abertas impretcrivelmcnte
só nas horas de se ellbctuar a illuininaçãó, e impreterivelmente
fechadas na occasião de se apagarem as luzes dos combustores;.
11.* O serviço de acender os combustores deverá começar
com antecedência tal, que os mais distantes dos respectivos gazometros estejSo effectivarncnte acesos, senão na hora marcada,
nunca mais de hum quarto de hora além delia. O serviço de
apagar se fará na ordem dos mais distantes para os mais próximosa dos respectivos gazometros.
i
<• 12. No principio 'do cada me/ o empresário ' submeltorn ao
conhecimento do Governo o itinerário dos acendedores dos com-
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bustores, ficando ao Governo o direito de prescrever as mudanças
que julgar convenientes a tal respeito.
13.a Os combustores serão inflammados immediatamente que
se abrirem as chaves de communicação em o lapso de tempo
aqui declarado, a saber: os combustores da illuminação das ruas
e praças no lapso de tempo de três minutos no máximo; os de
uso particular pelos particulares no lapso de hum minuto depois
que abrirem as chaves especiaes do combustor. O empresário
dará aos particulares, no acto de contractar com elles o fornecimento de luz de gaz, esta advertência por escripto , e a falta
de sua observância isentará o empresário da obrigação de qualquer obrigação por prejuízos que dahi possão provir.
l k." No caso de contracto com particulares, e que estes
tenhão Se conservar acesos seus combustores fora das horas
da ilkuntíação publica , o empresário poderá conservar abertas
todas as duives de communicação da canalisação geral , e suas
divisões o subdivisões até o ultimo orifício inclusive daquellas derivaçõas
destinadas a taes particulares.
15.a Será o empresário obrigado a pôr até dois acendedores
á disposição dos Inspectores encarregados pelo Governo de vigiar sobre a illuminação a noite , ou durante o dia. Estes
acendedores serão providos de huma lanterna, chaves de torneiras e mais objectos necessários ao serviço de ronda, ou inspecção , sendo estes objectos guardados em lugar designado pelo
Governo.
16." Depois de assentada a qualidade e natureza dos combustores, para levar a effeito a illuminação publica, o empresário depositará nas mãos do Governo hum modelo de cada
hum dos combustores, e sem prévio consentimento do Governo
não poderá altera-los de modo algum. Estes modelos dos combustores serão convenientemente conservados e guardados na
Secretaria da Policia em hum cofre de duas chaves , huma
das quaes ficará em poder da Autoridade Policial , e a outra
será aentregue ao empresário.
17. A pressão supportada pelo gaz será a que estabelecerem
os dados scientificos (segundo a natureza do gaz empregado),
indicada por manometros ou outros instrumentos que possáo
ser inspeccionados pela Autoridade, marcando-se os limites
(máximo e mínimo) entre os quaes deve necessariamente con*
servar-se. Estes manometros serão estabelecidos nos gazometros,
e em os pontos do trajecto da canalisação , que o Governo determinar
, em distancias razoáveis.
18.a Huma vez estabelecida a illuminação em regular andamento , o Governo marcará o mínimo de gaz, que deve
ser fornecido por cada combustor em hum tempo dado , e
em harmonia
com a pressão fixada.
19.a Por cada hora de illuminaçSo de cada hum combustor
de rua, receberá o empresário vinte e sete réis, e pelos combustores das praças em proporção do augmento da luz dos can-
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delabros. Este preço será sempre calculado pelo actual padrão
monetário de quatro mil réis por oitava de ouro de vinte e dous
quilates , e o pagamento se verificará durante os primeiros cinco
dias úteis
de cada mez.
20.a Os particulares pagarão o gaz na mesma proporção em
que paga o Governo, podendo cada particular mandar fazer
os tubos de derivação respectiva por quem lhe convier, devendo porem todos os combustores privados ser fornecidos pelo
empresário , segundo o modelo, que convencionarem r e pelo
preço do seu importe aqui.
21.a Os machinismos , utensis' e apparelhos da& officinas , e
bem assim a matéria prima para a producção do gaz, serão importados livres de direitos, demonstrando o empresário perante
o Tribunal do Thesouro a quantidade de que carece annualmente ; assim como serão também importados livres de direitos
os tubos combustores, e apparelhos de distribuição de gaz até
a quantidade precisa para tornar effectiva a illuminação publica. O empresário sujeita-se ás determinações estabelecidas
ou que se estabelecerem em Leis ou Regulamentos para a boa
íiscalisação dos despachos.
22.a O empresário extrahirá o gaz das substancias que recotmnenda o estado actual da sciencia , para se obter huma
luz brilhante, serena e inoíTensiva, e verificando-se no período
da duração deste contracto, aperfeiçoamento, ou descoberta
«cientifica de outro agente productor de luz , de que possa resultar melhoramento notável no desempenho deste serviço, poderá o empresário lançar mão delle, obtendo prévio consentimento do Governo.
23.a Sc na preparação do gaz adoptar o empresário o emprego de óleos, que possão ser substituídos pelo óleo de mamona , o empresário, mediante novas convenções razoáveis com
o Governo o adoptará.
24.a Em caso de acontecimentos imprevistos, poderá a il-luminação soffrer em sua duração as alterações que as circumstancias exigirem , e o empresário deverá executar com urgência .as ordens que a este respeito baixarem do Governo , não
podendo exigir outra nem maior indemnisação do que a resultante da maior duração da illuminação, na proporção da condição décima nona.
25.a O empresário he obrigado a conservar no maior asseio
os apparelhos da illuminação , e collocar em cada larnpeão huma
chapa .de fácil inspecção, a qual indique o respectivo numero ,
e offereça sempre visível a numeração estabelecida.
26.a Se o empresário deixar de cumprir pontualmente as
condições a que se obriga, incorrerá nas seguintes multas:
l.1 Todas as vezes que a chamma dos combustores não corresponda á condição estipulada (quinta) pagará huma multa de
tresentos
e vinte réis por cada chamma deficiente.
,2.a Não estando illuminada a Cidade no tempo marcado pelo.
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Governo com a condição explicativa (nona), pagará huma multa
de cento c sessenta réis por cada meia hora de demora, que
tenha occorrido em acender vinte ou mais combustores seguidos.
Esta multa será apenas de metade desta quantia, se a demora
tiver lugar em dois ou mais combustores consecutivos até o numero de vinte , e de hum quarto dessa quantia se a falta se
der aem combustores isolados.
3. Nas mesmas multas incorrerá o empresário todas as vezes
que , durante o tempo da effectividade da illuminação, estiverem apagados vinte ou mais combustores seguidos, isto he,
pagará a multa de cento e sessenta róis por cada meia hora,
que estejão apagados no tempo em que dcvião estar acesos,
sendo somente de oitenta réis a multa se os combustores apagados forem dois ou mais contíguos até o nnmero de vinte, e
somente de quarenta réis se a falta se der em combustores isoíados.
Fica entendido que a multa, qualquer que seja, deve ser
paga por cada combustor. Para a applicação das multas contarse-hão os combustores conjunctamente com os candelabros.
27." Se durante o tempo deste contracto houver de ser alterado o nivelamento da Cidade, ou calçamento das ruas, de
fôrma que se torne necessário deslocar o encanamento será isto
feito a cxpensas do Governo.
28.a Este contracto terá vigor pelo espaço de vinte e cinco
annos, durante os quaes a ninguém mais será permittido illuminar a gaz as ruas, e edifícios públicos e casas particulares,
dentro do espaço marcado na condição primeira, não podendo
ser este contracto rescindido durante este período, salvo os
casos previstos nas condições trinta e huma e trinta e duas.
29.a O privilegio concedido ao empresário pelo presente contracto, não poderá, sem consentimento do Governo, ser transferido por modo algum a qualquer pessoa, excepto a seus herdeiros forçados, sendo o empresário, no caso de organisar para
este fim huma companhia, o único representante responsável a
quem pertenção os direitos e obrigações aqui estipulados.
30.a Findos os vinte e cinco annos, se o Governo não renovar o contracto, pagará o valor do material da empresa, segundo a avaliação feita por avaliadores, por elle exclusivamente
nomeados.
31.a O empresário obriga-se a realisar a illuminação a gaz
no período de quatro annos, contados da data da assignatura
deste contracto: se porém, findo o primeiro anno, nenhuma
obra estiver começada e em regular andamento, o Governo rescindirá o contracto ipso facto, sem que o empresário tenha direito de fazer qualquer reclamação por semelhante motivo, ficando ainda obrigado a pagar ao Governo huma multa de sete
contos de réis. O mesmo acontecerá, se no fim de dous annos
não estiver effectivamente illuminada pelo menos hum terço do
espaço mencionado na condição primeira.
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32.* Se a illuminação deixar de effectuar-se, por não haver
o empresário, com a devida antecedência, provido o estabelecimento dos materiaes necessários, pagará elle huma multa de
cinco contos de réis, além das despezas que se fizerem para eflectuar-se a illuminação. Em caso de reincidência poderá o Go-;
verno, além desta multa, rescindir o contracto, salvo o caso
de força maior, independente da vontade do empresário.
Esta e outra qualquer questão que se suscite na execução
deste contrato será julgada pelo Governo com recurso para o
Conselho d'Estado.
E por se acharem estas condições conforme com o que se
havia ajustado e estipulado, obrigou-se o dito Exm. Ministro e
Secretario d'Estado dos Negócios da Justiça, Conselheiro Eusebio
de Queiroz Coitinho Mattoso Gamara, por parte do Governo Imperial , e Ireneo Evangelista de Sousa por sua pessoa e bens ao
cumprimento deste contracto, em todas as suas cláusulas e condições, e assignárão ambos. E eu Josino do Nascimento Silva,
Oficial Maior da Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça,
o escrevi.—Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Gamara.— Ireneo
Evangelista de Sousa.
Addendo. A condição trinta e huma, quanto ao tempo
dentro do qual deverá estar illuminado o terço do perímetro contractado, poderá ser alterada nesta parte dentro de seis mczes,
contados da data do contracto, e a alteração, que a esse respeito
se fizer, valerá como se estivesse especificada mente inserida no
mesmo contracto.
Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça em 11 de Março
de 1851. —Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Gamara.—Ireneo
Eyangelista de Sousa.—Conforme.—Josino do Nascimento Silva.

