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Tenho pela segunda vez a satisfação de apresentarvos o Relatório da Repartição a meu cargo; e não querendo abusar da vossa indulgência serei tão breve quanto
o possa permittir a importância e natureza dos objectos
sobre que tenho de fallar-vos.
FAMÍLIA IMPERIAL,

Coube este anno á Província do Rio de Janeiro a
subida honra de ser visitada por Sua Magestade o Imperador. Em todos os lugares desde a Cidade de Campos
até a de Nicterohy Recebeo o Mesmo Augusto Senhor as
mais vivas demonstrações do amor e lealdade de seus subditos ; e ao enthusiasmo com que estes disputarão entre
si a gloria de avantajar-se em patentear seu regosijo ,
Magnânimo correspondeo o Monarcha nos benefícios, com
que foi em toda a parte assignalada a Sua Imperial Presença , e na bondade e paternal amor com que a todos
afolheo.
O feliz consórcio de Sua Alteza Imperial a Senhora
D. Januaria com o Sereníssimo Príncipe o Senhor D.
Luiz Conde d'Aquila foi de novo abençoado com o nascimento da Sereníssima Princeza a Senhora D. Maria Isabel Lcopoldina ; e competindo á Augusta Recém-nascida
Imma Peijsão alimentaria , que na fôrma do Artigo 5.'
do Tratado de Matrimônio de Seus Augustos Progenitores
lhe deve ser assignada pela Assembléa Geral Legislativa ,
espera o Governo que tomeis em consideração este objecto.
SECRETARIA DISTADO.

He feito com regularidade, e está em dia o serviço
a cargo desta Repartição , à excepcão somente do registro ,
que soffre algum atrazo, todo devido á affiuencia de negócios , cuja prompta expedição e registro não pôde simultaneamente fazer-se com o pessoal existente.
PRESIDÊNCIAS PROVINCIAES.

Tem o Governo providenciado sobre o asseio c mobilia dos Palácios das Prssidencias pela maneira compa"
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tive! com os meios para esse íim consignados. O Presidente da Província do Piauhy tem por vezes representado sobre a necessidade de hum edificio próprio , para
servir de Palácio; e havendo agora opporlunidade de comprar-se por nove contos de róis hum prédio , cuja construccão, segundo informa o actual Presidente , importou em quatorze contos , e que por sua localidade e dimensões reúne todas as condições , que poderião exigirse em hum edifício destinado a servir de residência á primeira Autoridade da Província; tendo alam disto as melhores proporções para o arranjo da respectiva Secretaria,
muito conviria que fosse o Governo habilitado para rcalisar esta compra, com a qual cessaria o aluguel da casa,
que actualmente serve de Palácio. Releva porém informar-vos que o prédio de que se trata necessita de alguns
reparos , que são orçados em 1.830$ ; e que a Proprietária delle , além de dever á Fazenda Publica a quantia de 3G9$352 , que se deverá encontrar 110 preço da
venda j quando esía se verifique, não duvida receber em
pagamento no valor.de 800$ , por que foi comprada ,
a casa térrea que outr'ora servi o de Palácio.
LEI REGULAMEJJTAK DAS ELEIÇÕES.

Em observância ao disposto no Artigo 120 da Lei
N.° 387 de 19 de Agosto de 18A6 vos apresento appensa a este Relatório a collecção das Decisões dadas pelo
Governo sobre as duvidas , que até aqui tem occorrido
na execução da mesma Lei. Tantas forão cilas , tal he
a gravidade de algumas, e tão transcendente o objecto em
si mesmo , que eu não posso furtar-me ao dever de solicitar do vosso patriotismo a prompta revisão desta Lei,
ou ao menos que concedaes ao Governo a faculdade de
colligir em hum só Acto , como parte integrante delia as
mencionadas Decisões , huma vez que vos pareção acertadas. He talvez este o único meio eíficaz de salvar a
Lei Regulamentar das Eleições do .cahos e confusão, em
que desgraçadamente existem todas as nossas Leis civis ;
e obvias são as vantagens desta, ou d'outrâ equivalente
providencia , que facilite e vulgarise o conhecimento tias
disposições relativas ao exercício do mais importante direito do cidadão. D'outro modo espalhados aqui e alli
pelos diversos volumes da nossa Legislação os preceitos
que regulão o processo eleitoral , necessariamente serão

esquecidos , e hum pouco mais tarde inteiramente ignorados pelas próprias Autoridades , a quem toca de mais
perto a sua execução.
ARCHIVO

PUBUCO.

A utilidade deste Estabelecimento se torna cada dia
mais sensível á medida que a experiência demonstra que
sem elle ficaremos privados de documentos da maior importância. He disto exemplo o que acaba de verificar-se
com os que existião nos Archivos dos cxtinctos Tribunaes
do Desembargo do Paço , e Mesa da Consciência e Ordens que , á requisição do Dircctor do Estabelecimento de
que trato, forão a elle recolhidos: tantas folhas faltavão
em alguns , e tal era o estrago produzido pelo bicho em
alguns outros , que os torna inteiramente inúteis ; mas
ainda assim grande he o numero dos que se aproveitarão.
Segundo os mappas apresentados pelo respectivo Dircctor
entrarão para o Archivo Publico durante o anno passado 29.120 documentos,, dos quaes 11.865 pertencem á
extincta Mesa da Consciência e Ordens; 486 são Actos
dos Podercs Legislativo e Executivo „ e 17.069 pertencem
ao extincto Desembargo do Paço , que do anno anterior
tinhão ficado por classificar , e cuja totalidade he de
38.099. Maior seria o nuirero dos papeis arrecadados
se a Commissão de Empregados do Archivo incumbida
de examinar e relacionar os que para alli devem ser transferidos das diversas Secretarias d'Eslado, não fosse disírahida desse trabalho , segundo informa o Director , para
coadjuvar os demais Empregados no arranjo e classificação
dos papeis pertencentes aos dois extinctos Tribunaes de
que acabo de fallar ; e com quanto não estejão ainda perfeitamente classificados , o facto de estarem hoje a bom
recado hc já em si de incontestável vantagem.
Pela Lei d'0rçamento , que actualmente rege , soffreo
este Estabelecimento hurna reducção na quantia , que lhe
foi votada pela Lei N.° 369 de 18 de Setembro de 1845 :
reconhecendo porém o Governo que causas estranhas ao
objecto derão lugar a essa reducção , rccorreo á consignação das eventuaes, a fim de prefazer a gratificação ,
de que já se achavão de posse os Empregados do Archivo
Publico. Isto serve para provar a necessidade de hum
Acto Legislativo, que dê a este Estabelecimento huma exis-
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teneia permanente, fixando o numero e vencimentos de seus
Empregados.
1NSTRUCÇÃO PUBLICA.

Os mappas de N." l a 9 vos instruirão do resultado
dos trabalhos lectivos durante o anno findo nos diversos
Estabelecimentos litterarios subordinados ao Ministério a
meu cargo.
Nos Cursos Jurídicos de S. Paulo e Olinda longe está
de ser satisfactorio o estado do ensino. A suma indulgência de alguns Lentes confere não raras vezes á ignorância , e á inércia o prêmio só devido ao talento e á applicação. Os Professores das aulas menores, além desta censura incorrem n'outra inda mais grave : explicão alguns
delles os pontos aos próprios estudantes, a quem tem de
examinar, havendo-lhes particularmente ensinado por alguns mczes matérias, que mal podem aprender-se em todo
num anno. Em Olinda he ainda maior o escândalo: Lente
já houve qne no anno não foi ;'i sua Cadeira mais de
vinte ou trinta vezes, pretextando moléstia., que aliás o
não impedio. de se occupar d'outros negócios; e d'entre
os Professores do Collegio das Artes taes ha, que dando
parte de impedidos para irem ás aulas, ensinão em suas
casas, e têm-se animado a annunciar nos periódicos que
dão lições particulares das mesmas matérias , que são obrigados a professar publica, e gratuitamente. Com taes
exemplos não era de esperar que os estudantes fossem
submissos ás Leis, respeitadores dos Lentes, e applicados
ao estudo; e se bem que de S. Paulo raros factos de irreverência aos Lentes, ou infracção dos Estatutos tenhão
chegado ao conhecimento do Governo, não acontece outro
tanto em Olinda, onde por vezes se tem queixado diversos Directores dos estudantes: ainda no anno lectivo findo
tão desordenado e revoltante foi alli o comportamento de
alguns, que forcou o Director a solicitar autorisação para
os não matricular no segundo anno, a qual por exorbitante lhe foi negada; mas para não deixar inteiramente
impune tão desregrado proceder, se lhe ordenou que enviasse á Secretaria de Estado dos Negócios do Império huma relação nominal dos indicados Estudantes ; e que o
mesmo praticasse no futuro a respeito de quaesquer outros cm idênticas circunstancias, a fim de que inteirado
a todo o tempo o Governo du má conducta delles, os não

empregue depois de formados, sem que tenhão produzido
exuberantes provas de emenda. He este o unico correclivo,
que ao mal podia applicar-se, em vista dos actuaes Estatutos, que, como ponderão os Directores, são a causa
essencial de tão reiterados abusos. Não estão nelles bem
extremadas as funccões dos mesmos Directores e das Congregações , nem a acção dos primeiros he assás eíficaz
ainda nas medidas, para as quaes a Lei os investio da
precisa autoridade; he pois urgente a sua reforma, a fim
de regular melhor a Policia dos Cursos Jurídicos, conciliando justa, doce, e paternal severidade com os princípios do Governo Constitucional, que nos rege., Resentem-se aquellcs Estatutos da época de inquietação e desordem, em que forão concebidos e sanccionados, e não pouco devia ter concorrido a tornal-os defeituosos o interesse dos Lentes, que os organisárão, altenta a diíficuldade
de fazer alguém imparcial justiça a si próprio. Espera
por tanto o Governo que dignando-vos de tomar este
objecto na seria consideração , que merece, o autoriseis
a expedir os necessários Regulamentos, para qne se consiga manter nos Cursos Jurídicos a mais exacta observância da disciplina litteraria; e deste modo se obtenha o
desejado aproveitamento da mocidade, fazendo que por
sua applicação e bons costumes se torne digna dos altos
Empregos, a que pôde ser elevada.
A obra, que se mandou fazer no Palácio dos antigos Governadores, a fim de ser para alli transferido o>
Curso Jurídico de Olinda, não está ainda concluída, tendo-se com ella despendido trinta contos de réis: acha-se
coberta , e travejada ; tem parte das portas e janellas assentadas, e a sala destinada para os actos soalhada.
Segundo informa o Administrador da mesma obra a sua
conclusão terá ainda de custar cerca de quinze contos de
réis, já porque tem subido qnasi ao dobro o preço de
algumas madeiras, já porque, em vez de reparos teve em
grande parte de fazer-se hum novo edifício, attento o estado de ruína do antigo, que foi mister demolir.
Duas mui urgentes necessidades experimenta a Escola
de Medicina desta Corte, a de hum edifício com as accommodações, que requer cada huma das variadas matérias,
que alli se ensinão, e da definitiva approvação de seus
Estatutos. Quanto á primeira só tenho de accrescentar ao
que vos foi ponderado nos dois últimos Relatórios, que
na absoluta falta de edifício para onde pudesse transfe-
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rir-se a Escola, mandou o Governo examinar se ao menos
se encontraria algum terreno apropriado para huma nova
construccão; c achando-se na Praia de Santa Luzia espaço sufficiente, e vantajosamente collocado por sua contiguidadc ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia, circunstancia de grande auxilio para o ensino da Clinica,
e da Anatomia , fez levantar a Planta do novo edilicio,
cuja despeza está orçada em lis. 242.724^5120. Avultada
parece á primeira vista esta despeza; ser-vos-ha porém
apresentada a respectiva Planta e Orçamento, com o llelatorio da Commissão a quem foi commettido este objecto,
e então reconhccercis que não he ella excessiva, attenta
a natureza do edifício, o fim a que he destinado, e as
vantagens de sua construccão. De mais, não pôde huma
obra destas emprehender-se, e concluir-se em hum só anno;
bastaria por tanto huma consignação annual de 40, ou 50
contos de réis, e, dentro de poucos annos, teria a Capital do Império hum edifício digno delia; e a Escola de
Medicina ver-se-ia livre de hum dos maiores embaraços,
que actualmente se oppõe ao progresso e aperfeiçoamento
do ensino. Pelo que diz respeito aos Estatutos pondera
o Dircctor, que medidas provisórias, incompletas, e algumas mesmo incoherentes constituem actualmente o regimen administrativo, econômico e disciplinar da Escola;
e pois que com as providencias consignadas nos novos Estatutos já por vós approvados, e que hoje pendem de
discussão no Senado se removem todos esses inconvenientes, eu não posso deixar de fazer votos, para que se
apresse e ultime a sua discussão. A's duas expostas mui
urgentes necessidades outras se aggregão, que devo também submetter á vossa illustrada consideração: os Gabinetes Cirúrgicos estão inteiramente desprovidos dos instrumentos indispensáveis para os diversos gêneros de disseccões; precisão renovar-se as substancias do Gabinete de
Matéria medica; convém que se completem varias obras
de Medicina, cujos últimos volumes se imprimirão depois
da compra dos primeiros; e que finalmente se habilite a
Escola para poder adquirir as novas obras, que se forem
publicando a respeito da sciencia, único meio de poder
acompanhar os progressos desta. Terminando esta parte
do presente artigo, he-me muito lisongeiro ter de communicar-vos que o Doutor Henrique Cootz acaba de mimosear a Escola com huma grande porção de livros em

l
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Inglez, hum esqueleto humano articulado, e huma caixa
de instrumentos microscópicos.
Passando a tratar da Escola de Medicina da Bahia,
tenho de trazer ao vosso conhecimento que ainda se resente alli o estudo da falta de hum horto botânico, mas
que muito tem ganho o ensino das matérias cirúrgicas com
a acquisição de huma collecção completa de instrumentos
para todas as operações, devida ao ex-Presidente daquella
Província o Tenente General Francisco José de Sousa Soares de Andréa, que tendo-a mandado vir por conta dos
cofres Provinciaes, attenta a falta, que de taes instrumentos sentia a Província, entendeo que a ninguém melhor, e com mais proveito podia ser confiada a guarda
delles do que á Escola de Medicina: não são pois propriedade da Escola, mas foi-lhe permittido o seu uso;
e ficando assim remediada esta falta, ordenou o Governo,
a pedido da Faculdade, que a quantia de dois contos de
réis consignada para a compra de taes instrumentos, e dos
de physicaj fosse exclusivamente applicada á destes últimos.
A inteira falta, que delles sentia a Escola, e a escassez
da consignação , são motivos sufficientes para que eu não
possa deixar de interessar o vosso zelo em favor deste
Estabelecimento, a fim de que o habiliteis com novos recursos para que possa ir completando o seu Gabinete de
Physica.
Foi inspeccionado o Collegio de Pedro Segundo por
dous Commissarios do Governo , na fôrma do Artigo 136
dos respectivos Estatutos ; e parecendo que algumas alterações se tornavão necessárias no plano de estudos e systema de ensino alli seguido, forão incumbidos os mesmos
Commissarios de organisar esse trabalho, que se acha
submettido ao exame da Secção do Conselho d'Estado dos
Negócios do Império. Entretanto releva informar-vos que
os Estatutos existentes tem sido observados; que os discípulos tem aproveitado ; e que continuão os exercícios ginásticos, depois de três annos e meio de interrupção,
por falta de Mestre, que foi ha pouco nomeado com o
ordenado de 50055 annuaes. Não posso esquivar-me ao
dever de lembrar-vos que o concerto da Igreja he"cada
dia mais urgente, c que muito importa attender ao pedido feito nos precedentes Relatórios de hum Acto Legislativo , que exonere o Collegio do imposto da Décima
de seus prédios, e o absolva do alcance, em que se acha
2

(10 )

(11)

para com a Fazenda Publica pela falta de pagamento dd
mesmo imposto.
Foi reformada a Aula do Commercio pelo Regulamento N.° A56 de 6 de Julho do anuo passado, que inteiramente a desligou da dependência do Tribunal , a que
era d'antes sujeita ; sendo nomeado para inspeccional-a
o Conselbeiro Diogo Soares da Silva de Bivar, que no
desempenho desta Commissão tem satisfatoriamente correspondido ás vistas do Governo. Não estão ainda definitivamente providas as Cadeiras, nem o lugar de Substituto : sendo posta a concurso a do 1.'° anno, não se
mostrarão suflicientcmente habilitados os candidatos, que
a cila se oppuzerão ; e para que se não interrompesse
o curso dos estudos, procedeo o Governo, sobre proposta
do Inspector, â nomeação interina do respectivo Lente ;
continuando a reger a do 2.° anno o mesmo Lente que
antigamente a regia. Adoptarão-se provisoriamente os Compêndios escolhidos pela Congregação ; e forão previamente
examinados nas matérias do Art. li." do Regulamento os
alumnos matriculados. O pouco espaço decorrido depois
da execução desta- reforma não be sufficieute para emittir hum juizo seguro sobre todas- as suas vantagens.,, ou
para assignalar-lhe os defeitos, que só o tempo, e a experiência poderão manifestar ; parece porém fora de duvida que proporcionará ella á nossa mocidade os meios
de adquirir o grão de instrucção indispensável, para que
possa dedicar-se ú carreira do Commercio.
Na Academia das Bellas Artes continuão os estudos
com regularidade; e nas classes de applicação manifestou-se sensível progresso durante o anno íindo^ quer nas
exposições trimensaes quer nos concursos annuaes ; liberalisando a Munificencia Imperial honrosas distincções a
dois Artistas, cujas produccões se íizerão mais notáveis
na ultima exposição geral. Cinco oppositores se inscreverão para o concurso da viagem á Europa; e conferio-se este prêmio ao alumno de Archictectura Francisco
Elidio Panfiro , que foi d'entre elles o que mais se distinguira : elevou-se a 600$ annuaes o vencimento do
Porteiro, e a ZiOO,^ o do seu Ajudante, por achar-se comprehendido este augmcnto na somma votada pelo § 17 do
Art. 2." da vigente Lei do Orçamento: concluio-se a abertura da rua em frente da porta principal da Academia até
a rua da Lampadosa; mas para poder continual-a até ao
largo do Rocio será preciso demolir alguns prédios, cuja

Hidemuisacão tem de montar a Rs. Al:/i§6$>. He em verdade avultada esta despeza, mas sem ella ficará mui incompleto o beneficio começado; e posto que á primeira
vista pareça puramente material o melhoramento resultante
da abertura desta rua , basta para convencer do contrario a simples observação de que não tanto para embellezar
o sitio , e patentear hum bello edifício, que nelle jazia
quasi enterrado, como para tornar mais freqüente o conlacto da Academia com o publico seu seguro e eííicaz patrono, se emprehendco aquella obra. Estabelecimentos
desta ordem não vivem, nem prosperão se não achão no
acolhimento e favor publico a maior das recompensas ;
os applausos merecidos desenvolvem -a -emulação entre os
artistas , e não pôde contestar-se que este nobre sentimento tem sido origem de grandes productos d'arte: cumpre per -tanto alimental-o.
A iiistruccão publica primaria resente-se ainda no
Município da Corte da falta de edifícios apropriados ao
systema de ensino , que deve observar-se nas escolas ;
e da falta da necessária idoneidade em alguns Professores. As aulas publicas avulsas de -instruccão secundaria
continuão sem nenhuma inspeccão; a que sobre ellas exerce
a Municipalidade por seus Fiscaes apenas se limita a verificar a assiduidade dos Professores; e isto não basta.
As escolas e -collegios particulares , de que tanto abunda
esta Cidade, estabelecem-se sem que o saiba a Autoridade Publica ; não se exige de seus Directores nenhuma
prova de habilitação , nem mesmo de moralidade ; e assim
se arvora quem quer Director de hum collegio , sem previa declaração das obrigações a que se compromette, e
sem risco por tanto de lhe ser imposta pena alguma pela
falta de cumprimento de devcres. Obvias são as perniciosas conseqüências deste estado de indifferenca c abandono cm matéria de tanta gravidade; e querendo o Governo providenciar quanto antes sobre tão importante objecto , nomeou huma Commissão de pessoas reconhecidamente habilitadas , c a incumbio de examinar com toda
a urgência o estado tanto das escolas publicas, como dos
collegios c escolas particulares existentes nesta Corte, verificando as matérias, que nellas se ensinão, o systema
por que o fazem , livros de que usão, a moralidade que
se observa , c todas as mais circustancias, que possão
servir a esclarecer o Governo. Acabava de escrever o
que fica dito , quando me foi apresentado o trabalho da
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Commissão, que passo a examinar; e em vista' delle proj
cederá o Governo convenientemente.
Mui poucas acquisições teve a Bibliotheca Publica
durante o anno findo : ellas se reduzirão a diversas publicações periódicas da Inglaterra, e algumas dádivas, en->
tre as quaes se fazem notáveis, pelo primor e riqueza da
edição , os três primeiros volumes das Obras de Frederico
o Grande , offerccidas por S. M. o Rei da Prússia. Continua-se no trabalho de relacionar os livros existentes;
e montou a dez mil o numero dos que se relacionarão
o anuo passado, pertencendo a maior parte delles á classe
dos de Bellas Letras, cujo catalogo está prestes a concluir-se ; c talvez o tivesse já sido se os Empregados in^
cumbidos desse trabalho, além do seu limitado numero,
não fossem de continuo distrahidos por outras occupaeões
não menos importantes. A sorte dos Empregados deste
Estabelecimento hc ainda tal como vos foi descripta no
ultimo Relatório: seus vencimentos são realmente mui
mesquinhos, nem são proporcionados ao trabalho, nem
estão cm relação com os que ultimamente tem sido arbitrados aos Empregados de outras Repartições. Além disto,
he limitadíssimo o numero de 5 serventes, que são os
que ha actualmentCj para cuidarem no asseio e limpeza
dos livros em huma Bibliotheca, que já tem mais de
setenta mil volumes: he indispensável que se consigne
maior quantia para a encadernação de muitas obras, que
não podem sem isso conservar-se; convém que se pró-»
ceda á compra de algumas obras modernas, que aliás se
cncontrão já em muitas livrarias particulares; e finalmente
muito cenviria também que huma providencia legislativa
compellisse os editores desta Capital a depositarem na Bi-«
bliotheca Publica hum exemplar de cada huma das obras,
que imprimissem ; esta providencia traria a vantagem de
vulgarisar mais os nossos impressos, e a de conseguir
que sejão por longos annos conservados, o que será de
grande auxilio para os futuros escriptores da nossa his-i
toria, a quem esses documentos servirão de craveira,
por que possão graduar o estado da civilisacão actual.
Concluirão-se as obras do Museu Nacional, durante
as quaes nenhuns trabalhos puderão ter lugar na Seccãq
de Numismatica , Artes liberaes, Archeologia, usos e costumes das Nações modernas 5 estando ainda por classificar
todos os objectos delia,, ora augmentados com as bcllas
estatuas de Napoleão e da Caridade, que passão por prv»

mores plásticos; com huma collecção de bustos emgcsso,
e outra de medalhas, representando os grandes homens
contemporâneos; e com as mascaras do Dante, Tasso,
Evaristo Ferreira da Veiga, José Bonifácio, Antônio Carlos , e José Maurício, sendo devida a acquisição de todos
estes objectos ao Dircctor da mencionada Seccão, que
generosamente os offerecera. Pouco , c também pelo mesmo motivo, se fez na Seccão de Botânica, Agricultura
e Artes mechanicas., cujos trabalhos se reduzirão ao exame, limpeza c classificação do Herbário organisado pelo
Director desta Seccão durante seis aunos de explorações
nas Províncias de Minas, Rio de Janeiro e S. 'Paulo:
deste Herbário fez o dito Direclor presente ao Museu ,
annexando-o aoquc'alli já existia, q u e , segundo elle refere, ficou assim augmentado de mais duas mil espécies,
e de dez a doze mil exemplares, compostos em grande
parte de vegetaes, que faltavão no Herbário da casa. Na
Seccão de Zoologia e Anatomia comparada tiverão regular audamento os trabalhos de preparação de objectos
novos, ou de pelles já existentes na casa, bem como os
de conservação e limpeza de todos os productos: montarão-se e collocarão-se 117 pelles de pássaros, das quaes
36 são novas,, e puzcrão-se olhos cm 110 aves: alem
disto fez o Director desta Seccão algumas alterações no
arranjo methodico-das espécies ornithologicas, concluio a
classificação dos gêneros enthomologicos, e determinou
com a possível exactidão os nomes scientificos das novas
acquisições: comprarão-se 3/i aves, entre as quaes se
fazem notáveis três espécies de beijaílores, que a casa
não possuía; e obtiverão-se por offerta huma Cotinga e
hum Periquito dados pelo Preparador, hum Tordo, duas
Tanagras., e hum Storninho offcrecidos pelo Doutor Willardebo, doze insectos, pelo Naturalista Dcscourtilz ; e
dois Morcegos, quatro pássaros, seis conchas, quatro
insectos,, e hum Polipeiro das Costas do Brasil, dados pelo
Dircctor; sendo inteiramente novos para a Seccão o Polipeiro * as conchas e dous dos pássaros. Na Seccão de
Mineralogia, Geologia, e Sciencias Physicas, não obstante
ser o Director de continuo distraindo com trabalhos analyticos, e outras commissõ$ do Governo, no desempenho das quaes se houve sempre com o mais louvável zelo,
foi mesmo assim continuada a classificação, numeração e
catalogo dos productos geológicos das diversas Províncias do Império, c convenientemente collocados os ob.-*
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jectos, que em conseqüência das obras se tinhão removido: teve esta .Seccão as seguintes acquisicões: 23 amostras,, sendo 11 de schisto bitumiuoso, e carvão d'alloide;
2 de ferro sulplmrado, 3 de dito oxidado oligisto; 3 de
calcário bituminoso; dous de dito commum ; hum de cal
sulphalada magnesifera, e hum de Quartzo hylateiro cor
de leite, todas da Província de S. Pedro ; buma amostra
de ferro oxidado oligisto, micaceo, c outra de nitrato
de potassa ambas do Arraial da Anta na Província de
Goyaz ; e duas amostras de sal commum das Salinas á
margem do llio Araguaia na mesma Província. A Bibliotheca foi enriquecida com o 0." volume das Estampas
das aves mais notáveis do Brasil por Dcscourtilz; 20 das
Memórias do Museu de Historia Natural de Franca, e 13
do Reino Animal de Cuvier. Não posso concluir este artigo , sem que vos pondere quão insignificantes são os
vencimentos assignados aos Empregados deste Estabelecimento : lie cm verdade preciso muito amor á Sciencia,
para satisfazer mediante tão módico vencimento aos encargos , de que se aehão onerados os Directores de cada
huma das Secções; e a importância do Estabelecimento,
quer pelos serviços,, que actualmentc presta, quer pelos
que pôde prestar ao ensino das Sciencias Naturaes, logo
que se funde hum Curso regular de estudos, proclama a
necessidade de marcar-se aos Empregados do Museu Nacional hum vencimento, que esteja em relação com e
trabalho das funcções que exercem.
Passando a tratar de outros Estabelecimentos Litterarios existentes nesta Corte , começarei pela Imperial Academia de Medicina. Esta Associação Scíentiíica, que honra o Paiz, e deve encher de nobre orgulho os seus fundadores , celebrou o anno passado 32 Sessões, a que
concorrerão numerosos espectadores sobretudo da classe
medica, ou dos que a cila se dcstinão : nessas reuniões
discutirão-se importantes questões dadas para ordem do
dia pelo seu Presidente; sendo notáveis as que versarão
sobre moléstias reinantes, mortandade nas crianças , febres intcrmiltentes, causas da freqüência da tísica pulmonar e menor duração dos tísicos desde certa época,
policia medica, e hoinoeopatila : emittio a Academia o seu
parecer sobre diversos objectos em que foi consultada
pelo Governo : completou -o pessoal das suas Secções de
Medicina c Cirurgia; e augmentou a de Pharmacia, que
todavia não está ainda completa: admiltio para a classe
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tios adjuíietos mais hum membro; e para a dos correspondentes yaríos Sábios da Europa, que lhe rernettêrão
suas obras solicitando esse titulo : ouvio, e submetteo á
discussão os relatórios e pareceres de suas commissões ,
analysando as memórias apresentadas pelos candidatos admittidos, bem como as elaboradas por seus próprios membros, e as remettidas por sábios estrangeiros; emittindo
o seu juizo sobre a importância desses escriptos como riqueza da sciencia : occupou-se de hum projecto de lei
sobre saúde publica : que pende ainda de discussão : propoz na sua sessão annual para o concurso aos prêmios
acadêmicos três importantes questões, versando huma sobre a eíficacia do guano na cura da elephantiasis; "outra
sobre as causas da freqüência ' da tísica pulmonar e menor duração dos tísicos neste paiz depois de certa época;
e a terceira sobre a confecção de hum Código Pharmaceutico Brasileiro : continuou finalmente sem interrupção a
publicar o seu Jornal com o titulo de Annacs de Medicina Brasilicnse, no qual, além dos trabalhos da Academia , ou de cada hum de seus membros, se inserem
memórias e escriptos médicos de outras pessoas, extractos
de Jornaes estrangeiros, e noticias scientificas, que possão de qualquer modo interessar aos Médicos Brasileiros.
Este Estabelecimento pelos serviços, que presta ao Paiz,
c á sciencia se torna cada dia mais digno da proteccão
dos Altos Poderes do Estado.
O Instituto Histórico Geographico Brasileiro prosegue
»o nobre empenho de colher e centralisar todos os documentos, que possão interessar á Historia e Geographia
deste vasto Império; e tem visto além da expectativa coroados seus esforços: recebe todos os dias novos códices,
e entre elles alguns, que de todo se julgavão perdidos,
sendo outros inteiramente desconhecidos. Extensa he já
a relação dos manuscriptos alcançados modernamente, e
das rarissimas c curiosas obras impressas, tendo de accrescentar a estas valiosas acquisicões, com que tem sido
enriquecido o seu archivo muitas memórias, e outros
trabalhos de seus membros, entre os quaes merecem
especial menção a Carta Corographica do Império , ultimamente terminada pelo Coronel Conrado Jacob de Nieraeyer; as importantíssimas explorações mandadas fazer
pelo Barão de Antonina em sertões desconhecidos; e os
úteis trabalhos históricos do Conselheiro Cândido Baptista
de Oliveira, do Coronel José Joaquim Machado de Oli-

(16 )

Veiía, e do Doutor Domingos José Gonçalves de Magalhães.
Luta porém este importantíssimo Estalelecimento com im~
mehsas diíficuldades devidas á falta de meios pecuniários,
pois que o subsidio annual de dous contos de réis, junto ás tênues prestações de seus membros, apenas chegão para fazei' face ás despezas, que demandao a impressão da Revista Trimensal, e os Escripturarios e mais
Empregados restrictamentc necessários. A carência de taes
meios fez suspender a impressão da preciosa Ghronica do
Padre Jaboatão , composta de dois grossos volumes em folio , c tem obstado a outras publicações de níío menor
vulto, como sejão mappas geographicos, corographias ma»
nuscriptas de varias Províncias, e Memórias e Roteiros
assás volumosos; havendo mais a deplorar que pelo mesmo motivo não tenha ainda esta Associação Litteraria
preenchido hum dos deveres, que se impoz logo que o
estado de Seu cofre o permittisse, qual o de" promover
por meio do ensino publico os conhecimentos da Historia e Geographia Pátria. Tendo-vos exposto os serviços
já prestados pelo Instituto , julgo-me dispensado de accrescentar a menor reflexão para dispertar o vosso interesse
por huma Corporação, que toda se dedica á Gloria do
Império,
O Conservatório Dramático continua a desempenhar
com louvável zelo a commissão de que o Governo o encarregara : subio a 267 o numero das pecas, que durante
o anuo passado forão submettidas á sua censura, das quaes
forão licenciadas puramente 183, cem restricções ou suppressões 47, com louvor huma , e reprovadas 9 ; havendo,
entre as peças apresentadas, algumas, que são composições originaes Brasileiras. Permanece esta bella instituição no seu priuiittivo estado, porque, para amplial-a e
desenvolvel-a não bastão os bons desejos e esforços de
seus fundadores; são igualmente precisos meios pecuniários , que estando por ora reduzidos ás contribuições voluntárias dos sócios, mal chegão para os gastos do expediente: sobre este objecto inteiramente me reporto ao
que vos foi ponderado no ultimo Pielatorio,
Na conformidade do Decreto N.° 238 de 27 de No^vembro de 1841 estabeleceo o Governo as bases, para â
fundação de hum Conservatório de Musica nesta Corte,
e providenciou sobre a applicação, G fiscalisação do producto das Loterias para esse fim concedidas á Sociedade
de Musica, como detalhadamente vereis do Plano annexo
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nó Decreto N." 496 de 21 de Janeiro do corrente anno;
achando-se já nomeada e em exercício a Commissão Directora, de que trata o mesmo Plano. Era sem duvida
sensível a falta de hum Estabelecimento desta ordem, que
proporcionasse ineios de instrucção ás pessoas de ambos
os sexos, que se quizerem dedicar á Musica ; e a fundação do Conservatório não só preenche este fim, como o
de formar artistas, que satisfação ás exigências do Culto
e do Theatro.
Cinginclo-me á practica estabelecida por meus ante-cessorcs terminarei este Artigo com huma breve noticia
do estado do ensino nas differentes Províncias do Império.
No Liceu de Angra dos Reis, da Província do Rio
de Janeiro , matricularão-se o anno passado 116 alumnos ;
freqüentarão as cinco classes de ensino 113, forão approvados plenamente 13, pela maior parte 14, obtiverão prêmio 4, e menção honrosa 7; sendo reprovado hum externo. Acaba de fundar-se outro Liceu em Campos ; e
ha cm toda a Província 42 Escolas de Primeiras Letras
para meninos, e 20 para meninas, sem que porém conste
do ultimo Relatório do Presidente daquella Província o
numero de alumnos, que as frequcntão.
O Curso tle Engenheiros de Estradas do Gabinete Topographico da Província de S. Paulo hc freqüentado por
13 alumnos; o de Theologia Moral e Dogmática por 59;
a Escola normal de instrucção primaria por 19 ; as Aulas de Latim e Franccz por 20/i; e as Escolas Publicas
de Primeiras Letras por 2.002 meninos, e 428 meninas.
Na Província do Espirito Santo foi freqüentada por 22
alumnos a Aula de Latim da Capital ; e por 413 as de
Primeiras Letras de toda a Província , incluídas neste numero 26 meninas, que frcquentão a Escola da Capital.
Matricularão-se no Liceu da Cidade da Bahia 241
aluamos: as Aulas de Geometria e Mechanica applicada ás
Artes forão freqüentadas por 17; as de Rhetorica e Bellas
Artes por 15; as de Latim de toda a Província por 530;
a de Francez no Rio de Contas por 7; a Escola Normal
por 13; c as de Instrucção Primaria por 3.431 meninos,
c 551 meninas.
No Liceu da Província de Pernambuco matricularão-se
120 alumnos: ha, além da do Liceu, seis aulas de Latim em diversos pontos da Província; 65 de Primeiras
Letras para meninos, e 13 para meninas; sem que pó-

( 48 )

(19 )

rcm conste ao Governo que mimcro de alumnos as írcquentão.
Vinte c quatro são as Eseolas Publicas de Instrucçãm
Primaria da Província do liio Grande do Norte, 3 de
meninas, e 21 de meninos; sendo estas freqüentadas por
621 discípulos, e aqueltas por 43. No Atheneu fundado
na Capital da mesma Província matricularão-se 3 alumnos
na Aula de Rhetorica , 2 na de Geometria, 5 na de
Francez, e 38 na de Latim ; havendo-se alCun destes matriculado 61 nas Aulas de Latim de diversas Villas.
O Liceu da Província da Parahyba he freqüentado por
85 alnmnos; as aulas de Latim fora da Capital por 23;
c as de instruccão primaria por 375.
A Aula Publica de Latim da Província do Piauhy,
foi freqüentada por 14 discípulos; as de ensino primário
para meninos por 398, e as de meninas por 39. Ha além
das Aulas Publicas hum Collegio particular fundado ha
longo tempo pelo Padre Marcos de Araújo Costa , em huma
sua Fazenda , onde se ensina Latim , Francez, Rhetorica ,
Philosophia c Theologia: digno de honrosa menção lie
este Estabelecimento pelo raro desinteresse de seu respeitável fundador, que nenhuma gratificação recebe pelo
ensino dos alumnos; c como se isto fora pouco os alimenta á sua custa ou sejão pobres, ou de famílias abastadas : he actualmcntc freqüentado este Collcgio por 26
discípulos.
O Liceu da Província do Maranhão tem actualmente
86 alumnos; ha em toda a Província 8 aulas de Latim,
e duas de Francez , que são freqüentadas por 109 discípulos ; e recebem a instruccão primaria nas aulas publicas
destinadas para hum c outro sexo 1.237 meninos,, e 210
meninas.
Frequentão as Aulas Publicas de Primeiras Letras da
Província do Pará cerca de mil alumnos de hum c outro
sexo ; e calcula-se em 600 o numero dos que frequentão
as escolas particulares.
Recebem a instruccão primaria nas Escolas publicas
da Província de Goyaz 1.053 meninos, e 120 meninas:
as Aulas de Latim são freqnentadas por 74 'alumnos.
Na Província de Mato Grosso, frequentão as Aulas
Publicas de ensino primário 187 meninos e 10 meninas ;
havendo em toda a Província duas Aulas de Latim freqüentadas por 22 discípulos.
As Escolas Publicas de Primeiras Letras da Província

de Minas são freqüentadas por 4.614 aluinnos, dos quaes
3.927 pertencem ao sexo masculino, e 687 ao sexo feminino : as Aulas de ensino secundário são freqüentadas
por 391 alumnos.
Consta do Relatório do Presidente da Província de
Santa Catharina, que ha na mesma Província 20 Escolas
Publicas para o sexo masculino, e 7 para o sexo feminino ; sendo freqüentada a da Capital por 113 meninos.
AGRICULTURA.

No Jardim Rolanico da Lagoa de Rodrigo de Freilas apenas tiverão lugar durante o anuo passado os trabalhos de conservação,, reduzindo-se as acquisiçõcs a huma
collecção de sementes de três palmeiras do Pará, a outra de cinco arvores ílorestaes da Bahia., e a diversas
plantas indígenas c exóticas. Desejando o Governo proporcionar a este Estabelecimento os melhoramentos, de
que he susceptível, e expedir hum Regulamento para o
seu rcgimen, nomeou huma Commissão de pessoas mui
intelligentes, presidida pelo distincto Naturalista Fr. Custodio Alves Scrrão , e a incumbio de cxaminal-o, e informar circunstanciadamente sobre o seu estado. Do Relatório apresentado por esta Commissão consta que no
anno de 1828, ultimo período da transada Administração
do Jardim Botânico, havia nelle huma considerável plantação de chá, algumas arvores de cravo da índia, canella de Ceylão, noz moscada, pimenta, camphora, inicia
de pão, sagú, tamaras, coco de Guiné, longana, ameixa
do Cabo, bambu, cana e junco da índia, além de mais
100 a 150 outras espécies de vcgetaes exóticos, ou mesmo indígenas de menor valor, ou simplesmente de ornamento : que nesse período , além das mudas c' sementes
das espécies cultivadas, e com empenho procuradas, produzio no anno de 1825 pouco mais de 4 arrobas de chá,
no de 1826 doze, no de 1827 dezeseis, c no de 1828
(máximo da producção e crescimento das plantas) para
cima de vinte e três: que desde ei^ão tem deercscido a
producção pelo deperecimento natural das plantas de chá
em relação ao terreno, em que estão collocadas, mas que
em compensação tem consideravelmente prosperado a cultura do cravo, das amoreiras, e das plantas indígenas,
havendo hoje mais de /|00 espécies de plantas úteis, incluídas todas as que anteriormente existião: que conti-
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nua, ainda <juc com menor empenho., a demanda e consecutiva distribuição de mudas e sementes, tendo o Jardim fornecido por diversas vezes copiosas remessas dessa
natureza aos outros Jardins do Império: que se acha melhorada a distribuição das águas, a circunvallacão do terreno,
c o plantio das alamedas: que finalmente estão na maior
parte, c mui convenientemente catalogadas, c descriptas
com as indicações dos nomes específicos c vulgares, gêneros c classes a que pertencem., porte ou habito externo,
c época de ilorecencia que lhes são próprias, modo de
propagação , naturalidades, terreno que lhes convém ,
uso próprio ou prcstimo particular as espécies, que no
Jardim se cultivão. Não obstante porém colligir-se do
exposto que senão pôde dizer em decadência aquellc Estabelecimento, pois que conserva as mesmas culturas,
tendo-se diminuído n extensão daquellas, de que se tem
já apossado a industria para dar maior desenvolvimento a
outras ainda não tentadas; foi todavia a Commissão de
parecer que muito conviria addicionar-lhe as seguintes
incumbências:
4.a Hum muito maior desenvolvimento na cultura
das plantas florestiies, estahclecendo-sc dellas massiços ou
bosquesj com o fim de estudar o seu desenvolvimento,
as phascs da vegetação, seu intrctenimcnto ou costeio ,
a época e o systema do corte, e aproveitamento de seus
productos.
2." A cultura das arvores fructiferas, das plantas
alimcnticias e medicinaes, e mais o melhoramento das
espécies pelos meios aconselhados, particularmente pelos
enxertos e mergulhias..
S." A introdução dos prados artiflciaes, com o destino especial da ceifa no estado mais apropriado, para
a conservação dos vegetaes componentes, e alimentação
a sccco do gado bovino, lanigero c cavallar.
k." Criação do gado lanigero, do sirgo, c das abe-^
lhas, como meio de aproveitamento dos prados e florestas,
e de fertilisar os terrenos.
5.!l Melhoramento das carvoarias, confecção da poíassa, e experimentação das nitrciras artiüciaes.
(V Finalmente, annexaeão á Administração do Jar-i
dim das florestas, e terrenos nacionaes., que avisinhão
esse Estabelecimento.
Palpáveis são as vantagens de se adoptarem as medidas indicadas; não convém que se conserve estacionado

hum Estabelecimento desta ordem, e achando-se por assim
dizer já completo o seu primitivo destino , tendo-se aclimatado e propagado grande copia de vegetaes de muito
valor, que sem elle terião infallivelmente depericido, cumpre dar-lhe mais amplo desenvolvimento, tornando-o a
fonte de novas e utilissimas industrias. Com este intuito
foi encarregada a mesma Commissão de organisar hum
Regulamento para o regimen do Jardim Botânico, com
attencão não só ao seu estado actual, como aos melhoramentos indicados; e sendo sobre este trabalho consultada a Seccão do Conselho d'Estado dos Negócios do Império , aguarda o Governo o seu parecer. Entretanto muito
se adiantaria se vos parecesse acertado autorisar desde já
o Governo para pôr em pratica os melhoramentos projectados, consignando para esse fim os meios necessários.
No Jardim Botânico do Passeio Publico cuidou-se na
limpeza e conservação das arvores existentes; renovarão-se
as alamedas vetustas; iizerão-sc novos viveiros de plantas
do Brasil; guarnecerão-se de cercas de cedro os lugares,
que não tem grades ; forão augmeutadas com espécies
novas as plantas medicinaes; distribuirão-se mudas para
abastecimento das matas nas montanhas da Carioca; concertou-se o portão da entrada, e fuerão-se rótulos para
cem espécies de plantas exóticas e monocotolydoneas. Não
chegando a consignação actual para as despezas de con-<
servacão, dahi resulta que continua a sentir este Estabelecimento todas as faltas, que vos tem sido ponderadas
nos anteriores Relatórios: as casas estão cada vez mais.
deterioradas, e as grades de ferro amiinadissimas ; pré-,
cisão de repúdios d água os quadros de sementeiras e vi-,
veiros; ha grande falta de instrumentos ruraes e de jardinajcm ; e já mui cansada precisa a terra de grande quan-^
tidade de estrume, para que possão medrar as plantas que
alimenta.
Tendo-se recebido as sementes de fumo de Havana , e
de Marylandj que se tinhão incommendado á nossa Le-i
gacão nos Estados Unidos, forão distribuídas, rcmettendo-se com ellas dez exemplares de huma memória sobre
o modo de cultivar a planta e preparar o producto, a
cada hum dos Presidentes das Províncias da Bahia, Rio
de Janeiro, São Paulo, e Minas; e á requisição do Presidente desta ultima, mandarão-se vir algumas sementes
de fumo de Cuba.
No antecedente Relatório se disse que por falta de
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amostras de hum páo de tinturaria ultimamente descoberto
na Nova Zcclandia senão tinha podido verificar a existência daquella madeira no nosso Paiz ; cu.mpre-me agora
accrescentar que tendo o nosso Ministro cm Londres remettido huma amostra , acaba de ser enviada ao Director
do Museu Nacional, para ser alli analysada.
Nada se tem ainda podido colher de positivo acerca
da existência do guano nas costas do Brasil; consta apenas das ultimas informações do Presidente da Província
de Pernambuco, que ha na Ilha de Fernando huma substancia, que muito se assemelha, da qual se enviou huma
porção ao Conselho Geral de Salubridade, para proceder
aos convenientes exames.
Segundo refere o Presidente da Província da Bahia
vai prosperando a plantação do cação em algumas Villas
ao Sul da Província; e ha esperança de restaurar-se a
do algodão já quasi abandonada; tendo chegado ultimamente de Vallença huma tropa com cargas delle.
Tem-se esforçado o Presidente da Província de Sergipe
por introduzir alli a cultura do café, para a qual lhe parecem mui próprias as terras ; e movidos por suas exortações e conselhos, diversos agricultores tem feito algumas
plantações, que estarião mais augmcntadas se o não tivesse
obstado a falta de semente, que a pedido seu lhe acaba
de ser enviada.
Continua a prosperar na Província de Minas a cultura do chá, calculaudo-se em quarenta arrobas a colheita
da presente safra no Jardim Botânico de Ouro Preto. No
Município de Pitangui começa a desenvolver-se a mui importante cultura da baunilha,, c alTirma-se que cada pé
desta planta em estado de bom crescimento , produz alli
quatro libras, sendo seus fructos superiores aos da baunilha
do México não só cm tamanho, como em diâmetro e espessura: huma memória escripta sobre esta preciosa planta
pelo Doutor Antônio José Alves , foi reimpressa a instâncias do actual Presidente daquella Província , que se tem
mostrado incansável cm promover nella não só a cultura
das espécies, de que acabo de fallar, como também a
do tabaco , anil , amoreiras , c cochonilha / dirigindo-se
para esse iim aos lavradores , e distribuindo por elles a
indicada memória, e outras, que a respeito de taes plantas se tem publicado ; e levado do mesmo zelo trata de
investigar as causas do atrazo, cm que se acha a cultura
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do algodão na Comarca de Minas Novas, e o estado em
quc»se acha na de Uberaba a cultura das vinhas.
Na Província de S. Paulo cada dia se apresenta mais
prospera a cultura do chá ; e não será para admirar que
dentro de poucos annos seja este ramo de industria agrícola hum grande manancial de riqueza. Comecão também
a cultivar-se alli as amoreiras, que facilmente propagão
por meio de estacas, e crescem com espantosa rapidez;
tendo-se feito com o melhor êxito alguns ensaios sobre a
criação do bicho da seda: observa o Coronel José Joaquim
Machado de Oliveira em hum breve opusculo , que acaba
de publicar sobre a cultura das amoreiras naquella Província, que huma porção de sementes do bicho da seda
adherente á face de huma folha de papel produzio mil casulos aproveitáveis, que dão mais de quatro libras, sem
contar com 150 desoccupados pelas borboletas, e doze
folhas de papel com semente adherente.
MINERAÇÃO.

Bem pouco he o que sobre este objecto tenho de accrescentar ao que se disse no ultimo Relatório. Nas proximidades do Arraial de Camargos na Província de Minas
Geraes , foi descoberto hum mineral, que alli appellidárão
de platina ; stibmettidas porém á analyse algumas pallictas ,
informa o Director do Museu que cilas não são mais do
que ferro metallico ou nativo, e ferro oxidulado a substancia crystalina. Se por este lado muito perdeo de valor
intrínseco a pretendida mina de platina, o mesmo não
acontece quanto ao valor geológico, pois que a existência do ferro metallico não meteorico , ou como producto
dos depósitos carhoniferos cm combustão , ou dos fogos
volcanicos , hc hum facto geológico de summa importância ainda hoje problemático , c •mesmo negado nas poucas
localidades onde se tem suspeitado , e que talvez se liga
á origem de todas essas rochas crystalinas, que forrnão
os grandes depósitos mctalliieros do Brasil, a produccão
do graphito, e a do próprio diamante.
Tendo o mesmo Director do Museu procedido aos necessários exames em duas amostras de mineraes da Província de Goyaz , reconheceo-se que huma he de ferro
oxidado micaceo ou csquamiforme de mui superior qualidade ,. e a outra de nitro crystalisado; e tão pura on
isenta das matérias estranhas , que a costumão "acompa-
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nhar, se apresenta esta ultima substancia , que não se pôde
reconhecer como producção usual das nitreiras naturaes ,
de modo que a não ser resultado da manipulação artificial,
não pôde deixar de considcrar-sc como num accidenteiju
raridade.
A' margem do rio Araguaia na mesma Província de Goyaz, ha abundantes minas de sal , cujas amostras sendo
também analysadas no Museu, se recouhecco conterem seis
a sete centésimos de magnesia c cal, numa pequena quantidade de matéria argilosa insoluvcl., c alguns athoiuos de
num principio orgânico cxtractivo , que o colora em
escuro, quando se expõe ao fogo: não tendo as matérias ,
que o acoinpanhão prejudicial influencia sobre a economia
animal , pôde o sal de que se trata ser applicado a todos
os usos do sal ordinário.
Refere o Presidente da Província da Bahia, que nos
rochedos da Villa de Maraú da Comarca dos Ilheos , foi
encontrada huma substancia , que" submettida á analyse
achou-se ser a maltha , ou pèz mineral; depende porém
de ulteriores indagações a verificação da sua abundância
no lugar, em que foi descoberta.

sumo; e de 216^610 o valor da exportação; mostrando-se a favor da importação huma differença de 1:332^)752.
O valor das mercadorias exportadas da Província da
Bahia para Paizes estrangeiros subio a 9.364:424<5$5047 ,
sem que possa informar-vos do valor dos gêneros estrangeiros alli despachados para consumo, por falta de informações.
Em Sergipe foi de 721^5776 o valor da importação;
e de 12:589^D874 o da exportação, dando-se a favor desta
a differenca de 11:868^098.
Os gêneros estrangeiros despachados para consumo na
Província das Alagoas importarão em 15:946^533 ; os exportados para Paizes estrangeiros andarão em 848:595^585 ;
havendo por conseguinte huma differenca de 832:649^)052
a favor da exportação.
A importância dos gêneros exportados da Província de
Pernambuco para Paizes estrangeiros foi de 7.044:558^5523;
sendo de 3.467:741íS59l7 a das mercadorias estrangeiras
alli despachadas para consumo durante seis mezes do anno
financeiro, a que me refiro neste artigo ; sem que tenhão
chegado as informações relativas aos outros seis mezes.
Na Província da Parahiba foi de 384:714^168 o valor
das mercadorias estrangeiras despachadas para consumo; o da
exportação de gêneros do Paiz, montou a 564:613,/J5033 ;
havendo huma differença de 179:898^)865 a favor da exportação.
Foi de 321:311^)616 a importacina das mercadorias
estrangeiras despachadas para consumo na Província do Ceará ;
e de 14:718^5497 a dos gêneros do Paiz exportados para
fora do Império; havendo huma differeuca de 306:592^5119
a favor da importação.
O valor dos gêneros estrangeiros despachados para consumo na Província do Maranhão foi de 1.892:242^212;
a exportação dos gêneros do Paiz andou em 1.845:777^089;
mostrando-se a favor da importação huma differenca de
46:46555123.
Na Província do Pará foi de 1.521:642^5884 o valor
da importação; e de 1.244:102-755116 o da exportação; havendo por tanto a favor daquella huma differenca de
277:540-^768.

COMMERCIO.
Tem prosperado o Banco Commcrcial da Bahia , G
muito contribuído , segundo se exprime o Presidente daquella
Província, para que o Gommercio vá alli melhorando, e
snhindo do estado de abatimento, cm que se achava.
Na dcfliciencia de outras informações, e de dados mais
positivos acerca do movimento commerciaí e seu progresso
nas diflerentes Províncias do Império , farei aqui menção
dos poucos esclarecimentos obtidos sobre o valor das mercadorias estrangeiras importadas em algumas Províncias,
e dos productos exportados de cada huma dcllas para
Paizes estrangeiros durante o anuo ünanceiro próximo
passado.
O valor das mercadorias estrangeiras despachadas
para consumo na Província de Santa Catharina foi de
536:769<$5056; o dos gêneros do Paiz exportados para fora
do Império foi de 158:393^5325 ; havendo por tanto a
differenca de 378:375^731 a favor da importação.
Na' Província do Espirito Santo foi de i:549$5362 a
importância dos gêneros estrangeiros despachados para con-

INDUSTRIA.

Expedio-se pelo Decreto N.° 494 de 12 de Janeiro
ultimo o necessário Regulamento, para que se tornem ef4
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fectivos os privilégios concedidos ás Fabricas de tecidos
de algodão existentes no Império.
A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional continua no louvável empenho de excitar o gosto pelos conhecimentos úteis, promovendo por todos os meios ao
seu alcance o melhoramento e prosperidade da industria.
Publica para esse fim hum periódico mcnsul, onde se propagão idéias as mais úteis e vantajosas sobre tão importante
objecto; conserva na casa de suas reuniões modelos c
desenhos de machinas, que franqueia e explica às pessoas , que o solicitão; procura obter, e liberalisa aos
nossos lavradores sementes de plantas úteis , tendo ainda
em Abril do anno passado distribuído por cerca de 50
pessoas as que então lhe tinhão chegado de Hamburgo ;
fez examinar por hum de seus sócios a nova machina de
fabricar assucar importada pelo Engenheiro Prates , e fez
explicar suas vantagens, e o modo de empregal-a; incumbe-se em Paris hum de seus membros de assistir aos
cursos de Dumas e Payen sobre a industria , e de redigir
as matérias nelles explicadas de modo conveniente a poderem publicar-se no seu periódico; tem correspondido á
confiança do Governo nos diversos objectos, em que elle
a tem consultado , e apromptou o anno passado , por ordem do mesmo Governo, 500 mudas de amoreiras, que a
pedido do Presidente da Província de Minas forão a este
remettidas. Representa porém esta Sociedade , que consistindo suas rendas no producto das mensalidades de seus
sócios, e na consignação de 60$) mensaes, importância
de 150 números do seu periódico , regularmente distribuído pelas Câmaras Municipaes das Províncias , o que tudo
monta a 1.820$ annuaes, não pôde com este tênue rendimento acudir ás despezas, com que já se acha onerada,
e menos ainda tentar os melhoramentos que projecta ,
como sejão os da introduccão de novas machinas, distribuição de prêmios aos descobridores ou aperfeicoadores
de qualquer processo industrial, exposições publicas dos
productos da industria, e creação de huma Escola normal
de agricultura, e de Escolas de Ghimica e Geometria applicadas á Agricultura e às Artes. Para que possa pois
sustentar-se, e desde já emprehencler alguns dos melhoramentos indicados, solicita ella huma consignação de três
contos de réis annuaes. Considerando até que ponto pôde
esta interessantíssima Sociedade influir no progresso da nossa
industria, cujo acanhamento e atra/o ninguém ha que dês-

conheça, julguei do meu dever expor-vos os serviços que
ella presta, a fim de que vos digneis de animal-a, e prótegel-a.
Passando a tratar das Fabricas protegidas existentes
nesta Corte, resumirei aqui o que acerca dellas informa
o Conselheiro d'Estado, a cujo cargo se acha a sua inspeccão. A de vidros, denominada de S. Roque, suspcndeo
os seus trabalhos a 24 de Dezembro ultimo, a li m de
apromptar todos os materiaes necessários para a construcção de hum novo forno em ponto maior. Occupará a
Fabrica este anno 30 pessoas livres, 20 escravos, c mais
h lapidarios, havendo dados para esperar que faca maior
porção de vidros do que nos annos anteriores , c melhor
crystal, visto ter-se achado huma espécie de quartzo, isenta
de oxido de ferro. Não obstante a perseverança do fabricante , e os grandes sacrifícios , que está fazendo para
conservar a Fabrica montada em ponto grande , lamenta
elle a pequena venda de vidros, que não chega a cobrir
as despezas de costcio , pois despende perto de 50:000;$
annualmente , e só vende 40, ao passo que fabrica
60 ; e assim conserva hum immenso deposito de productos fabricados , que apezar de oflerecer por baixo preço ,
não podem concorrer com os que aqui chegão do Estrangeiro , o que em parte elle attribue a ser illudido
pelas avaliações (que afíirma serem menos de metade do
que devião ser) o augmento de direitos sobre os vidros
estrangeiros: a este respeito dará o Governo as convenientes providencias.
A Fabrica de papel de André Gaillard, que na fôrma
da obrigação , a que se sujeitara este fabricante , devia
começar a trabalhar em 3 de Marco ultimo , não o poderá fazer , segundo declara o mesmo Gaillard, senão
em fins do corrente mez: o ediíicio está quasi concluído,
e acbão-se montadas as Oflicinas, valendo este Estabelecimento , segundo informa o Inspector , o dobro do producto das loterias , que tem recebido o fabricante.
Pelo qne respeita á Fabrica de tecidos de seda , e
fio de prata e ouro de Fructuoso Luiz da Motta , tem continuado a trabalhar , mas está longe do ponto , a que a
portende elevar o fabricante , que não tendo edifício próprio, não se arrisca a pôr em effectivo trabalho todas
as suas diversas machinas , o que fará logo que construa
hum prédio com o producto das loterias , que lhe forão
concedidas.
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Quanto á Fabrica de papel de Zeferino Ferrcz, só
poderá coucluir-se quando ellc voltar de Franca , para
onde foi a comprar o necessário mcclíanismo: está porém
feita a principal parte do edifício,
Passando finalmente á Fabrica de fiar e tecer algodão ,
não apresentaella progresso algum: depois de leito o edifício
tem instado o fabricante pelo producto de huma loteria
para mandar vir o mechanismo; e só agora pode ser deferido , por isso que a preferencia dada pela Lei á extracção das loterias concedidas a beneficio da Santa
Casa da Misericórdia , Theatro e Monte Pio dos Servidores do Estado , diíTiculta a extracção das demais.
Existindo na Cidade de Nicterohy, no lugar denominado — Ponta da Área — huma Fabrica de fundição em
ponto grande , e bem montada , da qual he proprietário
Irineo Evangelista de Sousa , preferio o Governo, a mandar
vir da Europa , contractar com o dito proprietário a fundição dos tubos de ferro para o encanamento de Maracanã ;
obtendo assim a dupla vantagem de animar esta importante industria, e de obter os tubos com a perfeição ,
que requer a obra, a que se destinão ; tendo-se para
isso estipulado no contracto , que , mediante prévio exame.,
serião rejeitados todos os tubos, que não satisfizessem ás
condições ajustadas : já estão fundidos AOO, dos quaes
se transportarão 120 para o lugar do encanamento.
Começa a desenvolver-se na Província de Minas huma
industria , que promctte vantajosos resultados ; he a da
criação das abelhas , que alli prosperão admiravelmente ;
tendo-se fundado diversos estabelecimentos deste gênero ,
dos quacs o mais considerável compoem-se de 240 colmeas.
Com o intuito de propagar mais facilmente esta industria,
fundou o Presidente da Província hum colmeal no Jardim
Botânico da Cidade do Ouro Preto, que contêm 91 colmeas;
e acredita que a venda dos enxames brevemente cobrirá
todas as despezas: tal he o empenho , com que grande
numero de pessoas se propõem a este gênero de trabalho.
No ultimo Relatório se disse que o Presidente da Província , a que acabo de referir-me , procurava ,animar nclla
a industria da seda; e he com grande satisfação, que
ora vos informo que elle tem proseguido nas diligencias
incetadas ; que se tem feito grande plantação de amoreiras,
cuja cultura alli prospera; e que tudo induz a crer que
cm breve reviverá esta industria, que já em tempos remotos leve algum desenvolvimento naquclla Província.

Coniceão a apparecer na mesma Provincia bellos tecidos de lã e de algodão ; c estabeleceo~se no Município
da Conceição do Serro , no lugar denominado Canna do
lleino ou Sipó , huma Fabrica cm grande de tecidos de
algodão , debaixo da firma Pigot c Cumberland, que segundo a exposição dos sócios se acha montada com as
machinas necessárias , vindas da Inglaterra.
Consta do Relatório do Presidente da Provincia da
Bahia, que huma Fabrica de papel estabelecida na Capital
fornece diariamente 50 resinas; e se bem que por ora só
tenha gasto nas Typographias, aííirma o mesmo Presidente
que com algum melhoramento poderá servir para uso das
Repartições Publicas.
Lamenta o mencionado Presidente a falta de huma
Fundição na Capital da Provincia, que pudesse fornecer
as diílerentes peças, que se empregão nas machinas de
Vapor, Engenhos de assucar, e outras Fabricas da Provincia : todavia existe já huma Fundição na Cidade de S.
Amaro, e principia a trabalhar outra na Villa de Valenca.
Além das Fabricas, que ficão referidas, e de huma
de tecidos de algodão estabelecida no Queimado, outra também de tecidos de algodão se está fundando junto á ViUa
de Valenca da Provincia da Bahia, á margem esquerda do
Rio Una; custarão mais de cem contos de réis as machinas desta ultima Fabrica, e estão montadas e promptas
a trabalhar com dons mil fuzos. Sendo de excellente
qualidade o algodão, que em geral produz o Sertão daquella
Provincia, desmerece de valor pela quantidade de folhas e
de outros corpos estranhos, com que se mistura no acto
de lhe separarem o caroço: para obviar a este inconveniente, espera o Presidente duas machinas, que mandou vir dos Estados Unidos, próprias a facilitar o trabalho de descarocar, e preparar o algodão.
O Presidente da Provincia do Piauhy pondera em seu
Relatório á Asscmbléa daquella Província, a conveniência
de autorisal-o a mandar vir modelos do melhor mechanismo , ou a contractar hum estrangeiro, ou nacional que
saiba fazer com perfeição as rodas de fiar usadas em outros Paizes com grande vantagem das classes pobres, a
íim de introduzir o fabrico dos tecidos de algodão, gênero de que abunda a Provincia, e que he todo exportado para o estrangeiro.
Pondera também o Presidente da Provincia de Mato
Grosso á respectiva Assembléa,, quanto conviria o estabe-
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lechnento de Fabricas de tecidos de algodão, attcnta a excellente qualidade do que produz a Província, c a muita
tendência e habilidade de seus habitantes para esta manufactura, que consta ter já alli existido em pequena escala.

dos habitantes daquella Província a 140.072 de diHercules
sexos, idades, condições e estados, sendo livres 130.919,
e captivos 18.153: da totalidade só sabem ler 24.142 de
ambos os sexos. Crê porém o mesmo Chefe de Policia
que este numero he inferior ao que realmente contêm a
Província, que elle calcula em 160.000, sendo devida a
imperfeição do arrolamento ao pouco escrúpulo, com que
são organisadas as Listas, que dão os Chefes de Família.
Do mappa de casamentos, baptismos, c óbitos consta
que durante o dito a n n o , exceptuadas duas Freguezias,
baptisárão-se na Província 3.608 pessoas livres, e 365 escravos ; sendo o numero dos casamentos de 1.242 entre
pessoas livres, e 280 entre escravos; e tendo morrido
2.066 pessoas livres, e 280 captivos.
Tiverão lugar durante o referido anno, na Província
do Espirito Santo, 1.418 baptisados, 196 casamentos, e
763 óbitos.
Pelo que respeita a esta Corte e seu Município vereis pelos mappas annexos a este Relatório o numero de
baptismos, casamentos, e óbitos que tiverão lugar durante o anno passado.

POPULAÇÃO.

Muito desejara poder apresentar-vos h u m quadro estatístico, senão perfeito, ao menos approximado da população do Império; faltando-me porém inteiramente os
dados, contcntar-me-liei em trazer ao vosso conhecimento
os poucos esclarecimentos, que tem chegado ao conhecimento do Governo.
De hum mappa confeccionado pelo Chefe de Policia
da Província das Alagoas, consta que a população livre daquella Província se compõe de 167.538 pessoas de differentes idades, sexos e cores, das quaes só sabem ler
22.546 de ambos os sexos.
Em huma breve memória apresentada pelo Tenente
Coronel Henrique de Beaurepairc Rohan, sobre o estado
da população da Província de Mato Grosso, onde elle
servio, e esteve encarregado da organisacão de trabalhos
estatísticos, se calcula em quarenta e cinco mil, quando
muito o numero de habitantes da mesma Província: c
do ultimo Relatório do Presidente delia, consta que no
anno de 1845 tiverão lugar em toda a Província, exceptuada somente a Freguezia de S. Anna do Parnahyba, 1.111
baptisados, 194 casamentos, e 645 óbitos.
De hum mappa annexo ao Relatório do Presidente da
Província do Piauhy, consta que no referido anuo foi de
748 o numero dos casamentos, de 3.179 o dos baptismos, e de 693 o dos óbitos, que naquella Província tiverão lugar.
O Presidente da Província da Parahyba tem feito alguns ensaios estatísticos,, que espera dentro em pouco tempo
poder apresentar ao Governo; e aílirma, pelos dados já
colhidos, e por própria observação nas viagens feitas ao
interior da Província , que o calculo da população, que se
lhe attribue está aquém da que cila realmente tem. Do
mappa de nascimentos, baptismos e óbitos , consta que
foi de 5.617 o numero dos baptisados, de 648 o dos casamentos, e de 2.260 o dos óbitos.
O mappa organisado em 1845 pelo Chefe de Policia
da Província do Rio Grande do Norte, faz subir o numero

CATECHESE E CIYILISAÇÃO DOS INDÍGENAS.

Dous grandes recursos se apresentão, para promover
o augmcnto de populaç$Ô, de que tanto carecemos, o da
Colonisacão estrangeira , e o de chamar ao grêmio da civilisação as hordas indígenas, que vaguêão errantes pelas
nossas matas. Tendo de tratar da 1." em lugar próprio,
apenas aqui direi de passagem que para attrahil-a se não
tem poupado , e com razão, despezas e sacrifícios, embora
senão tenha tirado tanto proveito do emprego desses meios
quanto fora para desejar; entretanto que para a segunda
bem mesquinhos tem sido até agora os recursos consignados, ao passo que he cila o expediente mais apropriado,
e por ventura o único efficaz de povoar huma grande parte
do nosso território. Nas Províncias marítimas, ainda prescindindo da Colonisacão collectiva emprehendida pelo Governo , ou por associações, he mais ou menos preenchido o
vasio da população pelos estrangeiros, que individual e voluntariamente cmigrão para o nosso Paiz em busca dos meios
de subsistência, que lhes falta no próprio, ou estimulados
pelo natural incentivo de melhorar de fortuna ; mas nas Províncias do ceutro, onde por ora he absolutamente impra-
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ticavcl a Colonisação estrangeira, muito convÊm aproveitar
o grande recurso dos indígenas, para povoal-as. (Merecem
elles vantagens, que não podem deparar-se cm alguma outra
classe de colonos ; taes são a de terem sido nascidos e criados naquellas regiões, a de estarem afieitos ao seu clima,
e a de viverem na mais completa ignorância dos commodos
da vida social ; sendo além disso mui asados para os trabalhos da agricultura, c para outros serviços pesados, o
que ainda lhes dá mais subido valor. Além dos princípios
de humanidade , que altamente bradão em favor desta raça
desgraçada, aconselhão pois os da Política que senão poupe
meio algum para attrahil-a ao grêmio da nossa civilisação;
c se bem que pelo Regulamento N." Zi'26 de 24 de Julho
de 1845, muito já se li/esse sobre tão importante objecto;
todavia não podem as providencias nelle consignadas produzir os benéficos resultados da intenção, que as dictara,
sem que sejão acompanhadas dos necessários auxílios pecuniários. Pouco he o que ha em geral a esperar da coadjuvação das Asscmbléas Provinciaes, porque a humas faltão
inteiramente os recursos para attender mesmo ás mais urgentes necessidades do serviço ordinário ; outras entendem
que tendo o Governo Geral reorganisado este ramo de serviço , a ellc compete prover ás suas necessidades ; c deste
numero he por exemplo a da Província de S. Paulo, que
tendo no anuo de 1848 votado a quantia de 5.000$) para
taes despezas , apenas consigna para ellas no futuro Orçamento a de 2.800$). Dous diversos objectos demandão essas
despezas, o d e prover os aldeamentos existentes do que he
indispensável para o fim, a que se destinão, e o de attrahir
a esses aldeamentos, e aos que de novo se fundarem os
índios, que errão ainda pelas matas.
Quanto ao 1.° objecto he de indeclinável necessidade
prover á subsistência c vestuário dos índios aldeados, em
quanto não der para essa despeza o producto do seu trabalho ; proporcionar-lhes os instrumentos precisos para a
cultura das terras; e estabelecer desde já em cada Aldêa,
ao menos huma pequena forja de ferreiro, huma roda de
ralar mandioca , e hum tear ordinário, nos lugares que
produzem algodão , a fim de desenvolver entre elles o gosto
d'essas industrias que aliás serão de grande proveito para
a Aldêa. O segundo objecto demanda, além do emprego de
Missionários, principal elemento da Catechese, o estabelecimento de Destacamentos no interior das matas, c o for-
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neciniento do artigos próprios a allrahir a atlenção dos Intligcnas; c não pôde tudo isto obter-se sem meios.
Além do que fica dito, huma das primeiras cousas,
cm que ha a cuidar, lie a de rcivcndicar as terras , que
tem sido usurpadas aos índios : tantas são por toda a parte
essas usurpações, que não he outra a origem do total abandono e aniquilamento de muitas Aldôas. Huma medida legislativa , que providenciasse sobre a restituição de taes terras , estabelecendo para isso Iium simples processo, exempto
das delongas inevitáveis em huma acção ordinária, que na
fôrma das Leis em vigor será indispensável intentar contra
cada hum dos intrusos possuidores , seria lium beneficio
incalculável , senão o único meio de conseguir essa restituição , que de outro modo, quando venha a realisar-se
será tão tarde que pouco ou nada aproveitará aos índios
actuahnente aldeados.
Tendo feito estas breves considerações gcraes, passarei
a relatar-vos o que tem chegado ao conhecimento do Governo , sobre o estado da catcehesc c civilisação dos Indígenas em cada huma das Províncias do Império.
He a Província de Mato Grosso huma das que mais
devem aproveitar com a civilisação dos Indígenas como meio
de augmentar a sua população, já por sua distancia do litoral , já por conterem suas matas 74 Tribus conhecidas,
que podem bem fornecer trinta mil, ou mais pó voadores.
Também em nenhuma outra, exceptuadas talvez as do Pará
e Goyaz, produzirá tão grandes beneficies como nesta o
systema adoptado no Regulamento já citado. Não ha nella,
segundo informa o respectivo Presidente Aldêa alguma regular , por se ter ha muitos auuos extinguido a dos índios
Bororós estabelecida em 1761 no termo da Capital, achando-se hoje aquelles índios , ou antes seus descendentes fundidos na massa da população: ha porém com a denominação de Aldcas 21 Tribus, ou grupos de famílias mais, ou
menos domesticadas c agrícolas, disseminadas por diversos
pontos da Província, onde tem seus arranchamentos, as
(\aaes supposto conservem, ao menos em parte, seus antigos e agrestes costumes, e sejão governadas por Chefes
heriditarios d'entre ellas, que se succedem no commando
sem intervenção das nossas Autoridades, todavia vivem submissas ás mesmas Autoridades. A mor parte desses Chefes ou Principaes tem Patentes de Capitão, que muito
aprecião, posto que em nada lhes augmente a superioridade para com os seus: são estas Patentes conferidas
S
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em virtude do a n ligo costume pelo Governo da Província,
e muito convirá que continue, ao menos por algum tempo
esta pratica, já sanccionada pela experiência, atteiita a quasi
invencível repugnância dos índios em obedecer a alheia autoridade , ou a qualquer d'entre cllcs que não tenha nascido na classe de Cacique. Nas 21 Tribus, de que acabo
de fallar, c que juntas comprehendem cerca de seis mil
índios, não são incluídas: í." a dos Bororós Cabaeaes,
que sendo outr'ora mui bravios c cruéis, se acabão ha
pouco de aldear, huns entre os rios Jaurú e Paraguay, perto
da margem direita deste, e outros junto a huma Fazenda
do Vigário José da Silva Fraga, a quem se deve a sua
catechisação: 2.° adosGuatós, nação numerosa,, inoílensiva e semicivilisada , que reside ordinariamente ao lado
direito do Paraguay, mas sem persistência cm hum mesmo local: 3.° a dos Cadiuéos , Tribu pouco numerosa c
maligna , que tendo-se principiado a aldear perto d'Albuquerque, acossados por outras hordas suas inimigas,
abandonarão o lugar, em que comecavão afixar-se. Urgentíssima hc pois a necessidade de organisav convenientemente
os aldeamentos, que ficão referidos, a fim de completar a
civilisação de tantos milhares de indivíduos nascidos no Paiz,
a quem podem hum dia prestar úteis serviços: convindo
igualmente estabelecer , desde já , pelo menos três novas
Aldêas, huma para a Tribu dos Apiacás na margem direita do Juruem, outra no Arraial de S. Vicente Ferrer,
Município de Mato Grosso, para os Cabixis., e Ajururés;
e a terceira finalmente para os esquives e vingativos Coroados , no lugar do Destacamento militar que existe para
contel-os junto ao Rio de S. Lourenço , na direccão da nova
estrada para S. Paulo; mas para que tudo isto se faça, grandes
difficuldades ha a vencer, já na escolha de pessoas asadas para a direccão das Aldêas, pois que até agora apenas pôde o Governo, e isto ha pouco, nomear o Director
Geral, já nos meios pecuniários , pois que a Assembléa
Provincial só consignou para taes despezas no corrente exercício a quantia de 1.200$); e nem tanto poderá consignar
no futuro Orçamento,, segundo informa o Presidente da Província. A vós toca pois tomar este objecto na seria consideração de que he digno, consignando os fundos necessários.
Pelas informações, que acaba de ministrar o Director
Geral dos índios da Província de Goyaz, consta que das
muitas Aldôas alli fundadas em tempos remotos , nos quaes
florescerão, apenas restão 5 ; e destas só huma prospera, a

da Boa Vista, que estando quasi inhabitavel, quando para
ella foi enviado o Religioso Capuchinho Fr. Francisco do
Monte de S. Victo , tem desde então crescido c prosperado
de huma maneira espantosa, o que especialmente se deve
ao /.cio e dedicação do mesmo Religioso , como vos foi já
noticiado no antecedente Relatório. A população desta Aldèa,
que então se vos disse ser de 1.500 habitantes, acha-se
hoje elevada a 2.822, dos quaes 800 são índios , que se
dão á lavoura , e fazem abundante porção de farinha.
Quanto ás outras , bem poucos índios as habitão, sem que se
occupem cm trabalho algum, e entre as causas de sua decadência , figura como principal a da inconveniência das
localidades; pelo que propõe o Director a venda das terras , applicando-se o seu producto á fundação de novas
Aldcas cm lugares mais próximos ás malas habitadas por
Indígenas. A conveniência desta ultima medida tinha já sido
sentida pelo Presidente da Província, que antes de nomeado
o Director Geral propuzera a creacao de três novas Aldêas
á margem do Rio Araguaya; com o iim de domesticar os
índios bravios de que abundão as matas, que bordão o
mesmo Rio, e facilitar assim a sua importantíssima navegação. Huma dessas novas Aldêas, a de S. Joaquim de
Jamimbú , está definitivamente crcada , havendo nclla hum
Destacamento militar, e hum Missionário Capuchinho, Fr.
Segismundo de Taggia, que, segundo se exprime o Presidente , tem desenvolvido todo o zelo c caridade christã
para com os índios submcttidos aos seus cuidados: para
a outra, a de S. Maria de Araguaya s marchou hum Destacamento da Companhia de Pedestres; e a terceira talvez
esteja a esta hora também organisada, pois que devem ter
chegado os Missionários Capuchinhos, e auxilio pecuniário,
que para esse fim solicitara o Presidente.
Os mais notáveis Aldeamentos da Província de Minas ,
segundo informa o Director Geral, são os do Mucury , que
dista da Capital 110 legoas, o de Cuyeté na distancia de
90, c o de Guidoval na de mais de 50, sem que porém
tenhão ainda chegado esclarecimentos circunstanciados acerca
do estado, em que se achão. Para o de Mucury pedio
o Presidente do Província Missionários, e algum auxilio
pecuniário; e só foi attendído quanto aos Missionários „
remettendo-se-lhe dois, hum dos quaes partio já para o
Aldeamcnto, devendo seguil-o o outro, que se acha na
Cidade de Marianna. Participou aquelle Presidente que
tendo-se em Junho do anuo passado apresentado em hum
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dos Quartéis da Companhia de Pedestres do llio Doce mais
de cem Botecudos com suas respectivas famílias, pedindo
mautimeritos e outros objectos, mandara clle dispender
cem mil reis na compra de taes objectos, c distribuil-os
pelos índios, por lhe parecer esta providencia a mais
própria para attrahil-os, e aldeal-os; mas que infelizmente
pouco tempo depois reunidos em numero de 600 atacarão o
Quartel, c roubarão o que nelle havia, morrendo no conflicto huma das Praças.
Foi nomeado Dircctor Geral dos índios da Província
de S. Paulo o Coronel José Joaquim Machado de Oliveira ,
que todo devotado á causa desta desvalida raça, pouco
antes da sua nomeação havia apresentado huma interessante Memória , que corre impressa sobre os Aldeamentos
daquclla Província. Hum dos seus primeiros cuidados foi o
de prover sobre a reivendicacão das terras, de que indevidamente se achão desapossados os índios; sendo a instâncias suas incumbida esta tarefa a h um dos Advogados
da Capital, que ao mesmo tempo aceitou o cargo de Director cias antigas Aklcas de Carapucuyba e B a r u r y , que
estando quasi cxtinctas, reconheceo o Director Geral, ao
visital-as ., que muilo convinha restabclecel-as , visto que
existindo ainda nellas alguns descendentes da antiga raça
indígena, que as povoara,, além de outros que se achão
disseminados pelos Districtos circumvisiuhos, por lhes terem usurpado as terras., querião todos reunir-se e aldearse. O mais importante Aldeamento desta Província he o
do Dislricto da Fachina , que contendo apenas 200 Indígenas no fim do unno de 18/íõ, tem hoje mais de quatrocentos, tendo efficazmentc concorrido para o seu progresso
o Barão de Antoniua, a quem se deve a sua creacão. Alem
deste ha o de Ilacoaquecetuba , no Termo de Mogy das
Cruzes.,, que tendo sido rcorganisado, contêm 153 Indígenas; o de Guarapuava, que de 513 índios, que chegou
a ler, está reduzido a 95, e sem terras, por se acharem
estas occupadas por invasores, não duvidando os índios
dispersos voltar ao Aldeamento, logo que cilas lhes scjão
restituidas; o das Palmas, onde existem cento e tantos
índios; e o de Itarary, fundado com 27,, quê se achavão
arranchados junto á Ribeira do Jequiá.
Na Província de Santa Catharina não ha hui-n só Aldeamento ; e se bem que vaguem pelos seus sertões algumas hordas de Indígenas cm extremo bravias, «era mui
dilneil aldeal-as, porque não hc fácil achar pessoa habi-

litada, que queira servir gratuitamente nem o lugar de
l)irector Geral.
O Aldeamento de Passo Fundo na Província de S.
Pedro, que , como vos foi participado no ultimo Relatório , apenas fundado tinha mais de quatrocentos Indígenas , foi, segundo participou o Vice-Presidente daquella
Província em Oíficio de 21 de Julho ultimo, mudado para
o lugar denominado — Nonohay—na margem esquerda do
Uruguay, a 11 léguas de distancia de Passo Fundo, por
assim o haverem pedido três dos principaes Caciques; sem
que ultimamente tenha tido o Governo novas informações.
O Director Geral da Província do Rio de Janeiro propoz diversos Empregados para a Aldêa de S. Pedro no
Município de Cabo Frio, e para a da Pedra, e dos Puris do Município de Campos; não estando porém o Governo informado do estado e importância dessas Aldêas,
exigio esclarecimentos , que ainda lhe não forão dados ,
sabendo apenas que sobe a 3.880 o numero dos índios
domesticados, e pela maior parte misturados na massa da
população dos Municípios de Itagoahy, Magé , Itaborahy,
Valcuça, Cabo Frio , Maricá , Capivary , Mangaratiba e
Saquamna.
Na Província do Espirito Santo ha apenas hum Aldeameiito propriamente dito , o Imperial AtTonsino , fundado
na margem septciitrional do rio Castello, por onde passa
a nova estrada de communicação entre aquella" Província
e a de Minas Geraes; não tem ainda dous annos de existência , e desde já annuncia o mais esperançoso futuro.
Huma grande plantação de milho, arroz, feijão, centenares de algodoeiros, alguma mandioca, casas, ainda que
mui toscas, hum monjollo, e paioes são os seus melhoramentos materiaes , que mais augmentados estarião a não
serem os índios, em numero apenas de 54, de continuo
distrahidos para os trabalhos de conservação e melhoramento da estrada. Foi fundada , o tem sido até hoje dirigida esta Aldèa pelo Engenheiro Civil da Província Frederico Wilner. A fertilidade do terreno, c sua proximidade
ás matas, onde vivem errantes outros índios da mesma
Tribti , a que pertencem os Aldeados, são circunstancias,
que não podem deixar de influir no seu rápido crescimento.
Alem desta Aldca existem na Província duas Directorias
de índios, huma no Rio Doce „ com assento naVilla de
Linhares, e outra no lugar denominado Bererica , ambas
as quaes para nada prestão ; e cumpre por tanto cxtiu-
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guil-as, e estabelecer AIdêas em lugares apropriados ,
sejão convenientemente dirigidas, a fim de altrahir a cilas
milhares de Indígenas, que errão pelas matas. Crê o actual
Presidente que seria de grande vantagem a fundação de
huma nas immediacões do porto de Sousa , onde consta
existir huma maloca de índios, que habituo cm pequenas
chocas , e tem algumas plantações ; e que outra poderia
também estabelecer-se com vantagem junto á lagoa de Jnparauaau; mas achando-se nomeado o Director Geral, e
emprehcndendo o Presidente fazer huma viagem cm sua companhia ao interior da Província , a fim de examinar as
localidades mais apropriadas para a fundação de Aldôas ,
aguarda o Governo o resultado de taes exames.
Na Província da Bahia apenas se acha nomeado o Director Geral ; e consta do Relatório apresentado á Assembléa daquella Província , que de muita protecção carecem
os índios aldeados , porque suas terras andão usurpadas
pelos poderosos do lugar , mal , que desgraçadamente existe
também n'outras Províncias. As Colônias Militares alli projectadas , com o intuito de proteger os habitantes contra
a invasão dos índios bárbaros, c attrahir estes, e aldeal-os,
não tem por ora ido avante ; tendo-se apenas dado começo
á fundação de huma nas margens do Mucury, cujo Commandante foi já nomeado , e para alli partio , levando
trinta praças , e quarenta pessoas destinadas a povoar a
nova Colônia.
Não se nomeou ainda Director Geral para a Província
de Pernambuco, onde consta existirem as seguintes AIdêas : huma na Comarca de Rio Formoso , a de S. Miguel, de pouca importância, mal situada, e cujos índios,
em numero de 70 a 80 casaes , convém que se removão
para a Aldôa da Escada na mesma Província, ou para
a de Jacuype na das Alagoas ; huma na Comarca de S.
Antão , a de Nossa Senhora da Escada , cujo terreno era
antigamente de huma légua quadrada., mas que não estando demarcado , se aproveitão desta circunstancia os proprietários coníinantcs, que a miúdo o invadem, locupletando-sc assim com as terras da Aldêa ; huma na Comarca do Brejo , além da Serra do Urubá , ctojas terras
são férteis, mas não estão cultivadas, apczar de as occuparem cerca de duzentos índios, porque a mor parte
prefere alugar seus serviços ; huma na Comarca de Garaiihuns, a de Águas Bellas, que com quanto tenha já
ílecahido de sua antiga opulencia pela dispersão de muitos
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índios , he ainda importante, populosa e bem situada ;
três na Comarca de 1'ajalm de Flores, das quaes amais
importante, a de Baixa Verde, está circimscripta hoje a
liuma pequena extensão , por se acharem aforadas quasi
todas as suas terras; huma íinalmente na Comarca da
Boa Vista, onde outr'ora existirão sete. mas que hoje só
contêm essa — a de Assumpção— onde se conservão alguns
índios; tendo em 1845 dcsapparccido os que se achavão
aldeados na Villa de Santa Maria, por havei-os expulsado ,
segundo informa o respectivo Juiz Municipal, o Vigário
da Freguezia, a titulo de domínio das terras, por compra,
que dellas fizera á casa da Torre ; sendo attribuida a
causas semelhantes a dispersão dos índios de quasi todas
as outras AIdêas., das quaes apenas restão as Igrejas,
únicas relíquias, que tem escapado á voragem dos usurpadores.
Das informações ministradas pelo Director Geral da
Província do Ceará consta existirem 8 AIdêas de índios,
em quatro das quaes se procedeo já ao respectivo arrolamento, e delle se vê conterem 1.A57 indivíduos de ambos
os sexos. Todas estas AIdêas, que em outro tempo muito
prosperarão , se achão hoje quasi aniquiladas pela dispersão dos índios, e escandalosa usurpacão de suas terras.
Hum dos primeiros objectos , em que havia pois a cuidar
era o de congregar os índios dispersos, o que o Director
Geral, coadjuvado pelos Directores das Aldèas,, que se achão
já nomeados e em exercício , tem procurado conseguir. Outro objecto, a que cumpre também desde já attender, he
o da reivendicação das terras usurpadas, que alli., como em
toda a parte, oflercce na execução serias difficuldades, que
infelizmente são ainda aggravadas pelas circunstancias cspcciaes da Província, onde o ílagello dasecca, pesando sobre
todos os habitantes, mais sensível se tem tornado para as
classes menos abastadas, e conseguintemente para os pobres
índios, a quem tudo falta.
Já no ultimo Relatório se disse que nas Províncias do
Rio Grande do Norte e Parabyba estão os índios confundidos com o resto da população, habitando povoações sujeitos ás Autoridades civis; que na Província das Alagoas
não ha também hordas selvagens e errantes, que facão
incursões, estando aldeados todos os que existem, nas proximidades do Penedo, Palmeira , Atalaia, Jacuhipe, e Cocai:
e pelo que respeita á Província de Sergipe faltão inteiramente os dados sobre que possa basear qualquer informação.
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Huma única Aldôa de índios chamadas Aruzrzcs, existo
actuuhuente na Província do Piauhy, no Município da
Villa de Valenca, com h u ma Gapella , e fertilissiuias terras,
que offerecem abundantes recursos aos poucos índios nellã
aldeados, c aos que por ventura se lhe tenha» de reunir.
Alôm desta informa o Presidente da Província que só convirá estabelecer outra no Município de Parnaguá, único
da Província, onde consta haver índios cm hordas errantes,
que das margens do Tocantins vem de vez em quando
accommettcr a população civilisada; sendo ainda o anno
passado mister reforçar o destacamento de forca policial
alli existente, para repellil-os. Acha-se nomeado o Dircctor
Geral; e brevemente será satisfeita a requisição, que fax o
Presidente da Província de dous Missionários, para se occuparem da Catechese.
A Colônia de Pindaré situada á margem direita do
rio do mesmo nome, lie o único Aldeamento, ou Missão
de índios, que existe na Província do Maranhão. Foi creada
pela Lei Provincial N.° 85 de 2 de Julho de 1839 ; e posto
que não tenha ainda produzido todos os bons resultados,
que de sua fundação seesperavão, já não he pouco o de
terem cessado as incursões e devastações dos Indígenas,
que por muitas vezes fizerão alli grandes estragos, e trazião em continuo susto os lavradores do lugar. Além disto
serve esta Colônia como de Pharol, para onde se dirigem os selvagens, que a vêem visitar e admirar: compõe-se de índios chamados Guajujaras, cnjo numero era
de 93 no fim do anno de 1845, sem que possa com certeza informar-vos dos que tem accrescido. Informa o Presidente que muito convirá a fundação de mais duas , huma
no Alto Mearim , e outra no Alto Grajahu, a fim de allrahir a ellas as diversas Tribos, que errão pelas inatas circunvisinhas: como porém já esteja nomeado o Director
Geral, espera o Governo pelas suas informações. Huma
expedição mandada pelo Presidente ás matas do Codó,
no anno passado, com o fim de catechisar a Tribu dos
Mateiros, voltou das brcnhas com ceitto e trinta e tantos,
attrahidos todos por meios brandos; mas infelizmente forão
accommeUidos , depois da chegada á Cidade, de huma dysenteria epidêmica , a que muitos succumbírão ; e de 3ü,
que forão enviados para a Colônia de Pindaré, morrerão
13, e evadirão-se os outros.
Deve ter já partidjo o Director Geral da Província do
Pará a percorrer as diversas Aldôas, sem o que não pôde

ministrar esclarecimentos precisos c detalhados acerca de
seu estado e necessidade. Conhecedor dos extensos Sertões
da Provincia, por onde cm differentes commissões tem por
vezes transitado, informa elle que das Aldèas existitentcs
algumas se devem conservar, e supprimir outras , creando
novas em lugares, onde ha maior numero de hordas errantes,
que não julga diffieil aldear. Suppõe que as matas da Provincia contém seguros 200.000 Indígenas; e julga de urgentíssima necessidade que quanto antes se eleve a 20 o
numero das Aldfias, orçando em 17.700$ adcspcza, que
no primeiro anno se terá de fazer com este importante ramo
de serviço. A fim de poder desde já melhorar a sorte dos
índios aldeados, e começar a fundação de algumas Aldèas
novas, elevou o Governo a h.000$> o Credito aberto a
esta Provincia para a Catechese e civilisação dos Indígenas , sem que como desejara, dispuzesse de maior
somma, attenta a escassez da quantia votada no Orçamento vigente, para taes despezas, e a necessidade de
attender aos pedidos de outras Províncias.

coLomsAçÃo.
Estou chegado a hum dos mais importantes objcctos
sobre que tenho de fallar — a Colonisação. — Por demais
scriao quacsqucr reflexões, para demonstrar a conveniência de promovel-a; c os recursos, com que se acha habilitado o Governo pelo Art. 48 da Lei N." 369 de 18 de
Setembro de 1845 são o mais solemne testemunho do
vosso empenho e solicitude em satisfazer a esta grande necessidade publica. Para que porém sé não esgotassem
aquclles recursos em pura perda do Estado ; e o que
mais he, em descrédito da própria emigração , que aliás se
tinha em vista promover c animar, convinha que previamente fossem meditadas e resolvidas duas importantíssimas questões; a da espécie e naturalidade de colonos que
cumpria importar, e a das medidas , que se dcverião acloptar para que a Colonisação prosperasse: tantos ensaios
infructuosos são mais que sobeja lição para não verificar
novas tentativas , sem a mais accurada meditação. Quanto
á primeira questão não podia ser duvidosa a sua solução:
necessitamos em geral de toda a espécie de Colonisação,
que tenda a augmentar a população activa e morigerada
do Paiz , a promover os seus melhoramentos materiaes , a
desenvolver o espirito de cmprezas, vá navegação, o com6
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mercío, a industria, as artes; precisam»s por tanto de
capitalistas , de fabricantes, de operários, de artífices,
de jornaleiros : precisamos em fim de braços livres, que vão
pouco e pouco substituindo d trabalho dos escravos : mas
sobretudo precisamos de agricultores. São nossos campos,
que he mister povoar; são immensos terrenos productivos,
mas desaproveitados, que he preciso cultivar; he especialmente o interior de nossas Províncias, que carece de
huma população activa, morigerada, vigorosa e sedentária, que cultive as terras, melhorando a velha rotina
dos processos da nossa agricultura ; e que por sua submissão ás Leis e ás Autoridades faça sentir o benéfico vigor
de humas, c a accão vigilante e protectora das outras,
que de continuo escapa no meio de huma população pouco
numerosa, disseminada por num vasto território, e conseguintemente isolada.
He pois da emigração desta ultima espécie de colonos,
sem com tudo excluir a de alguns artífices., que havia
a cuidar; e para esse iim cxigio o Governo dos nossos
Agentes Diplomáticos na Europa circunstanciadas informações sobre os lugares d'onde poderião vir com os predicados apontados; e não resta hoje duvida que he a
Allemanha o viveiro, que melhores e em maior escala os
pôde fornecer. Resolvida esta questão havia a outra,
cuja solução se torna tanto mais difiicil, quanta he maior
a convicção do Governo de que não poderá medrar, e
produzir grandes e vantajosos resultados systeina algum de
Colonisacão .applicada ao fim especial, a que me refiro,
que não tenha por base a medição, divisão e demarcação das terras devolutas, para serem expostas á venda
por preço módico, que nunca poderá diminuir, com a
expressa cláusula de serem cultivadas em hum prazo determinado. Adoptada esta base, não padece duvida, avista
das informações recebidas do próprio theatro da emigração , que os primeiros lotes de terras das Províncias ao
Sul do Império, que forem expostos á venda, acharão
promptamcnte compradores, que serão colonos, como justamente precisamos ; isto he agricultores, que ,não podendo
com seu pequeno capital adquirir terras em sua pátria,
para formar estabelecimentos próprios, emigrem para o
nosso Paiz com o intuito de adquiril-as e cultival-as. Além
disto, ficará o Governo habilitado não só para diliberar
sobre diversas propostas, relativas á formação de Compa~
nhias, que se propõe fundar grandes Estabelecimentos

coloniaes, pedindo entre outros favores a concessão, ou
venda por baixo preço de terras devolutas nas Províncias
de S. Pedro, Santa Catharina e S. Paulo; mas também
para resolver muitas outras importantes questões, cuja solução naturalmente se prende ao systema de Golonisacão,
que se houver de adoptar.
Depende porém a adopcão da proposta base, primeiramente da promulgação da Lei, que iniciada nesta
Augusta Gamara, pende ainda de discussão no Senado;
e em segundo lugar da divisão e demarcação das terras
devolutas; o que tudo tem de consumam- não pouco tempo,
e se bem que até certo ponto se possa, promulgada a L e i ^
apressar o trabalho da medição e demarcação , comecando-a
pelas terras das Províncias do Sul, que mais adaptadas parecerem á prompta fundação de Golonias, ainda assim tem
esta operação de levar tempo: cumpre pois que neste intervallo se recorra a outras medidas 4 e as que ao Governo
parecem preferíveis são:
1." Facilitar aos colonos, que para o nosso Paiz
emigrarem, os meios de formarem novos núcleos de Colonisação , ou de se estabelecerem nos já formados, ou
nas terras a elles contíguas.
2." Auxiliar os proprietários de terras incultas adaptadas á fundação de Golonias, a fundarem-nas, seja aforando as terras aos colonos, seja vendendo-lhas por preço
tal, que os convide a nellas se estabelecerem.
Taes são as medidas de que o Governo acaba ultimamente de lançar mão., para dar prompto emprego a
mais de dois mil colonos, que sem dispendio algum do
Thesouro Publico tem nestes últimos tempos aportado ás
nosas praias.
A autorisacão conferida ao Governo para despender
até a quantia de ?.00.000^> com a importação de colonos ,
consigna o peior dos mcthodos, que nas nossas circunstancias poderá empregar-se—passagem adiantada, com obrigação de a reembolsarem os locatários. Em primeiro lugar
tem este methodo o grande inconveniente de não se sujeitarem ás condições, que lhe são inberentes, senão mi-^
seraveis e vagabundos, que nunca tiverão a nobre aspiração
de formar hum pequeno estabelecimento, que possão hum
dia chamar seu. Presuppõe elle em segundo lugar, facilidade de emprego ao colono 'recém chegado, hypolhesej
que, a realisar-se, attenuaria até certo ponto os grandes
inconvenientes de semelhante medida; mas he justamente
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esta a maior das diíliculdades, com que até aqui tem lutado o desenvolvimento da Colonisacão entre nós; e prefere o Governo, antes nada fazer, do que expor-se a
mandar vir colonos, sem que previamente lhes tenha
proporcionado segura e proveitosa occupação. A imprevidencia, com que a este respeito se tem procedido. lie,
creio eu, a causa, que mais poderosamente tem influído
para desacreditar a emigração Europca para o Brasil.
Professando tacs princípios não podia pois o Governo
rcsolvcr-se a despender hum só real da somma votada
para a importação do colonos, sem quo tivesse verificado
o meio de promptamente cmpregal-os; c foi por tanto hum
dos seus primeiros cuidados, como se vos informou no
antecedente Relatório, exigir dos Presidentes das Províncias do Rio de Janeiro , S. Paulo c Minas Gcracs informações, que o habilitassem a conhecer que pessoas em
cada huma daqucllas Províncias desejarão tomar colonos,
quantos, c para que serviços. Apenas da Província de S.
Paulo forão solicitados pelo Senador Nicoláo Pereira do
Campos Vergueiro AOO até 450, aos quacs, (depois da
sua chegada á Cidade de Santos, d'ondc ellc se obrigava
a fazcl-os conduzir á sua custa para os seus destinos, ministrando-lhes os primeiros meios de subsistência) seria
livre contractarcm seus serviços com ellc, ou com qualquer outra pessoa, que lhes offereccssc o contracto de
parceria nos fructos dos terrenos, que cultivassem; ou o
de soldada, segundo o uso da terra. Limitou-se pois o
Governo a mandar vir este numero, que segundo as participações ultimamente recebidas, não poderão ter partido
de Hamburgo antes do mcz de Abril ultimo.
Entretanto , confiados em que apenas chegassem ao
Brasil, encontrarião , mediante a protecção do Governo ,
prompta occupação , e meio fácil de se estabelecerem , mais
de dois mil colonos emigrarão da Allemanha á sua custa,
e aportados ás nossas praias solicitarão terras para trabalhar , preferindo quasi todos serem transportados á Provincia de S. Pedro, para onde os attrahia a noticia do
estado florescente da Colônia de S. Leopoldo. Não hesitou
o Governo em ministrar-lhes todos os auxílios, já para o
seu sustento em quanto se não cstabelecião , já para o seu
transporte ato ás Províncias , onde julgou conveniente estabelecel-os. Fez seguir 1:011 para a Província de S. Pedro,
onde directamente acabava de aportar igual ou ainda maior
numero ; para a de Santa Catharina 33Í.; para a do Es-
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pirilo Santo 103; c para a do Rio do Janeiro 100, que
prefirírão estabelecer-se na Colônia de Petropolis, Do grande
numero dos recém-chegados , apenas 11 contractárão seus
serviços com o Doutor José Marcondes de Toledo , Fazendeiro do Município da Barra Mansa; e este facto sensivelmente demonstra a insuffíciencia de semelhante meio , já
pela repugnância da parte dos colonos , já pela difíiculdadc de haver quem os contracte para os trabalhos da lavoura.
A cláusula , com que forão consignados os fundos para
a importação de colonos , impunha ao Governo o dever de
exigir de cada hum delles o reembolso das quantias dispendidas, quer com o seu sustento , quer com o seu transporte para as Províncias; e nesta conformidade se expedirão as precisas ordens aos Presidentes , autorisando-os a
estipularem , de accordo com os colonos, o modo do reembolso cm prazos, que não excedessem jamais a quatro
annos. Deste modo se proporcionou occupação a todos os
que chegarão; mas tudo fazia acreditar que a emigração
se tornasse mais freqüente; e cumpria providenciar para
que a falta de pronto emprego a não desanimasse : foi
então que o Doutor Saturnino de Sousa e Oliveira solicitou
o auxilio do Governo para fundar na sua fazenda do Socego , sita no Município de Macahé da Província do Rio de
Janeiro, huma Colônia deAUcmães, c Prussianos, dividindo a mesma fazenda em prazos, que serião aforados,
ou vendidos aos colonos. A situação da fazenda , pouco
distante do porto de Macahé, a freqüência das communicaçõcs entre aquelle porto, e o desta Cidade , que fundada a Colônia affereceria aos seus productos hum optimo mercado , a fértil idade das terras , e a falta que ha na Província
de terrenos devolutos , que reunão taes condições , aliás
indispensáveis para o rápido desenvolvimento de estabelecimentos desta ordem , ofíerecião o ensejo de tentar esto
novo meio de Colonisação, que tanto quadra ás nossas
circunstancias. Contractou pois o Governo com aquelle
cmprezario dar-lhe huma prestação de 50$) para as despezas da importação de cada colono , até ao numero» de
500 , a qual lhe seria entregue á medida que os colonos
contractados seguissem desta Corte para o seu destino ;
e por sua parte se obrigou o emprezario ao reembolso das
prestações, em três pagamentos iguaes, a dous, três , e
quatro annos ; bem como a sustentar hum Capellão do
culto Catholico , fornecendo edifício , alfaias , e os mais

( 47 )

objoctos necessários , para a celebração dos Oflicios Divinos;
e a manter á sua custa na Colônia, por espaço de dois
annos , huma escola de primeiros letras para meninos , o
outra para meninas. A nova Colônia foi definitivamente
fundada ; e estão já nella estabelecidos 181 colonos.
A' imitação deste , mais quatro Fazendeiros da Província
do Rio de Janeiro celebrarão com o Governo iguaes contractos : o Doutor José da Silva Guimarães , que fundou
huma Colônia na sua fazenda sita ria Freguozia de Matnbucaba, Termo da Cidade de Angra dos Reis , ondo já se
estabelecerão 25 colonos; Eugênio Aprigio da Veiga , quo
fundou outra na sua fazenda á margem de dois rios na
Freguezia de S. Fidelis, que contém por ora 21 colonos;
o Visconde de Santo Amaro , que trata de f u n d a r outra na
sua fazenda de Gericinó , sita na Freguezia de S. João do
Meriti ; c o Coronel João Pedro do Almeida , e seu sócio
João Pereira da Costa Motta , em hurna fazenda , que possuem a duas legoas do distancia da Cidade do Angra dos
Reis. Vós julgareis ato que ponto he digna de ser fomentada , e dirigida esta tendência , quo vão manifestando
alguns Fazendeiros para mudar o nosso systoma de propriedade territorial, dividindo suas fazendas em lotes , e aforando-as , ou vendendo-as a colonos, sob condições de
dupla e real vantagem para si, e para o emigrado. Quanto
a m i m , entendo que habilitado o Governo com os meios
indispensáveis pura auxiliar semelhantes emprczas; para ministrar aos colonos recém-chegados os soccorros necessários,
e os meios de transporte até á Província, om quo desejarem
estabeleccr-sc ; e para entreter na Allemanha Agentes de
sua confiança , que prornovão a emigração., e fiscalisem a
morigeração dos emigrantes , muito ganhará com taes medidas a Colonisação , até que rnais amplamente se desenvolva com a execução da medida capital — a divisão, demarcação , c venda das terras rlevolulas.
Tendo indicado os meios , que entendo deverem adoptar-se para que entre nós prospere a Colonisação , passarei a expor-vos o estado cm que e) l a se acha nas differenles Províncias , onde ha núcleos já formados.
Existem na Província de S. Pedro três Estabelecimentos
Coloniaes; dous nas Torres, e hum em S. Leopoldo : os
dois primeiros são conhecidos pelos nomes de Colônia Protestante , e Colônia Catholica, contendo esta ISO a 200
colonos, e aquella 300 a 350: a Colônia de S. Leopoldo
no 1.° d u Janeiro de 18Í6 tinha 5.810 habitantes , aos

quaes reunidos 2:138 chegados depois daquelia época, he
hoje a sua população de 7.948 colonos. Pouco tem prosperado as duas primeiras Colônias, se bem que seus habitantes se julguem felizes , porque vivem na abastança ;
e a principal causa de seu vagaroso crescimento hc por sem
duvida a da grande distancia , cm quo cilas se achão dos
mercados de seus productos, o que sobremodo difficulla os
transportes, que são feitos por terra.
Em compensação apresenta porôm a Colônia de S.Leopoldo o mais lisongeiro estado de prosperidade : em 1842
foi a sua exportação de 2V7:543J&800; e desde então tem ido
sempre cm crescimento , subindo em 1845 a 393:282,^720 :
calcula-se que a do a n n o próximo passado teria chegado a
600:000<í£t>. Todos os gêneros da Colônia são transportados
para a Cidade de Porto Alegre ern lanchões pertencentes
aos colonos , e por elles próprios fabricados ; o numero
desses lancRões , que em 1835 não passava de 14 , tinha
já subido a 24 no anno de 1843 : neste mesmo a n n o havia
na Colônia 34 Engenhos de fabricar aguardente , quatro para
serrar madeira, dois do fazer azeite de mamona , 36 de
farinha de mandioca, e 18 cortumes; existindo além disto
desde o anno de 1835 huma fabrica de lapidar pedras finas,
5 teares para linho , e algodão, 14 moinhos de trigo
movidos por á g u a , e huma cordoaria. Posto que todos
Christãos os Colonos de S. Leopoldo , pertencem huns á
communhão Catholica , outros á Evangélica, sendo os desta
cm maior numero : ha quatro Capellas do culto Catholico
servidas por hum só Capellão , que percebe congrua dos
Cofres públicos; e oito do Culto Evangélico que são administradas por oito Pastores deste Culto. Recebem a instrucção primaria em 15 Escolas, duas publicas , e 13 particulares 522 alumnos , dos quaes 279 pertencem ao sexo
masculino , e 243 ao feminino: nos mappas estatísticos
de N." 11 a 19 encontrareis mais detalhados esclarecimentos sobre o desenvolvimento desta Colônia desde a sua
fundação até hoje. O estado de agitação, e desordem , em
que permaneceo a Província por mais de nove annos consecutivos não podia deixar de prejudicar os interesses da Colônia; entretanto he admirável que seus cffeitos só fossem
muito sensíveis no augmento da população , que compondo-se
em 1835 de 5.253 colonos, eraem!843de 5.238, e no fim do
anno de 1845 de 5.393 : não retrogradou, porém, nem mesmo
se conservou estacionario hum só dos ramos da sua industria ,
todos clles mais ou menos prosperarão ; cumprindo além disto
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advertir que durante este longo período apenas emigrarão
para a Província 153 Allemães , 66 em 1844 , e 87 em 1845 ;
e que muitos colonos deslocados de S. Leopoldo , em conseqüência da agitação da Província , existem hoje estabelecidos em diversos pontos delia. Para se formar huma justa
idéia do estado florescente desta Colônia , e do progressivo
desenvolvimento de sua industria, basta rellectir , que grande
numero dos colonos recém-chegados preferirão conlractar
seus serviços com os colonos já estabelecidos, que precisão
de braços , a irem formar estabelecimentos próprios cm terras mui férteis contiguas à Colônia. He pois hum facto ,
e muito notuvel, que já existe no Brasil hum ponto, que
offerece proinpto , e vantajoso jornal aos braços livres, que
aportando as nossas praias se dedicarem á cultura das terras ;
c certo he este facto hum grande passo na carreira de seus
melhoramentos; á medida que clle se for reproduzindo n'outros pontos irá cm progresso a industria agrícola; c quanto
mais rápido for o seu desenvolvimento , tanto mais se
approximará a época ainda tão remota, posto que tão desejada , da gradual substituição dos escravos por trabalhadores
livres.
Na Província de Santa Catharina acabão de fundar-se
com os 334 colonos, que vos referi terem sido para alli
enviados desta Corte, duas Colônias, huma denominada de
Santa Isabel, junto da estrada , que segue para a Yilla de
Lages , a 5 léguas de distancia da Capital; c outra nas
terras pertencentes à extincta Armação da Piedade. Já existião naquella Província outros Estabelecimentos Coloniaes ,
dos quaes o mais notável he a Colônia de S. Pedro de
Alcântara , fundada ha mais de 20 annos com 100 familias Allcmãs ; faltão-rne porém inteiramente os dados para
poder informar-vos com exactidão a que numero se acha bojo
elevada a sua população ; podendo com tudo affirmar que
apezar da má localidade desta Colônia, o que deo causa a
abandonarem-na no começo alguns colonos, mesmo assim
não só os que nella permanecerão, como os que sahírão
para se irem estabelecer n'outros pontos da Província, tem
prosperado. Duas outras Colônias se tinhão fundado no Itajahy ; mas a nenhuma dellas cabe hoje propriamente essa
denominação, por se terem promiscuamentc estabelecido com
os colonos muitos nacionaes. A Colônia Belgo Brasileira
fundada no mesmo Itajahy , pelo Cavalheiro Carlos Yan Lede ,
crn huma sorte de terras , que alli comprara, continha
cerca de 90 colonos, mas taes forão as desavenças entre

ostcs , c os Emprezarios, que a Colônia se acha inteiramente abandonada, e muitos dos colonos sentenciados por
faltarem ao cumprimento do seus contraclos. Desapparcceo
lambem completamente a Colônia Franccza do Sahy , de que
era Emprezario o Doutor Bento Mure ; e está ameaçada de
igual fim liuma outra composta de Sardos, cujos serviços
forfio contractados por doze annos; he esta ultima situada
á margem do rio Tijucas Grandes, e posto que ainda nella
se conservem mais de 100 colonos , tal he a constante
luta , cm que vivem com os Emprczarios, que o Presidente
da Província tem quasi de todo perdido as esperanças de
chamal-os a hum razoável accordo. Também á margem do
mesmo rio comprou hum outro Emprezario Belga huma
porção de terras com Estabelecimento já formado, c nelle
adiniUio não pequena porção de colonos da sua Nação,
mas antes de passado hum anno já não havia no Estabelecimento hum só colono. O desgraçado fim de todas estas
emprczas , c o de iguaes tentativas feitas na Província do
Rio de Janeiro, todas com o mesmo resultado, cada vez
mais me convencem da dilficuldadc de obter bons colonos,
engajando-os com a obrigação de servirem por hum tempo
dado , para assim reembolsarem os gastos de seu transporte;
o ao mesmo tempo demonstrão com quanta circunspecção e
cautelas deve o Governo celebrar contractos com quaesquer
Companhias, ou particulares, que impetrem privilégios, e
favores a bem de Colônias , cuja fundação emprehcndão ;
pois que o máo êxito de tacs emprezas dificultará a emigração, que aliás tanto importa promover, e animar.
Apenas existe hum pequeno núcleo de Colonisação na
Província de S. Paulo, denominado Colônia de Santo Amaro,
que está situado a duas léguas de distancia da Capital, e
compõe-se de CO pessoas pertencentes a dez famílias Allemãs. Os únicos productos que esta pequena Colônia exporta
para a Capital, são manteiga, sementes de linho, e batatas,
não obstante serem as terras fertilissimas , c próprias para
variadas culturas. Era muito maior o numero de familias,
com que foi fundada esta Colônia; mas assustou-as o aspecto das terras ainda incultas; e exccptuadas as dez, que talvez
por falta de meios alli permanecerão , do que hoje se não
arrependem , todas as outras preferirão estabelecer-se isoladamente em terras , que comprarão na Frcguezia de Itapecerica.
Projectando o Doutor Faivre fundar huma Colônia de
Belgas nas proximidades da Yilla de Antonina , expedio o
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Governo as precisas ordens, reco m m e n da n do ás Autoridades
do lugar toda a protccção a bem da projeetada Colônia ;
e pelas participações ultimamente recebidas , consta ter já
o mencionado Doutor chegado á Cidade de Paranaguá com
63 colonos , que seguião para o seu destino.
Na Província do Rio de Janeiro , depois de mallogradas
muitas tentativas , fundou-se em fim, a importante Colônia
de Petropoiis, que começa a desenvolver-se pelo modo mais
esperançoso. No mappa N.° 20 , achareis huma noticia estatística desta Colônia , que se compõe de 2.105 colonos
todos Allemães : ha nella seis Escolas collocadas nos pontos mais centracs, e regidas por alguns colonos de melhores costumes, e mais intelligentes; alli recebem a instrucção primaria , e aprendem musica 300 a 400 alumnos de
ambos os sexos, como porém pertenção huns ao culto Catholico , e outros ao Evangélico, lhes he dada separadamente
a instrucção Religiosa em dias da semana , para esse fim
designados ; ha além destas, duas Escolas Publicas de Primeiras Letras, huma para meninos, e outra para meninas,
regidas por Professores nacionaes, para instrucção dos filhos
dos Brasileiros, ou dos mesmos Allemães , e de outros estrangeiros a quem seus pais queirão ensinar a língua nacional , e as demais matérias , que se aprendem nas nossas
Escolas. Está canonicamente provida a Parochia de Petropoiis, rnas ignorando o Parodio Brasileiro a lingna Alleinã ,
mandou o Presidente da Província contractar na Allemanha
hum Pastor Catholico , para servir de Coadjutor ao respectivo Parocho. Igualmente mandou vir hum Cura da communhão Evangélica , a fim de que não faltem os soccorros , e consolações Religiosas aos colonos dessa crença.
Instituio o mesmo Presidente huma Caixa de Soccorro mutuo , para a qual concorrem todos os colonos, e mais habitantes de Petropoiis , sendo os fundos dessa Caixa destinados a auxiliar os colonos em suas grandes precisões, á
construcção de Templos, Casas de Caridade, e outros Estabelecimentos communs.
Possue cada colono huma porção de terreno de 20.000
braças quadradas; e as terras, posto que menos próprias para
as culturas já desenvolvidas no Paiz, são com tudo optimas
para outras que muito corivôm aclimatar, ou desenvolver;
taes são, por exemplo , a luzerna, o f e n o , a a l f a l f a , o trifolio, e outras espécies de forragens; o canamo, o Unho,
o fumo, o centeio, as batatas, e quasi todos os cereaes,

H arvores fruclileras da Europa, bem corno o chá da índia , que dá-se excellentemente naquelles lugares.
Ha entre os colonos muitos serralheiros , ferreiros, funileiros, marceneiros, cobridores de casas, e outros dados
a differcntcs OÍRcios, os quaes trabalhãò, ou em obras
próprias, ou por conta de particulares. Existem já na Colônia dous engenhos de serrar ; huma fabrica de cerveja ;
trata-se de estabelecer outra de sabão; alguns colonos prcpárâo a potassa; c hum Allemão que se retirou do comrnercio da Curto se dedica à criação do bixo da seda, e tem
já huma plantação de amoreiras, que alli crescem com rapidex.
Todas estas circunstancias unidas á amenidado do clima ,
á bem escolhida situação da Colônia, e ao caracter dos
Allcmães em geral morigerados, c laboriosos , são por certo
quasi seguras garantias do seu rápido desenvolvimento, e
não remota prosperidade.
Observa perem o Presidente da Província que a falta
de Leis ordinárias, que regulem , c tornem effectivo o preceito Constitucional, que consagra a tolerância religiosa,
gera alguns embaraços, de que se recente a Colônia; e são
sem duvida graves os que se manifestão por occasião das
alliancas de família, ou sejão Protestantes ambos osconjuges,
ou professe huni aquella Religião, e outro a Catholica Apostólica Romana; pois que as Leis em vigor no contracto do
matrimônio só tiverão em vista os Catholicos Romanos. He
igualmente sensível nos óbitos e nascimentos a fallencia de
medidas administrativas, visto que os Catholicos tem os seus
registros legaes encarregados ao respectivos Parochos; o que
falta aos Protestantes, que nem baptisão seus filhos em Parochias constituídas, nem sempre enterrão seus cadáveres em
cemitérios a cargo de Curas. E aqui me cumpre observar
que tão graves inconvenientes não pesão só sobre a Colônia de Petropoiis; sente-os a de S. Leopoldo, e todos os outros núcleos de Colonisação , em que ha Protestantes ; he hum
m a l , que affecta a Colonisação em geral, e que muito embaraça, e difliculta o seu progresso : rogo-vos por tanto que
vos digneis de prestar a mais seria attenção a este objecto.
Terminarei este artigo trazendo ao vosso conhecimento
que com os 163 colonos Allemães enviados para a Província
do Espírito Santo se acaba de fundar alli huma Colônia,
que espero se desenvolva com rapidez: assentada em terras
lortilissimas, que bordão de hum, e de outro lado a nova
estrada daquella Provineia para Minas; e distando apenas
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légua e meia da Povoação de Viana, (hoje Freguexia de S.
Isabel) a margem do riojucú, cuja navegação, tirado bum
embaraço, não diflicil de remover-se , facilitará os transportes
desde o centro da Colônia até a Capital da Província, que
ficará sendo o mercado de seus productos, não pôde deixar
de prosperar este nascente Estabelecimento, onde os colonos
se mostrão contentissimos.
SAÚDE PUBLICA.

Em virdude da autorisação conferida ao Governo pelo
§ 30 do Artigo 2.° da Lei N.° 360 do 18 de Setembro de
1845 foi reformado o Insfituto Yaccinico da Corte pelo Regulamento annexo ao Decreto N.° 464 de 19 de Agosto
próximo passado. Regular o serviço da propagação da vaccina , por maneira que seus benéficos resultados não ficassem como até aqui limitados á Corte , e a algumas Cidades e Villas; leval-a aos pontos mais distantes do Império
c ás pequenas povoações, onde tanto se sente a sua falta;
estabelecer hurn centro donde partão todas as providencias
relativas a tão importante objecto, e por intermédio do qual
seja o Governo promptamente informado dos progressos desta
salutar instituição , e das medidas, que a experiência indique para o seu mais amplo desenvolvimento, taes são em
geral as vistas, que presidirão a esta reforma. Em presença
porém do nosso estado financeiro não se attreveo o Governo
a estabelecer vencimentos como talvez conviria a todos os
Empregados por ella creados, limitando essa provindencia
tão somente ao Inspector Geral do Instituto, Membros da
Junta Yaccinica da Corte, e Commissarios Yaccinadores Provinciaes; e pelo que respeita aos Commissarios Vaccinadores Municipaes, declararão-sc remuneraveis os seus serviços,
bem como os dos Commissarios Parochiaes, que são alem disto
isentos de todo o serviço da Guarda Nacional. Se bastarem
estas concessões para que possa relisar-se a nomeação destes
últimos Empregados; e se as Assemblèas Provinciaes, e as
Câmaras Municipaes se esforçarem em coadjuvar a acção do
Governo Geral, certo produzirá a reforma , os melhores
resultados, generalisando a propagação da vaccina, meio
eíficazissirno, ainda que indirecto de augmeutar a nossa
população, poupando-a aos terríveis estragos, que nella
faz todos os annos o flagello das bexigas.
Acha-se já em execução nesta Corte e seu Município o
Í30VO Regulamento, e dò"s respectivos mappas vereis que subro

a 3.861- o numero de pessoas vaccinadas durante o anno passado nas Freguezias desta Cidade; e a G02 o das vaccinadas em
quatro Freguezias do Município no curto período decorrido
de 20 de Novembro próximo passado a 12 de Fevereiro
ultimo; tendo sido extrahidas pela J u n t a 3.264 lâminas de
Iluido vaccinico, que se remetlCrão para as Províncias e
distribuirão por varias pessoas. \ despeito destas providencias
teve lugar nesta Corte o a n n o passado o apparccimcnto de
bexigas naturaes, que supposto se não manifestasse com caracter epidêmico, cortou mesmo assim o íio a muitas vidas
sobretudo de soldados e de escravos.
Quizera informar-vos do progresso da vaccina nas Províncias , mas estando apenas nomeados os Commissarios Provinciacs crcados pelo novo Regulamento, poucos são os esclarecimentos, que a semelhante respeito posso rninistrar-vos.
Na Província da Bahia , segundo consta do Relatório da Presidência, está limitada á Capital a propagação da vaccina; na
de Pernambuco , segundo o inappa annexo ao Relatório do
Conselho Geral de Salubridade, vaccinarão-sc o a n n o passad o , também na Capital 1.111 pessoas: d a d o Rio de Janeiro
nada consta : na de S. Paulo vaccinarão-se em toda a Província 1.631- pessoas: e pelo que diz respeito ás outras Provincias o que dellas se sabe he que geralmente poucos resultados se tem obtido , seja por defeito do Iluido , que se applicou cm alguns lugares, ou por irnpericia das pessoas que
praticarão a operação, ou finalmente pela imperdoável negligencia dos chefes de família, devida em grande parte ao
pouco credito, que dão a este preservativo os habitantes do
interior.
A Inspecção de Saúde do porto desta Cidade rcsente-se
da falta de hum Lazareto, sem o qual são inteiramente infructuosas as disposições do respectivo Regulamento. He sobretudo quando cliegão embarcações, cm que ha enfermos, que
se reconhece a inutilidade da quarentena , e a insufficiencia
de todas as medidas tendentes a previnir a introducção do contagio. A faculdade de ir hum Medico a bordo para tratar dos
doentes, além de não estar consignada no Regulamento , pôde
de alguma vez ser bem funesta , visto que n e n h u m Medico
se sujeitaria a ficar alli retido cm quanto durasse a quarentena, entretanto que voltando para terra pôde nella importar
o contagio ; e por outro lado , fora tão grande deshumanidade negar ossoccorros médicos em taes occasiões, que o Governo senão anima a fazei-o. O único meio de evitar tão graves incovenientcs he por sem duvida o do estabelecimento de
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íiuin Lazarcto; c convencido o Governo de que lhe não recusareis os meios indispensáveis para rcalisar esta idéia, acaba
de exigir as precisas informações sobre o local mais apropriado
para aquelle Estabelecimento, e a despeza cm que terá de
importar a sua construcção, a fim de trausmiUir-vos em tempo
todos esses esclarecimentos. Muito conviria também que aldn
da pena pecuniária imposta aos transfugas dos navios em quarentena , e aos respectivos Capitães, se impuzesse a de prisão
por trinta dias; reduzindo-se a 15 para os Capitães, quando
a fuga se verifique cm alta noite. A mui Ia de GO-J35 , como
bern pondera o actual Provedor , nem be proporcionada ao
damno, que podo vir á saúde publica da infracção da quarentena , riem h e seguro meio de repressão , pois que ninguém , podendo, recusará pagar essa multa para furtar-se ao
enfado de h urna quarentena. Tenho em ultimo lugar de
ponderar-vos que o pesado serviço com que carrega o Provedor da Saúde , n'hum porto como o desta Cidade, não he
seguramente compensado com o precário emolumento de %</£>,
por cada carta de saúde, que aliás muitos navios dispensão,
contentando-se com os attestados dos respectivos Cônsules:
parece-me pois razoável que se lhe assigne ' huma gratificação annual paga pelos Cofres Públicos; e bem assim que
se garanta aos Empregados da Inspecção de Saúde o direito
á aposentadoria com vencimento proporcional ao tempo, que
tiverem servido, huma vez que por enfermidades adqueridas
no serviço se tornem incapazes de continuar a prestal-o.
Sendo entre outros objcctos consultada pelo Governo
a Imperial Academia de Medicina sobre a efíicacia do guano
no tratamento da elcphantiase dos Gregos, ou inorphea ,
exigio elia que puzessem á sua disposição alguns morpheticos dos existentes no Hospital dos Lázaros: foi satisfeita
esta requisição , mas não constou ainda ao Governo o resultado das experiências. Entretanto recebendo-se communicações da Legação do Brasil no Peru, e do nosso Cônsul
Geral em L i m a , que supposto não confirmem as noticias
espalhadas por alguns Jornaes de haver-se operado a cura
da mencionada moléstia, também não destroem inteiramente
os fundamentos de taes noticias, mas-antes, affirma hum
Medico do Chile que com a applicação daquella substancia
conseguira a completa cura de seis enfermos; c constando
ao mesmo tempo de hum minucioso Relatório do Doutor
Montes de Oca, residente na Província de Santa Catharina, que vários morpbeticos, e entre elles hum, que soffriu ha 20 annoá, em cujo tratamento se tem empregado

com prcsovcrança a mencionada substancia, sentirão grande
allivio, o que lie confirmado pelo testemunho do Presidente
daquella Provincía; rcmetteo o Governo este Relatório, e
a Correspondência Official recebida do Chile e do Peru, á
Imperial Academia de Medicina, para que inteirada do
que alli se cxpende, prosiga em suas experiências; e espera que esta distincta Corporação toda dedicada ao progresso da sciencia, que professa, e ao bem da humanidade, não poupará esforços c diligencias, para verificar até
que ponto influirá o emprego do guano no allivio, senão
completa cura de huma das mais horríveis enfermidades,
a que bc sujeita a espécie humana.
No interior da Província da Bahia , junto ás margens do Rio de São Francisco, grassou o anno passado huma
epedimia de sezões, que ceifou muitas vidas: forão de prompto soccorridos os habitantes- daquclles lugares com a presença de hum Medico, o dos precisos medicamentos enviados pelo Presidente da Província, cujas providencias
forão approvadas pelo Governo. Acaba de manifestar-se em
alguns Districtos da Comarca da Cachoeira na mesma Província, com caracter epidêmico, huma terrível dysenteria,
que tem feito muitas victimas; e para atalhar o contagio,
nomeou o Presidente huma Commissão de três Médicos, e
mandou fornecer aos doentes necessitados, por conta dos
Cofres Públicos, todos os medicamentos.
Aos rnales da secca, c á praga da lagarta, sobreveio
na infeliz Província do Ceará hum novo flagello — o das febres malignas — que ceifarão muitas vidas, sobretudo na
Cidade de Arneaty: tomarão-se todas as providencias sanitárias, que as circunstancias reclamavão; e quando de
todo parecia o mal extincto, participou o Presidente daquella Província, em OÍIicio de 4 de Março ultimo, que
havia rcapparecido, mas com caracter mais benigno, ainda
que mais geral.
Na Província do Rio Grande do Norte reinarão também o anno passado febres epidêmicas na Capital , mas
causarão poucos estragos; não acontecendo outrotanto na
Povoação de Macau, onde a peste das bexigas cortou o
fio a muitas vidas; mas graças à Divina Providencia, cessarão ambos os flagellos.
Na Província do Pará appareceo o contagio das bexigas, que fez poucos estragos; mas as febres intermittentes

continuado, perecendo dellas eni Portei, de Agosto de
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18ií) a Julho d c 18U>, 147 pessoas, numero por certo mui
avultado em relação á população daquolle Município.
SOCCORROS PÚBLICOS.

lie-me bom sensível ter de informar-vos que a scf.cn
continuou a flagcllar as infelizes Províncias do Rio Grande
(Io Norto c Ceará. Durante o mcz de Janeiro deste a n n o
forão copiosas as chuvas nesta u l t i m a , e algumas houve lambem na primeira ; esta circunstancia, unida á certeza de
se acharem abastecidos os mercados, fez com que o Governo sobr'estivesse na remessa de m a n t i m e n t o s , com que forão até enlão suppridas aquellas Províncias, bem corno a da
Parahiba , e sem os quacs terião infallivelmente perecido
à fome milhares devictimas, que só devem a vida á promptidão destes soccorros. Infelizmente por^m pouco durarão
as chuvas; e os agricultores ávidos de aprovcital-as, tendo
feito grandes plantações, virão de novo crestadas as suas
lavouras, scccas as pastagens, c inteiramente perdidas as
únicas sementes, que possuião. «Nesta Capital, diz o Prece sidento da Província do Rio Grande do Norte, em Ofíicio
« de 12 de Março ultimo, a fome não pôde ser maior: á
« excepção da farinha nacional, que está a concluir-se, não
« se acha no mercado alguma outra , e nem tão pouco le« gumes, sejão de que qualidade forem: não ha carne,
« não ha fructas, não ha nada, salvo algum pouco o mão
« peixe , quando o vendaval de Sueste , que de continuo
« sopra, permitte que as jangadas vão ao mar. » Em Officio de 17 do mesmo mez, participou também o Presidente
da Providcia do Ceará, que o desalento continuava alli,
porque as chuvas crão ainda mui escassas; e como em 3
do mesmo mez houvesse já ponderado a necessidade de nova
remessa de mantimentos, pois que estava a esgotar-se a farinha existente na Capital, e não havia milho e feijão nem
mesmo para semear, no caso de que engrossassem as chuvas, accudio o Governo promptamente a este reclamo não
só autorisando o mencionado Presidente a mandar vir do
Maranhão os gêneros, que fossem precisos, mas também
fazendo logo apromptar e seguir desta Curte dois carregamentos para ambas as Províncias. Graças porém á D\\{na Providencia, consta das ultimas participações, que tanto
na Província do Ceará, corno na da Parahiba tem havido
copiosas chuvas , c ha -por tanto esperança de que cesse
o ílagello.

Não contemplados os dois últimos carregamentos, vereis pelo Quadro N.° 23 que a importância dos mantimentos
remettidos para as três Províncias, de que acabo de fallar
monta a Rs. 447.856í£>610; tendo de accrescentar-se a
esta somma a importância dos mantimentos mandados de
outras Províncias não comprehendidas no dito Quadro, as
despezas feitas na do Maranhão com os habitantes do Ceará , que para alli emigrarão faltos de todos os recursos,
e os gastos feitos nas próprias Províncias flagelladas pela
fome. Cumpre porém advertir que huma parte da somma
despendida tem de reverter aos Cofres Públicos, porque á
excepção das pessoas verdadeiramente necessitadas, a todas
as outras forão vendidos os mantimentos pelo custo, e ainda por menos, salvas somente as despezas do transporte;
sem que porém seja possível apresentar-vos j á , como quizera, a liquidação desta conta, por não terem ainda chegado todos os esclarecimentos, que são para isso indispensáveis. Releva também informar-vos, e mui üsongeiro he
para mim o cumprimento deste dever, que no empenho
de alliviar o soffrimento dos habitantes das Províncias de que
se trata, muito se dislinguirão os de algumas outras, como
vereis do Quadro N.° 24, onde se achão consignados os diversos donativos, que forão remettidos por intermédio da
Repartição a meu cargo.
A agglomeração do grande numero de agricultores,
que acossados da fome, affluirão ás Cidades, onde vivião
dos soccorros públicos, exigia que o Governo previnisse os
perniciosos efíeitos de contrahiran elles o habito da ociosidade , por falta de trabalho, em que pudessem empregar-se;
e neste sentido se ordenou aos Presidentes das Províncias
do Ceará , Rio Grande do Norte e Parahiba , que organisassem Companhias de trabalhadores , a quem se desse occupação na abertura de estradas, e em outras obras publicas
geraes de mais instante necessidade, deduzindo-se do jornal, que vencesse cada hum a importância dos mantimentos,
com que dahi em diante fosse soccorrido; e para dirigir
taes obras se mandou hum pfíicial de Engenheiros para
cada huma das ditas Provincias. Além destas providencias,
que as circunstancias do momento reclamavão, não olvidou o
Governo que mais que muito importava prevenir no futuro a
repetição do flagello, que tem por tantas vezes assolado aquellas desgraçadas Provincias, cuidando com tempo na construcção de assudes, e de outras obras semelhantes, apropriadas
a receber as águas durante a estação chuvosa, a fim de
8
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tornar menos sensível a sua falta durante a secca; mas sendo
taes obras Provinciaes, limitou-se a lembrar a sua necessidade, recommendando aos Presidentes que chamassem a
attenção das respectivas Assembléas sobre tão importante assumpto. Exhaustos porém os Cofres Provinciaes, e estagnadas todas as fontes de renda pela calamidade, que infelizmente inda pesa sobre as mencionadas Províncias, informão
os Presidentes dellas, que he absolutamente impossivel emprehender obra alguma por conta dos Cofres Provinciaes; o
em taes circunstancias vós resolvereis se convém que seja
habilitado o Governo para que possa ao menos mandar fazer
alguns assudes em cada huma das indicadas Províncias, nos
lugares, que mais reclamão esta providencia. A h u m , que
existe na Yilla de Campina Grande, da Província da Parahiba, e cuja construcyão não custou mais de dous contos
de réis, devem os habitantes da mesma Yilla, os dos lugares circumvisinhos, e ainda os de pontos mais remotos
o abrigo que acharão contra os estragos da secca, e a conservação de seus gados.

A Administração dos Expostos da mesma Santa Casa
teve no anno compromissal do 1.° de Julho de 1845 a
30 de Junho de 1846 a Receita de Rs. 49.557$401, e
a Despeza de Rs. 41.806$077, dando-se por conseguinte
hum saldo de Rs. 7.751 $324 a favor deste Estabelecimento, cujo patrimônio foi ainda augmentado com 3 apólices de 1.000$, huma de 600$ e outra de 400$, que
todas lhe forão legadas. No a n n o , a que me refiro, entrarão na Casa da Roda 560 Expostos, que reunidos a 65,
que tinhão ficado do anno anterior, prelizerão o computo
de 625: derão-se a criar 177; fallecêrão 361, e ficarão
na casa 87.
Pelo que toca ao Recolhimento das Orphãs foi a Receita, durante o ultimo anno de Rs. 48.738$413; e a
Despeza de Rs. 44.340$707 , passando por tanto hum saldo
de 4.397$706 para o anno corrente. Existem no Recolhimento 48 Orphãs do numero, 10 aggregadas, 23 Expostas, duas Porcionistas, duas escravas , e duas africanas livres: casarão duas Orphãs, e duas Expostas: tiverão os fundos
do Estabelecimento o augntento de 10 Apólices, que todas
lhe forão legadas, sendo 6 de 1.000$, c quatro de 600$:
forão pagos todos os empréstimos contrahidos nos annos anteriores; e não pesa por tanto hoje sobre este Estabelecimento
outra divida, que não seja a de Rs. 49.210$416 ao Cofre
dos dotes.
No Hospício de Pedro 2.° foi a Receita , durante
o anno compromissal do 1.° de Julho de 1845 a .30 de
Junho de 1846 de Rs. 91.290$108, e a Despeza de Rs.
66.916$800, ficando hum saldo de Rs. 24.373$308 a
favor deste Estabelecimento , cuja Receita total desde a sua
installação em 2 de Setembro de 1841 até 30 de Junho
de 1846 monta a Rs. 213.126$992, sendo a Despeza durante o mesmo período de Rs. 188.719$079.
A Imperial Sociedade Amante da Instrucção, instituída
nesta Corte em 1829 , com o philantropico fim de ministrar a intrucção primaria, vestuário e soccorros médicos
a mocidade desvalida de ambos os sexos, tem actualmente
quatro Escolas, que são freqüentadas por 236 alumnos das
classes mais necessitadas; e acaba de fundar hum Coliegio
para meninas orphãs, onde actualmente se educão nove
orphãas reconhecidamente pobres. He administrado este Coliegio por huma Commissão annualmente eleita pela Sociedade , que trata de estabelecer-lhe hum patrimônio era
fundos públicos; montando a mais de seis contos de réis
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Foi de Rs. 170.714$674 a Receita ordinária do Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta Corte no período
deccorrido do 1.° de Julho de 1845 a 31 de Maio de 18Í6;
e importou a despeza em Rs. 193.746$5 W , havendo por
tanto hum déficit, que foi supprido com o saldo do anno
anterior, e com hum empréstimo feito pelo actual Thesoureiro. Tratárão-se neste pio Estabelecimento durante o
indicado período 5.127 enfermos comprehendidos 397, que
passarão do anno antecedente: sahírão curados 3.607, e
fallecêrão 1.124, entrando neste numero 194, que morrerão nas primeiras 24 horas subsequentes á da sua entrada ; ficarão em curativo no ultimo de Dezembro 396.
He bem digna de notar-se a circunstancia de que entre os
doentes alli recolhidos se encontrão indivíduos de todas as
nossas Províncias, e das diversas Nações do Globo, com
quem temos relações direclas. Adquirio o patrimônio do
Hospital durante o referido período metade dê huma pequena casa, que lhe foi legada, 12 apólices da divida publica de 1.000$, e huma de 400$ ; e as obras do novo
Hospital vão em progressivo augmento, tendo-se com ellas
despendido até ao ultimo de Maio de 1846 a avultada somma de 315.769$250.
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o producto das esmolas para este fim arrecadadas , além dtí
huma Apólice de hum conto de réis dada pelo actual Thesoureiro do Collegio para servir de dote á primeira Or~
• phã, que se casar. São feitas as despezas da Sociedade ,
que montão a 7.480$ annuaes, com o producto das mensalidades dos Sócios , pois que seus fundos estão ainda limitados a seis Apólices de 1.000$) de juro de 6 porcento,
e ao usufructo da casa , ern que se acha o Collegio d^s
orphãs, doada por nove annos pelos Religiosos Benedictinos, e da em que está estabelecida huma das Escolas,
doada por igual tempo pelos Religiosos Carmelitas. Pede
esta Sociedade ser exonerada do pagamento da décima daquelles prédios pelo tempo do usufructo, e que se mandem
distribuir pelas suas Escolas do mesmo modo que o são
pelas Escolas publicas os compêndios, por que nestas se
ensina : digna de favorável deferimento me parece esta supplica.
Na Província de S. Pedro deo-se começo á construcção do monumento destinado a commemorar alli a época da
chegada de Suas Magestades Imperiaes. Fallo do Collegio
de Santa Theresa, fundado na Capital daquella Província
para educação de meninas orphãs. No dia 2 de Dezembro
ultimo, anniversario natalicio de Sua Magestade o Imperador , foi lançada a pedra fundamental daquelle edifício: está
encarregado da execução artística da obra, na conformidade
do plano e planta levantada pelo Professor da Academia
das Bellas Artes desta. Corte, Grandjean de Montigny , hum
dos alumnos da mesma Academia, que para esse fim foi
daqui enviado; e o zelo e dedicação das pessoas, que compõe o Conselho Administrativo de tão pio Estabelecimento
afianção que se não hão de poupar esforços o diligencias
para a sua prompta conclusão.
Tiverão grande impulso as obras do novo Hospital de
Caridade da Capital da Província de Santa Calharina, levando-se a primeira parte do edifício ao ponto de receber
o telhado; pondera porém a Administração deste Estabelecimento que tem de lutar com grandes obstáculos para
a sua continuação, por absoluta falta de meios, visto que
pouco excede de 700$) a quantia, de que pôde na actualidade dispor; fundando-se todas as suas esperanças na concessão das loterias, que solicitara.
O Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Cidade
de Sorocaba na Província de S. Paulo, que se achava em
completo abandono desde o anno de 1811 , foi restaurado,
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e já no anno próximo passado forão nelle recolhidos e tratados 22 enfermos; sendo especialmente devido este beneficio á Protecção, que Sua Magestade o Imperador Se Dignou outorgar-lhe, fazendo entregar ú zelosa Irmandade,
a cujo cargo ora se acha a manutenção do mesmo Hospital o donativo de 4-000$.
Ha na Capital da Província do Espirito Santo hum
Hospital de Caridade , que apezar dos poucos meios à sua
disposição, ampara alguns doentes desvalidos.
Faz-se notável na Província da Bahia , além de outros Estabelecimentos de Caridade, a Casa Pia dos Orphãos
de S. Joaquim: alimenta ordinariamente 106 orphãos, de
7 a 15 annos de idade, que recebem huma educação moral e litteraria apropriada a poderem destinar-se á industria e artes. A sua receita no anno administrativo próximo passado foi de Rs. 24.150$652, e a despeza de Rs.
24.453$446, havendo portanto hum déficit de Rs. 302$794;
mas regularmente anda a receita e despeza annual entre
22 a 23 contos ; e consistem as suas rendas em alugueres
de prédios, que lhe pertencem, juros de fundos públicos,
e consignações do Cofre Provincial. No triennio da ultima
administração , sahírão prontos a seguir diversas applicações
nas artes e officios 39 orphãos, que forão logo substituídos por igual numero.
O Grande Hospital da Capital de Pernambuco , durante o semestre de Janeiro a Junho do anno findo recebeo 539 enfermos, alem de 49, que já nelle existião:
fallecérao 160; sahírão curados 355 ; e ficarão no Hospital 73. A Casa dos Expostos rccebeo no semestre referido 211 crianças, e tinha então 170; morrerão 109; sahírão 6 ; e havia na casa no ultimo de Junho 193. Consiste o patrimônio dos orphãos em cento e tantos prédios,
que rendem annualmente a quantia de Rs. 24.275$966 ; e
tendo sido a despeza do ultimo anno de Rs. 9.746$186, houve
hum saldo a favor do mesmo patrimônio de Rs. 14.599$780.
Segundo refere o Presidente da Província no Relatório ultimamente apresentado á Assemblèa Provincial , acaba de
dar novos Estatutos ao Collegio dos Orphãos creando nelle
as officinas de marcenaria, entalho, torneados , e sapataria ; e no dia 23 de Fevereiro ultimo , anniverssario do
feliz nascimento de Sua Alteza Imperial o Senhor D. Affonso , foi installado outro Collegio para a educação de 45
meninas orphãs.
Na absoluta falta de hum Hospital, são tratados os
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indigentes na Capital da Província do Rio Grande do Norte
por kum Medico de partido, á expensas do Cofre Provincial; e do Mappa annexo ao ultimo Relatório do Presidente daquelia Província consta que de 58 doentes assim
tratados, no semestre de Janeiro a Julho do anno findo,
restabelecerão-se 21, melhorarão 12, ficarão 2 no mesmo
estado, fallecêrão 5, e ignora-se o destino dos 8 restantes.
Acha-se em construccão e já mui adiantado hum Hospital de Caridade na Cidade de Oeyras da Província do
Piauhy.
No Hospital da Santa Casa da Misericórdia da Província do Pará forão recolhidos durante o anno passado
337 enfermos, dos quaes sahírão curados 260; fallecéião
27, passou hum para o Lazareto , e continuão em curativo 49. A receita deste Estabelecimento no mesmo anno
foi de Rs. 20.630$>160, e a despeza de Rs. 19.444^750.
Ha na Província de Goyaz hum Hospital de Caridade,
no qual existião em Março do anno passado 16 enfermos;
tendo sido a sua receita nos últimos seis mezes de Rs.
1.22955815, e a despeza de Rs. 1.140$210.
O Hospital da Misericórdia, e o de S. João dos Lázaros existentes na Província de Mato Grosso, debaixo da denominação de Obras Pias, tiverão a renda , durante o anno
de 1845 , de Rs. 8.173^161 , limitando-se a sua despeza a
Rs. 3.750$>344. No primeiro forão tratados40 enfermos, dos
quaes morrerão 12, e sahírão curados 22: no dos Lázaros
falleceo hum dos 11 que existião, e forão admittidos mais
quatro. Quanto aos Expostos só ha três, que alli existem de annos anteriores, circunstancia que muito depõe
em favor da morigeração dos habiiantes daquelia Província.

Jequitinhonha, que por cilas faz seu curso. Igualmente vos
achaes informados de que já se procedeo a hum reconhecimento naquelle rio ; c agora me cumpre accrescentar
que, attendendo o Governo às solicitações do Presidente
da primeira das indicadas Províncias, o autorisou para promover a formação de huma Companhia, que se encarregue de facilitar a navegação do dito rio até a cachoeira
do Salto Grande, com a obrigação porém de se encorporar a qualquer outra, que se houver de crear para estender a mesma navegação até onde for praticavel. Não consta
por ora que se tenha formado a Companhia; mas he certo
que em 11 de Julho ultimo chegarão à Yilla de Belmonte
moradores da Província de Minas com cargas _de toucinho,
que conduzirão pelo rio Jequitinhonha ; e que huma associação daquelia Villa lhes fiara todo o sal , que elles quizerão comprar, procurando deste modo animar o commercio
entre as duas Províncias.
O Engenheiro civil X. Tarte, concessionário do caminho do 1'erro de Louvain no Reino da Bélgica, pedio
bum privilegio exclusivo para emprchender a navegação do
rio de S. Francisco , obrigando-se a tornal-o praticavel ao
transporte de mercadorias desde a sua embocadura até Villa
Bica, na Província de Minas; e a estabelecer nelle, por
meio de huma Companhia de capitalistas que se encarrega
de formar, a navegação por vapor dentro de cinco annos
na distancia em que o rio o permittir, dentro de quinze
até o ponto chamado Rio das Velhas; e dentro de 20 até
a Provincia de Minas. Acolheo o Governo benignamente
esta pretenção, e eíficazmente deseja coadjuval-a, attenta
a inquestionável utilidade da empreza; mas tão exageradas
são algumas das condições , com que o emprezario impetra o privilegio , que tornão inadmissível a sua concessão.
Mostra-se elle pouco inteirado do curso do rio, suppondo
suas cabeceiras junto da Cidade de Ouro Preto, quando
ellas vem da serra das Canastras; bem pôde ser que ignore
também ser já navegável huma parte do rio ; c que melhor informado do seu curso , da extensão já navegável ,
e de outras circunstancias, se preste a modificar as condições , e se torne assim realisavel a empreza.
Hum outro privilegio acaba de ser pedido pelos Negociantes desta Praça Theophilo Benedicto Ottoni, e Honorio
Benedicto Ottoni, que se propõem encorporar huma Companhia de capitalistas para emprehender a navegação do
rio Mucury, desde a Província de Minas até íi sua foz na

NAVEGAÇÃO

INTERNA.

Não cansarei a vossa paciência com reflexões aliás obvias
sobre a necessidade de dar todo o impulso á navegação de
grande numero de rios, que tanto facilitarião a communicação de differentes Províncias do Império, a troca de seus
productos, e conseguintemente o augmento da sua riqueza:
essa necessidade ninguém ha que desconheça; limitar-mc-hei
por tanto a expor-vos o que tem occorrido de notável sobre
tão importante assumpto. Em outros Relatórios tendes sido
informados dos esforços e diligencias empregadas pelos Presidentes das Províncias da Bahia , e de Minas Geraes, para
facilitarem a navegação do Rio Grande de Belmonte , ou
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da Bahia. São ha muito sentidas as vantagens que virão a
ambas as Províncias da navegação deste rio ; e ainda em
seus últimos Relatórios ponderarão os Presidentes dellas as
respectivas Assembléas quanto convinha promovel-a. Não
podendo pois duvidar-se da utilidade da empreza , será tomada pelo Governo na devida consideração a pretenção dos
emprezarios.
Tem o Presidente da Província de Goyaz empregado
todos os recursos ao seu alcance para animar a navegação
do rio Araguaya : dois são , segundo elle informa , os grandes
obstáculos que a diflicultão : 1,°, a falta de povoações nas
margens do rio, que prestem aos navegantes os mantimentos necessários, pois que de outro modo serião-osviveres quasi completa carga dos barcos, attenta a duração
da viagem: 2.°, a aggressão dos selvagens, o que exige
numerosa tripolação, para repellir seus assaltos. Com o fim
de remover estas difficuldades tem elle empregado os únicos
meios, de que na actualidade se pôde dispor com vantagem;
e taes são os de ir fundando Aldeamentos de Indígenas nas
margens do rio, achando-se já formados três, como vos
informei quando tratei da Gatechese.
Pondera finalmente o Presidente da Província de Mato
Grosso que seria de incalculável vantagem o melhoramento
da navegação para a Província do Pará pelo Arinós e Tapajós. Consistem os benefícios, que mais reclama esta carreira , já muito conhecida , no estabelecimento de hum
novo porto de embarque em algum dos coníluenles do
Arinós, em lugar menos pestifero do que o porto existente;
e na fundação de huma Aldéa no Salto Augusto para os
índios Apiacâs. Requerem ambas as providencias a consinação dos precisos meios; e eu espero que vos digneis
e habilitar com elles o Governo, para que possa proporcionar áquella importante Província este grande melhoramento.

t

COKREIOS E PAQUETES.

Muito tem melhorado o serviço dos Correios, tanto no
que diz respeito á sua regularidade, como á sua fiscalisação. Pelo quadro N.° 25 vereis que ainda ha quatro annos
não excedia a receita a 63:000$ , sendo então a despe/a
effectiva de 132:000$ ; e no anno financeiro próximo findo
foi áquella de 146:000$ , e esta de 169:000$ ; havendo
por tanto hum augmento de renda de mais de 83:000$,

ao passo que o da despeza foi somente de 37:000$. He
verdade que ainda assim apparece bum déficit de 23:000$ ,
mas se se attender ao serviço , que hoje preslüo os Correios , á natureza e fins de sua instituição , e á despeza ,
que demanda hum avultado numero de Agencias, a mor
parte das quaes n a d a , ou quasi nada rende, não poderá
deixar de convir-se que bem suportável he o encargo deste
déficit, que aliás espero venha de todo a desapparecer ,
mediante as elficazes providencias , que para esse fim se
tem adoptado , e o zelo, com que o actual Director Geral
se empenha cm as fazer executar. Pelo mappaN.°26 vereis que existem empregados no serviço dos Correios 1:053
pessoas; e o mappa N." 27 vos instruirá da quantidade de
cartas expedidas pelas Administrações da Corte, Minas ,
Maranhão , e Pará durante o anno findo, bem como das
que f o rã o importadas e exportadas pelo Correio da Provincia da Bahia nos primeiros nove mezes do mesmo a n n o ;
sentindo não poder ministrar-vos iguaes esclarecimentos a
respeito das Administrações das demais Províncias , por
não terem ainda chegado. Existem actualmenie 366 Agencias, seis das quaes forão creadas depois do ultimo Relatório , e são as de Croata , Mearim , e Guimarães na Província do Maranhão; as do rio Preto, e Cabo Verde na
de Minas Geraes;' e a da ponte de Sapucaia na do Rio
de Janeiro; tendo sido durante o mesmo anno supprimidas
nove, que são as seguintes: na Província do Rio de Janeiro a da Parahibuna ; na de Minas Geraes as de Taquarussú , e Arrepiados; na de S. Paulo as de Santa Barbara , e S. José dos Pinhaes; na de Santa Catharina as
de S. Miguel, e Tijucas; na da Bahia a de Urubu; na
do Maranhão as de S. José , e Passagem Franca ; e na
do Pará a dos Breves, e a da Cachoeira de Marajó. Além
destas propoz o Director Geral á suppressão de algumas
outras, que julga inteiramente inúteis; mas sobre cilas
não deliberará o Governo, sem que informem os Presidentes das repectivas Províncias, a quein julgou conveniente
ouvir.
Executárão-se as disposições do § 15 do Art. 9.° e do
S 22 do Art. 2.° da Lei N.° 396 de 2 de Setembro ultimo,
relativas ao porie das cartas enviadas por correios de mar
e terra , e ao augmento de vencimentos dos Empregados
das Administrações das Capitães: observou-se igualmente o
disposto no Art. 19 da citada Lei a respeito dos periódicos
Bacionaes, e dos estrangeiros vindos de paizes, onde se
9
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sabe o que pagão de porte os nossos; mandando-se pelo
que respeita aos dos paizes, dos quaes se ignora esta circunstancia , que se continue a receber o porte , que era
costume cobrar, até que cheguem as informações: declarou-se por Aviso de 21 de Novembro ultimo , que a Legislação actual dos Correios não admitte seguros de dinheiro,
jóias, e outros objectos; responsabilisando-se as Administrações tão somente pela fiel entrega das cartas seguras
taes como são nellas recebidas , sem atlenção aos objectos
que pos-são conter: creou-se huma linha de Correios entre
a Província de Piauhy e a Cidade de Caxias na Província
do Maranhão ; e tem-se activado a tomada de contas aos
Administradores e Thesoureiros.
Estatuindo o Regulamento N.° 399 de 21 de Dezembro de 1844 nos Arts. 93, 94 e 114 que não só das
cartas remettidas para qualquer Administração ou Agencia ,
como também das que forem entregues aos Carteiros se
facão listas nominaes, antes que se veriíique a remessa ou
entrega, solicitou o Director Geral a revogação desta med i d a , ponderando q u e , sobre ser inefficaz, acarreta aos
Empregados trabalho quasi impossível de vencer, sem prejuízo da prompta entrega, ou remessa; mas considerando o
Governo aquella medida como h u m a garantia , que tem o
publico de que suas cartas serão fielmente entregues, e da
qual releva não prival-o, sem que se esgotem todos os meios
de vencer a difficuldade, recommendou a adopção de algumas providencias próprias a facilitar o trabalho. Insta porém de novo o Director Geral pela revogação , allegando
que não he possivel vencer a difficuldade em huma Administração como a da Corte , onde durante o anno passado
forão expedidas 777.000 cartas.
Pelo que respeita aos Paquetes de vapor cumpre-me informar-vos que supposto não tenha ainda chegado este serviço á perfeição, de que he susceptível, tem todavia a Companhia executado fielmente as condições do seu contracto.
Pelo Art. 2,° deste contracto se obrigou ella a augmentar
o numero de Paquetes com outros da força pelo menos de
140 cavallos; e se bem que possua já três desta força,
fora para desejar que mais avultasse o seu numero. Muito
conviria também que a sabida dos Paquetes tivesse lugar
em dias fixos e inalteráveis; mas estes e outros melhoramentos não podem ser obra de hum dia; sendo no meio
de tudo innegavel q u e , facilitando as communicações, e
tornando mais certas e regulares as viagens para os diver-

sós pontos do nosso extensissimo litoral, tem a Companhia
feito hum serviço rçal ao Paiz ; e faz-se credora de toda a
animação , para que possa sustentar-se, e dar á sua empreza hum maior desenvolvimento.
OBKAS PUBLICAS.

Pula Inspecção Geral das Obras Publicas tivcrão lugar
os seguintes trabalhos: foi auginentailo com dois grandes
vehiculos o Chafariz de S. Christovão ; esta completamente
acabado o de Mata Porcos; fizerão-se importantes reparos
no encanamento da Lagoinha, rectificando-se a principal
caixa de recepção, e procedendo-se a outros concertos e
novas obras tendentes a augmentar e purificar as águas;
íizerão-se iguaes reparos no encanamento do Silvestre ; construio-se hum grande encanamento para o Chafariz do Cães
da Gloria, c reedifícou-se este Chafariz, aliás importantíssimo , que se achava cm r u í n a s ; transformou-se huma
pequena bica , denominada — Chafariz do Lagarto — próxima ao de Galumbi, em hum optimo Chafariz com três
bicas de torneira para fornecer água ás pipas; edificou-se
entre este novo Chafariz c o de Catumbi huma solida muralha , com o fim de suster as terras prestes a desabar no
lugar, por onde passa o encanamento commum aos mesmos Chafarizes, e aos do Campo da Acclamação e Praça
Municipal; reparou-se todo o encanamento do Maracanã,
augmentando-lhe a capacidade , para conter maior volume
d'aguas, attento o grande numero de Chafarizes que alimenta ; forão igualmente reparados os aqueductos e Chafarizes do Aragão , Larangeiras, Praça Municipal, Carioca,
Menino Dcos, Fonte da Gloria, Largo do Paço, Bica da
llainha , e Águas Férreas. Além destas obras, outras de
maior importância liverão lugar no encanamento das Paineiras, cujas fendas forão todas betumadas para não se
perder a menor quantidade d'agua: concluio-se de todo o
aqueducto da Gruta da Cascata, e deo-se começo a hum
grande reservatório, para o qual se fizerão 20.000 pés cúbicos de escavação, onze mil de massame de pedra e cal,
e quasi seis mil de parede ; as novas caixas do aqueducto
da Carioca receberão hum grande augmento; ficando de
todo acabadas as muralhas de huma , e não pouco adiantadas as das outras duas: as muralhas de segurança deste
aqueducto ha muito reclamadas, para evitar o eminente
âesmoraroenlo da montanha, que o sustenta, ficarão con-
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eíuidas em huma grande extensão; e lioou coberta de afobada toda a parte do encanamento, que mais reclamava
esta providencia: deo-se finalmente grande impulso à canalisação do Rio Maracanã, obra que, como vos tem sido
ponderado nos anteriores Relatórios, he da mais afta importância , como a única capaz de pôr termo a escassez
d'agua , que por tantas vezes tem experimentado a população desta Capital ; concluio-se de todo o fundo de cantaria tanto das duas caixas de purificação, como da de QSgoto das arôas, c todas ellas tern as 7 paredes lateraos
levantadas até ao meio, estando prompta a receber os primeiros canos grande parte da muralha; construio-se huma
abobada ao nivel da estrada da Boa Vista, por baixo da qual
passa o Rio S. João; e iizerão-se finalmente grandes escavações e muitas outras obras acccssorias, que fora minucioso relatar.
Pelos mappas hytkostatisticos de N. os 28 a 30 fureis
h u m a j u s t a idéia da quantidade de mananciaes, suas distancias , e porção e qualidade d ugua , que fornecem ; bem
coma da extensão de cada hum dos encanamentos e aqueductos. Não obstante o crescido numero desses mananciaes,
ainda augmentados com a Fonte denominada da Fortuna ,
descoberta e aproveitada em Outubro do a n n o findo pelo
actual Inspector Geral das Obras Publicas ; não obstante o
zelo e incansável actividade deste Empregado , e as adequadas providencias por elle tomadas para se aproveitarem
todas as nascentes, e cvitar-sc a perda da inais insignificante quantidade d á g u a , providencias, que redundarão
n'hum augmento equivalente a 17.GOO barris diariamente,
foi ainda assim insufficiente este grande augmento para equilibrar a diminuição de todos os confluentes da Carioca,
durante a intensa secca do mez de Agosto até o de Dezembro ; e força he confessar, que a despeito de todas essas
medidas preventivas, ficaria exposta a numerosa população
desta Cidade ás contingências, que durante o verão ordinariamente experimenta, se a falta das chuvas fosse mais
aturadoura. Esta consideração vos fará vivamente sentir
quanto importa activar a obra do novo encanamento do
Maracanã, e não perder de vista qualquer outra providencia,
que convirja a augmentar o volume d'águas, que he indispensável para abastecer a huma população já tão crescida.
Convencido desta verdade não se tern descuidado o
Governo de activar as diligencias para a desapropriação dos
terrenos generativos das duas principaes fontes da.Jurujuba

na Província do liio de Janeiro, as quaes, como vos declarei
no antecedente Relatório, podem abastecer a aguada necessária às Embarcações surtas no porto desta Cidade ; ç veriíicando-se pelas primeiras diligencias, e pelo que informara o Pre-idente da Província, que nenhuma alteração
era precisa no plano das obras, que alli se devem construir,
foi esto definitivamente approvado por Decreto de 15 de
Janeiro ultimo , e se expedirão as precisas ordens ao mencionado Presidente para fazer proseguir nos termos da Lei
ás começadas dilligencias ato effeotiva desapropriação dos
terrenos.
Alôm do exposto era ainda indispensável occorrer á
sensível diminuição das águas, que alimuntão os Chafarizes
desta Cidade, reduzidas hoje talvez a hum terço do que
crão antigamente ; e sendo facto demonstrado que a principal causa de tão espantosa reducção, especialmente consisto
na derrubada das florestas que outr'ora cobrião todos os
terrenos generativos, incetou-se o trabalho , e tanto quanto
era possível no curto espaço a ellc dado, e com os meios
para isso consignados, se tem coberto de novas arvores, e
iodas de madeira de lei, o terreno descortinado, se-guindo-se
na plantação dellas o Systoma florestal geodesico, como
vereis do mappa N." 31. As vantagens deste trabalho são de tal
magnitude, que ocioso he referil-as, quer se considerem em
relação ao seu principal objeclo , o de conservar as águas
existentes, por meio do suco germinoso, que as florestas
alimenlão, quer se tenha em vista a propagação de. hum
systema aindu entre nós desconhecido, por meio do qual
se pôde facilmente observar o phenomeno da vegetação das
arvores denominadas — madeira de lei —aprendendo a dis—
tinguil-as ainda em tenro arbusto , e a conhecer com exactidão as épocas apropriadas para a sua plantação , o meio
mais fácil de nascerem e propagarem, a relação do crescimento, e a melhor estação para o corte, a fim de que
sejão vantajosamente empregadas. Poucos são porém os
terrenos adjacentes ás cabeceiras e vertentes do Rio Carioca
e seus confluentes, que não pertenção a particulares; e nas
nascentes do Maracanã e seus tributários não ha terreno
algum desoccupado. Daqui a necessidade de desapropriar
esses terrenos, para o estabelecimento das Florestas, segundo
o indicado systema; sendo esta necessidade ainda mais palpitante pelo que diz respeito aos terrenos, em que descansão
as orlas inferiores do aqueducto da Carioca, indispensáveis
para suster o peso do mesmo aqueducto, c das terra?,
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que lhe ficão sobranceiras. Senão forem quanto antes desapropriados esses terrenos, desde que passem a ser cultivados e revolvidos, ou na raiz das muralhas de segurança ,
ou junto do aqueducto, como por vezes tem acontecido,
certo occorrerão desmoronamentos, que podem cortnr parte
do aquedueto ou dos encanamentos, e privar d'agua os
Chafarizes da Cidade, o que seria huma grande calamidade,
além de dispendiosa, mui difíiuil de atalhar no momento.
Já fostes informados no anterior Relatório da quantidade e valor das terras, que para o fim indicado será
mister desapropriar nas nascentes do Maracanã : cumpre
agora trazer ao vosso conhecimento, que se achão lambem
ultimados todos os trabalhos relativos aos terrenos da Carioca ; e que sQgundo o Relatório , os mappas, a explicação
geodesica , e os demais esclarecimentos fornecidos pela Inspecção Geral das Obras Publicas, a quem fora dada esta
incumbência, o precinto dos terrenos a desapropriar abrange
huma superfície de 261.862 braças quadradas, ou 261 braças
detestada com huma milha de fundo ; devendo portanto importar a sua desapropriação (computada em SO^p cada braça
de testada com huma milha de fundo) na quantia de Rs.
20.880<Jt>, despeza na verdade muito insignificante, quando
se trata de applical-a a hum objecto de tão transcedente
utilidade. Espero pois que habiliteis o Governo com os
meios necessários para que possa desde já levar a effeito
a indicada desapropriação, ao menos na parte relativa aos
terrenos da Carioca.
Passando agora a tratar das obras a cargo da 111.ma
Câmara Municipal desta Corte , mandou ella proceder ao
aterro do mangue de S. Ghristovão, aonde tem de construir-se
o novo Matadouro , e tendo sujeitado à approvação do Governo diversas plantas daquella obra , como se suscitassem
duvidas sobre a conveniência da localidade , que hum Vereador arguia de muito imprópria, não só em relação á facilidade do transporte da c a r n e , mas também, e sobretudo
na parte relativa á salubridade publica, commetteo o Governo a inspecção do lugar a huma Commissão composta
de dous dos mais notáveis Médicos desta Corte, e do Inspector Geral das Obras Publicas; e resultando dos exames,
a que procederão , a convicção de que não existião os inconvenientes apontados, foi autorisada a continuação da obra.
Alôm disto reparárão-se os Escriptorios das Obras Municipaes, e o da Commissão de Marinhas : concluirão-se os
gradeamcntos lateraes do Paço Municipal, o lageamento da
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frente do mesmo Paço, e os calçamentos da rua das Violas , da do Propósito na Saúde , do largo e rua do Rosário,
de parle da rua da Saúde , de toda a rua do Senado , da
rua da Assembléa, e da parte do largo do Paço. que lhe
corresponde , da rua de Matacavallos, da que novamente
se abrio defronte da Academia das Bellas Artes, da ladeira
do Livramento, do morro da Saúde, da facha do Campo
entre a rua dos Ciganos , e a do Hospício , da rua das
Mangueiras , da travessa de Santa Theresa , do largo do
Valdetaro , da rua do Príncipe no Catete, o da rua de S.
Christo-vão junto ao largo de -Mataporcos : renovárão-se as
calçadas da rua do Regente , e da do Príncipe nos Cajueiros; continuou-se o calçamento da rua das Flores, o cstabelecôrão-se sargetas calçadas para esgoto das águas pluviaes
no Campo, entre as ruas de S. Pedro , e S. Diogo , no
caminho de S. Christovão , e nos terrenos lateraes do Paço
Municipal: começou-se o calçamento do beco do Cotovello,
e das ruas da Candelária, Conceição, Barbonos, S. Diogo,
Santa Anna , e Silva Manoel : íizerão-sc aterros nas ruas
do Bispo, Rio Comprido, Bom Jardim , S. Christovão, Imperador, e Andarahy; na que segue para os Lázaros, nas
três Vendas, e em outros muitos lugares da Freguezia do
Engenho Velho; na travessa do Guedes, no caminho velho
de Botafogo ; e nas ruas de Copa Cabana , S. Clemente ,
e Real Grandeza: deo-se começo ao aterro de outras ruas,
e continuou-se o do Campo d'AccIarnação, e rua da Coneiliação, bem como o desmoronamento do morro da rua
do Senado : principiou-se a cortar o morro do Barro vermelho, c a ponta do do Jarmdim no Cosme Velho : forão
limpas e reparadas diversas vallas: fez-se hum pontilhão de
alvenaria na rua do Bispo , e outro na do Brocó , reparàrão-se as pontes de Manoel Caetano Pinto, e Calumby , bem
como os pontilhões de Copa Cabana , e Lagoa : construio-se
huma ponte de madeira na nova rua do Caju a Bemfica,
e rebaixou-se a do caminho velho do Botafogo : concertou-se
o cães da Prainha; fez-se huma forte muralha á margem
do rio das Caboclas ; renovou-se mais de metade do parapeito do aterrado ; e fez-se hum novo parapeito na valia
da rua de Silva Manoel : abrio-se huma rua de Bemfica
ao Caju, e d'ahi ao Campo de S. Christovão ; e começou-se a abertura de outra do cães da Gloria aos canos da
Carioca, no morro de Santa Theresa: renovou-se finalmente
o macadamisamento do aterrado , e deo-se principio a igual
trabalho no Rocio da Cidade nova.
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Pelo que pertence a Obras Publicas geraes lenho da
trazer ao vosso conhecimento que constando ao Governo
achar-se muito arruinada a ponte de Itaguaby, na estrada
geral de S. Paulo; e a parte desta, que comprehende o
aterrado da Imperial Fazenda de Santa Cruz, se mandou
proceder aos necessários exames, e verificando-se por elles
que havia já abatido huma terça parte da ponte ; que o
reslanto mal podia reparar-se e sim devia reconstruir-se ;
(que a estrada em todo o aterrado de Santa Cru/ se achava
quasi intransitável ; e que alôm disto precisavão de concerto as pontes do Guandu , Itú , S. Francisoo , e PontiIhões do aterrado , foi incumbido de todas estas obras, orçadas em 30:000^55 , o Coronel de Engenheiros Conrado Jacob de Niemeyer, de cujas participações se infere que a
estrada oflferece já commodo transito.
Precisando de pompto reparo a ponte sobre o rio Puvuna,
foi autorisado o Presidente da Provincia do Rio de Janeiro
a mandal-o fazer; devendo metade da despeza, orçada em
3:823 #5600, correr por conta do Cofre Geral, e a restante
ficar a cargo do Provincial, visto servir aquelle rio de divisa entre a mesma Provincia e o Município da Corte.
A estrada de communicação entre a Provincia do Espirito Santo , e a de Minas Geraes está de todo aberta, em
huma extensão de 32 legoas, mas tendo apenas 10 palmos de largura, e em poucos lugares 15, não pôde ainda
ser freqüentada , porque a sombra das florestas impede a
acção do Sol, sem a qual se não podem dissipar os grandes
atoleiros, que embaração o seu transito: para tornal-a pois
transitavel , commoda, e talvez mesmo mais curta, he mister fazerem-se cortes em algumas montanhas , mudar-lhe a
direcção em certos lugares, alargar convenientemente todo
o caminho , reparar as estivas e pontilhões existentes , e
proceder quanto antes à construcção de duas grandes pontes
sobre os caudalosos rios do Castelio , e do Norte , que no
tempo das cheias não permittem a passagem. Attendendo o
Governo ao muito que interessa a ambas as mencionadas
Províncias a conclusão desta obra , fez pôr á disposição do
Presidente da do Espirito Santo toda a somma para ella
votada, a fim de que se apresse a sua conclusão.
Foi habilitado o Presidente da Provincia de Santa Catharina com os precisos meios para dar começo ao aperfeiçoamento da estrada, que communica aquella Proviucia
«em a de S. Paulo; e proceder á abertura de outra, que
passando pelo Município de Lages se dirija á Provincia

de S. Pedro: foi orçada a primeira daquellas obras em
8.000$), comprehendendo huma extensão de pouco mais
de quatro léguas, desde o lugar das Três Barras no Município de S. Francisco até a Cachoeira Grande, que serve de
limite a ambas as Províncias: quanto á segunda, sendo orçada em 40.000<$>, informa o dito Presidente que se não
poderá concluir ern menos de quatro a n n o s , bastando por
tanto huma consignação a n n u a l de 10.000JD , para que
naquelle espaço de tempo se leve a effeito huma obra de
mui alta importância para a Provincia de que se trata, em
razão do desenvolvimento , que trará ao seu commcrcio com
a de S. Pedro, facilitando o transporte dos gados, erva-mate ,
e couros, que desta recebe pela Villa de Lages, e o das fazendas fi outros gêneros, que lhe dá em retorno, e que
da dita Yilla seguem directamente para a Comarca de Missões.
Na Provincia da Bahia, a obra de mais instante necessidade he , sem contradicção a da segurança da montanha
sobranceira á Cidade baixa na Capital da mesma Provincia.
Ainda o anno passado teve o Governo bem sérios receios de
que novas victimas viessem augmentar o já crescido numero
das que tem succumbido debaixo das ruínas daquella montanha ; e às primeiras participações de que cila começava a desabar, foi autorisado o Presidente da Provincia, por Aviso de
22 de Junho, para fazer as despezas necessárias com as obras
indispensáveis , a fim de prevenir de prompto os perigos mais
imminentes; mas apezar de todas as precauções, foi inevitável
o estrago de alguns edifícios. Para poder pois providenciar
tão amplamente como convém em objecto de tanta transcendência, deliberou o Governo confiar a hum Engenheiro de
reconhecida aptidão, que em Dezembro ultimo fez partir para
aquella Provincia , a direcção das obras publicas geraes, incumbindo-o com especialidade de organisar o plano das que
demanda a segurança da sobredila montanha, a f i m de que
seja sem demora transmittido com a respectiva Planta e Orçamento á Repartição a meu cargo.
Ao que vos expuz no ultimo Relatório acerca da parte
restante da nova estrada de S. Paulo a Mato Grosso, comprehendida entre esta ultima Provincia e o Barranco do Paraná, tenho de accrescentar que achando-se já adiantada a
estação própria para explorar e reconhecer a mais conveniente direcção da mesma estrada , e sendo impedido em sua
marcha o Engenheiro incumbido dessa commissão, por não
encontrar em S. Anna do Parnahiba os trabalhadores neces-
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(74)

(75)

sarios , e outros recursos, com que contava , ficou por então
paralisado aquelle trabalho; tendo ainda de lutar-se com
outra grande difficuldade r qual a de encontrar quem queira
encarregar-se da obra por arrematação, visto que of únicos,
que podião emprehendel-a senão animão , em conseqüência
dos prejuízos, que lhes dera a arrematação da parte já concluída entre a Província de S Paulo e o Barranco do Paraná.
A isto accrescenta o Presidente da Província de Mato Grosso,
cm seu ultimo Oíficio sobre semelhante objecto, que alguns
emigrados da Província de Minas íizcrão ultimamente, na antiga estrada entre esta Corte e aquella Província, hum atalho
do mais de 60 léguas , que muito diminuirá o interesso e
vantagens da nova estrada. Ordenou o Governo ao mesmo
Presidente que enviasse, na falta d e m a p p a , huma descripção dos lugares principaes, por onde tem de passar a estrada de communicação entre as Províncias de S. Paulo e
Mato Grosso, e aquelles por onde virá a passar pelo novo
atalho a de communieação entre esta ultima Província e a
de Minas , indicando circunstanciadamente , sobre as mais
exactas informações, que puder obter quaes as vantagens que
huma terá sobre a outra, tanto em relação a prestar serviços
mais importantes, e mais numerosas communicações , como
a encurtar distancias , e a tornar os trabalhos menos diííiceis
e dispendiosos : ainda porém não chegarão estes esclareci-,
me n tos.
Tendo o Presidente da Província de Sergipe representado sobre o máo estado, em que se acha a estrada ,. que
communica aquella Província com a da Bahia , ordenou o
Governo aos Presidentes de ambas, que informassem circunstanciadamente sobre os meios, cobras, que fossem necessárias, para melhorar a referida estrada, enviando cada hum
delles a Planta e Orçamento das despezas de taes obras em
cada huma daquellas Províncias; e logo que cheguem as
informações sedarão as convenientes providencias.
Estando incumbida ao Major do Imperial Corpo de
Engenheiros Henrique de Beaurepaire Rohan a importante
commissão do determinar a mais curta e conveniente dirccção de huma estrada, q u e , partindo de Guarapuava na
Província de S. Paulo, se dirija á margem -esquerda do
Paraná , Verificando ao mesmo tempo se o Rio Iguassú he
navegável ato á sua confluência com o mesmo Paraná, encarreguei aquelle Official de examinar igualmente só ás
terras, por onde tenha de passar a nova estrada, são próprias para o assento de Colônias, <meio sem duvida o mais

efficaz de povoal-as promptamente. Se grandes são as vantagens da realisação desta estrada, não o serão por certo
menores as da abertura de huma outra, que partindo das
immcdiaçõcs de S. Ângelo, nas Missões da Província de S.
Pedro, atravesse o Uruguay, siga costeando os nossos limites
do Peperiguassú e S. Antônio , passe o Rio Iguassú , e prosiga costeando o Paraná para ir atravessal-o na ponta superior da Ilha Grande do Salto das Sete-quedas para a
opposta margem da Província de Mato Grosso, onde começão amplas campanhas, que dão livre transito a toda a
sua extensa fronteira. Esta estrada, que não teria talvez
maior extensão, que a de cem léguas, seria de huma utilidade incalculável , quer cm relação à importante Província
de Mato Grosso , tão isolada e distante de soccorros , quer em
relação á de S. Pedro, cujo commercio mais avultaria, quer
finalmente se considere com quanta facilidade seria então
vigiada toda a nossa fronteira do Peperi, S. Antônio,
Iguassú e Paraná. Todas estas considerações determinarão
o Governo a mandar proceder ás precisas averiguações, e
desde que esteja seguro da exequibilidade da empreza,
tem por certo que lhe não negareis os meios de realisal-a.
Não se tem em summa discuidado o Governo de exigir dos Presidentes das |Provincias circunstanciadas informações sobre quaesquer obras publicas geraes, de que ellas
mais precisem , a fim do que possão convenientemente ser
attendidas na distribuição da quota consignada para obras taes.
Taes são Augustos e Digníssimos Senhores Representantes da Nação as informações, que julguei dignas de serem
trazidas ao vosso conhecimento.
Palácio do Rio de Janeiro em
de Maio de 18Í-7.
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Da somma total dos Estudantes , 53 pertencem ao
Curso Pharmaceutico, 1 á antiga Academia MedicoCirúrgica, e 205 ao Curso Medico.
Verificarão-se no decurso do anno 4 Diplomas
de Médicos Estrangeiros , 2 de Cirurgiões , 5 de Pharmaceuticos. , e 3 de Parteiras.
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iSEUVAÇÕES.
Estudantes 2 vierão, no fim do
5 , com a competente guia do Diurso de Pharmacia , tendo 3 delles
obtido o Curso de Pharmaceutico.
orados, 1 foi do Curso de 1843,
nte o exame theorico do 6." anuo.
itou o 1." auno do Curso de Partos,
desta Tabeliã , veio mais 1 da Es•ernambuco , competentemente haector , e foi examinado , e approvame theorico do mencionado anno.
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De S. Francisco

•savxox

Francez (Comp.» de Mr. Segond) .

K

O numero de pecas licenciadas pelo Conservatório, tanto nesteanno como nos precedentes, não
está em relação com as que forão representadas.
Entre o numero de peças snbmettidas á Censura, vierão ao Conservatório muitasoriginaes, das
quaes mui poucas se representarão, não por falta
de merecimento, que quasi todas forão licenciadas com louvor; mas sim porque os Theatros, com
descrédito da litteratura nacional, maisprocurão
formar os seus Repertórios com péssimas traduccões do que com fazenda de própria lavra.
O numero de 26 peças, que ainda existem na
Censura, he devido á muita affluencia que houve
aos últimos dias do anno.
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Accrescem mais 2.138 Colonos novos vindos até a data desta; as terras destinadas para elles se achâo na — Picada Feliz, na ! margem direita do Rio Caby, desde o Paço da Espepança,
até o Arroio do Lageado. Os Brasileiros contemplados no Mappa , são somente aquelles que se achão estabelecidos dentro das linhas divisórias da Colônia Allemã , marcadas em 1824.
Porto Alegre 11 de Março de 1847.— João Daniel Jlellebrand, ex-Director da Colônia. — Conforme. —João Capistrano de Miranda Castro, Secretario do Governo,

COLÔNIA DE S. LEOPOLDO,
População da mesma em o 1.° de Janeiro de 1843, com declaração de idades.
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de Miranda Castro, Secretario do Governo.
Porto Alegre 23 de Maio de 1847. — J.oão Daniel Hellebrand, ex-Diroetor da Colônia.—.Conforme, João Cap

COLÔNIA DE S. LEOPOLDO.
Mctppa do progresso da mesma na População desde o anno de 18*24 até o principio de 1835.
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Conforme. — João Capistra.no d'Almeida Castro, Secretario do Governo.

Fabrica para lapidar pedras íinas.
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Teares para linho e algodão.
Fabricas de cachaça.
Engenhos para mandioca.
Engenhos d'agua.
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Corüoaria.
Lanchões para transporte de raantimentos para Porto Alegre.

João Daniel h llebrand, ex-Director da Colônia,
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JV. B, — Acha-se neste Porto mais hum Transporte de h~ Colonos, ( hegados hontem do Rio de Janeiro , c que ainda não vão contemplados • nesta lista.
Porto Alegre 11 de Marco de 184*7. í— João Daniel llellebmnd, ex-Dircctor ca Colônia.
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COLÔNIA DE S. LEOPOLDO.
Estado do Culto Religioso da População Alterna em o í." de Janeiro
de 1846, numero de Capellas, fyc.
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.ZV. B. Dos 1.749 Colonos novos (ainda não comtcmplados nesta lista) se achiio 831
Gatholicos e 918 Evangélicos.
As quatro Capellas Cat.holicas são administradas por hum Capellão Catholico empregado pelo Governo, as oito Capellas Evangélicas são administradas por dois Pastores Evangélicos, reconhecidos como taes pelo Governo da Província, e que foi commnnicado pelo Exm. Sr. Conde de Caxias, Presidente da Província ao ex-Dircctor da
Colônia em Officio de 14 do Maio de 1845.
Porto Alegre 23 de Marco de 1847. — João Daniel Hcllebrand, ex-Director da
Colônia. — Conforme.—João' Capisírano de Miranda Castro, Secretario do Governo.

COLÔNIA DE S. LEOPOLDO.

cacpottitcac» t)o anuo t)e i o
1.» SEMESTRE.
PORÇÃO.

GliNEKOS.

PREÇO.

330
»

Dita doce

Sacos.. . .

»

Arrobas .
Sacos... .
Barris . . .
Pares. . . .

Colla

Sacos.. . .
Arrobas ,
Sacos . . .
w
w
Dita de milho.
Dita de senteio

j>

J)
Arrobas..
V'ilor

2.628
2
4 . 877
24
22
1
155
5
4.000
5
2
1,843
21.270
52
12
2
4
2
36
45
3
2
10
3.102
12
5.404
209
7
414
25
11.359
4

Arrobas..
Pares
Sacos.. .

125
1.803
300
4
1

Milho

Valor
Sacos . . . < 4.138
»
2

Mel de páo .

Arrobas..
Garrafas.
Valor
Dúzias. ..
»

Porcos gordos
Pranchões de grapiapunha
Remos para lanchão
Sobrecinxas lavradas . .

Dúzias. .
Pares . . .
»
Cabeças.
....

775
98
24

5.COO
16
9
20
4
28
4
4.400
24

a Sino
» 368000
«
2*560
»
2*560
»
38800
»
2«240
»
58000
u
70000
»
28000
« 900000
»
58000
» 128800
»
4^000
»
18600
«
8100
)> 1208000
» 508000
» 30*000
» 1508000
»
78000
»
3*000
»
38000
« 208000
»
58000
«
28200
»
G*000
«
7*000
»
28240
11 4*500
»
58000

» 108000

»
38000
»
8560
D
1*600
« 128800
D
*480
» 1 88000
»
7*000
>i
(i8000
« 128000
»
»
»
»

48500
38000
8080
208180
8320

>,
8240
»
OS400
»
68000
u 358000
» 728000
» 48000
» 408000
»
8100
»
18500

TOTAL.
338000
36*000
6.721)8560
5*120
18.5328600
53S760
1108000
78000
3108000
4508000
208000
648000
88000
2.9488800
2.1278000
C. 24 08000
6008000
608000
6008000
148000
1088000
1358000
608000

10800

22*000
18.6128000
848000
12.1048960
9408500
358000
4158000
6738440
758000
6.3618040
68400
898600
608000
34.074*000
2.520*000
248000
128000
3508000
18.6218000
«8000
62|000
2.0078040
78680
508000
1.344*000
1028400
548000
7008000
2888000
1128000
1608000
4408000
3G8000

1." SEMESTRE.
GÊNEROS.

2)0 anuo cte

PORÇÃO.

PREÇO.

TOTAL.

Dúzias. . .
6
Pares
3.100
Dúzias...
2'»
Arrobas..
458"
Dúzias . .
1735

a 458000
» #480
» 208000
» 88000
» 3G#000

2258
1.4888
608
3.6648
G. 2468

2," SEMESTRE.
Sola

Exportação das Picadas da Serra pelo Cal v. .

151.2768
30.2558
5838

Total da Exportação do l.° Semestre de 845

181.5328

Porto Alegre 23 ile Marco de 1847. — João Daniel Hdlcbrand, ex-Director da
lonia tle S, Leopoldo,

PORÇÃO.

GÊNEROS.
Abobra
Algodão
Armário grande
Batatas
Ditas doces
Botins
Botas compridas
ISarrigueiras ou cinxas
Cabras
Cinza
t r.rinas de cavaüos
Cachaça
Cerveja
j Carretas grandes
i Ditas pequenas
l Carro de mão
| Carretilhas
Cepos de tamancos

'•

Cartúxeiras
••
' Crina crespada de ca\allo
Chifres
Carvão
Caronas
Ervilhas
lirva-mate
1 eijão
Farinha de mandioca
Dita de senteio
Fumo
Gallinhas e frangos
Graxa de porco
Lentilhas
Lombilho lavrado fino
Linhaca
•
1 Leitões
j Lombilhos lavrados
! Ditos finos
j Ditos lisos
j Loros
! Lenha
j Milho
j Manteiga
l Malas de couios
\: Ovos
, Polvilho
Porcos gordos
| Patos
• • •.
•
i Pranchões de Grapiapunha
j Rapaduras
1

IMtas com eixo de ferro
i Ditas de fiar
{

420
2
1
Sacos. . . . 2.829
7
»
2.859
Pares
48
50
12
33
Sacos. . .
6
n
3';
Arrobas..
14
»
1J|
Pipas....
140
Dúzias...
30
5
3
13
Pares.. .. 29.600
90
78
4
Arrobas..
2.000
Barris . . . 3.046
30
11
Sacos
383
Arrobas..
Sacos — 2-. 220
5.749
u
387
u
5
H
3
11.62!)
12
Arrobas.
90
12
Sacos...
1
7
Sacos. ..
18
2. 656
7
395
21
D. pares
30
Talhas..
4.202
Sacos...
245
Arrobas
6
17.370
Dúzias. .
7
Sacos...
22
11
6
5
Dúzias.
954
»
500
2
Pares..
1
»
44
Arrobas..

•

PREÇO.

TOTAL.

42/5000
48000
308000
7.2428240
178920
; aflsoo 10.S648200
3128000
. 68400
1128000
> ' 28240
848000
>
7flOOO
1658000
»
58000
248000
) 48000
178500
>
68000
1798200
> 128300
1.0578500
. 908000
2808000
» 28000
3.6008000
>> 120^000
1508000
» 30,5000
218000
» 78000
1.9508000
» 1508000
2.9608000
»
8100
1538600
» l 8«oo
23Í8000
»
38000
208000
)) 5 ,1 000
368000
» 188000
4 . S738000
»
1 8600
908000
»
38000
558000
"
58000
8
í 28600
» 28200
17.7608000
u
80000
16.5578120
»
28880
1.741 #500
»
48500
25#000
»
68000
308000
» 108000
6.5208240
u
8&60
1538000
» 120SOO
2708000
u
38000
728000
» 08000
1008000
» 1008000
708000
» 1 08000
188000
» 1 41000
47.8088000
i) 188000
2248000
» 328000
2.7658000
»
78000
1'208000
.. SS760
308000
u
1 ,SOOO
18.9898000
» 48600
3.9208000
w 16.JOOO
3G8000
a
ÜJOOO
4.16982SO
»
8240
898000
u 1 28800
C608000
» 308000
í 7*600
»
1 #60
38840
»
8640
3008000
11 C0800
C 108560
u
804
508000
»
010
8041000
» 40800
708000
» 70800
1768000
» 48000

#100
28000
> 308000
, 2J560
>
2f)560

•x

COLÔNIA DE 5. LEOPOLDO.
Estado da mesma em 28 de Junho de 1826.

2.» SEMESTRE.
' GÊNEROS.

PORÇÃO.

PREÇO.
12

Dúzias. . .
14
Cabeças . 13.141
Arrobas..
Dúzias. . .
u

76
C83

4.0Ã5
13
198|

a
«

320
4$ SOO

»
0080
» IflliOO
» 8,S'flOO
»
«640
>, 200000
» 360000

TOTAIJ
3S8

07#0
1.051JJ3

1211
5. 4 64 Si

2.595SÍ
26081
8.10981
176.4580;
37.2918^
2(1.7. r i0818l.532ffl

393.2820Í
KECAPIT0LAÇÃO.

Exportação de 1842
IJem de Í843
Idem de 1844
Idem de 1845

247.5Í30800
311.3200896
383.5550052
393.2820720

f; Total dos domiciliados
Total dos não domiciliados

Porto Alegre 23 de Março de 1847.—João Daniel Helkbmnd, ex-Director da
lonia de S. Leopoldo.
fll
Conforme. —João Capistrano d Miranda Castro, Secretario do Governo.

OBSERVAÇÕES.
Do numero dos colonos, que tendo chegado este anno á Província existem 88
'amilias , e 50 solteiros, que preferirão o Estabelecimento da Serra , ao destinado nas
forres; porém estes ainda se acbão sem domicilio, porque tendo-se dado principio
•' medição das terras na dita Serra, não tem querido elles aceitar, por ficarem muito
—*" «mio ha falta de campos para
de animaes.
• • i a- criação
—"....,;„„
iini-riue tendo a
or parteprimeiro
es
essário
fazerem, seus arrancliamenos,
'lue são Artífices e occnpão-se a trabalhar pelos seus OOicios.
A respeito dos indivíduos que menciono no Mappa, que por sua má conducta se
ncgão a preencher as vistas do Governo na agricultura , pôde ser muito maior o nu'nero delles, pois que estando elles nesta Colônia ha mui pouco tempo, pouco conhecimento
se tem de
suas conductas.
A freqüência
e progresso
dos alumnos da Escola creada nesta Colônia, tem sido
muito
pouco, pela distancia em que estão situadas as famílias, e por esta cansa não
s
er possível concorrerem todos os dias á Escola, o que assim não aconteceria, se todos
i;stes alumnos morassem reunidos em huma só casa que fosse immediata ao lugar da
Escola , c estes (ainda que sustentados á sua custa) dirigidos on pelo mesmo Professor, ou
por outra pessoa capaz , que lhes administre e regule o sustento, e o mais que preciso for.
Faz-se ainda indispensável para o andamento e progresso da Colônia, que quanto
antes se cuide em hum Regulamento que marque a cada indivíduo a sua obrigação,
segundo
organisação
daquelle
Estabelecimento.
Porto aAlegre
23 de Março
de 1847.
— João Daniel Hellcbrand, ex-Director da Colônia.
Conforme. — João Capistrano de Miranda Castro, Secretario do Governo.

ANNOS DE IDADE.

SEXO MASCULINO.

'OS B OS »a
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CO
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M

•oi B 09 "a
*~
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°
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g

'Oi « 08 aa
*

'08 B 05 aa
S .

•os B oi aa
5

•oi « i oa
5?

1
M

1
1

1
Evangélicos

t-

Somma . .

W

196

'0<i ': 08 aa

Somma.. 314

«

Idem no Brasil

'09 B Oi aa

31 í

303

11

l-

Catliolicos

'09 B 05 oa

Nascidos em Allemanha.. 128

ANNOS DE IDADE.

SEXO FEMIMINO.

População da mesma em o 1.° de Janeiro de 1846, com declaração de idades.

COLÔNIA EVANGÉLICA DAS TRÊS FORQÜ1I.HAS.

S. LEOPOLDO.

'IVIOI
•*

cr

•VKIKOS

co

'08 B Oi aa

'Oi f- 09 aa

"

No numero dos não observados são
compreheiididos os seguintes:
37 dispensados de comparecer; 59
que se retirarão para lora da cidade ;
53 nos quaes em balde se reiterou a
vaccinação; 32 que, tendo cicatrizes
de vaccina, receberão sem resultado
novas vacci nações.
Durante este anno biim vaccinado
morreo de bexigas , e 7 tiverão v a rioloide. Forão ré vacci nados, sem resullado, 12 indivíduos.
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Quadro dos Donativos, tanto pecuniários, como de mantimentos oferecidos por intermédio do
'io do Império, no anno de 1846, pelas Assembléas Provinciaes, Câmaras Municipaes, e Cidadãos abaixo declarados, em auxi io dos habitantes necessitados das
Províncias do Rio Grande do Norte , e Ceará, flagellados ela secca.
DOADORES , OD SUBSCRIPTORES.

Q U A N T I A S , E GÊNEROS DOADOS, OU
SCBSCR1PTOS.

Assembléa da Província do Rio de
Janeiro,

Rs. 11.100,^000, producto de Imma
Loteria, que o Governo Provincial foi autorisado não só a exírahir, mas a adiantar
a respectiva importância

Assembléa da ProvinciadeS. Pedro

Câmara da Villa de S.José do Norte , na Província de S. Pedro.

Rs. 10.000$000.

Rs. 1.339^)840, producto de Imma
subscripçâo.

PROVÍNCIAS A FAVOR DE QU
ELLES FEITOS.

M FORÃO

Para ser remettido á P •ovincia
do Ceará , em attenção ás suas
circunstancias

Ordenou-se ao Presidente que fizesse distribuir a importância do donativo por
aquellas pessoas que achando-se nas circunstancias de mais necessitarem deste auxilio , não pudessem prestar serviço, ou
ainda que o pudessem, não encontrassem
trabalho em que se empregassem.

Para compra de mantii lentos,
e remessa delles ao Ceara , a fim
de serem distribuídos pi los põbres.

Fprão os mantimentos comprados, e remeltidos no Brigue Soares , com a conveniente lecommendaeào ao Presidente da
Província.

Em favor dos Cearem es.

i

Câmara da Cidade de Pelotas, idem

Rs. 1.957^)000 idem.

Habitantes do Município de Piratuiiin , idem.

Rs. 1.358^)720, resto do producto de
liuma subscripçâo no valor de 2. 937^400,
remettido pelo Cidadão João Francisco
Vieira Braga.

Habitantes da Yilla de S. José do
Morte, idem.

Rs. 550^000, producto de Imma subscripçâo promovida pelo Cidadão Lucas
Thomaz de Aquino.

Cidadão Antônio Carlos de Azeredo Coutinho , morador nesta
Corte.

300 paneíros, e 146 saccas com mais de
400 paneirosde farinha de mandioca existentes na Capital da Província do Ceará.

DESTINO , 011 APPLICAÇÁO DADA PELO G O V E R N O . j

Em favor das victimas a fome
nas Província do Rio Gr nde do
Norte, e Ceará.
Para soccorro dos Cear uses, e
Riograndenses do Norte.

Em favor dos Cearense

Para ser distribuída pé as pessoas indigentes da Provi icia do
Ceará.

Remetteo-se ao respectivo Presidente , e
recotumendou-se-lhe que a fizesse distribuir da maneira ordenada acerca do donativo feito pela Assembléa da Província do
Rio de Janeiro.
A cada bum dos Presidentes do Ceará, e
Rio Grande do Norte remetteo-se a metade
da importância da subscripçâo , fazendo-seIhe a mesms recomuiendação acima dita.
Idem idem.

Remetteo-so ao Presidente , determinando-se-lhe que a fizesse distribuir da maneira
já ordenada a respeito do donativo feito
pela Assembléa da Província do Rio de
Janeiro.
Recommendou-se ao Presidente o recebimento da farinha , e sua distribuição pelas
pessoas que por suas desgraçadas circunstancias necessitarem deste soccorro.
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Olliciaes

....

Ajudante do dito
Oitos de Districtos

..

...
..

1
1

2
2
3
1

1
1
1
1
2
4
5
10
1
1
2
6
15
2
2
3
1
1
1

1
1
1
1
2
4
5
10
1
1
2
6
15
2
2
3
1
1
1

2.4005000
1.6005000
1.6005000
1.6005000
1.6005000
4.8005000
5.0005000
6.0005000

17
17
7
9
4
14
3
2
369
145
31
359
6

13.2005000
8.3005000
1. 700*000
4.5005000
1.2005000
3.5505000
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COLLEGÇÃO
DAS

DECISÕES DO GOVERNO SOLVENDO AS DUVIDAS ,
QUE TEM OCCORIUDO NA EXECUÇÃO DA
LEI REGUL\MENTAE. DAS ELEIÇÕES.

DECRETO N.' ASO — de 24 de Outubro de 1846,

Resolve diversas duvidas sobre a Lei regulamentar das Eleições, a fim de que a mesma Lei seja uniformemente executada cm todo o Império,
Solicitando a Gamara Municipal da Cidade do Serro ,
»a Província de Minas Geracs, esclarecimentos sobre algumas duvidas , que encontra na execução da Lei N. "387
de dezenove de Agosto do corrente auno , que regula a
maneira de proceder ás Eleições; e ponderando o Presidente da mesma Província que além daquellas, podem
ainda suscitar-se outras duvidas, todas as quaes se reduzem ás seguintes: 1.» se devem considerar-se como Parochias alguns Curatos, que não sendo verdadeiras Parochias por não serem Collados os seus Capellães, nem receberem congruas dos Cofres Públicos, são com tudo independentes entre si, c tem Capellães Curas, nomeados
pelo Prelado , a cuja Diocese pertencem, com todas as
atribuições, que competem aos Parochos: 2." em que Mesa
Parochial deverão ser entregues , e apuradas as listas, quer
de Juizes de Paz , quer de Vereadores, quando a jurisliiccão de Paz de huma Parochia comprehende parte de
outra: 3." se os dous Eleitores, e os dous Suppíentes^ que
segundo o Artigo 8." tem de compor a Junta de Qualificação , devem ser tirados somente d' entre os Eleitores ,
e .•'Suppíentes da Parocbia subsistente, no caso de ter havido suppressão de Parocbias, e ericorporacão total de
seu território : /i!" se quando o empate de votos obsta ao
conhecimento do menos votado da primeira turma, e do
mais votado da segunda, bem como á divisão destas, deve-se recorrer á sorte entre os empatados presentes, sobre
que versa a duvida, e dcsfarte marcar-se o lugar, em que
seus nomes deverão ser postos na substituição: 5." se tendo
o Juiz de Paz de convidar, na fôrma do Artigo k.", h um
numero de Suppíentes igual ao dos Eleitores originários ,
acontecer que o não possa fazer por haverem tantos Suppíentes empatados, que cxcedão ao numero preciso, deverão ser convocados todos os empatados , e na occasião da formação da Junta , de que trata o Artigo 8.°,
sorteados os que hão de prefazer o numero; ou se este
sorteio deve ser feito antes que o Juiz de Paz convoque
os Suppíentes: 6." se os empatados, que não forem

(2)

designados pela sorte para completar o numero de Supplentes , estão sujeitos á multa imposta no Artigo 120,
§ 5 . 0 , N . ° 2. E convindo, para que a citada Lei seja uniformemente executada em todo o Império, não só esclarecer aquellas questões, mas ainda a que poderá suscitar-se sobre a formação da Mesa de Qualificação nas Parochias., cm que todos os Eleitores tenhão fallecitlo , ou
se achem ausentes: Hei por bem, Tendo ouvido a Seccão
do Conselho d'Estado, a que pertencem os Negócios do
Império, Declarar o seguinte:
1.° Que devem para o acto das Eleições reputar-se
eomo verdadeiras Parochias os Guratos independentes, cujos Gapcllães Curas, embora não scjão collados, nem recebão congruas dos Cofres Públicos, forem nomeados pelo
Prelado da respectiva Diocese com todas as attribuicões ,
que competem aos Parochos propriamente ditos, porque
taes Curatos não esteio na razão das Capellas Curadas íiüaes, dependentes das Parochias, com que formão liüm
só corpo; e alem disto considerando, a Lei a divisão cccíesiastica como base das operações clcitoraes, sem que
contemple a posição do Pastor, que preside em cada huma dessas divisões, desde que, como no caso figurado,
a divisão he completa, que he o que exige a Lei, deve-se
em cada Curato assim dividido., e independente, praticar
iodos os actos, que são ordenados em cada Parochia.
2." Que no caso de comprehender a jurisdiccão de
Paz de huma Parochia parte do território de outra, serão
as listas, tanto para Vereadores, como para Juizes de Paz,
recebidas na Mesa Parochial do votante; devendo a mcs
ma Mesa apurar as listas eommuns ás Parochias do Município , que forem relativas á eleição dos Vereadores , <:
rcmetter á da jurisdiccão civil do votante as que disserem
respeito á eleição dos Juizes de Paz: porque, como a
votação segue a Qualificação , e esta comprchende todos
os habitantes da Parochia, que íenhão os requisitos da Lei,
qualquer que seja a jurisdieção civil, a que pertenção, he
claro que ninguém pôde votar cm huma Parochia difTcrcnic daquella a que pertence, sem que a isto ohsle o
preceito da Lei, que tornou pessoal a votação; porque
sendo a Mesa Paroehial a competente para receber os votos
dos Parochianos respectivos , he igualmente claro que reputão-se haver votado pessoalmente os que , sendo de jurisdiccão civil de outra Parochia, hajfto dado suas listas perante a

Mesa da de que são freguezes, ainda que taes listas tenhão de ser remeüidas , c apuradas cm outra Mesa por
conterem votos de autoridade estranha á Parochia, onde
são apresentadas.
3.° Que no caso de ter havido suppressão de huma ,
ou mais Parochias , deverão os dous Eleitores , e os dous
Supplentes, que na fôrma do Artigo 8.c lem de compor
a Junta de Qualificação , ser tirados somente d' entre os
Eleitores, c Supplentes da Parochia subsistente, isto he ,
daquella a que se tiver encorporado o território das extinctas; porque além de dever suppor-se a Parochia subsistente mais importante do que as supprimidas, tanto
em povoação , como em Eleitores, c votantes, accrcsce que,
deixando de subsistir os Vereadores, c Juizes de Paz do Município, e Districto, que se encorporão em outros, de modo que seus habitantes ficão sujeitos ás Autoridades do
Município, e Districto , a que assim forão encorporados , «
não ha fundamento para que o contrario se pratique a
respeito dos Eleitores, c Supplentes, tanto mais quanto seria impossível attender aos Eleitores da Freguczia extincta, que fosse encorporada a diversas por se não offerccer meio algum de distribuir por estas os Eleitores daquella.
h-° Que quando o empate de votos de alguns Eleitores obste ao conhecimento do menos votado da primeira
turma , c do mais votado da segunda , bem como á divisão destas, e se recorra á sorle entre os empatados presentes sobre os quaes versar a duvida , marcando-se assim o lugar em que seus nomes deverão ser collocados ,
porque não só em geral, mas ainda pela disposição do
Artigo 115 da Lei, a sorte he o recurso mais apropriado
para cortar por occurrcncias semelhantes.
5." Que acontecendo não se poder fazer a convocação
do numero exacto de Supplentes determinado no Artigo
h.°, por haverem tantos empatados, que cxcedão ao
numero dos Eleitores, se recorra também á sorte entre os
empatados , precedendo o que primeiro sahir designado ao
que se lhe seguir até inteirar-se o numero preciso, c
para este lim serão convocados todos os empatados, em cuja
presença, e na occasião da formação da Junta 'se procederá ao sorteio, que terá assim com a garantia da publicidade a de ser feito perante os que nelle são interessados
mais directa, e immecliatamente.
6.° Que os Supplentes empatados, que, sendo convocados

para a formação da Junta de Qualificação, não comparecerem, ou, tendo comparecido, não assignaran a acta , íicão sujeitos á multa do N.° 2.°, § 5." Artigo 126, comprehendidos mesmo aquclles , que não forem escolhidos pela
sorte, para completar-se o numero preciso ; porque sendo imposta aquella pena á falta de comparecimento, não
seria justo , isentar delia aos que não comparecessem só
porque a sorte os não houvesse designado, quando aliás
podia ter nelles recaindo.
7.° Finalmente que, quando tenhão fallecido , ou se
achem ausentes todos os Eleitores de alguma Parochia ,
se proceda nella á Junta de Qualificação pela maneira indicada no Artigo 0.° , porque supposto tenha outra origem
a regra estabelecida naquelle Artigo , a hypothese he a
mesma alli providenciada, isto he, a absoluta falta de Eleitores, e deve por tanto observar-se a mesma regra.
Joaquim Marcellino de Brito , do Meu Conselho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negócios do Império , o tenha assim entendido, e faça executar. Palácio de llio de Janeiro em vinte e quatro de Outubro de mil oitocentos
quarenta e seis, vigésimo quinto da Independência e do
Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
.

Joaquim Marcellino de Brito.

DECRETO N.» Í84 —- de 25 de Novembro de 1846.
Declara como dere amliar-sc, a renda liquida cm praia , que, na conformidade da Lei Regulamentar das
Eleições, deve ter o Cidadão para votar, e ser votado.
Conformando-Me com o parecer da Secção do Conselho d' Estado dos Negócios do Império, exarado em Consulta de vinte c hum do corrente , sobre as duvidas, que
se tem suscitado acerca do modo, por que deve avaliarse a renda liquida em prata, que na conformidade da Lei
numero trezentos e oitenta e sete de dezenove de Agosto
deste anno , devem ter tanto os cidadãos votantes , como
os elegiveis: Hei por bem Declarar que, attentas as alterações , por que tem passado a moeda, se deve calcular a mencionada renda pelo valor de réis do tempo, em
que a Constituição foi promulgada; c que consequentemente os cem mil réis da renda do votante, que a Lei prescreve se avalie em prata, eqüivalem a duzentos mil réis;
devendo do mesmo modo computar-se no dobro da moeda
actual a renda em prata, que exige a mesma Lei nos que
houverem de ser votados , quer para Eleitor, quer para
Deputado, ou Senador.
Joaquim Marcellino de Brito, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d' Estado do Negócios do Império,
o tenha assim entendido, e faca executar com os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro em vinte e cinco
de Novembro de mil oitocentos quarenta e seis, vigésimo
quinto da independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Joaquim Marcellino de Brito.

Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional 1846.

DECRETO N." 500 — de 16 do Fevereiro de 18/17,
Regula, o modo por que se, deve executar a Lei Eegulamcntar das Eleições N.° 387 de 19 de Agosto de 1846,
na parle relativa ás queixas , reclamações ,' denuncias ,
s recursos, de que trata a mesma Lei.
Tendo consideração ao que Me representarão os Juizes
Municipaes das Capitães das Províncias do llio de Janeiro,
c São Paulo, acerca das duvidas , que poderão suscitar-se
tanto sobre a natureza dos documentos , com que poderão
instruir-se as queixas , reclamações , denuncias , e recursos
de que trata a Lei Regulamentar das Eleições N. ° 387 de
19 de Agosto de 1846 , como sobre o modo de produzir-se a prova testemunhai , no caso de ser ella admissível
para justificar os factos , que tiverem de servir de base ás
mencionadas queixas , reclamações , denuncias , e recursos ; ponderando ao mesmo tempo o primeiro daquelles
Juizes quanto importa providenciar sobre o abuso a que
pôde dar lugar a disposição do Art. 35 da citada Lei , que
só dá recurso das reclamações dcsattcndidas pela Junta
de Qualificação , podendo bem acontecer que esta no ultimo dia, ou mesmo na ultima hora dos cinco dias designados no Art. 22 para a apresentação e decisão das
reclamações , resolva fazer algumas inscripcões por via de
reclamação , caso em que não haverá meio de destruir
semelhantes inscripcões por mais fraudulentas , e clamorosus que sejão , porque para isso fora mister que dellas
se tivesse reclamado , e fosse desattendida a reclamação ,
sem o que não ha recurso ; sendo por outro lado obvia
a impossibilidade de formular no momento em que a Junta
vai encerrar os seus trabalhos huina reclamação , especificar
seus fundamentos , e instruil-a com documentos : e couvindo regular tão importante matéria , de maneira que a
Lei seja uniformemente executada em todo o Império , e
se evitem quaesquer fraudes, que possão impecer, ou nulliiicar os recursos que tão previdentemente se achão nella
estabelecidos : Hei por bem , Conformando-Me com o parecer da Seccão do Conselho d' Estado dos Negócios do
Império , exarado em Consulta de 9 do corrente, Approvar , e Mandar que se execute o Regulamento , que. com
este baixa , assignado por Joaquim Marcellino de Brito ,
do Meu Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne-

gócios do Império, sobre a execução da mencionada Lei ,
na parte relativa ás queixas , reclamações , denuncias , e
recursos , de que ella trata. O referido Ministro e Secretario d'Estad.0 assim o tenha entendido , e faca executar.
Palácio do Rio Janeiro em dezeseis de Fevereiro de mil
oitoccntos e quarenta c sete , vigésimo sexto da Independência c do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Joaquim Marcellino de Brito,
livgulauienlo a que se refere o Decreto N." 500 datado
de, hoje , sobre a execução da Lei Regulamentar das
Eleições N." 387 de 19 de Agosto de 1846., na parle
relativa, ás queixas, reclamações, denuncias , c recursos, de que cila traia.
Art. 1." Os factos que tiverem de servir de base
ás queixas , reclamações , denuncias , e recursos de que
trata a Lei de 19 de Agosto de 1846 , e que não puderem ser provados por documentos, ou porque estes
sejão negados , ou pela distancia, em que se achão , ou
pela natureza dos mesmos factos , ou porque delles nada
conste cm Archivos , ou Repartições Publicas , podel-olião ser por attestacões , ou por depoimentos jurados ,
e escriptos de testemunhas.
Art. 2." A prova testemunhai far-se-ha recorrendo
aquelle que a quizer produzir ao Juiz de Direito , ou Municipal, ou ao Supplenlc., de que trata o Decreto N."
276 de 24 de Marco de 1843 , ou aos Dciegados, Subdelegados , e Juizes de Paz , para que defirão juramento
ás testemunhas apontadas, e as inquírão sobre os factos , que se pretende provar, entregando-se depois o
depoimento original á parte , sem que fique traslado , para fazer delle o uso que lhe convier.
Art. 3.° As attestacões passadas por Autoridades sobre negócios , que tem razão de saber em virtude de seu
Officio, são consideradas como documentos de que falia
n Lei de 19 de Agosto de 1846 , fazendo ver a parte a
impossibilidade de apresentar outros.
Art. 4.° As attestacões passadas por Autoridades
sobre negócios , que não tem razão de saber em virtude

de seu Oflicio., ou por particulares , sendo pessoas caracterisadas, são considerados documentos, de que íalla a
Lei c i l a d a , com tanto que sejão juradas e m J u i z o , e fazendo ver a parte a impossibilidade de apresentar outros, ou porque lhe sejão negados; ou pela natureza
tios factos , ou porque não constem de algum Arcliivo ,
ou Repartição Publica. Lavrada a attestacão , deverão, os
que a tiverem passado, jurar perante qualquer das Autoridades mencionadas no Art. 2.° a verdade do que aflinnâo ,
lavrando-se em seguimento da dita attestacão o competente termo , e sendo tudo entregue a quem li ver requerido o juramento.
Art. 5.° A posse até então não contestada dos direitos de Cidadão Brasileiro, não havendo prova em
contrario , lie sulliciente , dados os outros requisitos necessários , para ser comprehendido na Lista geral dos
votantes , c prova-se pelo exercício anterior desses direitos ,
e de quaesquer cargos públicos.
Art. 6.° A idade prova-se pela Certidão de Baplismo , c na sua falta justificada , pelo depoimento de
testemunhas.
Art. 7." As Juntas de Qualificação deverão decidir
as reclamações, que lhes forem feitas sobre o alistamento nos primeiros dos cinco dias, de que falia o Art. 22'da
Lei ; e de modo que possão ter lugar reclamações em
contrario sobre as decisões que por virtude daquellas primeiras reclamações tiverem tido lugar.
Art. 8." As reclamações contra as inscripcões, ou e\cliisões ordenadas pela Junta no ultimo dos cinco dias,
poderão ser feitas cm termos, e cláusulas geraes, e
com o protesto de expeciíicar e provar os factos peraute o Conselho Municipal de recurso, no caso de serem desattendidas , ou de não tomar a mesma Junta conheeimento dellas, ou por falta de tempo, ou por ouíro qualquer motivo.
Art. 9." Se as Juntas de Qualificação , nos cinco dias
tio Art. 22 da Lei, recusarem receber luima reclamação ,
ou não tomarem conhecimento delia, por qualquer motivo, considerar-se-ha a mesma reclamação dcsáttendida , e
poderá ser levada por via de recurso perante o Conselho
Municipal. A recusa da Junta , ou o facto de não tomar
conhecimento da reclamação , poderá ser provada por
testemunhas na fôrma do Art. 2.°
Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Fevereiro de
!S/i7. — J o a q u i m Marcellino de Brito.

ÜKCKETO N."503— de 20 de Fevereiro de 18.W.
Ordena que logo que se apresente na Junta de Qualificação , ou nas Mesas Parochiaes, o Juiz de Paz mais v
íado, lhe seja entregue a presidência daquelles actos poi
quem até então tiver feito as suas vezes.
Entrando em duvida, por occasião de execular-se a Lei
Regulamentar das Eleições, se havendo qualquer Supplente
tio Juiz de Paz feito a convocação dos Eleitores, para a
formação da J u n t a de Qualificação , ou para a orgamsação da Mesa Parochial, deve ceder a presidência do acto
ao Juiz de Paz mais votado, logo que este se apresente,
ou se em vista do disposto no Artigo 110 da mencionada
Lei, lhe compete continuar na dita presidência: Hei por
bem Declarar, conformando-Mo com o parecer da Secção
do Conselho de Estado tios Negócios do Império, exarado
«m Consulta de 13 do corrente, que tendo a Lei cm mira
que presidisse á eleição o Juiz de Paz mais votado, não
só pelo suppor no gozo de maior confiança dos moradores
do Districto, mas também pela certeza, que releva haver
*-m actos de tanta magnitude, não fora cohcrencia excluir
da presidência este mesmo Juiz de Paz, por ter em sua
ausência, ou em virtude de algum outro impedimento, sido
feita a convocação pelo seu immcdiato em votos; sem que
proceda o argumento tirado do Artigo 110 da Lei, que só
excluo absolutamente de assumirem a presidência os Juizes
de Paz dados pela eleição para hum novo quadnennio, «
nunca o Juiz de Paz mais votado do quadriennio existente,
uue aliás he o competente para exercer a dita presidência ,
ainda no caso de estar suspenso por acto do Governo, ou
por pronuncia cm crime de responsabilidade ; cumprindo
por tanto que, logo que se apresente na Junta de Qualificação ou nas Mesas Parochiaes o Juiz de Paz mais votado lhe seja entregue a presidência daquelles actos por
quem até então tiver feito as suas vezes.
Joaquim Marcellino de Brito, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negócios d o _ Império,
assim o tenha entendido, e faça executar. Palácio do Rio
de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos e quarenta e sete, vigésimo sexto da Independência c do Império. (
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Joaquim Marcellino de Brito.

DECRETO N.° 504 — de 20 de Fevereiro de 1847.
Designa o Juiz Municipal da primeira Vara. do Termo para
presidir ao Conselho Municipal de Recurso , nos lugares
onde houver mais de hum Juiz Municipal.
Attendendo a que a Autoridade , q u e , na fôrma da Lei
Regulamentar das Eleições, tem de presidir ao Conselho Municipal de Recurso , he investida da faculdade de resolver
sobro o exercício de Direitos Políticos dos Cidadãos Brasileiros; c cumprindo por isso que para os l u g a r e s , onde
houver mais de hum J u i z Municipal , se fixe de n u m a maneira invariável a designação daquellc, que deve presidir
ao mesmo Conselho, a fim de que essa designação não
seja em caso algum suspeita de capricho, ou de espirito de
partido: Hei por bem Ordenar, Conformando-Me com o
parecer da Secção do Conselho de Estado dos Negócios do
Império, emittido em Consulla de 13 do corrente, que
nos lugares, onde houver mais de hum Juiz M u n i c i p a l ,
seja sempre Presidente do mencionado Conselho o Juiz Municipal da l. a Vara do Termo.
Joaquim Marcellino de Brito, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, assim
o tenha e n t e n d i d o , e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oitocentos c quarenta
e sete, vigésimo sexto da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
Joaquim Marcellino de Brito.

DECRETO N." 511 — de 18 de Março de 1847.
Prescreve as formalidades, que se devem observar para
a interposicão dos recursos estabelecidos pelos Artigos 35 e 38 da I^ei Regulamentar das Eleições.
Suscitando-se duvidas não só sobre asformalidades,
%e devem preceder á interposicão dos recursos estabelecidos pelos Artigos trinta e cinco, e trinta e oito da
! Lei Regulamentar das Eleições , mas também sobre o
j tempo, e modo de os interpor; e convindo regular esta
(matéria, a íim de que a mencionada Lei seja uniformemente executada: Hei por bem , Conformando-Me com o

parecer da Secção do Conselho d' Estado dos Negócios
do Império , exarado em Consulta de dczescis do corrente , Decretar o seguinte :
Art. 1.° Nas Actas das Juntas de Qualificação serão transcriptos os despachos sobre reclamações, queixas , e denuncias do Art. 22 da Lei de 19 de Agosto de
18Zi6 ; e os requerimentos , que as contiverem, serão mencionadas nas ditas Actas , como o devem ser nas dos
Conselhos Municipaes de recurso, em observância do
Artigo 36 da mesma Lei.
Art. 2.° As copias das listas,, que contiverem as
alterações feitas cm virtude das queixas , reclamações , ou
denuncias, segundo os Artigos 21, 23 e 24 da Lei das
Eleições, serão affixadas no interior da Igreja Matriz , em
lugar conveniente, e á vista de todos , dentro de quarenta e oito horas, contadas da cm que a Junta tiver encerrado os trabalhos da sua segunda reunião.
Art. 3.° As partes interessadas poderão recorrer
dos despachos sobre reclamações, queixas c denuncias
do Artigo 22 da Lei de 19 de Agosto de 184G até dez
dias depois do em que tiverem concluído seus trabalhos as Juntas de Qualificação.
Art. h." Partes interessadas são as pessoas ^ em cujo favor, ou contra quem são feitos os requerimentos de
queixas, c denuncias, e qualquer Cidadão, sobre cuja
qualificação nenhuma duvida occorra.
Art. 5.° A interposicão dos recursos , tanto das decisões da Junta, como das do Conselho, far-se-ha constar por hum simples termo assignado pelo recorrente,
e por duas testemunhas , sem outra alguma formalidade ; e este termo será lavrado pelo Escrivão no livro das
Actas dos trabalhos da Junta, ou do Conselho, haja,
não ou despacho do Juiz Presidente da mesma Junta,
ou Conselho.
Art. 6.° O Escrivão franqueará ás partes interessadas, que o pedirem , o exame dos recursos interpostos , e no dia seguinte aos dez do Artigo terceiro , huma lista delles, assignada pelo Presidente da Junta de
Qualificação será affixada na Matriz , em lugar seguro ,
e" em que se offereça cominodidade para ser lida.
Art. 7." Os recursos interpostos das Juntas de Qualificação serão apresentados nos primeiros cinco dias da
reunião dos Conselhos Municipaes de recurso, os quaes
•uvirão os recorridos, se o requererem , mandando com-
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municar-llios , ou a seus procuradores , as allegações ,
e documentos, sem que saião do Cartório do Escrivão
competente.
Art. 8.° Os Conselhos Municipaes não conhecerão do
recursos sem que conste que forão interpostos como está
preseripto neste Decreto. Esta disposição só terá lugar
quando lhes conste que as disposições delle já crão conhecidas ao tempo da intcrposicão do recurso, mas não
deixarão os mesmos Conselhos de ouvir as partes, ou recorridos , quando o requeirão, cabendo em tempo.
Art. 9.° Os Conselhos Municipaes de recurso não
poderão permittir mais de três dias aos recorridos para
deduzirem seus direitos.
Art. 10. Os Conselhos Municipaes de recurso , nos
quinze dias úteis de sua reunião, decidirão todos os recursos , que lhes forem apresentados; e quando o não
facão observar-se-ha a seu respeito o que está determinado no Artigo 9." do Decreto N." 500 de 16 de Fevereiro de 18/i7.
Art. 11. Os requerimentos, e documentos, que os
Artigos 22 c 36 da Lei citada mandão restituir ás partes ,
lhes serão entregues só depois de vinte e cinco dias , contados do em que terminarem os trabalhos das Juntas de
Qualificação, e dos Conselhos Municipaes de recurso.
Art. 12. Serão passadas as certidões, que as partes
requererem , tanto dos requerimentos , e documentos sobre
reclamações, queixas , c denuncias, como das declarações , que por este Decreto devem ser feitas nas Actas,
e dos recursos nos livros dellas mencionados.
Art. 13. O Presidente da Junta de Qualificação ,
e do Conselho Municipal de recursos, nomeará, e juramentará pessoas, que auxiliem os Escrivães , quando estes
o requeirão, nos trabalhos que accrescem, em observância
deste Decreto.
Joaquim Marcellino de Brito, do Meu Conselho,, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império,
assim o tenha entendido , e faça executar. Palácio do
Rio de Janeiro em dezoito de Marco de mjl oilocentos
quarenta e sete, vigésimo sexto da Independência e
do Império.
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.
Joaquim Marcellino de IJriío.

IMPÉRIO. — Em 28 de Agosto de 1846. — Resolve as duvidas Propostas pelo Presidente da. Província de Minas G-eraes, dcercti
da eleição de hum Senador, pura a qual
já havia dia marcado, e se essa deve ser
feita pelo antigo systcma, ou da Lei n."
íí&7 de 19 de Agosto de 1846, c bem assim sobre outros objcctos relativos a eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Tendo-se proposto,
cm conseqüência da publicação da nova Lei,
que regula as eleições neste Império, á respectiva Secção do Conselho d'Estado, as seguintes questões : 1 .a se estando já marcado o dia
para a eleição de hum Senador por essa Província deve ella ser feita com os Eleitores actuaes
na fôrma do antigo systema, ou se deve proceder-se na conformidade da dita Lei, havendo
previa eleição na fôrma, que ella dispõe; e neste caso se deve também haver nova qualificação de votantes, ou prevalecer a que está feita:
2.a se quando tenha de proceder-se a nova
qualificação, podem anticipar-se as épocas para
ella marcadas na mesma Lei, ou se deve adiarse a eleição do Senador ate que se faça essa
qualificação em tempo competente: 3.a finalmente, se a eleição dos Membros d'Assembléa
Provincial deve ser feita pelos actuaes Eleitores, ou se também para ella se deve previamente proceder a eleição de Eleitores, precedendo a qualificação de votantes estabelecida pela nova Lei: foi a dita Secção de parecer, quanto á primeira , que devendo ser conhecida na
Província na época marcada para a eleição, a
promulgação da Lei novíssima, he claro que
segundo o processo nella estabelecido he que
1
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se devo, fazer a eleição de que se traía; o qne,
como por essa Lei devem os Membros do Senado ser eleitos por Eleitores especiaes, lie igualmente claro que deve proceder-se á eleição desses Eleitores, pelos quaes somente he que hoje
se pôde fazer a eleição dos Membros daquclía
casa, precedendo á eleição desses Eleitores a qualificação determinada pela dita Lei novíssima :
quanto á segunda que, não havendo motivo urgente que possa justificar a antecipação da época para a qualificação, deve esta ser feita no
tempo.marcado pela Lei; e que como estes Eleitores não tem relação nenhuma com os que devem eleger os Deputados, não havendo para elles ternpo certo, e determinado, pois que são
eleitos segundo se offerece a occasião, hurna vez
conhecida a qualificação deve proceder-se á eleição dos Collegios para a eleição destes Eleitores: á terceira que, contando ser a Sessão da
Assembléa Legislativa Provincial, que teve principio em 4 de Fevereiro deste anno, a primeira dessa Assembléa, e devendo ella ter sua se
Sunda Sessão em 4847, he claro que a Assemléa, de cuja eleição se trata tem de funccionar em 1848; e como pelo Acto addieional,
Art. 4.°, a eleição destas Assembiéas deve ser
feita pelos mesmos Eleitores, que elegem a Câmara dos Deputados, manifesto se torna que
ella deve ser eleita pelos mesmos Eleitores que
nomeão aquelles, e por tanto entende a Secção que, ficando sem eíFeito a designação do
dia para a eleição da Assembléa Provincial, deve
esta ser feita pelos mesmos Eleito rés, que houverem de ser nomeados para os Deputados da
futura Legislatura : E Havendo-se Sua Magestade o Imperador, por sua immediata Resolução. de 26 do corrente, Conformajdo com as

opiniões expostas , Manda o Mesmo Augusto Senhor remetter a V. Ex. a inclusa copia da mencionada Consulta, para que V. Ex., devidamente instruido do que nella se expende, proceda na conformidade do que , pela Resolução
da mesma Consulta, se acha determinado.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 28 de Agosto de 1846. — Joaquim
Marcellino de Rrito. — Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

Em 25 de Outubro de 1846. — Resolve a duvida deerca da competência do Juiz de Paz
que deve presidir á Junta de Qualificação dos
votantes, e á Eleição dos Eleitores.
Illm. e Exm. Sr. — Havendo SuaMagestadc
o Imperador por bem ouvir a Secção do Conselho d' Estado dos Negócios do Império sobre a
duvida occorrida nessa Provincia, a respeito da
execução da Lei N.° 387 de 19 de Agosto passado , a qual se reduz a saber se o primeiro votado para Juiz de Paz he o competente para presidir á Junta de Qualificação dos votantes, e á
eleição dos Eleitores , embora não tenha prestado juramento por aproveitar a escusa concedida aos reeleitos , ou por outro qualquer motivo ,
observou a dita Secção que não havia razão para a duvida proposta ; por quanto , chamando
a mencionada Lei o Juiz de Paz mais votado do
Distrioto da Matriz, esteja ou não, em exercício,
e ainda suspenso por acto do Governo, ou por
pronuncia em crime de responsabilidade , a presidir a mencionada Junta, não o dispensa todavia da prestação de juramento, a que he obri-
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gado antes de principiar a exercer as funoções
de seu cargo; e que as palavras do Artigo 2."
da Lei — O Juiz de Paz mais votado — não permittem considerar tal o mais votado para Juiz
de Paz, que por ter sido reeleito, ou por outras razões legitimas, tenha sido escuso deste
cargo, pois que pelo facto da escusa deixa de
ser Juiz; sendo aSecção de parecer, em resultado das observações expostas, que V. Ex. faça
observar o citado Artigo 2.°, de cuja litteral
disposição não ha motivo que justifique o abandono na hypothese em questão: e Tendo-se o
Mesmo Augusto Senhor, por Sua irnmediala
Resolução de 24 do corrente , Conformado com
esse parecer , assim o Manda communicar a V.
Ex. para sua intelligencia , e em resposta ao seu
Oííicio de 7 do mesmo sobre tal objecto.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 25 de Outubro de 1840.—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Minas Geraes,

sã Parochia, e Município : Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar que , na fôrma
do Art. 5.° da referida Lei, não podem ser convocados para a Junta de Qualificação os Eleitores , e Supplentes , que estiverem mudados da
Parochia , mas sim somente os que nella se acharem, ainda que esteja mui limitado o seu numero por morte, ausência, ou impedimento de alguns. O que cummunico a V. Ex. para seu conhecimento, c para que assim o faca constar ao
mencionado Juiz de Paz.
l)eos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 24 de Novembro de 1846. — Joaquim Marcellino de Brito. —Sr. Presidente da
Província do Espirito Santo.

Em 26 de Novembro de 184 6. — Dá solução ás
duvidas apresentadas pelo Presidente da Província de Santa Catliarina , sobre a execução
da Lei Regulamentar das Eleições.

Em 24 de Novembro de 1846. •—Resolve a duvida
que occorre ao Juiz de Paz da Cidade da
f^ictoria , na execução da Lei Regulamentar
das Eleições.

Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seceão do
Conselho d'Estado dos Negócios do Império sobre o Officio de 24 do mez passado, em que
V. Ex. submette á decisão do Governo Imperial
..-i—=„ ,ino carviiintna íliivirlas niift occorrem

Illm. e Exrn. Sr.— Sendo presente a Sua Magestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex.
de 17 do corrente, o que lhe dirigira o Juiz
de Paz da Cidade da Victoria, expondo que na
execução da Lei Regulamentar das Eleições lhe
occorre a duvida de dever, ou não convocar
para a Junta de Qualificação dons Eleitores, e
alguns Supplentes, que residem hoje em diver-

|." ae os que não sauuiu ici , «
dem ser votados para Eleitores de Parochia.
2.a Se sendo Juiz de Paz mais votado do Districto da Matriz da Capital dessa Província Ajudante da Administração do Correio da mesma
Capital, deve presidir á Junta de Qualificação ,
e á Mesa da Assembléa Parochial.
3.a Finalmente, como deve avaliar-se a ma-
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da crn prata, que a citada Lei exige, quer nos
votantes, quer nos elegiveis.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 21 do corrente ,
Conformado com o parecer emittido pela referida Secção em Consulta de 19 deste mez, Ha
por bern Declarar :
1.° Que podem ser votantes c eligiveis os
que não sabem ler e escrever, pois que os não
excluem os Artigos 91 e 92 da Constituição,
nem os Artigos 17, 18 e 53 da Lei Regulamentar das Eleições.
2.° Que he incompatível o exercício do Emprego de Ajudante da Administração do Correio
com o do cargo de Juiz de Paz; e tendo o Ajudante do Correio da Capital dessa Província aceitado este Emprego , depois de estar exercendo as
funcções de Juiz de Paz, deve presumir-se que
renunciou ao ultimo cargo; cumprindo por tanto
que V. Ex. declare de nenhum effeito a decisão, porque o considerou ainda Juiz de Paz,
e como tal obrigado a presidir á Junta de Qualificação, e á Mesa da Assemblèa Parochial.
3.° Finalmente, que no Decreto N.° 484,
de 25 do corrente, cuja copia inclusa se lhe
envia, achará V. Ex. a solução da duvida relativa ao modo, por que deve avaliar-se a renda
em prata, que , na conformidade da Lei N.° 387
de 19 de Agosto deste anno, deve ter o cidadão para votar, e ser votado.
O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 26 de Novembro de 1846. — Joaquim Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da
Província de Santa Chatarina.
LLlll/O ,

UUtJL

I1VJO

tlt^lY^ii}» •

(7 )

Em 5 de Dezembro de 1846. — Resolve as duvidas, que na execução da Lei Regulamentar
das Eleições se ojferecem aos Juizes de Paz
da Capital da Província de S. Paulo , e da
J^illa de Tamanduá na Província de Minas
Geraes.
Illm. e Exm.Sr.— Foi ouvida a Secção do
Conselho d' Estado dos Negócios do Império, sobre as seguintes duvidas, que na execução da Lei
Regulamentar das Eleições se oflferecem aos Juizes de Paz da Capital da Província de S. Paulo,
e da Villa de Tamanduá , na Província de Minas
Geraes:a
1 . Se, sendo Deputados Provinciaes os
Eleitores de hum a Parochia , e estando elles em
eífectivo exercício das funccões legislativas, podem ser convocados para a formação da Junta
Qualificadora, não obstante o Art. 23 do Acto
addicional, que não permitte durante as Sessões
da Assemblèa Legislativa a accumulacão deste
cargo com
a de qualquer outro:
2.a Se , sendo o Juiz de Paz Presidente da
Junta Qualificadora hum dos Eleitores da Parochia, deverá ser contado no numero destes,
ou considerado
impedido:
3.a Se, desannexado por Lei Provincial
hum dos Distritos da Parochia , para formar parte de diverso Termo , e Parochia , e morando no
mesmo Districto alguns Eleitores, deverão ser
chamados para formar Junta Qualificadora da
Parochia
, de que erão Eleitores :
4.a Finalmente, se, tendo morrido, ou
estando impedidos alguns Eleitores, de maneira
que se não preencha p numero dos que nomeou
a Parochia, devem ser todavia convocados tantos Supplentes quantos são os Eleitores que
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tleo a Parochia , bem que pelos motivos nem<;ioiiados, não possuo ser convocados , ou reunidos todos os ditos Eleitores.
E Havendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 3 do corrente, Conformado com o parecer daquella Secção,
exarado em Consulta de 28 do mez passado;
Ha por bem Declarar:
1.° Que devem ser convocados todos os
Eleitores da Parochia, ainda que sejão Deputados Provinciaes, tanto porque podem não ser
designados para fazer parte da Junta Qualificadora, como porque, não sendo Emprego Publico o acto de qualificar os votantes, ou o
de servir cie Membro das Mesas Parochiaes, não
ha inconveniente algum em que sirvão em taes
actos os Eleitores, que forem Deputados, huma
vez que as Assembléas Provinciaes o permittãò;
•cumprindo porêrn advertir que, visto não haver Lei que mande preferir o serviço das Mesas
Qualificadoras e das Assembléas Parochiaes ao
exercício de Deputado Provincial , não podem
estes ser multados se não comparecerem para
o dito fim, ou se tendo comparecido se ausentarem , ou não assignarem as Actas.
2.° Que o Juiz de Paz Presidente da Junta
Qualificadora não deve ser enumerado entre os
Eleitores, porque o mesmo individuo não pôde
exercer simultaneamente funcções, que a Lei
quiz que fossem cornmetticlas a diversas pessoas,
e cabe consequentemente considerai-o impedido,
3.° Que os Eleitores de huma Parochia,
que morão em Districto , que depois da sua eleição , foi por Lei desmembrado d'ella, e passou
a fazer parte de outra, não devem ser convocados para a formação da Junta Qualificadora
da Parochia, pela qual forão eleitos, visto que

para a eleição de huma Parochia só podem contribuir os Parochianos d'ella.
4.° Finalmente, que devem ser convocados
lautos Supplentes , quantos forem os Eleitores de
Parochia, ainda que haja cerlexa de que por
m o r t e , mudança, ou outro ' i m p e d i m e n t o não
comparecerão todos , pois assim o prescreve a. Lei,
e foi inquestionavelmente a sua intenção; porque
mandando ella convocar maior numero de Eleitores , e Supplentes do que os necessários paru
a formação da J u n t a , com o i n t u i t o de haver
a maior incerteza possivel dos que poderião vir
a sei1 Membros delia, só servi completamente satisfeita a mesma Lei, quando concorra o maior
numero de Eleitores , que a cada Parochia cabe d a r , e o maior numero de Supplentes , com
tanto porém que não excedão ao numero de
Eleitores, que devem ser convocados, bem que
nenhum vicio haja na eleição , quando assim se
não verifique por motivos independentes da Autoridade Publica.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do llio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1S46. — J o a q u i m
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente do i'rovincia de S. Paulo.
Em 21 de Dezembro de 1846.—Resolve as (landas CILIC
as Autoridades abaixo designadas
•VIL
' l
,
. . ~ _ j.. r • /..
;
tem encontrado
na execução
da Lei tíegulamentar das Eleições.
lllm. e E x m . Sr. -- Foi ouvida a Secção do
Conselho d'Estado dos Negócios do Império sobre as seguintes d u v i d a s , que as Autoridades
2
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abaixo mencionadas tem encontrado na cxetín*-'
cão da Lei Règuíarcfétsfar das Eleições, IN. 0 387
de '19 de Agosto do corrente anno :
'l .a Da Câmara Municipal de Iguarassú , Província de Pernambuco, — Antes de creada a
Fregueziu de Pasmado do sen Município, linha a Câmara Municipal dividido o mesmo
Município etn cinco Districtos de Paz, e levado a cífesto sua eleição, que se verificou depois da geral ; e julgando que nenhuma das
hypotheses do Artigo 3," da citada Lei se verifica, porque depois da eleição geral fez-se outra antes da ercacão da nova Parochia, sem que
depois de creada esta se tenha procedido a eleições ; deciclio o Presidente da Província, que
presidisse á Junta o Juiz de Paz mais votado,
visto não existir ainda o do Artigo 3." da Lei;
e dá parte desta sua decisão.
2.!> Do Juiz de Paz da Freguezia da Lagoa
do Município da Còríe. —• Hurn dos Eleitores
Supplentes, que nesta Freguezia devem ser convocados para a Junta Qualificadora, he o Escrivão, que ha de servir nella com o Juiz de
Paz Presidente ; e pede o mesmo Juiz se resolva, se ao cxercicio do cargo de Escrivão de
Paz pôde accurnular-se em tal ano o cargo de
Eleitor Suppleníe.
3.a Da Gamara Municipal da Capital da Província do Ceará, e do Presidente da Província
da Parahyba.— Consultão estas Autoridades se,
ereadas por Leis Provinciae», Parochias que não.
tem sido canonicamente providas por op posição
do respectivo Prelado, que não foi ouvido, deve
não obstante fazer-se aíli a qualificação, c as
eleições primarias.
4.:v Do Presidente da Província da Parahyba, — Se no caso de, se deverem fazer eleições

na Freguezia do Ingá, que ainda não tcin Cura
d'Almas, e que he hoje Villa, pôde a Presidência crear Collegio Eleitoral nella, apezar de
ter já designado em 28 de Setembro deste anno
os Collegios
da Província.
5.a Do mesmo Presidente. — Devendo fazer-se
a eleição de Juiz de Paz na Villa do Ingá , que
não o tem , pede aquclle Presidente se lhe declare que Juiz de Paz ha de presidir á Assemblea a Parochial.
G. Do mesmo Presidente. — Se feita a eleição cio Juiz de Paz acima mencionado, pude ser
installada a Junta de Qualificação em dia posterior ao marcado no Artigo 1.° da Lei, e se a
esta Junta incumbe qualificar os Cidadãos do
Município , ou somente receber das Juntas das
outras Villas, que estiverem em exercício, as
listas dos já qualificados, e ultimar esse trabalho.
7.a Do mesmo Presidente. — A Gamara do
Município de Campina Grande, de que fazia
parte a Villa do Ingá, mandou proceder á eleição de Juizes de Paz desta, na mesma occasião, em que ordenou a de Vereadores,, e o
Presidente da Província declarou nulla esta decisão da Câmara, porque não sendo actualmente
Parochia a Villa do Ingá , e não podendo por
conseguinte ter Juiz de Paz, não podia verificar-séJ a citada eleição, cumprindo que os habitantes do Ingá continuem a pertencer á jurisdicção de Paz, a que estavão sujeitos anl.es
da erecção daquella Povoacão em Parochia.
Dando parte desta sua deliberação, pede aquelle
Presidente que o Governo Imperial resolva á
cercaa delia.
8. Finalmente do Juiz de Paz da Villa Bella, pedindo-se-lhe declare se, exercendo elle
interinamente o emprego de Substituto cio Juiz
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Municipal, pôde presidir á JuiHa Qualilieadora,
visto ser o Juiz de Paz mais votado do Dislricto da Matriz.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de '19 do corrente
mez , Conformado corn o parecer da referida
Secção , exarado em Consulta de 17 do mesmo
mez , Ha por bem Declarar:
1." Que se a Freguezia de Pasmado foi reintegrada depois da eleição geral, e antes de sua
reintegração tinha a Câmara Municipal dividido
seu território em cinco Districlos de Paz, para
os quaes se fizerão as devidas eleições, sem que
porem depois de creada a Parochia se leu hão
ainda feito as eleições de Juizes de Paz, que a
Lei suppõe no Artigo 3.°; neste caso lie evidente que o Juiz de Paz do Dislricío da Matriz mais
votado na eleição geral, he o que deve presidir á Junta de Qualificação, e não o eleito ultimamente depois da nova divisão dos Districlos;
cumprindo por lauto que nesta conformidade
seja reformada, ou explicada a decisão do Preyidento da Província a tal respeito.
2.° Que não pôde accumular o Escrivão de
Paz o exercício deste seu cargo com o de Eleitor
Supplente na Junta de Qualificação; parque,
não sendo prevenida na Lei esta hypothese , e
convindo que aos trabalhos da dita Junta presidão a maior circunspecção, e fidelidade, tor-?
nar-se-hão menores as garantias, de que releva
cercal-os, permittindo-se estaaccumulacão, bem
que não seja incompatível; cumprindo por tanta
ao Juiz de Paz competente exercer neste caso a
autoridade, que lhe confere o Artigo 30 da
mesma Lei.
3." Que não havendo Parochia, em quanto
não he canonicarnente provida, bcrn resolverão

os Presidentes das Províncias do Ceará, e Parahyba em ordenar que nas Parochias das ditas Províncias ainda não providas, se não reunisse Junta de Qualificação, nem nellas se fizessem eleições, incumbindo aos seus habitantes
votar nas Freguezias, a que pertencião antes da
creação das ditas Parochias,,
4.° Que tendo-se já procedido ern Setembro
á nova divisão dos Collegios Eleitoraes na Província da Parahyba, como se collige do Officio
do respectivo Presidente, não cabe hoje ao mesmo Presidente, crear mais Collegio algum, como prescreve o Artigo 63 da Lei Regulamentar
das Eleições.
5". Que effectuado o provimento canonico
da Freguezia do Ingá, deve ser chamado o Juiz
de Pa/ mais visinho delia, para presidir ás eleições de Juiz de Paz, visto que os não tem.
G.° Que quando se não reunir a Junta de
Qualificação no dia mareado, corno se figura na
G. a duvida , deverá o Juiz de Paz^ a quem incumbia a presidência da mesma J u n t a , reclamar
a qualificação da J u n t a , ou Juntas, que a tiverem feito, para lhe dar a devida publicidade,
c proceder nos mais actos declarados na Lei.
7." Que não sendo a Villa do Ingá Freguezia ,
e não havendo na Província da Parahyba Juizes
de Paz se não nas Freguezias, acertada foi a ordem do Presidente da mesma Província , que revofou a da Gamara Municipal de Campina Grande , mandando proceder á eleição de Juizes de
Paz para aquella Villa.
8.° Finalmente, que se o Juiz de Paz mais
votado do Districto da Matriz, que deveria presidir á Junta de Qualificação, estiver exercendo
o emprego de Substituto do Juiz Municipal ao
tempo de se organisar a dita Junta, não pôde,

nem deve presidir a mencionada Junta , visto
faltar-lhe em Ia l caso a circunstancia essencial,
de que lhe provinha a compelencia , por não
ser então Juiz de Paz, pois que este emprego
se não accumula com o de Juiz Municipal ; do
qual não se tendo escusado antes , lhe não he
licito escusar-se na occasião de formar-se a Junta Qualificadora. O que tudo cominunico a V.
Ex. para a sua intelligencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 21 de Dezembro de 1840. — Joaquim
Marcellino de Brito. —Sr. Presidente da Provincia do Pará.
Em 31 de Dezembro de 1846. — lícsolve as
duvidas encontradas por diversas Autoridades , na execução da Lei Regulamentar
das Eleicues.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seccão
do Conselho d'Estado dos Negócios do Império,
sobre as seguintes duvidas, que encontrão na
execução da Lei Regulamentar das Eleições
as Autoridades abaixo mencionadas.
1." Expõe o Presidente da Província do Rio
de Janeiro que o Districto de Petropolis , desmembrado em 1845 do 2.° Districto de Paz da
Freguezia de S. José do Rio Preto, Termo da
Villa da Parahyba do Sul, e erecto em Freguezia no corrente anno, e annexado á Villa da
da Estrella, está sem Juizes de Paz, por se não
terem podido effectuar alli as eleições; e que
entrando em duvida a Câmara da ,dita Villa
da Estrella como devião ser qualificados os votantes de Petropolis, decidio clle Presidente
que a Junta de Qualificação da Freguezia de

Inliorncrim, que confina com a de Petropolis^
organizasse em separado a lista dos cidadãos votantes desta ultima Freguezia; e participando esta decisão pede que o Governo Imperial lhe
declare se procedeo em regra, e bem assim
quem ha de presidir ás eleições de Juizes de Paz
da aFreguezia de Petropolis.
2. Não tendo havido eleições na Província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, nem no
anno de 1842, nem no de 1844, decidio o Vice-Presidente daquclla Província qtte se regulasse o numero dos Eleitores, de que trata a
2." parte do Art. 52 da Lei Regulamentar das
Eleições, pelo que tivesse dado cada Parochia
na ultima eleição, que foi a de 1845; e pede
que o Governo Imperial confirme, ou revogue
esta a sua decisão.
3. O Juiz de Paz da Freguezia do Barreiro
da Província de S. Paulo, entra em duvida se
deve ser convocado para a formação da Junta
de Qualificação hum Eleitor, que ficou com alguns outros moradores da dida Freguezia pertencendo ao Município de Rezende da Província do Rio de Janeiro; e pede se lhe resoíva
esta a duvida.
4. O Juiz de Paz da Freguezia de Jacarepaguá do Município da Corte, consulta se não
obstante estar condemnado por crime de responsabilidade á suspensão do Emprego de Subdelegado, que conjunctamente exercia com o
de Juiz de Paz, pôde na qualidade de Juiz de
Paz mais votado presidir aos próximos trabalhos a eleitoraes.
5. Consulta ma'is aquelle Juiz de Paz, se
não lhe cabendo presidir aos mencionados trabalhos, tem com tudo direito a entrar no
numero dos Eleitores, de que devem ser tira-
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dos os Membros da J n n l a Qualificadora , e
os das Mesas Parochiaes.
6.a Consulta finalmente o mesmo Juiz de
Paz, se a condemnação pelo sobredito crime
o priva de votar, ou ser votado.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 30 deste mez,
Conformado com o parecer da referida Secção,
exarado ern Consulta de 29 do mesmo mez,
lia por bem Declarar:
1.° Que no caso de não ser provida, ou
não poder-se prover de Parodio a Freguezia
de Petropolis, acertada foi, e deve por tanto prevalecer a decisão da Presidência da Pró vinda
mandando proceder á qualificação dos votantes
da dita Freguezia pela Junta Qualificadora da Freguezia mais próxima; visto que não sendo esta hypothese prevenida na Lei, não occorre
algum outro alvitre, que mais razoável seja.
A ser porem, ou a poder ser provido de Parocho a Freguezia de Petropolis, neste caso
tanto a qualificação dos votantes, como a eleição de Juizes de Paz da dita Freguezia deverão ser nella feitas, porque ordenando a Lei
Regulamentar das Eleições que a qualificação
dos votantes, e a eleição dos Juizes de Paz
se facão por Freguezias, exclue a permissão de se fazerem em huma só as qualificações, e votações de duas, ou mais_, quando
a cada huma deltas incumbe praticar laes. actos.
E pelo que respeita á formação da Mesa,
devia nesta ultima hypothese proceder-se na
conformidade do Art. G." da dtada Lei, e sob
a Presidência do Juiz de Paz "visinho mais votado, visto que a Legislação actual chama os
Juizes de Paz mais visinhos a exercer suas
funcções nos Districtos que os não tem, e não

padece duvida que são funcções dos Juizes de
Paz a Presidência de Juntas de Qualificações,
c a de Eleições Mimicipacs, e de Eleitores,
bem como a formação das Mesas no caso do
Art. 6." da citada Lei; cumprindo advertir
que por Juiz de Paz mais visiubo se entende
o mais próximo do Districto, huma vez que
não seja de diverso termo; e que succedendo
não poder ir presidir á Junta Qualificadora
o J u i z de Paz mais visinho e- mais votado, deverá ir fazer as suas vezes o seu immediato
em votos.
2." Que a decisão do Vicc-Prcsidente da
Província de S. Pedro lie contraria á segunda
parte do Art. 52 da Lei Regulamentar das
Eleições, e deve por tanto revogar-se. E pois
que não pôde applicar-se áquella Província o
disposto na segunda parte do mesmo Artigo,
cumpre guardar o que está prescripto na primeira, isto he, que se regule o numero dos
Eleitores de cada Parochia na razão de quarenta votantes por Eleitor, devendo dar mais
hum Eleitor a Parochia, que além de hum
multiplo de quarenta votantes contiver huma
fraccão de mais de vinte.
3." Que não podendo huma Freguezia pertencer a duas, ou mais Províncias, deve o
Juiz de Paz da Freguezia do Rarreiro da Província de S. Paulo considerar mudado da mesma Freguezia o Eleitor, que hoje pertence ao
Município de Rezende da Província do Rio de
Janeiro, pois que pertencendo a diversa Província não pôde ser adrnittido entre aquclles,
de que devem ser tirados os Membros da Junta de Qualificação da mencionada Freguezia.
4.° Que na fôrma do Art. 58 do Código
Criminal o Juiz de Paz da Freguezia de Jaca3
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repaguá está suspenso cio exercício deste cargo
pela Sentença, que o condemnou como Subdelegado.
5." Que o mesmo Juiz de Paz não pôde
ser cornprehendido no numero dos Eleitores,
de que devem ser tirados os Membros da Junla
de Qualificação, e os das Mesas Parochiaes, porque com quanto não inhiba a Constituição ao
Eleitor condemnado por crime exercer o acto
da qualificação dos votantes, todavia exige a
Lei novíssima das Eleições nos Arts. 9." e 53
que os Membros da dita Junta tenhão as qualidades de Eleitor, e tal não pôde ser, segundo
a Constituição do Estado, o pronunciado em
queixa, denuncia, ou sumrnario, e consequentemente o condemnado em processo criminal.
C." Finalmente, que não pôde o dito Juiz
ser votado para Eleitor, porque a Constituição o exclue, Art. 94; e dado que o Ar t. 58
do Código Criminal habilite o Empregado condemnado em pena de suspensão do seu emprego a obter outro de eleição popular, não he
com tudo esta excepção applicavel ao caso occorrente, por não poder considerar-se como
Emprego o ônus passageiro, ou o direito de
Eleitor. Pôde porém o mencionado Juiz votar nas eleições primarias em vista do Art.
53 da Lei Regulamentar das Eleições _, que nesta parte alterou o disposto no Art. 94 da Lei
n." 261 de 3 de Dezembro de '1841. O que
tudo communico a V. Ex. para sua intelligencra e governo.
tJ
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 31 de Dezembro de 1846. — Joaquim Marcellino de Brito •— Sr. Presidente da
Província do Pará.
v

Em 14 de Janeiro de 1847. — Resolve as duvidas propostas pelo Presidente da Província
de Sanla Catharina, c pelo Juiz Municipal
c de Orp/iãos da Villa de S. José da Província de Minas Geraes, sobre a execução
da Lei Regulamentar das Eleições.
lllm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seccão
do Conselho d'Estado dos Negócios do Império
-sobre as seguintes duvidas, que, na execução da
Lei Regulamentar das Eleições, forão postas pelo
Presidente da Província de Santa Catbarina, e
pelo Juiz Municipal e de Orphàos da Yilla de
S. José na Província de Minas Geraes:
1." Se bum Eleitor, que he Presidente de
Província, pôde ser Membro da Junta de Qualificação , do Conselho Municipal de Recurso, c
das Mesas das Assembléas Parochiaes
2." Se pôde presidir á Junta de Qualificação
o Juiz de Paz mais votado do Districto da Matriz , achando-se reduzido a pobreza tal, que
não foi por essa causa qualificado Jurado.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua Imrnediata Resolução de 13 deste mez,
Conformado com o parecer da referida Secçào,
exarado em Consulta de 9 do mesmo mez, Ha
por bem Declarar:
1,° Que o Eleitor , que he Presidente de Província não pôde ser Membro da Junta de Qualificação , nem do Conselho Municipal de recurso , nem mesmo das Mesas Parochiaes , porque
a imparcialidade, e o credito da Administração
Superior exige que elle se abstenha de ter parte
directa, e immediata na execução.
2.° Que o Juiz de Paz mais votado do Districto da Matriz he o Presidente da Junta de
Qualificação, embora se verifique que elle não
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possue a renda marcada na Lei; porque nem
ã Lei, nem a Jurisprudência reconhecem como
motivo, que funde a distituição de bnm Juiz
de Paz qualquer occurreneia, que o prive dos
bens da fortuna; ncrn a decisão, que cxclue o
Juiz de Paz do Lugar de Jurado, por falta de
renda, procede para ser ellc privado daá funrções do seu cargo; nem finalmente a exclusão
do Juiz de Paz nas circunstancias mencionadas
fora conciliarei com a disposição da Lei de 11)
de Agosto de 1846, que incumbe o J«iz de Pa/,
mais votado do Districto da Matriz da Presidência da Junta de Qualificação, embora esteja suspenso por pronuncia em crime de responsabilidade.
O que tudo coinrnunico a V. Ex. para &ua
intelligcncia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 14 de Janeiro de 1847. '—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

Em 18 de Janeiro de 1847. — ,-Jpprora (t, solução dada pelo Presidente da Pr u ninei ti
da Bahia , ás duvidas encontradas pelo Juiz
de Paz ila Freguesia de S. Miguel de Cotigide na execução da Lei Regulamentar
das Eleições.
Illrn. eExrn. Sr. — Foi presente aStjaMagestade o Imperador oOÍTicio de 4 do corrente ,
em que V. Ex. submette á decisão do Governo
Imperial a solução, que dera ás duas duvidas
encontradas pelo Juiz de Paz da Frcguezia de
S. Miguel de Cotigibe nu execução da Lei I\e~
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gulumentar das Eleições, e consulta sobre huma terceira, que a V. Ex. se oífercce; reduzindo-se
todas ellas ás seguintes:
1 .;> Se sendo aquelle Juiz de Paz Eleitor deverá ser contado como tal entre os Membros
da J u n t a de Qualificação, não obstante dever
ser o Presidente da mesma J u n t a .
'2* Como se executará na indicada Parocbia
o preceito do Art. 4." da Lei , que manda convocar para a dita J u n t a b u m numero de Supplentes igual ao dos Eleitores, se, dando a
mesma Parocbia cinco Eleitores , não ba mais
que três Supplentes , por só terem nella sido
votados
oito indivíduos.
;!.a Finalmente, que providencia se deverá
adoptar para a formação da mesma J u n t a , na
bypothese de ter a Parocbia hurn único Supplente, e ser maior o numero dos Eleitores.
E Inteirado o Mesmo Augusto Senbor de
todo o ponderado , Houve por bem Declarar:
1.° Que bem resolvida foi por V. Ex. a primeira d u v i d a , dizendo que sobre ella se tinba
já decidido por Aviso desta Secretaria d'Estado
de 5 de Dezembro ultimo , no qual se declara
que o Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação não deve ser enumerado entre os Eleitores, por não poder o mesmo indivíduo exercer simultaneamente funccões, que a Lei quiz
que fossem cornmettidas a diversas pessoas.
2." Que igualmente bem resolvida foi por
V. Ex. a segunda duvida, ordenando que o Juiz
de Paz convocasse todos os Eleitores , e somente os três Supplentes, que tem a Parochia; e
que com elles procedesse á formação da Junta;
devendo esta regular-se pelo que dispõe o Art.
11 da Lei com referencia ao Art. 9.°, o qual,,
supposto não prevenisse a hypothcsc de ter ai-
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guina Parochia menor numero de Snpplcnles ,
(MIC de Eleitores, prevenio com tudo a de só
comparecerem três, dons, ou ainda hum único
Supplente.
3." Que , corno fica d i t o , está providenciado no citado Art. 11 , com referencia ao Art.
9.° da Lei, o modo por que deve proceder-se
no caso de comparecer huvn único Supplenle;
c que a mesma providencia deverá adopl.ar-se
TIO caso de ter a Parochia Inun só Suppler.le ,
devendo só esse ser convocado ; e quando nem
esse compareça, observar-sc-ha o disposto no
Art. 12. O que tudo communico a V. Ex. para
sua inteUjgencia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro cm 18 de Janeiro de 1847.—-Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

gocios do Império de 24 de Novembro ultimo ,
se decidio já, que na fôrma do Artigo õ.° da. Lei
Regulamentar das Eleições não podem ser convocados para Junta de Qualificação os Eleitores
e Supplentes , que estiverem mudados da Parochia , mas sim somente os que nella se achar e m , ainda que esteja mui limitado o seu numero por morte, ausência, ou impedimento
de alguns: e que conseguintcmente não pôde
o Supplente, a que V. m. se refere, fazer parte
da Junta de Qualificação; cumprindo por tanto
que seja cornpetenternente substituído. O que
eommuuico a V. rn. para sua intelligeneia, e
governo.
Deos Guarde a V. m. Paço ern 18 de Janeiro de 1847. —Joaquim Marcellino de Brito. —
Sr. João Affonso Lima Nogueira.

Em 18 de Janeiro de 1847. — Resolve n duvida
proposta pelo Juiz de l^az Presidente da
Junta de Qualificação da Freguezia de S.
José, acerca de hum Eleitor Supplente.

Em o 1.° de Fevereiro de 1847.— Rcsitlcc as
duvidas tínvuntradiis por diwrsa.v JlutoriRegulamentar
dndcs na f.vecn^ãt) da
das Eleições.

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o Officio datado de hoje, em que V. rn.,
na qualidade de Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia de S. José desta Corte, participa que tendo a mesma Junta entre os seus
Membros hum Eleitor Supplente, que, ao começarem os trabalhos, declarou não residir na Parochia, entra em duvida se está legalmente
constituída com aquelle Supplente , ou -se o deve
dispensar, fazendo-o substituir por outro: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bern Declarar ?
que por Aviso desta Secretaria d'Estado dos Ne-

lllm. e Ex. Sr. — Foi ouvida a Secção do
Conselho d' Estado dos Negócios do Império
sobre as seguintes duvidas, que as Autoridades
abaixo mencionadas tern encontrado na execução da Lei Regulamentar das Eleições, 11.° 387,
de 19
de Agosto do anão passado:
1 .a Do Presidente da Câmara Municipal da
Villa de S. Sebastião , da Província de S. Paulo.
O Art. 33 da citada Lei faz Membro do Conselho Municipal de recurso ao Eleitor mais votado ; tendo os três Eleitores mais votados da
Parochia daquella Villa igual numero de votos,

)

cnlra cm d u v i d a o referido Presidente da Câmara se devern comparecer os três no lugar
da reunião do Conselho, a fim de serem sorteados, e designar-se o qne tem de fazer parle
do rnesmo Conselho, c neste caso a quem compete proceder ao sorteio.
2." Consulta mais o sobredito Presidente da
Câmara se, tendo sido na hypothese indicada
sorteado pelo Presidente da J u n t a Qualificadora
hurn dos três Eleitores mais votados para ser
excluído das turmas, no caso de ser impar o
numero dos Eleitores qne comparecerem, deve
proceder-se a novo sorteio para o Conselho
Municipal de recurso, ou se subsiste o já feito
pelo Presidente da J u n t a Qualificadora.
H." Consulta ainda o mesmo Presidente da
Câmara , se o fundamento de lei1 sido l i u m Cidadão já qualificado votante no auno anterior,
lie suííiciente para que o Conselho dcfira favorável m ente ao recurso, que e!Ie interpuzer contra a decisão da Junta Qualificadora, que o
excluio do alistamento, embora esse Cidadão
não lenha os requisitos de votante, ou os haja
perdido.
/K a Consulta também aquelle Presidente a
quem incumbe convocar o Conselho Municipal , e designar por Editaes o lugar, dia, e
hora de sua reunião.
5.a Consulta finalmente o mesmo Presidente
se incumbe ás Câmaras Municipaes fazer as
despezas de papel, pennas, e mais objectos
percisos para os trabalhos da Junta Qualificadora, e do Conselho Municipal.
6.a Do Juiz de Paz da Freguezia de Nossa
Senhora dos Remédios da Cidade de Paraly,
na Província do Ilio de Janeiro. Se não sendo
convocados, nem notificados, na fôrma do Art.
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4.° da Lei, alguns Eleitores, ou Supplentes mais
votados, por se acharem ausentes dos Municípios , a que pertenção as Parochias por onde
forão eleitos, voltarem a elles antes do dia
marcado para a formação das Juntas de Qualificação, devem ou não ser convocados, e notificados.
7.a Do mesmo Juiz de Paz. Se dada a mêsrna hypothese anterior de não terem sido convocados , nem notificados alguns Eleitores , ou
Supplentes, por se acharem ausentes, comparecerem no dia da formação das Juntas , sem
que posteriormente á sua volta fossem convocados , ou notificados, devem ou não ser admittidos
a esse acto.
S.a Do Presidente da Câmara Municipal de
Goyana, na Província de Pernambuco. Tendo-se
dividido em dous hum Districto, havendo sido
nomeados na eleição geral Juizes de Paz para
ambos, e tendo-se depois reunido em hum só
esses dous Districtos, e nomeado para o mesmo Juizes de Paz, entrou em duvida o dito
Presidente da Câmara se devia ser Presidente
da Junta Qualificadora o Juiz de Paz da eleição geral, ou o posteriormente nomeado, visto
que a encorporação dos dous Districtos em hum,
e a nomeação dos Juizes de Paz he anterior á
Lei das Eleições, accresce que o Juiz de Paz
mais votado da eleição geral he hoje Promotor
Publico do Termo, e o immediato da mesma
eleição he o Juiz de Paz mais votado da segunda , a que se procedeo em conseqüência da
mencionada
encorporação.
9.a Finalmente. Da Câmara Municipal de
Garanhuns. Havendo em algumas Freguezias de
Pernambuco Eleitores nomeados para as eleições da presente Legislatura, e reconhecidos
4
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legítimos pela Câmara do Senado , e outros a
cuja eleição a Câmara dos Deputados mandou
proceder por não julgar aquelles legitimamente
eleitos, entra em duvida aquella Gamara quaes
destes Eleitores devem ser convocados na execução do Artigo 4.° da precitada Lei.
E Tendo-sc Sua Magestade o Imperodor ,
por Sua irnmediata Resolução de 30 de Janeiro
próximo findo, Conformado com o parecer da
referida Secção , exarado em Consulta de 27 do
mesmo mez. Ha por bem Declarar :
1.a c 2.a Duvida. Que no caso de haver empate entre os Eleitores mais votados, e de se
haver sorteado na Junta Qualificadora para se
designar qual deva ser excluído da turma , por
que o numero de Eleitores, que comparecem,
he impar, o que a sorte cxcluio da turma será Membro do Conselho Municipal de recurso,
independentemente de novo sorteio; cumprindo
ao Presidente da Junta Qualiíicadora corninunicar esta diligencia , e seu residtado ao Juiz Municipal Presidende do dito Conselho. Se porém não
tiver sido feito o sorteio pelo Presidente da Junta Qualificadora , incumbe ao Juiz Municipal
effectual-o , para o que deverá convocar os
Eleitores rnais votados, que tiverem igual numero de votos.
3.a Que não basta que hum Cidadão tenha
sido qualificado votante nos annos anteriores para que o deva ser no presente; porque podia
ter sido mal qualificado , ou ter perdido as
qualidades, que a Lei exige para o exercicio
deste direito politico. Nem o contrario se collige da ultima parte do Artigo 35 , porque este
claramente dispõe que hum dos casos de recurso he a exclusão dos inscriptos na qualificação do anno anterior, mas não que ella só
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funde o dereito de continuar o qualificado
na lista dos votantes, embora lhe íallecão as
precisas
qualidades(Artigo 26 da Lei.)
4.a Que a Câmara Municipal deve expedir em
tempo ao Juiz Municipal as precisas ordens para a reunião do Conselho de recurso , rernettendo-lhe copia authentica das Actas das eleições
dos Eleitores, das dos Vereadores, e das de
Juiz de Paz do Districto da Matriz; e ao Juiz
Municipal cumpre convocar o Conselho Municipal , e annunciar por editaes, oito dias antes
pelo menos, o lugar publico da sua reunião ,
por argumento do Artigo 4.° da citada Lei. Mas
ainda quando taes remessas, e communicacões
não sejão feitas , nem por isso deve deixar de
reunir o Juiz Municipal o respectivo Conselho,
e incorrer em responsabilidade quando o não
faça a
5. Que as despezas de papel, pennas, livros, e mais objectos para os trabalhos da
Junta de Qualificação devem ser feitas á custa
das Câmaras Municipaes, ou do Governo, quando estas o não possão fazer por falta de meios,
como se deduz dos Ârts. 119 e 127 da mesma
Lei. a
6. Que o Presidente da Província do Rio
de Janeiro acertadamente decidio, quando declarou que os Eleitores, ou Supplentes, que
por ausência temporária, não fossem convocados, e notificados, o devião ser se voltassem
ao seu domicilio antes da formação das Juntas
de Qualificação.
7.a Que o referido Presidente com igual acerto decidio que, apresentando-se os Eleitores,
ou Supplentes mencionados na hypolhese anterior no dia da organisacão das Juntas, devem
ser admittidos a formal-as, ainda que não fossem convocados, e notificados.
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8.a Que o Presidente da Província de Pernambuco decidio de accôrdo com as disposições
da Lei, quando declarou que ao Juiz de Paz do
Districto da Parochia mais ,votado na ultima
eleição geral, antes da eneorporação dos Districtos mencionados, compete presidir á Junta
de Qualificação, como prescrevem os Arts. 2.°
e 3.° da mesma Lei, Não julgou porém com acerto o referido Presidente, quando considerou accumulaveis as funcções de Juiz de Paz corn as
de Promotor Publico,, porque são sem. duvida
incompativeis.
9.a Finalmente, que o mesmo Presidente bem
decidio, quando declarou que devião ser convocados os Eleitores nomeados em observância
da Resolução da Gamara dos Deputados; porque,
.não obstante deverem ser considerados tão legítimos os Eleitores reconbecidos pela Câmara do
Senado, como os posteriormente eleitos pela
dita Resolução da Câmara dos Deputados; cessa
hoje a duvida na presença da Lei, que não considera nos Eleitores nomeados para a eleição
dos Senadores senão o direito de proceder á
mesma, e nenhum outro.
O que tudo communico a V. Ex. para sua
íntelligencia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em o 1.° de Fevereiro de 1847. — Joaquim Marcellino de Brito.— Sr. Presidente da
Província do Pará.

(20)
Em 11 de Fevereiro de 1847. — Dá solução
tis duvidas suscitadas pela Junta de QuulijH*cação da Freguesia de S. João Baptista
de JVicteroliy, sobre a Lei Regulamentar das
eleições.
j
lllm. e Exrn. Sr.—Foi ouvida a Secção
do Conselho d'Estado dos Negócios do Império
sobre o Oíficio de 26 do mez findo, em que
V. Ex. consulta sobre as seguintes duvidas
suscitadas pela Junta de Qualificação da Freguezia
de S. João Baptista de Nicterohy:
1 .a Sc ao Escrivão do Juiz de Paz, designado no Artigo 8.° da novíssima Lei Regulamentar das Eleições para o acto da formação da
Junta Qualificadora, compete continuar a servir
no processo de qualificação , ou se esse trabalho incumbe a alguns dos Membros da Junta.
2.a Se devem ser alistados como votantes
da Parochia os indivíduos, que domiciliados
nella, são todavia Officias e Guardas Nacionaes
do Município da Corte.
E Tendo-se, Sua Magestade o Imperador,
por Sua immcdiata Pxesolução de G do corrente, Conformado com o parecer da refericja Secção emiltido cm Consulta de 30 do mez findo,
Ha por bem Declarar :
1.° Que bem decidida foi por V. Ex. a 1.a
duvida, declarando que o Escrivão de Paz
devia continuar a servir durante o processo da
qualificação, auxiliando a Junta em seus trabalhos, lavrando a Acta do alistamento, e extrahindo as copias, de que trata o Art. 21 da
Lei j visto ser esta decisão fundada no Art. 15
combinado com o Art. 30, com a ultima parle do § 2.° do Art. 47 , e com o Art. 54 da
da mesma Lei.
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2.° Que igualmente bem decidida foi por
V. Ex. a 2.a duvida, declarando que devião ser
alistados como votantes daParochia os indivíduos
delia, que pertencem á Guarda Nacional da Corte ; porque a Lei manda qualificar todos os habitantes da Parochia, que tenhão as qualidades exigidas na mesma Lei para votarem , e
serem votados; e estando nestas circunstancias
aquelles indivíduos, cumpre que entrem na
lista de qualificação, embora estejão indevidamente na Guarda Nacional de outro Município.
O que tudo communico a V. Ex. para sua
intelligencia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 11 de Fevereiro de 1847. —Joaquim
Marcellino de Brito.—'Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

Em 11 de Fevereiro de 1847. — Resolve a
duvida em que se adia o Juiz, Municipal
Supplente da Vdla de S. Roque da Província de S. Paulo, sobre o lugar que lhe
compete no Conselho Municipal de recurso ,
crcado pela nova Lei Regulamentar das
Eleições.
Illm. e Exm. Sr. •— Foi presente a Sua
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. de
19 do mez findo,, relativo á duvida em que se
acha o Juiz Municipal Supplente da Villa de
S. Roque, sobre o lugar que lhe compete no
Conselho Municipal de recurso , creaclo pelo
Art. 33 da Lei Regulamentar das Eleições, vis1o que devendo compor-se esse Conselho do
Juiz Municipal, do Presidente da Câmara, e
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do Eleitor mais votado, dá-se o caso cíe estarem reunidos estes três cargos na pessoa daqucllc
Juiz Municipal Supplente. E Tendo o Mesmo
Augusto Senhor ouvido sobre este objecto a Seccão do Conselho d' Estado dos Negócios do Império, Manda declarar a V. Ex. que não procede a duvida posta pelo mencionado Juiz Municipal; primeiramente, porque em vista do
Decreto N.° 429 de 9 de Agosto de 1845, que
declara incompatível o lugar de Juiz Municipal
com o cargo de Vereador , não pôde , nem deve tolerar-se que estejão nessa Província accurnulados os dois cargos em hum mesmo indivíduo , cumprindo por tanto que V. Ex. faça
quanto antes cessar este abuso; e em segundo
lugar, porque já em Aviso expedido a V. Ex.
em 9 de Novembro do anno passado se declarou , que não era licito ao individuo que occupassc dois cargos, por ambos os quaes lhe
competisse fazer parte do Conselho Municipal
de recurso , optar entre os mesmos cargos , mas
sim que lhe cumpria servir no dito Conselho
por aquelle dos dois cargos, que a Lei nomeasse cm primeiro lugar, chamado o Supplente pelo outro; devendo nesta conformidade
o Juiz Municipal, de que. se trata, exercer como
tal no Conselho Municipal de recurso as funcções,
que lhe competem ; e nunca como Presidente da
Câmara, por ser o exercício deste lugar incompatível com o de Juiz Municipal; e menos ainda como Eleitor, pois que na fôrma do citado
Aviso deve ser chamado para substituil-o o
Eleitor immediato em votos. O que tudo communico a V. Ex. para sua intelHgeneia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 11 de Fevereiro de 1847. — Joa-
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Marccllino «lê Brito.
Trovincia de S. Paulo.

Sr. Presidente da

Em 16 de Fevereiro de 1847. — Resolve as
duvidas que o Juiz Municipal da Cidade
de JVicterohy encontra na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seccção do
Conselho d' Estado dos Negócios do Império sobre o Officio de 5 do corrente, em que o Juiz
Municipal da Cidade de Nicterohy pede ser esclarecido sobre as seguintes duvidas, que encontra na Lei Regulamentar das Eleições:
1 ,a Se a prova testemunhai he admissível para fundar as reclamações, e recursos, de que
tratão os Artigos 22, 35 e 38 da Lei N.° 387
de 19 de Agosto de 1846; e por que meios se
ha cie
fazer essa prova.
2.a Se offerecendo-se o reclamante a provar com testemunhas perante o Conselho Municipal de recurso, tal ou tal facto, deverá este adrnittil-o e fazer escrever os depoimentos,
3.:i Se o recurso de que trata o Art. 38
pôde ser interposto por qualquer Cidadão, como
nos casos dos Artigos 22 e 35 da citada Lei.
4.a Expõe aqaelle Juiz Municipal que dando a Lei no Art. 22 cinco dias para a apresentação, e decisão das reclamações, não ha tempo para fazel-as das inscripções, ou exclusões
ordenadas pela Junta no ultimo dia, e hora,
em virtude daquellas primeiras reclamações; e
então pondera elle que não se podendo, pelo
Art. 35 <la mesma Lei, recorrer para o Conselho Municipal, senão precedendo reclamação dês-

aüeadida, não se dá possibilidade de recurso
no caso figurado, e que por tanto huma combinação para que certas reclamações sejão apresentadas, ou decididas no ultimo d i a , ou na ultima h o r a , pôde inutilisar completamente todas
as saudáveis disposições , c cautelas estabelecidas pela Lei; pelo que consulta sobre a providencia que em tal caso couvirá adopl.ar-se.
5.a Finalmente, expõe mais o referido J u i z
que pôde acontecer, na hypothese acima dada, que tendo huma Junta de Qualificação, rio
ultimo dos cinco dias, e na ultima boi a, mandado fazer huma inscripção por via de reclamação, algum reclame contra essa inscripção,
e pretenda recorrer para o Conselho M u n i c i p a l ,
caso seja sustentada; e consulta o dito J u i z , se
dado o caso de que a J u n t a , com o fundamento
de que acabão de expirar os cinco dias, não
queira tomar conhecimento da mesma reclamação, pôde esta considerar-se desattendida, para o fim de conhecer delia o Conselho Municipal.
E Tendo-se Sua Magestade o imperador ,
por Sua immediata Resolução de 13 do corrente, Conformado com o parecer da sobredita Secção , emittido em Consulta de O deste
inez, Ha por bem Declarar, pelo que respeita
á 2." e 3.a d u v i d a :
Quanto á 2.", que o Conselho Municipal
decide, ou pelo conhecimento próprio, que
(em dos f-actos, e obtém por informações, ou
á vista de prova feita, que os recorrentes apresentão; sem que incumba ao mesmo Conselho
reunir provas , as quaes devem ser-lhe apresentadas já preparadas.
Quanto á 3. 3 , que o recurso do Conselho
•Municipal para a Relação, estabelecido no Ari.
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tiS da Lei pôde ser interposto por qualquer
Cidadão , como nos casos dos Artigos 22 e 35
da mesma Lei; por quanto , servindo-se aquellc
Art. 38 das palavras — poder-se-ha recorrer —
e não declarando quem pôde recorrer, he evidente que devem ser aquelias mesmas pessoas ,
que o podem fazer nos casos dos Artigos 22 e
35 , visto que a respeito do Art. 38 se dá a
mesma razão.
E pelo que pertence á 1. a , 4.a c 5.n duvidas , no Decreto n., u 500 datado de hoje se
encontra a sua solução. O que tudo participo
a V. Ex. para sua intelligencia, e governo,
remettendo-lhe incluso hum exemplar do mencionado Decreto.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 1G de Fevereiro de 1847.—Joaquim Marcelíino de Brito.—Sr. Presidente da
Província do Rio de Janeiro.

Em 20 de Fevereiro de 1847. — Resolve a duvida proposta pelo Juiz de Paz da Preguesia de Santo Estevão , na Província da Bahia , sobre a execução da Lei Regulamentar
das Eleições.
lllm. e Exm. Sr.—Foi ouvida a Secção do
Conselho de Estado dos Negócios do Império sobre a duvida proposta pelo Juiz de Paz da Freguezia de S. Estevão, no Oíficio que acompanhou o de V. Ex. de 27 do mez findo , e que
he a seguinte. Tendo aquclla Freguesia dado
quarenta e sete Eleitores., e somente oito Supplentes , consulta o referido Juiz de Paz sobre o
modo, por que deveria haver-se na formação da
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j u n t a de Qualificação, de que trata o Artigo 4.°
da Lei de 19 de Agosto de 1840, que manda
convocar os Eleitores, e igual numero de Supplentes.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 18 do corrente ,
Conformado com o parecer emittido por aquella
Secção, em Consulta de 12 do mesmo mez: Ha
por bem Declarar, que não existe motivo attendivel de duvida na espécie propesla, porque estatuindo-se no Artigo 11 da Lei citada, com referencia aos Artigos 8.° e 9.°, que senão comparecerem mais de três SuppSentes, escolha o
Presidente da Junta o segundo e terceiro; que
se só comparecerem dous, sejão estes os designados; e que se hum somente se apresentai', chamará este a hum Cidadão, que tenha as qualidades de Eleitor , e ambos farão parte da Junta;
permittindo-se finalmente recorrer á lista da
Eleição dos Juizes de Paz do Disíricto, no caso
de não comparecer nenhum Supplente dos Eleitores para a formação da mesma Junta ; cumpria que nesta conformidade procedesse o Juiz
de PHZ á convocação dos oito Supplentes, que
tem a Freguezia, visto não haver nella numero
igual ao dos Eleitores , e que os dividisse em
turmas, para delles escolher os dous, de que
devia compor-se a Junta de Qualificação.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 20 de Fevereiro de 1847. — Joaquim
Marcelíino de Brito.—Sr. Presidente da Provincia da Bahia.
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Em 20 de Fevereiro de 1847. — Ruaitlre duvidas sobre a execução da Lei Regulamentar das Eleições

dera que sendo convocado pela Câmara Municipal para dar andamento ao processo eleitcral
de Vereadores e Juizes de Paz, em razão de
empedimento physico do Juiz de Paz da eleição
de 18Vi, e desnortearnento do 1.° Suppiente,
entra agora em duvida se deve ceder o lugar a
qualquer dos dons Juizes de Paz acima referidos, não obstante o disposto no Artigo 110 da
Lei citada.
t\* A Gamara Municipal do Recife diz que
Ide não foi possível remetter aos Juizes de Paz
das Freguezias de S. José e Poço da Pariella a dedeclaração do numero de Eleitores de 1842, porque uessa epocha a primeira fazia parte da Freguezia do Santíssimo Sacramento do Bairro de
Santo Antônio, e a segunda pertencia ao Collegio Eleitoral de Olinda. Além disto pergunta
aquella Câmara a qual dos Juizes Municipaes da
Cidade , como Presidente do Conselho Municipal
de recurso, deve remetter o Livro, que tem
de servir
para as respectivas Actas.
5.a O Juiz de Paz dos Afogados consulta se,
dividida como está em duas a Freguezia, deve
convocar para a formação da Junta os Eleitores
e Supplentes moradores na nova Freguezia, ou
os que ficarão na antiga.
6.° Consulta mais o mesmo Juiz de Paz,
se o Presidente da Junta sendo Eleitor, ou Suppiente
, deve entrar ria confecção das turmas.
7.a Se havendo no numero dos Supplentes indivíduos não qualificados elegiveis, nem votantes , qualidades exigidas pelo Decreto de 4 de
Maio de 1842, devem ser considerados como taes,
ou chamar-se os immediatos em votos.
8.* Se o Presidente da Junta, antes de sua
reunião, pôde requisitai- os Officiaes de Justiça
e Escrivães para os trabalhos de que está encarregado.

lllm. c Exm. Sr.— Foi ouvida a Scccão do
Conselho de Estado dos Negócios do Império
sobre as duvidas, que em Oííicios de 7 e 22 do
mez passado participa V. Ex. terem occorrido
em diversos ponlos dessa Província , na execução da Lei Regulamentar das Eleições, as quaes
duvidas se reduzem ás seguintes:
1." A Câmara Municipal da Villa do Bonito
consulta se, estando por ella alterado hurn Districto do seu Muni ei pio , pôde sem o (Tensa da
Lei proceder-sc á nova eleição para Juizes de Paz
do mesmo Districto, corno exigem o Artigo 13
do Código do Processo, e mais disposições a
respeito.
2." A Câmara Municipal de Nazareth eonimunica, que constando-lhe que a nova Freguezia
do Cruangé faz parte do Collegio Eleitoral do
seu Município, e sendo a sede da dita Freguezia encravada no Termo de Goyana, entra em
duvida sobre qual das duas Câmaras deve dirigir suas ordens ao Juiz de Paz de Cruangé, que
tem de presidir á Junta de Qualificação. Outrosirn pede esclarecimentos sobre o disposto no
Artigo G." da Lei Regulamentar das Eleições,
no caso de ter de entender-se com aquelle Juiz
de Paz, porque labora na duvida se dos Supplentes dos Juizes de Paz, ou se dos últimos
Supplentes dos Eleitores, he que a Junta se deve
formar; e se destes, de que Freguezia devem
ser, visto que o maior território da'rio vá pertence ao Município de Nazareth.
3.a O segundo Suppiente do Juiz de Paz do
1.° Districto da Freguezia ele Traeunhem pon-
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9.n O Presidente da Câmara do Bonito consuka se, havendo h u m Juiz de Paz Supplente
feito a convocação dos Eleitores, conforme o
Artigo 4.° da Lei N.° 387 de 19 de Agosto de
1840, deve ceder a presidência ao eilectivo ,
ou a outro mais votado, logo que queira entrar em exercício do lugar que lhe compete.
10. A Câmara Municipal, e o Juiz de Paz
da Cidade de Goyana consultão se, na Capella
tio Cruangé, filial da Matriz do liambé , tendo
sido erecta em Freguezia, deve proceder-se á
Eleição , ou se os habitantes do seu Districto
devem votar na Matriz do ítambé como dantes,
estando a nova Matriz ainda sem Parodio.
11. Se considerada aquclla Igreja de Cruangé
Parochia, deve proceder-se á Eleição de novo
Juiz de Paz, h urna vez que o Disiricto foi alterado,
12. O Juiz de Paz da Várzea diz, que tendo-se
feito a eleição de Juiz de Paz daquella Freguezia na ultima eleição geral de Juizes de Paz,
c que por tanto não lhe tendo sido posterior ,
não pôde deixar de reunir-se alli a Junta de Qualificação, nos termos da Lei de 19 cie Agosto. Parecendo-lhe ser esta a intenção da mesma Lei no
Artigo 6.°, pede ao Presidente da Província que
o decida.
13. Hum Membro da Junta de Qualificação
do Páo d'Alho consulta se, acceita a escusa de
qualquer Membro da Junta, deve a sua substituição verificar-se por maioria de votos dos demais Membros, conforme o Artigo 29 da Lei
de 19 de Agosto, e se no caso de empate deve decidir a sorte.
14. A Junta Qualificadora de Itamaracá,
expondo que achando grande falta no arrolar
mento, o que ella attribue ou amai entendida
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bonliomia, ou a culpavel descuido dos ínspectores de Quarteirão, consulta se, por rneio.de
seus agentes, pôde mandar proceder a diligencias especiaes, nos termos do Art. 31 Gap. 2.°
da referida Lei de 19 de Agosto, visto não lhe
merecerem fé a este respeito os Inspectores de
Quarteirão.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
poi" Sua imrnediata P^csolução de 18 do corrente t
Conformado com o parecei- emittido pela referida Secção , em Consultas de 12 e 13 do mesmo
inez, Ha por bem Declarar ;
1." Que bem decidida foi por V. Es. a primeira duvida, respondendo á Câmara Municipal
da, Villa do Bonito, que só depois de feita a
qualificação, a que se havia de proceder era
Janeiro , poderia ter lugar a eleição de Juiz
de Paz para o Districto alterado , visto que, pelo
Art. 129 da Lei de 19 de Agosto, não se pôde
proceder á eleição alguma senão na fôrma prescripta na dita Lei.
2.° Que igualmente bem decidida foi por V.
Ex. a segunda duvida, respondendo á Câmara
Municipal de Nazareth , que não podendo haver J u n t a de Qualificação na nova Freguezia
do Cruangé, deve a qualificação dos Parochianos da mesma Freguczia ser feita pelas Juntas
das Matrizes, a que dantes pertcncião, expedindo-se para este fim as convenientes ordens
aos Juizes de Paz mais votados das Matrizes.
Cumpre porém advertir, que a impossibilidade
de reunir-se a Junta Qnaliíicadora na dita Freguezia, vem, não da razão por V. Ex. dada
de não haver ainda Juiz de Paz eleito em virtude da creação da mesma Freguezia , mas sim
de não eslar ella ainda canonicamente provida,
como se tem já declarado cm bypotheses iden-
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ticas. Outrosim cumpre advertir — quanto á
questão que suscitou a Câmara sobre os Supplentes, que deve convocar em observância do
Ar t. 5.° da citada L e i — q u e os Suppleni.es, de
que trata aquelle Artigo, são os dos Juizes de
Paz, e não os dos Eleitores, devendo ler-se —
Os oito Cidadãos, que lhe ficarem i rn medi atos
em votos — e não como por erro typographico
está escripto — que lhes ficarem imrnediatos
em votos.
3.° Que no Decreto N.° 503 datado de hoje,
cuja copia inclusa se lhe envia para sua intelligencia, e governo, encontrará V. Ex. a solução da 3.a d u v i d a , cumprindo que, na conformidade do mesmo Decreto , reforme V. Ex.
a decisão que havia dado.
4.° Que ás novas Freguezias de S. José, e
Poço da Panella, devem ser transmittidas pelas Câmaras Municipaes respectivas copias das
Actas das eleições que viverão lugar nos annos
de 1842 e 1844, nas Freguezias de que aqucllas
primeiras forão desmembradas; porque podem
as ditas Actas ministrar esclarecimentos ás Juntas Qualificadoras das novas Freguezias , em que
se devão fazer a qualificação de votantes, e as
eleições. E pelo que pertence á designação do
Juiz Municipal, que deve presidir ao Conselho
Municipal de recurso, no Decreto N.° 504 datado
de hoje, cuja copia também inclusa se lhe remette, achará V. Ex. providenciada esta espécie.
5.° Que bem decidida foi por V. Ex. a 5.*
duvida, respondendo ao Juiz de Paz dos Afogados, que a mesma duvida está resolvida pelo
Aviso de 5 de Dezembro de 1846, que manda
não sejão convocados os Eleitores e Supplentes,
na hypothese alli estabelecida , visto que para

a eleição de huma Parochia só devem contribuir os Parochianos delia.
6." Que igualmente bem decidida foi por V.
Ex. a 6.a duvida, respondendo que cila está resolvida na 3.a declaração do Aviso de 5 de Dezembro ultimo, que manda se não enumere o
Juiz de Paz Presidente da Junta entre os Eleitores , por não poder o mesmo indivíduo exercer simultaneamente funcções, que a -Lei q u i/
que fossem cornmettidas a diversas pessoas.
7.° Que do mesmo modo foi por V. Ex.
bem decidida a 7.a duvida , declarando que não
he permittido ao Juiz de Paz Presidente da
Junta conhecer da legalidade da eleição dos
Snpplentes de Eleitores, a pretexto de não terem as qualidades exigidas no Decreto de 4
de Maio; devendo por tanto regular-se pela votação constan te das Actas, convocando, na conformidade dellas, os Supplentes mais votados,
até ao numero respectivo dos Eleitores, segundo
prescreve o Art. 5.° da Lei de 19 de Agosto de
1846.
8.° Que igualmente bem decidida foi por V.
Ex. a8. a duvida, declarando que pôde o Juiz de
Paz, Presidente da Junta, mesmo antes da reunião desta, requisitar o Escrivão de Paz, ou o do
Subdelegado, e os Officiaes de Justiça necessários, para os trabalhos a seu cargo.
9." Que no citado Decreto N. 503 datado de
hoje, já está resolvida a 9.;> duvida, cumprindo
que na conformidade delle revogue V. Ex. a sua
decisão.
10. Que bem decidida foi por V. Ex. a 10.a
duvida., respondendo á Câmara Municipal, e ao
Juiz de Paz da Cidade de Goyana., que não podendo haver Junta de Qualificação na nova Freguczia do Cruangé, deve a qualificação dos PaG
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Juntas das Matrizes a que dantes pertcneião.
Cumpre porém aqui repetir a advertência já
feita a respeito de idêntica duvida, isto he, que
não, por não existir ainda Juiz de Paz na nova
Freguezia., mas sim por não estar ella ainda canonicamente provida, se não pôde alli installar
a Junta de Qualificação.
11. Que igualmente acertada foi a decisão dada por V. Ex. sobre a 11.a duvida, respondendo
que a eleição de Juiz de Paz para Cruangé, no
caso de ter sido alterado o Districto, só podeuá
ter lugar depois da qualificação de Janeiro, conforme o disposto na Lei cie 19 de Agosto de 1846,
12. Que do mesmo modo bern decidida foi
por V. Ex. a 12.a duvida, respondendo que não podendo haver Junta na Várzea, deve a qualificação dos votantes fazer-se na Freguezia dos Afogados, a que dantes elles pertencião ; cumprindo
porém repetir aqui a advertência que acaba de
ser feita á solução da 2." e da 10." duvida.
13. Que bern decidida foi tambern por V. Ex.
a 13.a duvida, respondendo que a substituição do
Membro da Junta escuso deve ser feita via fôrma do Art. 29 da Lei de 19 de Agosto; e que
no caso de empate decida a sorte. Releva porém advertir, que se a escusa de qualquer dos
Membros das Juntas Qualificadoras for admittida em occasiào em que ainda se achem presentes os Eleitores eSupplent.es, de modo que se
possão organizar as turmas, e não ha j ao principiado os seus trabalhos, he mais conforme ao
espirito da Lei, que seja o Membro escuso substituido na'fôrma do Ârt. 8.° da mesma Lei.
14. Finalmente, que a Junta Qualificadora
pôde proceder por si mesmo ás diligencias precisas para a formação da lista dos volantes, quan-

do considere defeituosas as que lhe forem transrnittidas pelas Autoridades, a quem a Lei incumbe fazel-o.
O que tudo participo a V- Ex. para sua intelligencia, e governo.
Beos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 20 de Fevereiro de 1847.—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

Em 20 de Fevereiro de 1847. — Dá solução ás
duvidas que encontrarão algumas Autoridades da Província de Pernambuco, na execução da Lei Regulamentar das Eleições,
Illm. e Exm. Sr. —Forão presentes a Sua
Magestadc o Imperador as duvidas, que em Oflicios de 15 e 16 do corrente, participa V. Ex.
terem occorrido nessa Província, por occasião de
executar-se a Lei Regulamentar das Eleições, as
quaesa duvidas são as seguintes:
1 . O Juiz de Paz da Freguezia daEscadadiz,
que estando doente ao tempo, em que se fizerão
os Avisos aos Eleitores e Supplentcs, o substituirá
o seu immediato; e consulta se elle, ou o mesmo seu immediato deve proseguir nos trabalhos
da Junta
de Qualificação.
2.a O Promotor Publico da Comarca da Victoria consulta se hum Eleitor de Parochia, que
delia se mudou, pôde fazer parte da Mesa, apresentando-se na Parochia por que foi eleito.
3.a O Subdelegado da Várzea diz, que tendo
sido desmembrada aquella Freguezia da de Afogados, he elle chamado para a Várzea como Parochiano, e para Afogado? como Supplente; e
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não podendo simultaneamente comparecer cm
ambos os lugares, nem querendo incorrer na
comrninação do § 3.° do Artigo 126 da Lei citada, consulta sobre o que deve fazer.
4.a O Juiz de Paz da Várzea suscita duvida idêntica á precedente, referindo-se ao Decreto de 25 de Novembro ultimo, e Cônsul Ia de
5 de Dezembro.
E Tendo o Mesmo Augusto Senhor ouvido
sobre as mencionadas duvidas a Seccão do Conselho d'Estado dos Negócios do Império, Ha por
liem. Declarar:
1.° Que no Decreto N." 503, datado de hoje,
achará V. Ex. a solução da 1.!l duvida.
2.° Que bem decidio V. Ex. a segunda duvida, respondendo que o Eleitor, de que nelía se
trata, não pôde intervir na qualificação, nem na
eleição; visto ser esta decisão conforme corn a
que tem sido dada pelo Governo Imperial cm
casos semelhantes.
3.° e 4.° Que bem resolvidas forão também
por V. Ex. a o.a e 4.:> d u v i d a , declarando que
não podendo haver Junta na Várzea, devem os
Farocliianos desta nova Freguezia ir votar na dos
Afogados, a que d'atites pertencião; cumpiindo
porem advertir, que não pela razão dada por V .
Ex., mas sim por não estar canonicamente provida a novaFreguezia, não pôde nella installar-se
a Junta.
O que tudo cornmunico a V. Ex. para sua
inlelligencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 20 de Fevereiro de 1847. —Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

Em 25 cie Fevereiro de 1847. — Resolrc a a
duvidas propostas por varias diitoridiides
da Província de Pernambuco, soltrc. a <;i'('.cuçúo da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr.— Foi ouvida a Seccão do
Conselho d'Estado dos Negócios do Império sobre o objecto das copias annexas ao Oíficio de
V. Ex. de 30 do mez passado, das quaes consta
que consultado V. Ex. sobre duvidas relativas
á execução da Lei Regulamentar das Eleições ,
decidira:
1.° Que quando não comparecesse h u m , ou
mais Membros da Junta Qualificadora, e os presentes nomeassem Substitutos, na fôrma do Art.
29 da Lei cilada, devia o Substituto, ou Substitutos ceder o lugar, que occupassem^ logo
que se apresentasse para exercer suas funcções
o Membro, ou Membros até então substituídos.
2.° Que cabe na autoridade dos Juntas de
Qualificação , em quanto estiverem legalmente
reunidas , conhecer , e attender corno julgarem
de justiça as reclamações, que lhe fizerem os
multados por ellas , ainda que sejão apresentadas depois de lavrada a aeta mencionada no Art.
15 da Lei; porque razões attendiveis podião ter
obstado a que elles justificassem seu procedimento antes de lavrada a dita acta.
3.° Que não deve ser adrnittido o Juiz mais
votado a presidir á Junta de Qualificação , huma vez que esta tenha sido convocada, ern seu
impedimento pelo seu immediato em votos.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 24 deste mez,
Conformado com o parecer da referida Seccão,
exarado em Consulta de 22 do mesmo mez : lia
por bem Declarar, que acertadas forão as duas
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primeiras decisões de V. Ex.,. mas não assim a
terceira, que cumpre seja revogada, executando-se o disposto no Decreto N.° 503 de 20 do
corrente.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 25 de Fevereiro de 18V?.— Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

Ern 25 de Fevereiro de 1847. — íicsoh-a d uvidas propostas pelo Presidente da Província do Pará sobre a 'execução da Lei liegulumentur das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seccão
do Conselho d' Estado dos Negócios do Império
sobre o Officio de 15 do mez passado, em
que V. Ex. pondera a impossibilidade de proceder-se nessa Província á qualificação dos
votantes nas épocas marcadas na Lei de 19
de Agosto de 1846, porque além de estarem
algumas Parochias a grande distancia da Capital , e serem mui diíiiceis e demoradas as
communicações, occorreo não poderem ser expedidas as ordens, de que trata o Art. 7.°
da dita Lei, senão em 3 de Outubro do armo
lindo, donde resultão as seguintes duvidas,
que encontra na execução da mesma Lei, e
sobre as quaes pede ser esclarecido:
1 .a Se deverá designar outros dias para a
instaílação das Juntas de Qualificação em todas
aquellas Parochias, onde lhe constar que se
não installarão na terceira Dominga de Janeiro ,

por íblta de recebimento das ordens da Presidência, ou por qualquer outra razão.
2.!l Se resolvida a (Urina ti vá mente a questão
antecedente, deverá também transferir a reunião dos Conselhos Municipaes de recurso, tanto
quanto baste para que liquem completamente
livres os prazos marcados nos Arts. 4.°, 20, 21
e 22 da Lei para a convocação dos Eleitores e
Supplentes, conclusão dos primeiros trabalhos
das Juntas, publicação das listas, e exame das
reclamações.
3." Se verificada a hypothese de se haver
concluido a qualificação em algumas Parochias
de hurn Município a tempo de serem as reclamações examinadas pelo Conselho de recurso
no prazo de 15 dias , marcado pelo Art. 36,
ficando por qualquer motivo retardada em outras , deverá o Conselho reunir-se extraordinariamente depois de findo aquelle prazo, para
tomar conhecimento das reclamações . que lhe
forem dirigidas pelos habitantes das Parochias,
onde a qualificação se houver retardado.
4.a Se nas Parochias , onde se não houver
feito a qualificação , poderá mandar começal-a
em qualquer tempo, com tanto que tique concluída hum mez antes do dia designado para
a eleição primaria, a fim de que se cumpra a
disposição do Art. 41 ; ainda que esse espaço
de hum mez seja manifestamente insuíficiente
para fazer-se eífectivo o recurso permittido pelo
Art. a 38.
5. Se não restando tempo para concinir-se
a qualificação em alguma Parochia antes do dia,
em que se deve fazer a convocação para a eleição primaria , sem que mais ou menos se diminiião os prazos marcados nos Arts. 4.°, 20 ,
21 , 22, 36 e 41 da Lei, poderá elle encur-
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tal-os, como parecer razoável, ou deverá ficar
a Parochia sem qualificação, e por conseguinte
sem Eleitores.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador ,
por Sua immediata Resolução de 24 deste mez,
Conformado eorn o parecer da referida Secção,
exarado em Consulta de 22 do mesmo mez,
Ha por bem Declarar:
1,° Que os Presidentes das Províncias devem designar outros dias para a installação das
Juntas de Qualificação ern todas aquellas Parochias , em que lhes constar que se não installárão na terceira Dominga de Janeiro, qualquer
que seja a razão que o impedisse; porque, reconhecendo aLei a summa transcedeneia das qualificações, fora insustentável a intelligencia de que,
não podendo estas eüeiluar-se no tempo marcado, se procedesse á eleição sern ellas, ou não
houvesse eleição, o que por certo traria muito
mais graves inconvenientes, do que os de não serem executados os trabalhos preparatórios para
as eleições nas épocas determinadas; sobretudo quando tão poderosa razão , qual a falta de
espaço sufíiciente entre aquellas épocas c a data da promulgação da Lei, tenha impedido em
alguns lugares das Províncias mais remotas a
reunião das Juntas de Qualificação, e Conselhos
de recurso em Janeiro e Abril do corrente anno, não obstante toda a rapidez na transmissão
das ordens para esse íim expedidas.
' 2.° Que cumpre por tanto aos mencionados
Presidentes transferir a reunião dos Conselhos
Municipaes de recurso para outra época, quando o julgarem necessário , a fim de que fiquem
completamente livres os prazos marcados nos Artigos 4.", 20, 21 e 22 da Lei para a convocação
dos Eleitores e Supplentes, conclusão dos primei-

vos trabalhos das JmWas, publicação das listas,
c, exame das reclamações.
3." Na hypothcse clc se haver concluído a
qualificação cm algumas Parochias do Município
a lempo de sovem as reclamações examinadas pelo
Conselho de Recurso, c em outras não, por se
ler demorado por qualquer motivo , devem os
Presidentes das Províncias ordenar que se reunão
extraordinariamente os Conselhos para decidirem os recursos, que forem interpostos pelos
habitantes destas Parochias , cm que se não conclüio a qualificação nos prazos marcados.
i." Que não sendo feita a qualificação dos
volantes ern hurna, ou mais Parochias, devem os
Presidentes das Províncias mandar proceder a ella , ainda que não possa ser concluída h u m mez
antes do dia designado para a eleição primaria;
porque, segundo a intenção da Lei, não deve haver eleição sem previa qualificação (Artigos 60 e 120 da mesma Lei). Se porém em
tantas Freguezias, que os Eleitores dellas constituão a maioria dos da Província, não for feita
a qualificação h u m mez antes do dia, cm que
tem de reunir-se as Asscmbléas Parochiaes, os
Presidentes das Províncias marcarão differentes
épocas não só para se proceder á qualificação,
mas para se effeituarem as eleições; porque em
circunstancias taes não se deve hesitar em pôr de
parte a letra da Lei, que marca as mencionadas
épocas para respeitar o direito, que tem as Províncias de serem representadas no Corpo Legislativo.
5.° Que não podem os Presidentes das Províncias diminuir os prazos marcados nos Arts.
4.°, 20, 21, 22, 36 e 41 da Lei, por ser de
summa importância que a qualificação seja feita no espaço de tempo, que a mesma Lei julgou necessária para a sua exactidão. No caso
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porém de que a qualificação jião possa ser feita
em tempo de se poder verificar a eleição Parochial ern qualquer Parochia no dia marcado ,
far-se-ha em outro, como prevenio o Artigo GO
da referida Lei.
O que tudo communico a V. Ex. para s»ia
intelligencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 25 de Fevereiro de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. —Sr. Presidente da Província do Pará.

essa questão, nem mandar escrever na acta cousa
alguma do que occorrera, resolvendo que o Eleitor Supplente excuso fosse (como foi) substituído
na fôrma do Artigo 29 da Lei, isto he, por
nomeação da Junta. Consulta pois o representante :
1.° Se no caso relatado, presentes ainda os
Eleitores, e Supplentes convocados para formar
a Junta de Qualificação, deve a falta de num
Membro ser supprida na fórrna do Art. 29 da
Lei, ou pelo processo marcado no Art. 8.° delia.
2.° Se suscitada huma questão semelhante á
que fica exposta, pôde o Presidente da Junta
omittir na acta o que a respeito delia houver
occorrido.
3.° Se o Presidente da Junta pôde negar-se
a mandar escrever na acta o protesto feito contra o seu procedimento, ou vedar ao Eleitor que
o escreva junto ao seu nome, servindo de declaração de voto.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de 24 deste mez, conformado com o parecer emittido pela referida
Seccão , em Consulta de 19 do mesmo mez, Ha
por bem Declarar:
1." Que (como já se advcrlio em Aviso de 20
do corrente sobre a 13.a duvida das que occorrêrão na Província de Pernambuco) sendo excuso algum Membro da Junta, em quanto estiverem presentes as turmas, e não tiver ainda sido
assi^nada e lida a acta da formação da mesma
Junta, deve ser substituído esse Membro excuso
segundo o processo marcado no Art. 8.° da Lei,
pela lista dos Supplentes se for Supplente, e pela dos Eleitores se for Eleitor, não se contemplando então o nome do escuso; porque he mais
conforme ao espirito, e intenção da Lei, que

Em 25 de Fevereiro de 1847.— Resolve tis duvidas apresentadas por h um Eleitor Supplente da Wlla de Maricá, da Província
do Rio de Janeiro, sobre a Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Sccção
do Conselho d'Estado dos Negócios do Império,
sobre huma representação do Eleitor Supplen- .
te da Viüa de Maricá dessa Província, Manoel
Ribeiro de Almeida, na qual expõe o representante que havendo-se reunido no dia 17 do mez
findo, em a respectiva Freguezia, os Eleitores
e Supplentes, para formarem a Junta de Qualificação , fora escolhido para fazer parte delia
o Eleitor Supplente João Vieira da Silva Cavalcanti, o qual tendo apenas tomado assento,
e ouvido a leitura de algumas participações, pedio excusa; e movendo-se questão sobre o modo
por que devia ser substituído, opinou o representante , que visto acharem-se ainda presentes
as turmas, se seguisse para a substituição o
processo marcado no Art. 8.° da Lei; mas que
o Presidente da Junta não quiz por á votação
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na hypothese figurada se observe antes a regra
geral estabelecida naquelle Art. 8.°, a qual cxclue o arbítrio, oíferece maiores garantias, c lie
então facilmente praticavel, por se acharem as
turmas presentes, do que a disposição excepcional do Art. 29, a qual só trata da substituição
de algum Membro da Junta, durante os trabalhos desta, os quaes não podem ser outros senão
a organisacão da lista geral dos votantes, visto
que tudo o mais são preparativos para a formação
da Junta, feitos na presença das turmas, que senão podem retirar antes de assignada a acta Art.
126 da Lei § 5.° N.° 2."
2.° Que da acta que a Lei manda fazer da
formação da Junta, devem constar as duvidas,
c questões que se tiverem movido, tanto sobre a
maneira de a formar, e de substituir qualquer
Membro excuso, como sobre o modo, e por quem
essas duvidas forSo decididas; porque determinando o Art. 15 da Lei, que o Presidente da
Junta mande lavrar huma acta circunstanciada
da formação delia, indispensável he que se eonsigncm na mesma acta aquellas circunstancias,
afim de que se possa ajuizar da legalidade com
que se procedco.
3." Que o Presidente da Junta não se pôde
recusar a fazer mencionar na acla o protesto de
qualquer Eleitor, ou Supplentc contra as suas
decisões, ncrn obstar a que assignando a mesrna
acta, declare, e explique o seu voto.
O que tudo communico a V. Ex. para sua
intelligcncia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro cm 25 de Fevereiro de 1847. —- Joaquim
Marcellino de Brito. Sr. Presidente da Província
do Rio de Janeiro,
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Km 26 de Fevereiro de 18/17. — Resttlee a
duvida apresentada pelo Juiz de Paz Presidente da Junta da Qualificação da T'illu
de Itaboruliy, da Província do Rio de Janeiro , sobre a e.vecurão du Lei Regulamentar das Eleições.
Hlm. e Exin. Sr.—Foi presente a Sua Mageslade o Imperador o OHicio de 23 do corrente, em que o Juiz de Paz Presidente da
Junta de Qualificação da Villa de Itaborahy,
participa que, sendo escuso b um Membro da
mesma Junta, c nomeado para o substituir
Antônio Cornes de A r a ú j o , também este, depois de dons dias de trabalho, licara impedido,
sendo substituído por Manoel Antônio Pientzenauver; mas que agora reunindo-se de novo a
Junta, para conhecer das reclamações, apresentárão-se ambos aquelles Substitutos; e entrando o dito Juiz em duvida sobre qual delles deve ser admittido, pede huma decisão,
a íirn de que possa ordenar a reunião da
Junta, que por este motivo adiara. E inteirado o Mesmo Augusto Senhor do conteúdo
no referido OÍRcio, Manda declarar a V. Ex.
para o fazer constar ao mencionado Juiz de
Paz, que, sendo o segundo Substituto nomeado
para servir no impedimento do primeiro, a
este, huma vez que cessou o seu impedimento,
e não áquelle que só fora nomeado em razão do mesmo impedimento, compete fazer
parte de Junta, como foi decidido em Aviso
datado de hontem ao Presidente da Província
de Pernambuco.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro 26 de Fevereiro de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro,
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Em 26 de Fevereiro de 18*7. — Solee a duvida, dcercii do procedimento que teve o
Juiz da Paz Presidente da Junta de Qualificação da Cidade de Paraty, da Prooincia do Rio dfí Janeiro , paru com w Eleitor Supplente Manoel Rodrigues da Silva
Mello Carra m anhos.

traia, não admittindo o Eleitor Supplente , que
muito a tempo se apresentara na turma dos
Supplentes para a organbação da Junta de Qualificação ; rnas que, tendo esta, não obstante
aquella irregularidade, concluído já os seus
primeiros trabalhos, cumpre que os termine,
reunindo-se de novo para o íim indicado no
Art. 22 da Lei n." 387 de 19 de Agosto de
1846. O que cominunico a V. Ex. para seu
conhecimento, e para que assim o faça constar
ao mencionado Juiz de Paz,
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 26 de Fevereiro de 1847.—Joaquim Marcellino de Brito. —• Sr. Presidente da
Província do Rio de Janeiro.

Illra. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua
Map-estade o Imperador, hurn Officio do Juiz
de apaz Presidente da Junta de Qualificação da
Cidade de Paraty, no qual participa que na
convocação dos Eleitores para a formação da
dita Junta, não fora comprehendido o Eleitor
Supplente Manoel Rodrigues da Silva Mello Carramanhos, por se achar ausente, e que apresentando-se este Supplente na occasião, em que
cstavão reunidos os 16 Eleitores e 16 Suppleutes convocados, o dito Juiz recusara admittil-o, com o fundamento de não ter sido convocado, e passava a organisar a Junta de Qualificação, cujos primeiros trabalhos ficarão de
todo 'concluídos no dia 21 do mez passado;
mas que recebendo no dia 23, quando já estava affixada na Igreja Matriz a lista da qualificação, o Officio de V. Ex. de 11 do mesrno mez, em resposta á consulta daquelle Juiz
de 11 de Dezembro ultimo, resolvendo o contrario do que elle havia praticado com o referido
Supplente, entra agora em duvida se por este
facto se deve reputar nulla a qualificação já feita , e proceder a nova, ou antes se deve a Junta,
tal como foi organisada, proseguir em seus ulteriores trabalhos. E inteirado o Mesmo Augusto
Senhor do conteúdo no mencionado Officio,
Houve por bem Declarar, que muito irregularmente procedera o Juiz de Paz, de que se

Em 26 de Fevereiro de 1847. — Resolve a duvida proposta pelo Presidente da Província
do Rio de Janeiro , acerca de qualquer Membro da Junta de Qualificarão que, por impedimento , he substituído por outro.
111 m. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua
Magestadc o Imperador o OÍFicio de V. Ex. de
24 do corrente, em que consulta, se tendo cessado o impedimento de qualquer dos Membros
da Junta designados na íôrma do Artigo' 8." da
Lei Regulamentar das Eleições, deve elle ser
admittido a fazer parte da mesma Junta, ouse
por aquelle facto perdeo esse direito: Manda o
Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe que , já em
Aviso h ontem expedido ao Presidente da Pró—
vincia de Pernambuco, foi resolvida a duvida
proposta, declarando-se que quando não comparecer hum, ou mais Membros da Junta de
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Qualificação, c 03 presentes nomearem Substituto, na fôrma do Artigo 29 da Lei, deve o Substituto, ou Substitutos ceder o lugar que occuparem , logo que se apresente para exercer suas
funcçôW o Membro, ou Membros até então
substituídos. O que comrnunico a V. Ex. para
seu conhecimento.
E pelo que respeita ao outro objceto, de
que se occupa o mencionado Oflicio de V. Ex.,
isto be, o de dirigirem as Autoridades dessa
Província OíRcios ao Governo Imperial, sem
que os encaminhem por intermédio de V. Ex. ,
cumpre que V. Ex. faca sentir as mesmas Autoridades a irregularidade de liuin tal procedimento, e as advirta de que lhes não lie licito representarem ao Governo Imperial por via do
Officios, especialmente acerca de duvidas sobre a Lei de Eleições , ou sobre qualquer outro ponto da Legislação, sem (pie taes Oflicios
sejão encaminhados por intermédio da Presidência da Província.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 26 de Fevereiro de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr Presidente da Província do Rio de Janeiro.

rente, em que Y. Ex. participando que em duas
Parochias dessa Província se não reunio a Junta de Qualificação na época marcada na Lei
n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, consulta:
1.° Se crn taes Parochias, procedendo-se
agora á qualificação, deve adiar-se a reunião
do Conselho Municipal de recurso, a íim de
que só se installe mediando o intervallo qne a
Lei parece ter querido estabelecer entre a instalação da Junta , e a do dito Conselho.
2.° O que deverá praticar-se, se acontecer
que cm alguma Parochia só se reuna a Junta na proximidade da época marcada para a
reunião do Conselho de recurso, e seja então irnpossivel guardarem-se os interstícios marcados na referida Lei.
Manda o Mcsrno Augusto Senhor Declarar
a V. Ex. que no Aviso expedido em 25 do
corrente ao Presidente da Província do Pará,
de que se lhe envia hum exemplar, encontrara Y. Ex. a solução das duvidas propostas.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro cm 26 de Fevereiro de 1847. —Joaquim Marcellino de Rrito. — Sr Presidente da
Província de Santa Catharina.

Em 26 de Fevereiro de 1847. — Resolve a rfftvida proposta paio Presidente da Província de Santa Catharina, acerca das Juntas de Qualificarão que não se reunirão nas
respectivas Parochias , na época marcada nu
Lei de 19 de Agosto de 1846.

Em 27 de Fevereiro de 1847. — Solve u duvida proposta pelo Presidente da Junta de
Qualificação da Freguesia da Lagoa desta
Curte, acerca da remessa do Livro da qualificação para a respectiva Câmara Municipal.

lllm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua
Magestade o Imperador o OíFicio de 21 do cor-

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o Ojfficio de 25 do corrente, em que A^rn. ,
8
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na qualidade de Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia da Lagoa , dando parte de
estarem completamente acabados os trabalhos da
dita Junta, sem que tivesse havido reclamação
alguma, consulta se, attenta esta circunstancia,
deve já remetter para a Câmara Municipal o Livro de qualificação: Houve o Mesmo Augusto
Senhor por bem Declarar qtie, na fôrma do A r t.
37 da Lei Regulamentar das Eleições, só deve
demorar-se a remessa do Livro da qualificação
para o fim alli mui expressamente declarado de
se incluir nellc a relação das pessoas , cujos recursos tiverem sido a t tendidos; mas que na hypothese dada de não ter havido reclamação alguma, não podendo haver recurso, que nos termos do Art. 35 da citada Lei só pôde interpor-se y
precedendo reclamação, nenhum inconveniente
ha, rnas antes he mais conforme ao espirito da
Lei, que se remetta desde logo o mencionado Livro á Gamara Municipal.
O que communico a Vm. para sua intelligencia.
Deos Guarde a Vm. Paço em 27 de Fevereiro de 1847.-—Joaquim Marcellino de Brito,
Sr. Antônio Januário da Silva.

Paz da Freguezia de Cebolas, declarando-lhe,
como participa em seu Oíficio de 5 do corrente, que o Supplentc, que por impedimento
do Juiz de Paz respectivo se achar na presidência da Junta de Qualificação, deve passal-a
ao que lhe for superior em votos, logo que
este se apresente. O que communico a V. Ex.
em resposta ao mencionado Ofíicio.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiuo em 27 de Fevereiro de 1847.— Joaquim Marcellino de Brito. -- Sr. Presidente da
Província do Rio de Janeiro.

Em 27 de Fevereiro de 1847. — *4pprova a
decisão dada pelo Presidente da Província
do ítio de Janeiro, á duvida suscitada
pelo Juiz de Paz da Freguezia de Cebolas.
Illm. e Exm. Sr. — Em vista do Decreto
n.° 503 de 20 do corrente, bem resolvida foi
por V. Ex. a duvida suscitada pelo Juiz de

Em 8 de Marco de 1847. — Solve as duvidas
propostas pelo Presidente da Província do
Rio Grande do JVorte sobre a execução da
Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. c Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador os Officios de V. Ex.
de 9 e 12 do mez passado, relativos ás seguintes duvidas sobre a Lei Regulamentar das Eleições :a
1. Se poderá reunir-se em qualquer outra
oecasião a. Junta de Qualificação da Freguezia
de Santa Cruz da Cachoeira , que não pôde installar-se no dia marcado na Lei.
2.:i Se as queixas, reclamações, ou denuncias, que houverem de ser apresentadas ao Conselho Municipal de recurso, devem ser assigiiadas por Iodos os indivíduos, que se julgarem offendidos, ou se basta que o sejão por
hiima só pessoa , como procurador de todos.
3.a Se os documentos justificativos , de qvie
trata o Artigo 23 da Lei, são certidão de idade,
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e justificação da renda de cada hum Cidadão,
incluído ou excluído da Lista dos votantes; ou
se bastão simplesmente alguns attestados de pessoas , que aüirmem conhecer os reclamantes.
4.a Se algum Membro do Conselho Municipal , que for vencido em qualquer decisão do
mesmo Conselho, ficará sujeito á multa , que
for imposta pela Relação doDistricto, ern virtude de tal decisão.
5.* Finalmente, se a Junta Qualiücadora ,
ou o Membro cio Conselho Municipal, vencido
na decisão deste, quizer sustentar o que fez,
poderá levar o negocio ao conhecimento da Relação.
E Inteirado o Mesmo Augusto Senhor das
referidas duvidas, Manda Declarar a V. Ex:
1.° Que rio Aviso de 25 de Fevereiro deste
anno, ao Presidente da Província do Pará, encontrará V. Ex. a solução da primeira duvida.
2.° Que bem resolvida fora por V. Ex. a
segunda duvida, decidindo que as queixas, reclamações , ou denuncias devem ser assignadas
pelos queixosos, denunciantes, ou reclamantes,
ou por seu legitimo procurador.
3." Que no Decreto N.°5ü() de 16 de Fevereiro deste anno, encontrará Y. Ex. a solução da 3.a duvida.
4.° Que bem decidida foi por V. Ex. a 4."
duvida, declarando que o Membro do Conselho
Municipal,, que for vencido em qualquer decisão pela maioria de seus collegas, não incorre
na multa, que a Relação impuzer por essa decisão.
5.° Que igualmente bem decidida foi por
V. Ex. a 5.a duvida, declarando que nem a
Junta Qualifieadora , nem o Membro do Conselho Municipal^ que houver sido vencido ? pó-

ciem dirigir-se á Relação para sustentar a sua
deliberação ; porque devendo tanto a Junta , como o Conselho de recurso motivar as suas decisões, e lançal-as nos requerimentos, que são
restituidos ás partes, ociosos e desnecessários serião quaesquer outros arrazoados.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 8 de Marco de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norle.

Em 8 de Março de 1847. — Resolve as duvidas propostas pelo Presidente da Província do Maranhão sobre a execução da
Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Seccão do
Conselho d' Estado dos Negócios do Império sobre as seguintes duvidas propostas por V. Ex.
em seu üííicio de 21 de Janeiro ultimo, a respeito da execução da Lei Regulamentar das
Eleições :
1.a Se ha perfeita incompatibilidade entre
o cargo de Juiz de Paz, e o de Supplente de
Juiz Municipal, por maneira que pela simples
aceitação deste se entenda perdido aquelle.
2.a Se a doutrina do Aviso n.° 207 de 6 de
Março de 1840, sobre as escusas de Juiz de
Paz, cujos motivos cessarão, he procedente, qualquer que tenha sido o fundamento dellas ; e se
he também applicavel ás escusas do cargo de
Vereador.
E Havendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 27 do mez
íindo, Conformado com o parecer ernittido pé-
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Ia referida Secção, cm Consulta de 25 do mesmo mez , Ha por bem Declarai' :
1.° Que podendo os Supplentes de Juiz Municipal ser chamados ao exercício deste emprego , e não sendo elle compativel com o de Juiz
de Paz, o indivíduo já nomeado para h u m
destes cargos, que tácita, ou expressamente
aceitar a nomeação do outro , desde que o
exerça , renuncia ao primeiro , ou deve presumir-se que o renunciou ; e sendo considerado assim legitimamente escuso, não pôde em qualquer
occurrencia desempenhar as funcções do cargo ,
que expressa, ou tacitamente renunciou; sem
que possa servir de argumento, para que o
Juiz de Paz mais votado, que está em exercício de Juiz Municipal, presida ás Juntas Qualiíicadoras, a disposição do Artigo 2.° da Lei R.egulamentar das Eleições , que chama a esta presidência o Juiz de Paz mais votado, esteja ou
não em exercido; porque nesta hypothese a
Lei suppõe que ornais votado para Juiz de Paz
continua a scl-o, embora não esteja na actualidade servindo este emprego , e não que tenha
cessado seu exercício pela aceitação de cargo
com elle incompatível.
2.° Que não pôde ser admittido a exercer
emprego de Juiz de Paz, ou de Vereador , o
que obteve escusa absoluta por algum dos
motivos declarados na Lei, embora se apresente posteriormente disposto , e em termos de
cumprir os deveres do cargo de que foi escuso,
quando por semelhante acto deixou de ser do
mesmo cargo investido; e só por nova eleição
será como tal reconhecido; porque 'não convém ao Serviço publico que o Cidadão honrado com h um cargo electivo , ou de nomeação ,
o aceite, e exerça quando seus interesses lhe

não aconselhem o contrario, c muilo menos
que, havendo-o recusado, tenha direito de rehavel-o se o seu exercício lhe promette qualquer vantagem; pois que taes Empregados não
tem títulos á confiança de quem os nomêa, e
elege.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 8 de Março de \ 847. — Joaquim
Marcellino de Brito.—Sr. Presidente da Província do Maranhão.

Em 8 de Março de 1847. — t/lpprova a deliberação tomada pelo Presidente da Província do Piauliy > pura com a Câmara Municipal da Villti de Valença, sobre a execução da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr.-—-Foi presente a Sua Magcslade o Imperador o Oílicio de 5 de Janeiro
ultimo, cm que V. Ex. participa que, tendo a
Câmara Municipal da Vi lia de Valença transmittido as ordens, que recebera da Presidência
dessa Província, para execução da Lei Regulamentar das Eleições, não ao Juiz mais votado
Ângelo Custodio Leite Pereira, mas sim a outro
cidadão, que, com quanto tivesse ainda obtido mais votos para aquelle cargo, estava delle
escuso, por assim o haver requerido, desde o
anno de 1845, ordenou V. Ex. á mesma Câmara que, considerando de nenhum effeito aquelle
aeto, transmiltisse as ordens, de que se trata,
ao lepútimo Juiz de Paz mais votado. E Havendo o Mesmo Augusto Senhor Approvado esta de-
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liberação de V. Ex. por ser conforme a Lei, e as
decisões do Governo Imperial sobre casos idênticos: assim o communico a V. Ex. para seu
conhecimento.
Deos Guarde a V. Es. Palácio do Rio de Janeiro em 8 de Marco de 1847. —Joaquim Marcellino de Brito. —Sr. Presidente da Província
do Piauhy.
Em 8 de Marco de 1847. — *4pprova as decisões dadas pelo Presidente da Província do
Ceará, sobre as duvidas que alli occorrerão
na execução da Lei Regulamentar das Eleições,
Illm. e Exm. Sr. —Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Oííicio de 10 do mez passado, crn que V. Ex. participa que, sendo consultado sobre algumas duvidas, que nessa Província occorrerão na execução da Lei Regulamentar das Eleições, as resolvera declarando:
1.° Que a Junta de Qualiticação do Icó, indevidamente installada na Casa das Sessões da
Câmara Municipal, devia proseguir em seus trabalhos na Igreja Matriz, como prescreve o Art.
4.° da Lei, que só permitte a sua reunião em
outro edifício, no caso de ser impraticável na
Matriz.
2.° Que na falta, ou impedimento do Juiz
de Paz, e seus Supplentes, deverá ser presidida a Junta pelo Juiz de Paz do Districto mais
visinho.
3.° Que não he licito a pessoa alguma, que
não seja Membro da Junta, tomar parte em
suas deliberações.
4.° Que visto não se ter podido reunir a

Junta de Qualificação da Villa do Riacho do
Sangue no dia designado pela Lei, devia proceder-se á sua installacão crn qualquer outro dia,
activando-se as dcligencias precisas, para que
quanto antes seja installada.
E tendo merecido a Imperial approvação
as mencionadas decisões de V. Ex.: assim lh'o
c-ominunico para seu conhecimento.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 8 de Março de 1847. —Joaquim
Maroell ; no de Brito. — Sr. Presidente da Província do Ceará.
Aviso de 15 de Março de 1847.— dpprova a
decisão dada pelo Presidente da Província do
Rio Grande do JVorte, ás duvidas encontradas pelo Presidente da Junta de Qualificação
da VilLu dos Touros , na execução da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Tendo Sua Magestade
o Imperador Approvado a decisão por V. Ex.
dada ao Presidente da Junta de Qualificação da
Villa de Touros , declarando-lhe que as copias
do Art. 21 da Lei Regulamentar das Eleições
comprehentlem a Acta , que dos trabalhos da
qualificação se lavra , e a lista dos qualificados ;
e que a copia da lista geral deve ser assignada
em cada huma folha por todos os Membros
da Junta : assim o communico a V. Ex. para
seu conhecimento.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 15 de Marco de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte.
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Em 17 de Março de 1SA7. — Resolve huma
duvida subre a Lei Regulamentar
das Eleições.
Tendo sido ouvida a Seccão do Conselho de
, . uido dos Negócios do Império sobre oOlíicio,
que Vm. me dirigio na data de 8 do corrente, pedindo esclarecimentos a respeito da duvida em que se acha a Junta de Qualificação da
Parochia do Sacramento desta Corte, se o filho
familia pôde votar, huma vez que sirva Oíficio
publico, e seja maior de 21 annos, ou se he
indispensável que, além da circunstancia de servir Oíficio publico, concorra o da idade de 25
annos : foi a mesma Seceão de parecer , que esta
duvida está resolvida nos §§ 1." e 2.° do Árt.
'18 da Lei, que dispõe que não sejão incluídos
na Lista geral dos votantes os menores de 25
annos, e, exceptuando alguns de menor idade
que podem votar, não comprehendeo na excepcão os filhos familias, que servem Oíficios públicos. E Havendo-se Sua Magestade o Imperador, por Sua immediata Resolução de 17 deste
mez, exarada na respectiva Consulta de 16 do
mesmo mez Conformado com aquelle parecer,
assim o Manda communicar a Vm., ern resposta ao citado Oíficio, e para o fazer constar
ú referida Junta.
Deos Guarde a Vm. Paço em 17 de Marco
de 1847..— Joaquim Marcellino de Brito. — Sr.
Luiz Antônio da Silva Nazareth, Presidente da
Junta de Qualificação da Parochia do Sacramento desta Corte,

Em 18 de Março de 1847.— Solvendo duvidas
S'>bre u execução da Lei Regulamentar
das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador as seguintes decisões
<lad:ts por V. Ex. sobre duvidas que nessa Provincia Decorrerão, por occasião de executar-se
a Lei Regulamentar das Eleições:
1 .!l Que as Juntas de Qualificação, quando
pela segunda vez se reúnem para conhecer das
reclamações, queixas, e denuncias, devem encerrar seus trabalhos dentro de cinco dias marcados na Lei, porque assim o determina ella
claramenle.
2." Que as partes podem apresentar os documentos que bem lhes a p r o u v e r , e ás Juntas
cabe dar-lhes o peso, que julgarem que ellcs
merecem, e nessa conformidade proferirem as
suas decisões.
E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Seccão do Conselho d' Estado dos Negócios do Império, Houve por bem Declarar, que
bem acertada foi a 1.a decisão de V. Ex.; e
quanto á 2. n , que cumpre observar-se o que dispõe os Decretos N." 500 de 16 de Fevereiro ultimo, e N.° 51 l de 18 do corrente mez. O que
communico a V. Ex. para sua intelligencia e
governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 18 de Março de 1847. —Joaquim
Marcellino de Uri to. — Sr. Presidente, da Próvincia do Rio Grande do Norte.
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Aviso de 20 de Março de 1847,— ^ípprora dccisÕcs dadas peto Presidenta da Província d<*
Rio Grande do JVorle, sobre duvidas decorridas nu execução da Lei Regulaweniar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Forao presentes a
Sua Magestade o Imperador as seguintes decisões dadas por V. Ex. sobre duvidas, que
nessa Província occorrêráo por occasião de
executar-se a Lei Regulamentar dás Eleições:
1 .a Que podem ser Membros do Conselho
Municipal de Recurso o Presidente d;i Gamara, e o Eleitor rnais votado, sem embargo de que o primeiro seja casado com a
enteada do segundo; porque não ha Lei,
ou razão que o vede, não se dando afünidadc alguma entre os ditos cidadãos.
2.a Que as Juntas de Qualificação nenhuma injuria, ou oíTensa irrogão aos Subdtvlegados de Policia quando augrnentão o numero das pessoas, que elles informão em suas
listas terem as qualidades precisas para serem votantes, pois que ellas com direito
próprio podem fazer o uso, que julgarem
conveniente das informações, que lhes forem
communicadas , competindo-lhes qualificar os
votantes, e que consequentemente devem elles
fornecer todos os esclarecimentos, que ellas
lhes pedirem, sem que se ingírão em suas
decisões, que devem ser livres de qualquer
intervenção estranha.
3.a Finalmente, que pelo § 5.° do n.° 3.°
do Art. 126 da Lei citada, podem as Juntas de
Qualificação multar os Escrivães de Paz, que
sendo chamados para qualquer serviço,, em virtude da mesma Lei, não comparecerem ;• bem
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como os individuos, que na falta, ou impedimento dos mesmos Escrivães forem nomeados,
e juramentados pelo Juiz de Paz, pois que a
mesma razão cornprehende huns e outros.
E Havendo-se o Mesrno Augusto Senhor,
por Sua imrnediata Resolução de 17 deste mez,
proferida em Consulta da Seccão do Conselho
d'Estado dos Negócios do Império de 15 do
dito mez, Conformado com aquellas decisões:
assim o communico a V. Ex. para sua intelligencia, e governo; cumprindo advertir-lhe
que devia-se V. Ex. ter abstido de emittir o
seu juizo sobre a multa imposta pela Junta de
Qualificação da Freguezia de Estremoz, por
lhe não competir o conhecimento de tal objecto.
Deus Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 20 de Março de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito.—Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte.

Aviso de 22 de Março de 1847.— ,4[)prova a
deliberação tomada pelo Presidente da
Província do Rio de Janeiro, de contemplar-se na formação das turmas o Parodio
da Freguesia de JVossa Senhora da Conceição da Ribeira d"Singra dos Reis.
Illm. e Exm. Sr.— Tendo Sua Magestade o
Imperador Approvado a deliberação de V. Ex.,
reprovando a que tinha sido tomada pela Junta de Qualificação da Freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Ribeira d'A-ngra dos Reis,
de não contemplar na formação das turmas o
Parocho da Freguezia, apezar de ser Eleitor;
não só porque longe de dar-se incompalibili-
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dade das obrigações de informante, e de Eleitor, muito interessa que os Membros da Junta estejão habilitados com o conhecimento de
muitos factos, para que seja tão perfeita, como he de mister , a qualificação dos votantes ;
como também porque a Lei de 19 de Agosto
de 1840, incumbindo no Art. 20 aos Parochos,
e Juizes de Paz assistirem ás Sessões da J u n t a
como informantes, não considera de absoluta
necessidade, nem obrigatórias suas informações:
assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento , e em resposta ao seu Ofíicio de 24 de
Fevereiro próximo findo sobre aquelle objecto.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 22 de Março de 1847. —Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro.

Em 22 de Março de 1847. — Solvendo duvidas
encontradas nu execução da Lei Regulamentar das Eleições , pelo Juiz Municipal da
Villa Bella da Princesa na Província de
Suo Paulo.
Illm. e Exm. Sr. — Havendo Sua Magestade
o Imperador por bem ouvir a Seccão do Conselho cTEstado dos Negócios do Império , sobre
o Officio do Juiz Municipal da Villa Bella da
Princeza da 22 do mez passado , pedindo se
lhe declare se , não tendo o Juiz de Paz mais
votado presidido á Junta de Qualificação, por
não estar no Município ao tempo em que ella
se reunio , pôde , ou não, ser Membro do Conselho Municipal de recurso, sendo o Eleitor mais
votado; e bem assim se os Membros do Con-

selho Municipal podem, ou não, fazer parte da
Mesa Parochial ; foi a dita Seccão de parecer :
1." que o Juiz de Paz mais votado, que não
presidio á Junta de Qualificação , não deve fazer
parte do Conselho Municipal corno Eleitor , para
evitar-se a fraude, que se poderia cotnmetter
em prejuízo dos direitos políticos do cidadão
Brasileiro; deixando o Juiz de Paz mais votado,
que confiar nas opiniões do seu imrnediato em
votos, de ir presidir á Junta de Qualificação,
para ir no Conselho Municipal sustentar com o
seu voto as decisões da Junta Qualificadora convenientes ao seu partido: 2.° que não ha incompatibilidade, em que o Membro do Conselho
Municipal o seja também da Mesa Parochial ;
porque as funcções destes dons cargos são diversas, e independentes. E Tendo-se o Mesmo
Augusto Senhor por Sua immediata Resolução
de 17 deste mez, exarada em Consulta de 15
do mesmo mez, Conformado com aquelle parecer, assim o Manda cornmunicar a V. Ex. para
seu conhecimento , e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 22 de Março de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito.— Sr. Presidente da Província de São Paulo.
Em 22 de Março de 1847. — Resolve huma
duvida proposta peto Juiz de Paz Presidente
da Junta de Qualificação da Fregucziu das
Campos de Irará, Província da Bahia, sobre a execução da Lei Regulamenta)- das
Eleições.
Illm. e Exm. Sr.—Foi ouvida a Seccão do
Conselho d'Estado dos Negócios do Império só-
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bre a seguinte duvida, proposta pelo Juiz de Pa/.
Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia dos Campos de Irará, a respeito da execução
da Lei Regulamentar das Eleições.
Determinando o Artigo 104 da dita Lei,
que as disposições do Tit. 2.° sejão inteiramente applicaveis á eleição de Juizes de Paz, e de
Vereadores, salvo na parte em que forem alteradas pelo Tit. 4.° ; e não sendo alterada neste
Titulo a disposição do Art. 50, que prohibe a
admissão de scdulus , que contiverem nomes riscados, alterados, ou substituídos por outros,
claro fica que esta disposição do citado Art. 50
comprehende tanto as sedulas relativas á eleição de Eleitores, como a de Vereadores. Ora,
para se não admit tirem taes sedutas quando contiverem nomes riscados, alterados, ou substituídos por outros, entende aquelle Juiz de Paz
que devem ellas m;r examinadas no acto do. recebimento pela Mesa Parochial; mas esta medida
encontra a disposição do Art. 100, que manda
entregar fechadas as sedulas sem assignaturas,
vedando assim que a Mesa as examine • e em
taes circunstancias consulta o mesmo Juiz se as
sedulas devem ou não ser examinadas no acto
do recebimento.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador,
por Sua immediata Resolução de 17 do corrente, Conformado com o parecer ernittido pela referida Secção, em Consulta de 15 do mesmo mez,
Ha por bem Declarar, que as sedulas que forem entregues fechadas não deverão ser examinadas no acto do recebimento, porque, a seremno, destruída ficaria a garantia consagrada no
Art. 100 em favor dos votantes, que não queirão ver propalado o seu voto; mas que no aclo
da apuração, ou as sedulas sejão relativas á elei-

çao de Eleitores, e Deputados, ou á de Vereadores, e Juizes de Paz, deixarão de apurar-se
todas as que contiverem nomes riscados, alterados, ou substituídos por outros; devendo assim entender-se as palavras do Art. 50-—Assim
como não serão admittidas as sedulas, &c. — por
ser esta intclligencia a mais conforme ao espirito da Lei, e a mais favorável a huma eleição
livre, e sincera.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento , e governo.
Deos Gurde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 22 de Março de '1847.— Joaquim Marcellino de Brito — Sr. Presidente da Província
da Bahia.
Em 22 de Março 1847. — Resolve n duvida pró-"
posta paio Juiz de Direito da Comarca de Cabo
Frio, sobre o exercício do seu emprego, com
o de Membro da Assembléa Provincial.
Illm. eExrn. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador, com o Officio de V. Ex.
de 6 deste mez, o que por copia o acompanha do Juiz de Direito da Comarca de Cabo
Frio, sobre a duvida em que está se lhe será
licito deixar de tomar assento na Assembléa
Provincial, de que he Membro, e continuar
no exercício do seu emprego; ou se_, tomando
assento, pôde ausentar-se, e ir occupar o dito
emprego durante os trabalhos da Assembléa.
E Havendo-Se o Mesmo Augusto Senhor, por
Sua immediata Resolução de 17 daquelle mez,
exarada em Consulta da Secção do Conselho de
Estado dos Negócios do Império de 16 do dito
mez, Conformado com o parecer da mesma
10
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Secção, Manda declarar a V- Ex. para seu
conhecimento e governo, que o Juiz de Direito
pôde deixar de comparecer na Assembléa Legislativa Provincial, e continuar no exercício de
suas funcções, tanto porque não ha Lei que o
obrigue a ir exercer funcções legislativas, sob
pena de que, não o fazendo, nenhum outro
emprego poderá servir em quanto a Assembléa
estiver reunida; como porque não ha Lei que
o obrigue a acceitar a nomeação para funcções
legislativas.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 22 de Março de 1847.— Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Pró-,
vincia do Rio de Janeiro.

Em 26 de Março de 1847. — Resolve duvidas
sobre a Lei Regulamentar das Eleições, que
for ao propostas pela Junta Qualifieadora da
Cidade de Cabo Frio.
Illm. e Exm. Sr. — Foi ouvida a Secção
do Conselho d'Estado dos Negócios do Império
sobre as seguintes duvidas "propostas pela Junta Qualificadora da Cidade de Cabo Frio, por
occasião de executar-se alli a Lei Regulamentar
das Eleições:
1.a Se durante os cinco dias da segunda
reunião da Junta de Qualificação para reconhecer das reclamações, queixas , e denuncias r
deferindo ella que o reclamante justifique a sua
allegação, deverá considerar-se este despacho
como indeferimento de que possa a parte recorrer para o Conselho Municipal.
2.a Se os recursos dos Arts. 35 e 38 da Lei

citada devem ser interpostos por termos regulares, assignados pelas partes, ou se por simples
declaração feita perante a Junta de Qualificação,
de que de sua decisão se vai recorrer para o
Conselho Municipal, ou da decisão deste para
a Relação doDistricto, tomando-se destes actos
nota na acta do dia, ou nos requerimentos,
que devem ser entregues.
3.a Determinando a dita Lei no Art. 23, que
depois de terem as Juntas motivado e lançado
suas decisões nos requerimentos de queixas, reclamações, ou denuncias, sejão estes resütuidos
ás partes, assim como os documentos; mas não
declarando se no Conselho Municipal de recurso se deverá proceder da mesma fôrma, entregando-se os requerimentos, e documentos, pondera a Junta de Cabo Frio, que no caso da restituição á parte, que tiver tido provimento no
recurso, se não poderá verificar a disposição
do Art. 38, que não admitte nos recursos para
a Relação novos documentos, salvo se o direito
de recorrer para a Relação só compete ao reclamante, queixoso, ou denunciante, e nesta
duvida pede a mencionada Junta ser esclarecida.
4.a Se no caso de ordenar o Conselho Municipal alguma ínscripção fraudulenta, e clamorosa, que houvesse sido desattendida pela
Junta, poderá esta, ou algum de seus Membros,
recorrer para a Relação; bem como qualquer
Cidadão, visto que muitas vezes poderá acontecer que não appareça quem reclame, entretanto que a Junta está sujeita a huma multa.
5.a Finalmente, se no caso de acontecer que
na época do alistamento, e nos cinco dias dados para as reclamações, a Junta deixe de inscrever alguém por justos motivos, como privação do gozo dos direitos políticos, terá o Con-
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selho Municipal de recurso direito de o lazer
qualificar como votante, se na occasião, em
que se r e u n i r , tiverem cessado os motivos, em
que a Junta firmou a sua deliberação, ou se esta inscripção só poderá efíectuar-se quando for
a apuração revista na fôrma do Art. 20 da sobrcdita Lei.
E Tendo-se Sua Magestacle o Imperador ,
por Sua immediata Resolução de 17 do corrente,
Conformado com o parecer ernittido pela referida Secção em Consulta de 10 do mesmo mez,
Ha por bern Declarar:
1.° Que as Juntas de Qualificação devern resolver as reclamações, queixas, e denuncias, segundo os documentos, que lhes forem presentes,
ou o conhecimento individual de seus Membros,
e, quando nenhumas informações obtenhão para as decidir, as indeferirão. Se porém as mesmas Juntas tiverem exigido documentos, ou
outras quaesquer provas, poderá ser considerado este despacho como reclamação desattendida,
e ser delle interposto o recurso.
2.° Que no Decreto N.° 51 l de 18 do corrente se acha resolvida a 2.a duvida.
3.° Que no mencionado Decreto se providencia sobre o objecto da 3.a duvida.
4.° Que qualquer Membro da Junta de Qualificação, visto que não deixa de ser Cidadão,
tem direito de recorrer de qualquer injusto deferimento, mas não como Membro da J u n t a ,
nem a mesma Junta, porque tal attribuição lhe
não confere a Lei. Nem os despachos da Junta, que forem reformados pelo Conselho Municipal, a sujeitão á multa, pois lhe não he applicavcl o N.° 5.° do § 1.° Art. 120 da Lei,
visto que a multa nelle fulminada hc imposta
pelo Ministro do Império na Corte, e Presideu-

tes nas PrOvincias, quando as Juntas de Qualificação se mostrarem omissas, ou transgredirem
as disposições da presente Lei, e não pelo Juízo,
que fizerem dos votantes.
5.° Finalmente, que a Junta de Qualificação
não deve incluir na lista as pessoas, que até
ao ultimo dia da sua segunda reunião não tenhão as qualidades, que a Lei exige nos votantes, corno he expresso nos Arts. 10, 17 e 18
da mesma Lei. ü Conselho Municipal não deve
pois conhecer do recurso interposto na hypothese figurada; visto que para prevenir taes
occurrencias decretou a Lei todos os annos a
revisão da Lista de Qualificação dos votantes,
Arts. 20 e 27.
O que tudo communico a V. Ex., remettcndo-lhe incluso hum exemplar do Decreto N.°
511 de 18 do corrente, para sua intelligencia
e governo.
Deoã Guarde a V. Ex. Palácio do Rio
de Janeiro em 20 de Março de 1847.— Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

Em 27 de Março de 1847. — Resolve duvidas
mie occorrerão na Província de Santa Catharina, por occasiuo de executar-se a Lei Regulamentar das Eleições.
Illm e Ex. Sr. — Forão submettidos ao
exame d'a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do Império as seguintes duvidas, que,
em Officio de 20 de Janeiro ultimo, V. Ex. participa terem occorrido nessa Província por occasião de executar-se a Lei Regulamentar das
Eleições:
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1 .a Se sendo o Juiz de Pa/ ,mais votado e
ao mesmo tempo Eleitor, deve considerar-se
impedido nesta qualidade na formação da Mesa.
2.a Se devem ser qualificados como votantes os Parochianos da Freguezia do Rosário,
moradores na de S. José.
3.a Se se deve annuir ás deliberações da Mesa, ainda quando pareção oppostas á Lei, e neste caso que procedimento se deve ter.
4.a Como se deverá conhecer que hum Cidadão, para ser votado, tem a renda por meio
de industria, commercio, bens de raiz, ou emprego.
5.a Como se devem entender, na conformidade do Decreto n." 484 de 25 de Novembro
de 1840, os 200^5000 líquidos daquelles meios.
G.a Se os Eleitores convocados, em virtude do
Artigo 5.° da nova Lei de Eleições, sendo Freguezes de outra Parochia por se haverem mudado, devem comparecer á formação da Junta
de Qualificação; e se o não fazendo deverão
ser multados em conformidade do Artigo 120
§ 5.° n.° 2.° da Lei Regulamentar das Eleições.
7.a Se os Oíliciaes da Guarda Nacional menores de 25 annos, e maiores de 21, não tendo a renda annual avaliada em prata, podem
votar e ser votados.
S.!l Se os filhos famílias, que estiverem em
companhia de seus pais, e forem Oíficiaes da
Guarda Nacional, Juizes de Paz, Vereadores
da Câmara, e não tiverem a renda liquida annual avaliada em prata, podem votar e ser votados.
9.a Se tendo recaindo votos para Eleitor ern
hum indivíduo liberto, que, nos termos da Constituição do Império, não pôde ser votado; c es-
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lando esse indivíduo no numero dos Supplentes, que devem ser chamados para a formação
das turmas , deve com effeito ser chamado ou
desprezado, por serem nullos os votos, que aquelle obteve contra a letra e espirito da Lei fundamental do Império; e se desprezado o mesmo indivíduo, devia ser o numero dos Supplentes inteirado com o que se seguir ao menos votado na respectiva ordem, visto que o
indivíduo deixa de comparecer por huma razão alheia d' aquellas, em virtude das quaes
a Lei determina se não chame substituto , isto
he, por deixar de comparecer por não ser
Supplente, ern razão de não poder ser para
isso votado.
10. Se devendo-se convocar em lugar de
5 Eleitores, que deo a Parochia na ultima
eleição de 1844, e em cujo numero o Presidente da Junta de Qualificação entrou, somente 4-, em razão do seu impedimento, deve-se do mesmo modo convocar quatro Supplentes, ou cinco, relativamente ao numero
de Eleitores.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador por
Sua imrnediata Resolução de 17 do corrente,
Conformado com o parecer da referida Secção ,
exarado em Consulta de 16 do mesmo mez, lia
por bem Declarar:
1,° Que bem decidida foi por V. Ex. a1. a
duvida, declarando ao Juiz de Paz mais votado
da Freguezia do Rosário , que sendo elle nessa
qualidade obrigado a presidir á Junta de Qualificação, devia considerar-se legitimamente impedido para exercer na mesma Junta funcções
de Eleitor, devendo assim declarar-se na Acta.
2.° Que por Actos do Governo Imperial se
tem já declarado, que só devem ser qualifi-
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cados em cada Parochia os Cidadãos, que efFectivamente nella morarem; cumprindo que nesta
conformidade revogue V. Ex. a decisão que
dera á 2.il duvida.
3." Que tendo a Lei extremado as funccões,
que o Presidente da Junta pôde exercer por si
só, e conjunctamente com os Membros da Junta, e as que lhe competem como Presidente da
mesma J u n t a , está elle nesta qualidade sujeito
á deliberação da maioria, mas não fica inhibiclo de declarar o seu voto na Acta.
A.° Que bem resolvida foi por V. Ex. a 4."
duvida, declarando que o § 5.° do Arligo 18
da Lei, excluindo da votação os que não tiverem a renda de lOOí&OüÜ em prata, computada em 200$000 pelo Decreto n.° 484 de 25
de Novembro de 1846, faz que se exijão informações sobre o que consütue a renda de
qualquer Cidadão para delia se poder avaliar
o seu producto annual.
5.° Que a renda liquida, que habilita para
o exercício dos direitos politicos consiste no valor dos productos do trabalho, deduzidas as
despezas feitas com o productor. Assim, por
exemplo, o Empregado Publico, que vence duzentos mil réis, entende-se que tem a renda
liquida exigida na Lei para votar, não comprehendida a despeza, que elle possa ter feito
no desempenho das funccões, em virtude das
quaes lhe he devido aquelle vencimento.
6.° Que bem decidira V. Ex. a ü.a duvida,
declarando que, na fôrma do Artigo 5.° da
Lei, os que se houverem mudado estão isentos de comparecer, e não são sujeitos á multa.
7.° Que igualmente bem decidida foi por
V. Ex. a 7.a duvida , declarando que com
quanto nenhuma razão houvesse para susci-

íal-a , á vista das claríssimas disposições dos
§§ 1.°, 2.° e 5." do Art. 18 da Lei, todavia
deveria enlender-se que só podem votar, e
ser votados os maiores de 25 annos, nos quaes
se não comprehendem os casados, e OíFiciaes
Militares maiores de 21 annos, os Bacharéis
Formados e Clérigos de Ordens Sacras, devendo todos estes, além da idade apontada, ter
a renda avaliada em prata marcada na mesma Lei.
8.° Que do mesmo modo foi por V. Ex. bem
decidida a S.a duvida, declarando que os filhos famílias 5 que existirem em companhia de
seus pais só deverão ser incluídos na lista se
servirem Oíficios Públicos, c quando tenhão
a idade de 25 annos , c a renda da Lei.
9.° Que bem resolvera V. Ex. a í).a duvida , declarando ao Presidente da Junta de
Qualificação da Parochia de S. José , que sendo as incumbências desta marcadas no Capitulo
2.° da Lei Regulamentar das Eleições, d' ahi
se não deprehende que seja ella incumbida de
conhecer da legalidade, ou illegalidarle , com
que se haja procedido á eleição de Eleitores ,
e dos que na ordem da votação tenhão o
lugar de Supplentes : e que por tanto para
ter lugar a exclusão do indivíduo indicado
fora mister que, em tempo próprio, e pelos
meios legaes, tivesse sido aventada essa questão para poderem ser julgados competentemente, e não pela Junta de Qualificação, nullos
os votos, que nelle recairão, e em virtude
dos quaes ficou Eleitor Supplente.
10 Finalmente. Que do mesmo modo bem
resolvera V. Ex. a 10.a duvida, declarando que
das mui claras disposições da Lei se deprehendia, que sendo cinco os Eleitores, igual
11
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devia ser o numero de Supplenlcs convocados ,
embora se apresentassem só quatro Eleitores,
pelo facto de estar hum legitimamente impedido.
O que tudo communico a V. Ex. paia
sua intelligencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Ptio de
Janeiro em 27 de Março de 1847. —Joaquim
IVlarcclIino de Brito. — Sr. Presidente da Província de S. Catharina.

Aviso de 29 de Março de 1847. — Jlpprova algumas decisões dadas pelo Presidente da
Província de Pernambuco sobre varias duvidas , que occorrcrão nas Freguesias do
Rio Formoso , c Serinhaem , por occasiao
da executar-se a Lei Regulamentar das Eleições ; estranha o procedimento do mesmo
Presidente em certos casos ; e exige informações sobre diferentes objectos.
Illm. e Exm. Sr. — Forão subníittidas ao
exame da Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do Império, as copias que acompanharão o Oílicio de V. Ex. de 11 de Fevereiro ultimo, das quaes consta que sendo V. Ex. consultado sobre varias duvidas, que oceorrêrão
nas Freguezias do Rio Formoso, e de Serinhaem,
por occasiao de executar-se a Lei Regulamentar das Eleições, as decidira, declarando:
1.° Que tendo o Art. 30 da mencionada Lei
estabelecido o direito dos Presidentes das Juntas
de Qualificação, não he de accordo com o que
alli se dispõe, nomear, e juramcntar qualquer
pessoa, quando o Escrivão do Juiz de Paz não
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pôde servir , sem que se tenha chamado o do
Subdelegado, pois que só na falta destes he que
pôde ter lugar a nomeação, e juramento referidos.
2.° Que os Eleitores e Suppletites não podem
conhecer da legalidade dos actos do Presidente
da Junta.
3.° Que nem o dito Presidente, nem a mesrna Junta tem direito de averiguar a legalidade,
com que forão nomeados os Eleitores e Supplentes, competindo-lhe apenas resolver as questões, que se suscitarem sobre morarem, ou não
na Freguezia, e deverem ser por este motivo
admittidos, ou excluidos.
4.° Que os Juizes de Paz, Presidentes das Juntas de Qualificação, as não podem dissolver.
E Tendo-se Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de Consulta de 17 deste
mez, conformado com o parecer da referida Seccão, que julgou acertadas aquellas decisões: assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Ponderando porém a mesma Seccão: 1.° que
cumprindo decidir, pois que era esta a questão
proposta, se a Junta de Qualificação reunida em
Serinhaem, sob a presidência do Juiz de Paz do
2.°Districto, devia ser reconhecida como legitima , e consequentemente respeitadas suas decisões, evitara V. Ex. esta questão, affectando
acreditar que a duvida consistia cm saber, se os
Presidentes das Juntas de Qualificação as podem
dissolver; e suppoz que a Junta de Qualificação
alli reunida, sob a presidência do Supplente do
Juiz de Paz, tinha concluído a qualificação, quando os documentos, a que V. Ex. se refere, rnostrão que apenas se havia formado a J u n t a : 2.°
que consultando o Juiz de Paz, Presidente da Jun-
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tá do Rio Formoso, se era a elle, ou se á mesma Junta que competia resolver, se hurn Eleitor mudado para outra Freguezia estava impedido, ou não; também V. Ex. ladeara a questão, e a decidira como se ella versasse sobre o
direito de averiguar a legalidade, ou illegalidade da nomeação dos Membros da J u n t a :
3.° finalmente, que queixando-se a maioria da
dita Junta de Qualificação de estar coacta,
porque o Delegado de Policia, apoiado na
força á sua disposição, lhe embargava deliberar livremente, V. Ex. parecera duvidar
das partes do Juiz de Paz, e dos dous Membros da Junta, sem que conste que bouvcsse
lido sobre o facto prévios esclarecimentos; e
como se isto fora pouco, não autorisara o
Presidente da mesma Junta a pedir auxilio de
outra força, que não fosse a do próprio Delegado, contra cujas violências ella representava, limitando-se a ordenar ao Chefe de Policia que recommendasse a esse mesmo Delegado que continuasse a manter a ordem : e
sendo todo este procedimento digno de reparo,
principalmente a parcialidade, com que V. Ex.
parece ter providenciado sobre a queixa da
Junta contra as violências do Delegado: assim
lh'o Manda Sua Magestade o Imperador declarar : Ordenando que a mesma Secção consulte
sobre as duvidas que V. Ex. deixou de resolver, e que, para esclarecimento delia, e deliberação definitiva do Governo Imperial, informe
V. Ex. se ainda havia mais Supplentes do Juiz
de Paz do Districto da Matriz de Serinhaem,
quando se recorreo aos Supplentes do 2." Districto; se o Juiz de Paz mais votado, que, depois
de reassumir sua autoridade, convocou os Eleitores e Supplentes para a formação da Junta

cie Qualificação, sem embargo do estar orgauisada a presidida pelo Supplente do 2.° Districto, progredio no seu projecto, ou se ficou sem
eíleito a convocação mencionada; outrosim, em
que dado se firmou V. Ex. para não dar credito á maoria da Junta, que accusava o dito
Delegado dos excessos que lhe imputa, já apresentando força armada á porta da Matriz, entrando nella com algumas praças armadas, e
pretendendo votar na Junia de Qualificação, de
que não era Membro, já declarando que não
consentiria eme ella exercesse alguns actos de
sua competência; se tendo reconhecido Y. Ex.
que era fundada a dita accusacão, deo algumas
providencias para evitar a reproduccão de taes
altentados, e quaes forào; e se finalmente, depois
das medidas tomadas por V. Ex., tem occorrido alguns acontecimentos notáveis.
Sendo constante anhelo de Sua Magestade
o Imperador proteger o Cidadão contra todas
as fraudes eleitoraes, e ministrar ao Paiz todos
os meios necessários para que as eleições sejão
livres, e sinceras, Espera o Mesmo Augusto
Senhor, que todos os Empregados concorrerão
para que tão justa, e nobre einpreza seja rcalisada.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 29 de Março de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. —Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
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Em 6 de Abril de 1847. — Resolve duvidas que
occorríJrão ao Juiz Municipal e de Orphãos
da Cidade da Victoria, Província do Espirito Santo , na ejcecucão da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. eEx. Sr.— Foi presente aSuaMngcstade o Imperador, com o Oííicio de V. Ex. de
7 do mez passado, o que lhe dirigira o Juiz
Municipal e de Orphãos da Cidade da Victoria, propondo as seguintes duvidas que occorrem na execução da Lei Regulamentar das
Eleições:
l .a duvida. Se, durante o tempo que elle
Juiz Municipal estiver occupado na Presidência
do Conselho de Recurso, deve passar as varas
do Municipal e de Orphãos para o Substituto,
ou se pôde continuar no exercício das mesmas , não obstante ter de estar quinze dias occupado
naquelle trabalho.
2.a Se estes quinze dias são successivos, e
não interrompidos por Domingos, e Dias Santos
ou feriados, ou se são úteis.
3.a Se, não obstante o Presidente da Junta
de Qualificação não fazer participação alguma
áquelle Juizo de haverem exclusões para ter
sobre que trabalhar o dito Conselho de Recurso , deve todavia ser elle installado em cumprimento da Lei, e exercer suas funccões nos
referidos quinze dias, independentemente de
haverem
reclamações a fazer.
/i-.a Se, não tendo a Junta de Qualificação
attendido a huma segunda lista remettida pelo
Juiz de Paz de hum Districto qualquer sujeito
ao Conselho, por vir fora de tempo, e não estar por elle assignada, deve o mesmo Conselho
admittir as reclamações dos indivíduos nclla
conteúdos, ou desprezal-os igualmente.

5." Finalmente. Se, fora dos três casos apontados no Artigo 35, apparecer alguma nova espécie de reclamação não comprehendida nelles,
mas que tenha connexão, pôde ser ella admittida pelo Conselho, ou se deve cumprir litteralrneute o Artigo.
E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do Império, Ha por bem Declarar:
l.° Que não sendo incompatíveis os Cargos de Presidente do Conselho Municipal de
Recurso, e de Juiz Municipal e de Orphãos,
se não quando pela aflluencia de recursos não
seja possível o exercício simultâneo de ambos,
não está o Juiz Municipal e de Orphãos inhibido das funccões deste Cargo, quando, não
obstante estar occupado nellas, pôde desempenhar as daquelle; cumprindo-lhe consequentemente passar as varas para o Substituto, quando, poro não fazer, deixar de preencher satisfactoriamente os deveres de Presidente do Conselho.
2.° Que são úteis os quinze dias que o
Artigo 36 da Lei das Eleições marca para a
reunião do Conselho de Recurso, tanto porque os não declara successivos como no Artigo
22 , como porque, podendo concorrer muitos
recursos, he conforme a equidade entender
o citado Artigo 36 no sentido mais lato, a
fim de que por falta de tempo não deixem
de ser examinados e decididos os recursos,
que para elle forem interpostos.
3." Que o Conselho Municipal de Recurso
deve reunir-se, e conservar-se reunido por
quinze dias úteis, ainda que se não apresentem recursos, pois assim o prescreve o mencionado Arligo 36. Nem os Presidentes das Jun-
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tas de Qiialificacão tem obrigação de communicar aos Conselhos os recursos para elles interpostos, pois nem Lei, nem deliberação do
Governo Imperial o tern determinado.
4-.° Que o Conselho de Recurso não conhece
das reclamações que não tenhão sido desaintendidas pelas Juntas de Qualificação, como he
expresso no Artigo 35 da citada Lei. Quando
pois h uma Junta de Qualificação não tiver atlendido a huma segunda lista remeltida pelo
Juiz de Paz de qualquer de seus Districtos, e
alguns, ou todos os Cidadãos nella incluídos
recorrerem para o Conselho respectivo, este tomará conhecimento do recurso, e nunca conhecerá de reclamações que não sejão por esta fôrma levadas ao seu conhecimento.
5.° Finalmente. Que fora dos três casos apontados no dito Artigo 35 , não podem os Conselhos de Recurso conhecer de quacsquer outros,
embora tenhão com elles a maior connexão;
porque a Lei só para a decisão dos três mencionados lhe conferio jurisdicção.
O que tudo communico a V. Ex. para
sua intelligencia, e governo, recommendando
por esta occasião a V. Ex., de Ordem do Mesma Augusto Senhor, que, sempre que recorrer
ao Governo Geral para que decida alguma duvida, exponha circunstanciadamente as razões
de duvidar, de maneira que possão ser exactamente entendidas, e avaliadas.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do -Rio de
Janeiro em G de Abril de 1847. — Joaquim
Marccllino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Espirito Santo.
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Em C de Abril de 1847. — Solve duvidas propostas pelo Juiz Municipal Substituto de
Villa Bcllu da Princeza, na. Província ú t1
São Paulo, sobre a ezcecuçãtí da, Lr.i Regulamentar das Eleições.
lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Magéslade' o Imperador o Ofíicio do Juiz Municipal
Substituto de Villa Bella da Princeza, dessa Provincia, com data de 18 de Março próximo findo, propondo as seguintes duvidas, que occorrem sobre a execução da Lei Regulamentar das
Eleições:
1 .a Se deve convocar o Conselho Municipal
de recurso, sem embargo de que nenhum recurso
tivesse sido interposto, como participa o Juiz
de Paz Presidente da Junta de Qualificação.
2.u Se, sendo o Eleitor mais votado o Juiz
de Paz que ha de presidir á Assembléa Parochiai, mas que não presidio á Junta de Qualificação por estar então ausente do Município,
cumpre convocal-o para fazer parte do referido
Conselho Municipal.
E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido
a Secção do Conselho d' Estado dos Negócios do
Império, Ha por bern Declarar:
1.° Que, ainda que não tenha havido recurso algum, o Conselho Municipal deve reunir-se,
e conservar-se reunido pelo tempo marcado na
Lei, e se nenhuma reclamação lhe for apresentada o deve declarar na ultima Acta da sua
reunião. Diversa intelligencia da Lei daria lupar a abusos, mormente em quanto não for
prescripto hum modo de recorrer, que habilite
as Autoridades competentes para chegarem á certeza de que houve ou não recurso.
2 ° Que o Eleitor mais votado, que he tam12
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bem o Juiz de Paz mais votado do Districto dá
Matriz, não deve entrar no Conselho Municipal
de recurso, visto que tem de presidir á Mesa
Paroehial, pois que já por vezes se tem decidido que não lie pefmUttda a opção aos que a
Lei chama a fazer parte das Juntas de Qualificação e dos Conselhos Mimicipaes de recurso
para prevenir algum concerto infenso ao exercício dos Direitos políticos do Cidadão Brasileiro.
Embora não tivesse esse Juiz de Paz presidido
á Junta de Qualificação pelo motivo da ausência, se este o justifica, e o exime da multa, ern
que aliás incorreria, o não dispensa de presidir
como Juiz de Paz mais votado á MesaParochial,
que tem de reunir-se no corrente anno, e á
Junta de Qualificação do seguinte para a revisão
da qualificação antecedente. Verdade he que o
Membro do Conselho Municipal de recurso não
está impedido de fazer parte da Mesa Parochial;
mas o Juiz de Paz mais votado pôde prevenir o seu juizo na decisão de qualquer recurso como Membro do Conselho, e ficar menos apto para conhecer de queixa, reclamação,
ou denuncia, que o recorrido a quem tenha sido opposto no Conselho Municipal, apresente á
Junta Qualificadora incumbida de rever a qualificação anterior.
O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 6 de Abril de 1847. —Joaquim Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província
de São Paulo.

Aviso de 8 de Abril de 1847. — Solw a duvida
apresentada pelo Presidente d<i Junta de
Qualificação da Capital da Província do fíi<>
Grande do J\orte , sobre a Lei llcgulamcntnr das
Illm, e Exm. Sr. — Subio á Presença de Sua
Magcstade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 17
do mez passado, n.°220, com a duvida que lhe
fora apresentada pelo Presidente da J unia de
Qualificação da Capital dessa Província, a respeito do tempo, por que deve servir o Cidadão que,
na conformidade do Art. 29 da Lei de 11) de
Agosto de 1846, he nomeado para substituir a
qualquer Membro da Junta: e o Mesmo Aagosto Senhor Manda responder, que V. Es. decidio acertadamente quando declarou que o Cidadão chamado na conformidade daquelle Artigo deve somente servir, em quanto se não apresentar o Membro a quem foi substituir.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 8 de Abril de 1847. — Joaquim Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província
do Rio Grande do Norte.

Em 10 de Abril de 1847. —Solve as duvidas
apresentadas por diversas Autoridades da
Província de Pernambuco , acerca da Lei
Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Oífioio de V. Ex. de 11
do mez passado, sob n.° 38, comas seguintes
duvidas apresentadas por diversas Autoridades,
acerca da Lei Regulamentar da Eleições:
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1.a Bo Juiz de Paz, Presidente da J u n t a de
Qualificação da Freguezia da Boa Visia—se, tendo pedido escusa hum Membro da Junta, e procedendo ella, então composta de quatro Membros, á nomeação do que devia substituir áquelle,
foi legal a decisão que elle Juiz de Paz, como
Presidente da referida Junta tomou de desempat a r , por ter havido empate na votação para
aquella substituição.
2.a ])o Juiz de Paz Supplente da mencionada
Froguezia— se, havendo sido chamado para presidir á Junta de Qualificação, que tem de decidir das reclamações, na conformidade do Art.
22 da citada Lei, por estar occupado na Assernbléa Provincial, de que he Membro, o Juiz de
Paz, que havia presidido os primeiros trabalhos
da mesma Junta, deve aceitar o convite sem
trazer isso nullidades ás eleições.
E o Mesmo Augusto Senhor Manda responder a V. Ex. que bem decidio, quando declarou, em solução á primeira duvida, que a
substituição dos Membros da Junta devia ser feita na fôrma prescripta no Art. 29 da Lei, decidindo a sorlc no caso de empate; e quanto
á segunda, que, estando em exercício na Assembléa Provincial o Juiz de Paz, Presidente da Junta, competia ao Supplente, como seu
immediato, substituil-o nos trabalhos da mesma Junta.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 10 de Abril de 1847.— Joaquim
Marcellino de Brito.— Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

Em 13 de Abril de 1847. — Decide as duvidas
apresentadas pelo Presidente da Câmara
Municipal da Filia de S. Sebastião, da Pro•vinfiirt de S. Paulo, sobre a execução da
Lei Regulamentar das Eleições*
lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Majestade o Imperador o Oííicio de 18 de Março
ultimo, em que o Presidente da Câmara Municipal da Villa de S. Sebastião dessa Província, pede esclarecimentos sobre as seguintes duvidas , que lhe occorrêrão na execução da Lei
Regulamentar de Eleições :
1.a duvida. Se por argumento deduzido do
Art. 20 da dita Lei devem as Sessões do Conselho Municipal de recurso começar ás 9 horas
da manhã e terminar ao pôr o sol, ou se basta
que clle se ache reunido das 9 horas até meio
dia , pois parece grave ônus terem os Membros
do Conselho de estar reunidos durante quinze
dias, pelo espaço de muitas horas quotidianamente , sem se acharem empregados em serviço algum (como acontecera naquelle Município, onde hum só requerimento de reclamação
foi apresentado á Junta de Qualificação) com
prejuízo de outros serviços públicos, e de seus interesses
privados.
2.a duvida. Se o Conselho Municipal pôde
deferir as reclamações, que por via de recurso
lhe forem oíTerecidas no 15.° dia de suas Sessões; pois evidente he que em tal occasião, da
decisão do mesmo Conselho, diílicil, senão impossível , será a interposiçào do recurso para a
Relação doDistricto, por faltar ás partes interessadas o conhecimento do occorrido, e por
não se acharem com a prova apparelhada, com
a qual legal i sem suas petições, e nem lhes ser
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licito juntar novos documentos, e allegações
quando as tiverem de pôr na presença da referida Relação.
3.a duvida. Se, suspenso de Vereador, fica
o dito Presidente ipso facto despido da qualidade de Membro do Conselho Municipal ; por
quanto a Lei jamais quiz que aos Presidentes
de Província ficasse pertencendo o poder de por
meio de suspensões arredar dos trabalhos eíeitoraes aquelles Cidadãos, que são chamados a
elles; inlelligencia esta que se deduz rnui claramente do disposto no seu Art. 2."; sendo de
notar que as razões, que moverão os Legisladores a decretar a medida preventiva desse Artigo, com maior força preponderão quando se
trata dos Membros do Conselho Municipal, já
porque elles são em menor numero, e assim
suspenso hum delles he mais fácil aos Presidentes de Província ter por esse acto da suspensão o Conselho Municipal ao seu bel prazer, e já porque he de mais importância o
Conselho do que a Junta Qualificadora, visto
que aquelle pôde desfazer os aclos desta; e como
por huma sabia, e recta interpretação, vários
Avisos Irnperiaes de huns Artigos hão deduzido as doutrinas nelles encerradas para fazer
applicaveis a outros Artigos, nos quaes a Lei
julgou escusado reproduzil-as; por isso resolveo elle propor a duvida para a conveniente
decisão.
E Tendo o Mesmo Augusto Senhor ouvido
a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, Houve por bem Declarar:
1 .a duvida. Os Conselhos Municipaes de recurso celebrarão as suas Sessões em 15 dias
úteis, principiando ás 9 horas da manhã, e
terminando ao sol posto, como está prescripto

na dita Lei a respeito das Juntas de Qualificações, pois as mesnlas razões, que motivarão
a disposição do Ari. 20, militão para que as Sessões diárias dos Conselhos lenhão duração igual
á das Juntas de Qualificação. Se afíluirein muitos
recursos, principal mente em Municípios de numerosa população, com diíficuldade se conseguirá a decisão delles no prazo marcado na
Lei, ainda d u r a n d o as ditas Sessões desde as
9 horas da manhã ale o pôr do sol. Não deve
porém entender o Presidente representante , que
cumpre aos Conselhos estarem effectivãmente
reunidos por todo aquelle espaço de tempo,
ainda que não tenhão recursos dos quaes conhecão; mas sim que em quanto houver trabalho, não o adiarão antes do sol posto para o
outro dia, bem como que incumbe aos seus
Membros estarem promptos a reunir-se durante
os mencionados 15 dias, logo que se apresentem a recursos á sua decisão.
2, duvida. Os Conselhos Municipaes devem
esmerar-se em decidir todos os recursos, que
lhes forem apresentados , ainda no ultimo dia de
sua reunião, visto que a disposição do Decreto n.° .511 de 18 de Março ultimo, não
pôde ter chegado á noticia cíos ditos Conselhos
a tempo de ser por elles observada: e por
tanto, quando não tomarem conhecimento dos
recursos por qualquer motivo, cumpre-lhes
observar o que a respeito das Juntas de Qualificação determina o Art. 9.° do Decreto u."500.
3." duvida. O Vereador suspenso por acto
do Governo, ou por pronuncia em crime de
responsabilidade, fica inhibido de fazer parte
dos Conselhos Municipaes da recurso: porque
sendo chamado ao exercício das funcções deste,
como Membro da Câmara Mnnicipal, não lhe

( 97)

lie permittido exercel^as nas circunslancias mencionadas, por lhe obstav o Art. 165 § 2,° do
Código do Processo Criminal. O Juiz de Paz
mais votado preside ás Juntas Qualiíicadoras,
ainda que suspenso por acto do Governo, ou
pronunciado em crime de responsabilidade,
porque o Art. 2.° da citada Lei expressamente
o declara, e não he dado ao interprete fazer
extensivas disposições excepcionaes a Casos que
ellas expressamente não comprehendêrão.
O que tudo cornmunico a Y. Ex. para seu
conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex, Palácio do Rio de
de Janeiro em 13 de Abril de 1847.—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr, Presidente da Província de S. Paulo.

Em 13 de Abril de 1847. — dpprova a decisão dada pelo Presidente da Província de
Sergipe , acerca da inteüigenda do Artigo
110 da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Tendo sido ouvida a Secção do Conselho d* Estado dos Negócios do Império, sobre a decisão que V. Ex. deo á duvida,
que lhe fora apresentada, relativa á intelligencia do Artigo 110 da Lei Regulamentar das Eleições: Manda Sua Magestade o Imperador communicar-lhe, que bem decidio V. Ex.,, quando
declarou: 1." que aquelle Artigo não exclue o
o 2.°, 3.", ou 4." Juiz de Paz de presidir á Junta de Qualificação, quando o mais votado tenha impedimento physico,, ou moral, embora
haja outro menos votado feito a convocação dos
Eleitores e Supplentes, o que se deprehende

da segunda parte desse Artigo, nas palavras —-c
seus Substitutos, &c. — : 2." que se algum Juiz
de Paz menos votado preside a huma Junta
de Qualificação de qualquer Parochia, estando
prornpto o mais votado a fazel-o, obra illegalmente, e deve este reclamar, e apresentarse na occasião.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 13 de Abril de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Sergipe.
Em 14 de Abril de 1847. — Solve as duvidas
propostas pelo Juiz Municipal da Cidade
da Parnahyba , sobre a execução da Lei Regulamentar das Eleições.
Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Officio de 9 de Fevereiro ultimo, ern que o Juiz Municipal da Cidade da Parnahyba pede solução das seguintes
duvidas, que encontra na execução da Lei Regulamentar das Eleições:
1.a duvida. Se hum Juiz Municipal, que he
Presidente do Conselho Municipal, e hum Presidente da Câmara Municipal que he Membro
do dito Conselho, podern fazer parte delle, não
obstante estarem suspensos por acto do Governo, ou por pronuncia em crime de responsabilidade.
2.:i duvida. Se o Eleitor mais votado pôde
fazer parte do mesmo Conselho, estando como
Empregado Publico suspenso por acto do Governo , ou por pronuncia em crime cie responsabilidade.
E Tendo o Mesmo Augusto Senhor ouvido
13
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a Secção do Conselho de Estado dos Negócios
do Império, Houve por bem Declarar:
1." duvida. O Juiz Municipal, e o Presidente da Gamara Municipal suspensos por acto
do Governo, ou por pronuncia em crime de
responsabilidade, não podem fazer parte do
Conselho Municipal de recurso, como já se decidio em AYÍSO circular de 13 do corrente,
porque o Artigo 165 do Código do Processo Criminal , no § 2.°, os declara suspensos do exercicio
de todas as funcções publicas, e lhes não he applicavel o Artigo 2." da Lei das Eleições, porque sua
letra comprehende só ao Juiz de Paz mais votado do Districto da Matriz, Presidente da Junta de Qualificação; e as razões que militárão
a favor desta excepção da Lei geral, não comprehendem os Membros do Conselho Municipal de recurso. A suspensão decretada pelo Governo produz o mesmo effeito que a pronuncia, quanto ao exercicio das funções publicas,
até que a Autoridade competente resolva pronunciando ou não ao suspenso.
2.a duvida. A decisão dada á 1 .* deve ser applicavel á 2.a
O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 14 de Abril de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província do Piauhy.

Em 14 de Abril de 1847. —Declara a» Presidenta da Província de Santa Catharina,
que no Decreto JV.° 500 de 16 de Fevereiro
de 1847, Ar t. 9.°, está prevenido o caso,
sobre que elle representa , praticado pela
Junta de Qualificação da Freguesia da Capital pura com o Cidadão José Ramos da
Silva.
Illm. e Exrn. Sr. — Tendo sido ouvida
a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios
do Império sobre o Oíficio de V. Ex. de 17
do rnez passado, n.° 37, no qual representa que a Junta de Qualificação da Freguezia
da Capital estava procedendo com algum descomedimento, maltratando de palavras ao Cidadão, e negando-se a despachar requerimentos de partes que reclamavão o seu direito, como praticou com o Cidadão José Ramos da
Silva, confessando a rnesma Junta que não
aceitou o requerimento desta parte, tanto pelas expressões desattenciosas, em que era concebido, como por se não julgar com direito
a conhecer do mesmo requerimento: Manda
Sua Magestade o Imperador declarar a V. Ex.,
que no Decreto n.° 500 de 16 de Fevereiro
deste anno, Art. 9.°, está satisfactoriamente prevenida esta hypothese.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 14 de Abril de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito — Sr. Presidente da Província de Sanla Catharina.
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Em 14 de Abril de 1847. — Decide a duvida
apresentada peto Presidente da Câmara Municipal da Yillii líella da Princesa , dn, Província de S. Paulo, sobre poderem, os Substitutos do Juiz Municipal e de Orpliães,
(jue não estão em exercido, servir de Vereadores da Câmara Municipal.

Aviso de 15 de Abril de 1847. — Resolve duvidas que occorrérãu ao Vice-Presidenta da
Câmara Municipal da Cidade de Sabará,
Província de Minas Cernes, acerca da Lei
Regulamentar das Eleições.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Officio do Presidente da
Câmara Municipal da Villa Bella da Princeza,
de 5 do rnez passado, em que apresenta a seguinte duvida, se os Substitutos de Juiz Municipal e de Orphãos, que não estão em exercício
destes cargos, tem impedimento para servir
de Vereadores da Câmara Municipal, ou se o
Decreto de 9 de Agosto de 1845 comprchendc
somente os Juizes Municipaes e o Substituto, que
estiverem em exercício.
E o Mesmo Augusto Senhor, ouvida a Secrão do Conselho fVÈstado dos Negócios do Império , Manda declarar a V. Ex., em solução
áquella duvida, que, não sendo incompatíveis
por sua natureza os Cargos de Vereador, Juiz
Municipal e de Orphãos, mas sim por não ser
possivel o desempenho das funcções de ambos,
pois que pôde acontecer que no mesmo momento, em que esteja occupado no serviço de hum,
seja necessário attender ao de outro, não está
inhibido de exercer as funcções de Vereador
o Substituto do Juiz Municipal e de Orphãos,
que não está no exercicio destes Cargos.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 14 de Abril de 1847. — Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

Illm. e Exm. Sr. — Sendo ouvida a Seccão
do Conselho cVEstado dos Negócios do Império ,
sobre as seguintes duvidas, que oVice-Prcsidenlc
da Câmara Municipal da Cidade de Sabará, nessa
(Província, cmOíFicio de 9 de Marco deste anuo,
propoz a \'. Es. acerca da Lei Regulamentar das
Eleições:
1." Se para o Conselho Municipal tomar conhecimento de qualquer recurso he necessário
requerel-o, ou protestar por ellc perante a Junta
de Qualificação.
'2.a Se o Conselho pôde fazer alistar Cidadãos
sobre cujas reclamações a Junta de Qualificação
nãodeohurn despacho decisivo, mas sim ilhisorio,
huma vez que se convença da justiça do recurso.
3." Se ao conhecimento do Conselho se podem levar novos documentos que destruão duvidasa da Junta.
4. Se o Conselho pôde procurar, quando julgue conveniente, as informações de que trata o
Art. 31 da Lei.
5.a Se entendido, como muito bem entenderão as Juntas de Qualificação da Corte, que
os Empregados Públicos menores de 21 annos
p-ozão dos direitos políticos, e por isso devem
votar, podem-se considerar taes os Meirinhos.
6.a Se na falta de exactidão nos roes, confessada pelo Vigário, será suííicientc, para que
qualquer Cidadão se considere da Freguczia, ser
nella Jurado c Guarda Nacional:
Ha Sua Magestade o Imperador por bem
Declarar:
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Quanto á 1." duvida, (]uc, não podendo ter
chegado ao conhecimento das Juntas de Qualificação o Decreto de 18 do citado rnez de Março
n.° 51 l , que marcou a maneira pela qual devião
ser dellas interpostos os recursos, cumpre aos
Conselhos Municipaes tomar conhecimento delles, inda que não houvesse interposição, nem
as Juntas tivessem delles noticia alguma; porque
por falta de determinação a este respeito não
devem sofTrer os Cidadãos no exercício de seus
direitos políticos.
Que a 2.a, 3.a e 4.a duvidas estão decididas no Decreto n.° 500, c no Aviso de 16 de Fevereiro do corrente anno.
Que a 5.a duvida está decidida no Aviso de 17
do dito mez de Março, que diz que os menores de 25 annos não podem votar, a não estarem comprehendidos na excepção do § 1." do
Art. 18, a qual de certo não favorece aos Meirinhos.
Quanto á G.% que he de presumir que sejão
daFreguezia os Jurados e Guardas Nacionaes nella
qualificados; mas que esta presumpção admitte
prova em contrario, podendo dar-se o caso em
que se não verifique, como o do Aviso de 11 do
referido mez de Fevereiro para o Presidente da
Provincia do Rio de Janeiro.
O que tudo communico a V. Ex. para sua
intelligencia e governo,
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 15 de Abril de 1847. — Joaquim Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Provincia
de Minas Geraes.

Em 15 de Abril de 1847.— Resolve humu duvida apresentada pelo Juiz de Paz mais votado da Freguesia da filia de S. José,
Provincia de Santa Catliurinu , solwc a execução da Lei Regulamentar das Eleições.
Illrn. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex.
de 10 do mez passado, n.° 29, com o do Juiz
de Paz mais votado da Freguesia da Villa de
S. José, em que apresenta a seguinte duvida:
Se a Mesa Parochial deve apurar os votos
dos Supplentes, quando estes não tenhão os
requisitos necessários para Eleitores.
E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Secção do Conselho d' Estado dos Negócios do Império , Manda declarar a V. Ex., que a
Mesa Parochial deve apurar os votos , que recahiretn em pessoas inhabeis para o cargo de Eleitores, inda que por elles não venhão a ser senão Supplentes. ISão deve obstar a letra do Artigo
56 da. Lei Regulamentar das Eleições, quando
determina, que recahindo a maioria de votos
em hum indivíduo que a Mesa julgue não
estar em circunstancia de ser Eleitor, sejão
estes apurados, e expedido o respectivo Diploma, palavras de que parece concluir o representante, que incumbe ás Mesas Parochiaes fazer a dita apuração, quando o indivíduo entrar
no numero dos Eleitores, e não dos Supplentes.
Sem duvida que a letra do Artigo citado não
cornprehende senão ao Eleitor; mas attendendose a que o Supplente pôde servir no impedimento do Eleitor, cumpre proceder-se a respeito daquelle da mesma maneira, que a Lei
marca na eleição deste; e vem a ser, que
sejão apurados os votos que reunir, lançar)-
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do-se nn Acta a declaração de todas as duvidas que occorrern sobre a idoneidade do votado,
a fim de que o Collegio Eleitoral decida
por occasião da verificação dos poderes dos
Eleitores: accresce que, tendo os Supplentes
de fazer parte das turmas, de que devem ser
escolhidos dous Membros da Junta de Qualificação, e não competindo a esta conhecer
da legalidade das eleições dos Eleitores, nem
dos Supplentes, ninguém melhor que os Collegios Eleitoraes podem conhecer de taes questões, visto que a Lei os reconhece aptos para
julgar, bem que não terminantemente os que
versarem sobre a idoneidade dos Eleitores.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Es. Palácio do Rio de
Janeiro em 15 de Abril de 1847.— Joaquim
Marcellino de Brito.— Sr. Presidente da Província de Santa Cathurina.

huns entendem que he aquella, em cujo Districto se reúne a Câmara Municipal, c outros
consiclerão tal a (pie der maior numero de
Eleitores.
E o Mesmo Augusto Senhor, ouvida a
Seccão do Conselho d' Estado dos Negócios do
Império, Manda declarar a Vm. que, não se
encontrando na Legislação em vigor definição
dos mencionados termos, he mais razoável considerar como Freguezia cabeça doMunicipio,
aquella em cujo Districto se reunir a Câmara
Municipal. O que communico a Vm. para seu
conhecimento e governo.
Deos Guarde a Vm. Paço crn 15 de Abril
de 1847. — Joaquim Marcellino de Brito. —
Sr. Juiz Municipal da 1.!l Vara da Corte.

Em 15 de Abril de 1847.— Decide n duvida
proposta pelo Juiz Municipal da 1." Vara
da Curte, sobre a Lei Regulamentar das
Eleições.
»
Foi presente a Sua Magestade o Imperador
o OíFicio de Vm. de 10 do corrente, em que
apresenta a seguinte duvida:
Se, chamando a Lei Regalamentar das Eleições no seu Artigo 33, para fazer parte do
Conselho Municipal de recurso, o Eleitor mais
votado da Parochia, cabeça do Município,
qual he essa Parochia nas Villas, e Cidades
em que ha mais de hurna Parochia; porque

Em 22 de Abril de 1847. — Resolve as duvidas (fue ao Presidente da Província de Minas Geracs subnícttco a Junta de Qualificação da Freguesia do líorn Despacho, sobre a execução da Lei Regulamentar das
Eleições.
lllrn. e Exm. Sr. —Forão presentes a Sita
Magestade o Imperador as seguintes decisões
dadas por V. Ex. ás duas duvidas que, á respeito da execução da Lei Regulamentar das Eleições, lhe forão subrnittidas pela Junta de Qualificação
da Freguezia do Bom Despacho:
1 .a Que hutna vez que entre os Membros
da dita Junta não pôde haver accordo na nomeação do indivíduo, que devia substituir o
Membro da Junta, que faltara, por isso que
dous dos Membros presentes optarão por h u m ,
14
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C doús por outro Cidadão, deviâo recorrer á
sorte para decidir semelhante empate; por issoque, em geral, e ainda pela disposição do
Art. 115 da Lei de 19 de Agosto do armo passado, lie ella o meio mais apropriado para
cortar por occurrencias semelhantes; sendo por
conseguinte inteiramente contrario ao espirito
da Lei o arbítrio que o Juiz de Paz Presidente da Junta pfctendeo tornar, decidindo o empate por rneio do voto de qualidade.
2.a Que quando apparecerem para tornar
parte nos trabalhos da Junta o Membro que
por impedimento justificado deixou de comparecer ás suas sessões, e o que foi chamado
para o substituir na fôrma do Art. 29 da citada Lei, parece razoável que á Junta pertença
a decisão da questão, tendo em vista as condições com que foi dispensado o Membro nato substituído, e adrnittido o Substituto, visto
não se achar prevista na mesma Lei semelhante hypothese, que aliás pôde dar-se. E o
Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Seccão do Conselho d'Estado dos Negócios do Império, Ha por bem Declarar:
Quanto a 1.a duvida. Que acertada foi a
decisão de V. Ex.
Em quanto porém á 2.a Que já foi resolvida em Avisos de 25 c 26 de Fevereiro
deste anno, dirigidos o primeiro ao Presidente
de Pernambuco, e o segundo ao do Ilio de
Janeiro, dizendo-se nos mesmos, que, quando
não comparecesse hum , ou mais Membros
da Junta de Qualificação, e os presentes nomeassem Substitutos na fôrma do Art. 29 da
Lei, devia o Substituto, ou Substitutos ceder
o lugar que occupassem, logo que se apresentasse para exercer suas furicções o Membro, ou
Membros até então substituídos.

O que tudo communico a V. Ex. para
sua intelügencia e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 22 de Abril de 184-7.—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Provincia de Minas Geraes.

Em 23 de Abril de 1847. — Solou duvidas propôstua ao Presidente (In Província de Sergipe,
sobre (t execução da Lei Regulumentar das
lllrn. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador as seguintes duvidas,
que a V. Ex. forão propostas sobre a execução
dá Lei Regulamentar das Eleições, e constão
das copias, que acompanharão o seu Oííicio
de 12 de Março ultimo:
1 .:l A Lei declara successivos os dias , durante os quaes devem estar reunidas as Juntas
de Qualificação; occurrencias podem haver que
obriguem a suspender os trabalhos das mesmas
por 'hum ou mais dias. Entrou em duvida o
Juiz de Paz da Freguezia do Campo do Brito,
se deviâo ser contados os dias da interrupção.
2.a Entrou igualmente em duvida o dito
Juiz de Paz corno devia proceder contra os pertubadores dos trabalhos das mencionadas Juntas.
3." Tendo o Juiz de Paz de Itabaianhiha
marcado outro dia para á reunião da J u n l a d e
Qualificação, por ter sido julgada nulla pelo
Governo a anteriormente reunida, entrou em
duvida se foi regular o procedimento de requisitar do Juiz de 'Paz em exercicio nova lista dos
votantes daquclle Districlo, em razão de ter
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licado imperfeita a que lhe foi remettida polo
Juiz de Paz do anrio passado, pelas inclusões,
c exclusões que houve dos votantes, ou se deve
apresentar á Junta a primeira lista assim mesmo riscada.
4.a Pôde ser designado Membro da Junla
de Qualificação liurn Eleitor ou Supplente, irmão
do Juiz de Paz Presidente, bem como o podo ser
o Juiz de Paz, que deo a lista dos volantes:
lie objecto de duvida se a Lei os a d m i t t e , ou
exeluc da Junta.
5.a Sc deve ser convocado h u m Eleitor, que
se acha pronunciado ern crime de responsabilidade corno Juiz de Paz.
G.a Sc a J u n t a pôde eliminar da lista do Juiz
de Paz Cidadãos que não forem julgados nas
circunstancias de ser votantes, e se pôde incluir
outros que o mereça o.
7.a Devendo a Junta concluir seus trabalhos no espaço de vinte dias na forma da Lei,
e sendo ella obrigada a reunir-se outra vez passados trinta dias da affixacão da lista; foi objecto de duvida se não haverá embaraço, estando reunido ao mesmo tempo o Conselho Municipal de Recurso, ou quando se tenlião passado
os quinze dias da reunião deste, não tendo a
Junta ainda concluído seus trabalhos.
8." Declarando o Art. 31 da Lei que para a
formação das listas de qualificação, os Parochos,
Juizes de Paz, Delegados, &e., devem ministrar
á Junta os esclarecimentos pedidos; foi controvertido se ha restricta obrigação de chamar alguns
desses Empregados, ainda mesmo não sendo elles
precisos, porque os Membros da Mesa tenhão conhecimento de todo oDistriclo.
ü. a Foi também objecto de duvida se as copias, de que trata o Art. 21- cm referencia ao

Art. 21, se cxlrahirão quando houver exclusão,
ou inclusão na lista geral , ou se só porque na
Aeta das Sessões se tenha lavrado algum despacho cm virtude de queixas, ou reclamações,
de sorte que não haja sido alterada a lista.
E Tendo o Mesmo Augusto Senhor ouvido
a Seccão tio Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, Houve por bem Declarar:
1." Que, sempre que razões imprevistas e
imperiosas ioterrompercrn os trabalhos das reclamações, que por Lei devem ser consecutivos,
a J u n t a deverá iimccionar por mais algum dia,
em ordem a que não íiquern jamais prejudicados os direitos dos Cidadãos, que , não concorrendo para esses c outros tuccessos, não devem sofTier por culpa r.lheia.
2." Que contra os perturbadores dos trabalhos da J u n t a cabe proceder cm conformidade
do § 1." do Art. 47 da dita Lei; cumprindo ás
Autoridades competentes tomar conhecimento
de todos os actos, que não versarem sobre qualificação de votantes.
3.° Que procedeo em regra o Juiz de Paz
de Itabaianinha, requisitando nova lista dos votantes, altentos os vícios da lista pretérita; rnas
que poderia servir, ou deixar de servir, l mm a
vez que partisse da Autoridade competente.
4.° Que a Lei não excluo de ser Membro
da Junta ao Eleitor, que he irmão do Juiz de
Paz Presidente, caso lhe caiba servir; e nem ao
Juiz de Paz, que tiver dado a lista.
5.° Que já por Avisos de 31 de Dezembro
de 1846, e dê 13 e 14 do corrente rnez se decidio que a oxcepcão estabelecida pelo Art. 2.°
da Lei Regulamentar das Eleições, só hc applicavel ao Juiz de Paz mais votado; e não pôde por
tanto ser convocado o Eleitor pronunciado para
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fazer parte da. Junta clc Qualificação, cm cujos
Membros requer a mesma Lei nos A ris. 9." c 53
.as qualidades de Eleitor., que sem duvida. fallão
ao pronunciado cm queixa, denuncia, ou suinmario.
C.° Que a Junta pôde eliminar da lista os
Cidadãos, que.não julgar no caso de serem votantes, por ser cila pela Lei quem qualifica, como
lambem incluir os que julgar habilitados.
7.° Que por Aviso de 25 de Fevereiro deste
anno já se resolveo que devem os Presidentes
das Províncias transferir a reunião .dos Conselhos
Municipacs de Recurso para outra época, quando
o julguem necessário, a.fim de que fiquem completamente livres os prazos marcados nos Arls.
/i-.°, 20, 21 e 22 da Lei para a convocação dos
Eleitores e Supplenles, conclusão ,dos primeiros
trabalhos das Juntas, publicação das listas, e
exame 'das reclamações; c que no caso de se 'haver concluído a qualificação em algumas Parochias, a .Icmpo de serem estas reclamações examinadas pelo Conselho de Recurso, c cm outra' não, por se ter demorado por qualquer motivo, cumpre aos ditos Presidentes ordenar que
jse rcuiião extraordinariamente os Conselhos para
decidirem os recursos que forem interpostos pelos
habitantes dessas Parochias, cm que se não coucluio a qualificação nos prazos marcados; não
devendo porém, na hypothese figurada, reunir-se
os masmos Conselhos senão 24 dias, pelo menos, depois que as Juntas, de Qualificação tive^
rem concluído os seus trabalhos.
8.° Que o Art. 31 da Lei não põe a Junta
na restricta obrigação de chamar os Empregados ahi mencionados, c sim no caso.de não
poder prescindir das suas informações para proceder com conhecimento de causa,

0." Finalmente , que as copias de que trata
o Art. 24, devem conter as alterações que houverem ern virtude das queixas, ou reclamações,
sendo comprehendidos nellas, na fôrma do Arf.
21, todos os indivíduos, que assim forem incluídos de mais, ou que definitivamente ficarem
sendo votantes, que são os que fazem a qualificação respectiva.
O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.
ücos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro ern 23 de Abril de 1847.—Joaquim
Marcellino de Brito. — Sr. Presidente da Província de Sergipe.

