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Satisfazendo ao preceito da Lei, venho apresentar-
vos o Relatório dos negócios que tein corrido pela Re-

partição do Império, de que me acho encarregado; sen-
tindo que a falta de dados, e o pouco espaço decor-
rido da data da minha nomeação ine não permittão dar
maior desenvolvimento, a alguns dos importantes objectos
com que passo a occupar a vossa attenção.

FAMÍLIA IMPERIAL .
tk -

Sua Magestade o Imperador, Proseguindo no louvável
empenho de conhecer por Si Mesmo as necessidades dos

povos confiados aos Seus cuidados, Acaba de Honrar
com a Sua Augusta Visita alguns Municípios da Pro-
vincia do Rio de Janeiro ; e nesta curta digressão, que
não excedeo a 28 dias, Recebeo por toda a parte as

provas mais decisivas do amor e veneração de seus sub-
ditos. Em Seu regresso á Corte, e já depois de nella
Achar-se, Foi o Mesmo Augusto Senhor accommettido
das febres que então grassavão, mas Graças á Provi-
dencia foi passageira a enfermidade, e não soffre hoje
a Sua preciosa saúde a mais leve alteração.

Em virtude do Decreto n.° 490 de 27 de Setem-
bro ultimo, foi incumbida a Academia das Bellas Artes
do levantamento das Plantas, Plano da obra, orçamen-
to da despeza e designação do lugar onde deve construir-
se hum Palácio nesta Corte, para a decente habitação
da Imperial Família, e hum novo Paço para o Senado.

Na fôrma do referido Decreto tem sido abonada no
Thesouro Publico ao Mordomo da Casa Imperial a pres-
tacão mensal de dez contos de réis para as xjbras de
nova construecão do Imperial Palácio da Boa-Vista , as

quaes segundo informa o mesmo Mordomo tem tido regular
andamento: acha-se de todo concluído o torreão do lado
do norte, sem o que se não podia começar a frente üô
edifício; arrèarão-se as obras do centro que tem de ser
reconstruídas até a área interior; principiárão-se aspa-
redes internas para a nova divisão das salas; estao^ a
20 palmos de altura as paredes da Capella, e assenta-
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das as soleiras c portaes de cantaria; he já habitada
o primeiro lanço da nova cavallariça e pousada dos cria-
dos, estando prestes a concluir-se. o segundo; e exis-
tem compradas muitas madeiras, e numa escada de mar-
more vinda de Ferrara, para a entrada principal do
Palácio.

Foi de novo abençoado o Consórcio de Suas Al-
tezas Imperiaes a Senhora D. Januaria , c o Senhor D.
Luiz Conde d'Aquila , coin o nascimento de outro Priu-
cipe, o Senhor D. FelippeLuiz Maria, dado á luz no
dia 12 de Agosto próximo passado ; e competindo ao
Augusto Recein-nascido huma pensão alimentaria, que
lhe deve ser assignada pela Assembléa Geral Legislativa,
espera o Governo que vos digneis de tomar em consU
deração este olyecto.

,»¦ t

U5I REGUUMENTAR DAS ELEIÇÕES.

Pelas Actas e mais papeis, qHe vos forão jâ pie-
sentes, vos achais inteirados do modo por que foi execu*
tadaem todo o Império a Lei n.° 387 de 19 de Agosto de
1846 nas próximas findas Eleições geraes, Além das du~
vidas decididas pelo Governo até a data em que vos foi
apresentado o passado Relatório, outras oceorrêrão , eu-
jás decisões vereis annexas ao presente; e muitas outras
pendem ainda dei decisão,,. que opportunamente será dada.
Algumas ha de tal gravidade 

"e importância, que entende
o Governo não deverem &<er resolvidas sem a vossa inter-
venção; tal he, por exemplo, a que suscita o Art. 121 da
dita Lei, cuja disposição tem sido contradictoriamente en-
tendida por algumas Ássembléas Legislativas Provinciaesj
e dahi tem resultado, julgarem^se huinas sem direito, e
outras com elle pára se instailarém antes do juízo defini-*
tivo da Gamara dos Senhores Deputados sobre a validade
dos Eleitores. Esta consideração unida ás que vos forão
patenteadas no passado Relatório, torna cada dia mais ins-
tante a necessidade da proirta revisão da mesma Lei;
e espera por tanto o Governo,que tomeis este objecto
m séria consideração de que he digno, ^
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Baptista, na Província de Minas, representou ao Governo
contra a divisão de limites provisoriamente estabelecida

pelo Decreto n.° 297 de 19 de Maio de 1843, e soli-
cita huma nova demarcação, que ponha termo á incer-
teza, e aos conílictos que continuamente apparccem. O Pre-
sidente da Província, encaminhando esta representação,
inteiramente se reporta ás informações contidas em seu
Oflicio de 20 de Junho do anno passado, que vos foi
remettido pela Repartição a meu cargo em 28 de Julho
do mesmo anno, com o mappa topographico , e o Relatório
do Engenheiro incumbido de verificar as divisas sobre
que versa a representação. Ser-vos-ha pois presente a
mesma representação, para que em vista delia, e dos de-
mais esclarecimentos, que vos forão já transmittidos, posv
saes tomar era consideração este objecto.

Graves questões se tem agitado na Província do Rio
Grande do Norte, sobre os limites da Freguezia de Páo
dos Ferros naquella Província, e a de S. Cosme e Da-
mião na do Ceará, creada pela Resolução de 11 de
Outubro de 1831. Não ministrando porém as informa-
ções, até agora obtidas, todos os esclarecimentos necessa-
rios, para que se possa com pleno conhecimento de
causa resolver definitivamente a questão, ordenou o Go-
verno, por Aviso de 5 de Abril ultimo, aos Presidentes
de ambas as Províncias, que de accordo com oReveren-
do Bispo de Pernambuco empregassem todos os esforços
e bons officios para conciliar os contendores, e fixar
ainda que provisoriamente os limites daquellas duas Fre-
guezias como for mais a contento dos povos $ na certeza
de que as Parochias são instituídas para bem da socieda-
de religiosa e civil dos mesmos povos, contra qs quaes
não devem jamais prevalecer os interesses particulares
dos Parochos, ou os caprichos das Autoridades locaes.

ARCHIVO PÜBLIGQ.

Segundo o mappa apresentado pelo Director do Ar-
chivo Publico, fórão alli recolhidos, durante o anno pas-
sado 390 documentos /incluídos 187 livros de vários Corpos
Militares, e de Repartições que outr*ora se achavao an-
nexas ou subordinadas á extineta Junta da Fazenda do&
Àrsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições. Destarte
se vai de dia em dia enriquecendo este nascente I7~*~ "
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lecimcnto, que contêm já huma avultada porção de do-
cumentos, os quaes a custa de accurado trabalho se
achão limpos, arranjados e classificados. Nos Relatórios
de 18M e 18&5 se vos ponderou a necessidade de ser
o Governo habilitado pelo Corpo Legislativo para ençar-
regar alguma pessoa idônea, debaixo da direcçao do nosso
Ministro cm Lisboa, do exame, c copia quando senão
pudessem obter originaes, de quaesquer documentos que
interessem a este Império, e por ventura existão na Torre
do Tombo daquella Cidade, especialmente de tudo o que
disser respeito a Tratados com as Potências Estrangeiras,
Bullas, Breves, Rescriptos, Decretos de Concilios, Letras
Apostólicas e Constituições Ecclesiasticas. Este objecto he
sem duvida digno de ser de novo recommendado á vossa
solicitude: não se trata de huma cominissão de mera
ostentação, mas sim de huma missão que, bem preen-
chida, pode esclarecer muitos factos duvidosos, e illuci-
dar questões importantíssimas. Terminarei este artigo as-
segurando-vos que o Governo se compraz de que a ne-
cessidade de dar ao Archivo Publico do Império huma
existência permanente fosse sentida por esta Augusta Ca-
roara, onde o anno passado se approvou em segunda
discussão hum Projecto de Lei a tal respeito. He assim
que organisado definitivamente este Estabelecimento, con-
seguiremos possuir em hum só corpo o deposito de to-
dos os documentos e papeis importantes do Estado \ ar-
ranjados e classificados de maneira tal, que possão ser
consultados sem as difficuldades inseparáveis da falta de
hum systema na guarda de taes papeis.

'•>'',{''' > ''¦:. •¦¦ ''•: Ti--'1.-

INSTRÜCÇÃO PUBLICA.

A instrucção publica primaria continua a offerecer
o mesmo aspecto melancólico e triste com que foi des-
cripta no passado Relatório. Esta espécie de instrucção,
de que depende essencialmente a educação moral da mo-
cidade, e que tanto cuidado deve inspirar ao Governo
está bem longe de corresponder a seus grandes fins. Causas
diversas se agglomerárão para dar este resultada; sendo
a principal origem de tão perniciosos eífeitos quatro p-
versos elementos/que coexistindo de ha muito y porém
desapercebidos, poderão medrar á sombra da desattenção
publica 3 e tornarem-se grandes males a que urge oppor
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tiioam « vigorosos remédios. S. falta da precisa idonei-
dide no pessoal desta instrucção he sem duvida huma das

causas, hum dos elementos, de que procede este estado
desanimador. Salvas poucas excepções faltão nos Mes-
tres' de ambos os sexos os indispensáveis conhecimentos
para o completo desempenho de tão importante encargo,
nascendo daqui, como necessária conseqüência, os aca-
nhados resultados do ensino, e educação das primeiras
idades Vem logo apoz o profundo descontentamento,
desgosto e desanimo em que vivem os Mestres, desgosto
nue° essencialmente provêm da quasi nenhuma protecção
c reparo, que dos Poderes do Estado tem merecido, e
da falta de huma recompensa pecuniária suíliciente, que
não só os ponha a salvo das privações e necessidades, mas
também os possa , na carência de outro movei, animar ao

penoso trabalho a que se entregão. A deficiência de

methodos convenientes, applicados a este gênero de en-
sino figura como hum terceiro elemento; e a falta de
edifícios de huma capacidade adequada ás precisões do
ensino, bom desempenho dos methodos, regular an-
damento do serviço, e observância de huma boa hygiene,
forma o ultimo elemento, huma das causas do mal,
aue cumpre quanto antes remover. t

Os homens do ensino primário, em quem pela maior

parte fallece o preciso cabedal de conhecimentos, como
iá vol-o disse, em extremo desacoroçoados e descontentes,
certo não podem oecupar-se da instrucção da inocidade
com este amor, interesse, e dedicação que a faz cami-
nhar e fruetificar; porque elles vêem nos escassos é

mingoados meios, com que se lhes paga trabalhotao
lidado, a necessidade, eo medonho aspecto ^humaTe-
Ihice apressada por tantos affrontamentos e fadigas. Me^
lhorar a sorte destes homens sobre quem pesao tantos
trabalhos e tão grande responsabilidade, anunal-os com

í™ «eíaçã» pec»nia/a. earperfeto,h= com

o estado do paiz, e assegurar^lhes pela jubilacao^em
hum tempo dado , o pão, e amparo ^ velhice saa me-

didas tão essenciaes e imperiosas, que semjllas veremos
ir crescendo o desalento , e por fim a total luina da

instrucção publica. Não deve porém esta medida eiisa-
lada; cumpre que ao mesmo tempo se rep re 

||||||de dar ao ensino publico Mestres de huma instrucção
acabada e perfeita, em quem se reuna a necessária mo-
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ratidade a somma de conhecimentos de que se compõe
hoje a instnicção primaria nos pai/es mais illustrados.

Por isso mesmo que a profissão do ensino, (pie a
vida do Mestre de Escola lie tão diflicil, e cercada de
privações, convém que os homens que a este magistério
se dedicão tenhão adquirido os hábitos do ensino, este
methodo fácil, e claro de se fazerem comprehender pelas
fracas intclligencias dos meninos; que tenhão do mesmo
modo ganho amor a este gênero de vida excêntrico, c
circunscripto nos estreitos limites de huma classe; e já
se vê que nem todos os homens ainda dotados de gran-
de instruccão reúnem estas condições, nem ellas se po-
dem desenvolver rapidamente. Daqui se segue que para
levantar este obstáculo, dever-se-ia desde ja curar dos
meios de ir preparando homens com sufficientes habih-
tações para tão oneroso oflicio; o que se conseguiria or-
ganisando escolas como as nonnaes da Europa, entre
outras as da Hollanda, ou mesmo da França , onde os
mocos de capacidade pudessem aninhar-se, e preparar
hum tyrocinio para a grande vida do Magistério. Feito
isto, e decretada huma conveniente retribuição pecuniária
a estes futuros Mestres para animar sua applicação, fácil
he de ver que convidados pela utilidade presente de
huma recompensa ainda que módica, e pela idéia futura
de huma melhor posição, muitos moços de gênio, nas-
cidos sem pretenções, visando no Magistério os seguros
meios de huma decente subsistência, se esforçarão por
ganhar todas as habilitações exigidas no homem, que se
destina a tão árdua \ importante e trabalhosa tarefa.

Huma legislação apropriada deve também fixar a
escolha do methodo para o ensino das escolas primarias,
onde hoje existe o vago, e a irregularidade. Sem entrar
aqui no exame das vantagens deste ou daquelle systema,
direi, apenas, em vista das informações que forão dadas
ao Governo pelo zeloso Director das Escolas, que o
Ensino mutuo ou de Lancaster, mandado seguir nas
nossas escolas por Lei, não tem entre nós colhido os
resultados que promettia ; sendo isto devido, no sentir
do mesmo Director, já á falta da necessária capacidade
das casas onde se lecciona, já á nimia latitude que a Lei
dá á autoridade paterna; por isso que não sendo os
pais obrigados a conservarem seus filhos nas escolas,
os retirão dellas justamente quando principião a poder



ser úteis ao ensino pelo seu adiantamento, annullanâo-se
deste geito lium dos grandes recursos deste methodo de

ensino. Releva acerescentar que além do inconveniente
apontado, todo peculiar ao nosso paiz, pela natureza das
Leis que regulão a instruecão publica, outros apresenta
este methodo que tem feito perder aos grandes homens
da AHemanha, da Hollanda, c até da França o enthu-
siasmo com que o ião adoptando. Mr. Cousin, na sua
Obra sobre a instruecão publica da Hollanda, dá como
hum dos maiores inconvenientes a nenhuma educação
que este methodo fornece aos meninos, ponderando que
além da instruecão limitadíssima e superficial, não se
transinitte pelo exemplo do Mestre nenhuma luz de edu-
cação, vindo assim a grande vantagem d'alta economia
de ensinar hum só homem grande numero de discípulos
a ser nullificada pelo grande contracenso de hum ensino
de Mestres crianças, ou de munitores que jamais po-
derão como convém educar ensinando a religião. Fora
ocioso transcrever aqui a opinião de celebres pedagogos-,
porque todos conheceis a Obra, que acabo de citar,
onde vereis o juizo emittido por alguns dos sábios m-
stituidores da Hollanda sobre as desvantagens deste me-
thodo comparado com o simultâneo. Parece pois que he
de summa importância hum aprofundado estudo sobre
o methodo mais consentaneo com os fins da instruecão,
e daqui a conveniência de se organisarem compêndios
elementares para as variadas matérias das diferentes dis-
ciplinas de que se deverá oecupar esta parte da mstrucçao

PU 
Se' encarardes agora a questão pelo lado material,

e annexardes ao que fica dito o facto referido pela
Commissão incumbida de examinar o estado da butrnjwo
Publica, cujo Relatório vos será presente, de nao apre-
sentar nenhuma das aulas de instruecão primaria ,e
mesmo algumas das de instruecão secundaria a necessa-
ria capacidade para os numerosos alumnos que diária-
mente as frequentão , tereis o quadro completo _do es-
tado da instruecão publica primaria; e apphcaieis para
melhoral-a aquellas medidas, que forem suggendas pela
vossa illustração e patriotismo. LaS m

Passando agora a tratar da Instruecão M£g§&£
quadro que cila apresenta, dado que nao seja tao desagra-
davel e triste, não he com tudo satisfactono. Aqui ligu-

-
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rão como ligados alguns dos elementos, que vistes no
exame das causas, que obstavão ao completo e satisfa-
ctorio desenvolvimento da Instrucção primaria; o mesmo
descontentamento, o mesmo abandono, a mesma acanhada
e mesquinha recompensa pecuniária. Fiscalisados, no exer-
cicio de seu magistério pelos Agentes da Municipalidade,
que apenas se limitão a verificar a sua assiduidade, os
Professores vivem entregues a si mesmos, perfeitamente
isolados, sem unidade de pensamento , e sem inspecção
alguma. A natureza dos livros mandados seguir nestas au-
Ias por huma legislação antiquissima , acanhando dentro de
tão limitados compêndios os talentos dos diflerentes Pro-
fessores, annulla o grande partido, que se poderia tirar
de suas luzes. Assim a falta de bons livros, e a de no-
vos cursos elementares de algumas lingoas modernas, e
de disciplinas scientificas, como a Chimica, a Physica,
as Mathematicas, a Historia Natural, e Historia Geral,
são objectos de tão palpitante interesse, que não posso
deixar de lembrar-vos a sua necessidade; e firmando
ainda aqui a minha opinião no juízo dos illustres Mem-
bros da Commissão que estudou o estado da Instrucção
Publica, devo acerescentar que a continuação da Instruc-
cão secundaria , montada como hoje se acha, he incom-
pativel com as luzes do século; convindo por tanto que
se reunão em hum só estabelecimento todas as cadeiras
dispersas do Município da Corte, debaixo de huma fór-
ma, que mais conveniente vos pareça, ou a tireis dos
Gymnasiós da Allemanha, ou a tomeis nos Atheneos da
Hollanda, ou nos Collegios da França. Só deste modo íi-
cará sujeita a Instrucção secundaria a hum pensamento
único, deslisandO-se uniforme por todas essas existências
subordinadas, como os raios luminosos de hum foco de
luz; e para tornar mais completa esta medida me pa-
rece ainda necessária a creação de hum - poder fiscal,
porém instruído, que seja o centro d'onde dimanera como
de sua fonte a unidade do pensamento, de instrucção, e
de ordem. He este poder; são Commissões de homens
instruídos em taes matérias, cheios de amor ao paiz, e
inteiramente dedicados á sua prosperidade, que poderão
prestar entre nós serviços não menos importantes , do
que aquélles que semelhantes corpos tem feito á Europa.
Huma Commissão de Instrucção Publica, permanente,
Organisada pela fôrma que a deverá prescrever a vossa
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sibcdoria, poderá, estou certo, fazer relevantes serviços

ao paiz. Estas idéias, também apresentadas pela Comuns*
são de que tantas vezes vos hei fallado, me parecem
dumas do vosso reparo, tanto mais quanto estou conven*
cido de que hum dos grandes benefícios da orgauisação
destas Commissões será desde logo sentido na profunda
alteração do methodo essencialmente vicioso, porque se
verificão as habilitações para o Magistério.

Se a Instrucção Publica sustentada a expensas da
Nação se mostra com huma face tão pouco lisongeira,
a particular, salvas bem poucas excepçô3S, se apresen-
ta debaixo da fôrma a mais irregular, e perniciosa que
se pôde imaginar. Sem a menor responsabilidade, sem
temor dos abusos que possão commetter, ávidos espe-
culadores estabelecem por toda a parte Collegios e Es-
colas para ambos os sexos; e estes estabelecimentos se
multiplicão na razão directa do lucro, e proveito dessa
especulação. Hum ou outro offerece garantias ao povo
em sua moralidade, e nos conhecimentos de seus Fro-
fessores, porém em geral organisados a bel prazer dos
Directores, sem conhecimento, nem interferência de au-
toridade alguma, ensinando pelos livros que bem lhes
apraz 3 podem a seu salvo desmoralisar a mocidade, e
corrompel-a com doutrinas perigosas, e exemplos muno-
raes. Nos paizes cultos, onde a Instrucção Pubüca e

privada se acha debaixo de hum só pensamento de ms-,
ciplina e de methodo, não ha na Inspecção nenhuma
differenca; soSfrem todos os Mesti es e Directores de
Collegios exames, que os habilitão pelo saber e.mora-
lidade para se encarregarem deste gênero de estabeleci-
mentos; e além de hum completo tyrocimo, sao 

í<con-
stantemente inspeccionados pejas respectivas W^foes
e Inspectores de Instrucção, e sujeitos^ P^^:da
Policia, que incessantemente os vigia. He Por^antojje.
grande urgência que entre nós se cortem âgPjMm
raiz tão alentados abusos, pois que de sua continuação

podem, e devem provir damnos inçateulaveis. mm^m
Do exposto evidentemente se infere^ que a^Instruc-

cão Publica tanto primaria como secundaria, está nmi
longe de corresponder ás vistas de huma ^i»pg||
bia e methodica; e xme por tanto. PpfW»«
todos os esforços se reunãopara levantar asfcgpgpt

que se oppõe ao seu progresso, e aperfeiçoamento, teu-
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tando formular hum acabado, e perfeito systema de in-
struccão popular. Sendo porém quasi impossível que em
tão transcendente empresa se obtenha satisfaclorio re-
sultado, sem hum estudo profundo dos methodos, e dos
systemas seguidos na instrucção dos diflerentcs povos
civilisados da Europa, que mais se tem avantajado pe-
Io aperfeiçoamento de suas Escolas, he intuitivo "ue para
acertar em tão difficil caminho nos devemos aconselhar
com essa mesma Europa. Por mais instruídos que se-

jão, porém os homens encarregados de semelhante ta-
refa, jamais poderão produzir cousas de consumada per-
feição, se porventura não apalparem o desenvolvimen-
to 

"dos 
systemas na mesma fonte do seu desenvolvimen-

to, o progresso e aproveitamento no theatro deste pro-
gressso, e deste aproveitamento; e he por isso que o
Governo julga de grande utilidade , para a organisação
de hum vasto plano de instrucção, enviar a esses pai-
zes modelos, quem possa por sua aptidão e talento es-
tudar com toda a individuação os diversos systemas de
instrucção; notar suas mais particulares minuciosidades;
avaliar suas vantagens relativas; annotar os melhoramen-
tos feitos pelos sábios e amigos da humanidade; visitar os
differentes estabelecimentos; compulsar os Archivos Publi-
cos, e confeccionar assim huma vasta noticia, em que re-
trate com cores vivas a natureza, e andamento dos diversos
estabelecimentos de instrucção, folheando para isso hum
livro que não está escripto em parte" alguma, porém
que se deixará ler pelo homem de gênio que o souber
consultar; isto he, vendo viva a instrneção em seu mo-
vimento, e as molas dessa grande machina em frente
de seus motores. São tão multiplicados os exemplos des-
tas viagens ihstructivas com o determinado fim de con-
duzirem para opaiz, que as envia ostypos da instrucção
alheia, que me julgo dispensado de produzir novos ar-

gumentos em prova de sua utilidade. O Governo espe-
ra pois que o habiliteis com os meios necessários para
o cabal desempenho de huma tão proveitosa commissão,
cujo programmâ não deixará de abranger toda a vasti-
dão de objectos que acabo de apresentar-vos: elle se
esmerará em que a escolha recaia em huma perfeita
aptidão, que não balde e inutilise a confiança que
nella tenhaes depositado; e assim se fará hum serviço
importantíssimo ao paiz, que com razão o aguarda da vos-
sa sabedoria e dedicação.
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Passando agora a tratar dos diversos estabelecimentos
de Instruecão subordinados ao Ministério a meu cargo,
começarei 

"pelo 
Collegio de Pedro Segundo, onde subsis-

tem todas as reclamações feitas nos passados Relatórios,
tinto a respeito da necessidade de concerto no Templo
junto ao mesmo Collegio, que está quasi em ruínas,
como sobre a urgência de hum Aclo Legislativo, que
exonere aquelle estabelecimento da décima de seus pre-
dios, e o absolva do seu antigo alcance para com a
Fazenda Nacional. Cabe dizer-vos que este estabeleci-
mento tem marchado de hum modo regular e satisfacto-
rio, cumprindo seus Estatutos. Forão oecupadas as ca-
deiras de Rhetorica e Poética, da Lingua lngleza, e de
Geographia e Historia, vagas pela morte dos respectivos
Professores, por pessoas em quem reconheceo o Governo
as necessárias habilitações para o perfeito desempenho
daquelles magistérios. Não posso deixar de lembrar-vos
quanto deve arrefecer o ardor daquelles Professores, e
o interesse pelo ensino, que tão desvelados desempeunao,
a nenhuma recompensa futura de seus trabalhos: numa
iubilacão, hum seguro arrirno na velhice, he huma equi-
dade feita a seus serviços, bem como a alguns ümpre-

gados do estabelecimento que deste prêmio forem diguos.
Na fôrma de seus Estatutos celebrou o Collegio o acto
solemne da distribuição dos prêmios a 5 de Dezembro;
e do competente mappa vereis o numero de alumnos,
o dos premiados, e o dos que terminando, o.Curso^re-
cebêrão o gráo de Bacharéis em Letras. He alh posto
ein pratica o methodo simultâneo, e com grandesapro-
veitamento, como o attestão os mu tiplicados exera^os
de progresso, e adiantamento dos alumnos, toinando-o
ainda mais sensível a grande somina de i«g^§?
affluencia de discípulos, quer para os lugare^geg|tej|
nos, quer mesmo para os de internos, çpfg:
está quasi completo; sendo luyc mais que nunca^neces-
sario augmentar a capacidade do edifício para que possa
occommodar maior quantidade de pensionistas He satis-

factorio para o Governo poder mostrar-vos ao lado üp

quadro melancólico da Instruecão Publica hunv estebete
cimento, que mantido quasi por seus propnos recur

sos, offerece, tão agradável perspectiva. ¦ ni.1Li-ft fi5
Freqüentarão os Cursos da Aula do |<Wff|gV

alumnos, havendo d'entre elles dous que mais sobiesa-

t

¦¦¦
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hírao pelo seu talento, e grande aproveitamento. Forao
definitivamente providas sob proposta do Director as Ca-
deiras do 1.° e 2.° auno, e interinamente a de Sub-
stituto, que também se achava vaga, por ter sido apo-
sentado o que a regia. À falta de oppositores cm con-
curso, dco causa ao provimento independente desse con-
curso, a exemplo do que se tem sempre praticado na
fundação ou completa reorganisação de estabelecimentos
desta ordem; e crô o Governo não ter havido desa-
certo na escolha dos nomeados, Foi regular em todos as
cadeiras o curso lectivo, e cumpridos os novos Esta-
tu tos; resolvco-se huma duvida que se suscitara sobre o
modello das Cartas, mandando-se praticar com taes Diplo-
inas o que já se achava decretado, e posto em pratica
em outros Estabelecimentos litlerarios e scientiíicos; e
foi approvada a providencia indicada pelo Director para
solver a difficuldade, que encontrava a Congregação dos
Lentes em fazer freqüentar os alumuos do 2.° auno, ma-
terias que ião ser pelo novo Regulamento estudadas no
1.°; mandando-se que taes alumnos freqüentassem simul-
taneamente as matérias que ainda lhes não tiuhão sido
leccionadas. Pondera o Director a difficuldade ,. se não
impossibilidade de bem se explicarem, e aprenderem em
hum só anno todas as doutrinas que na fôrma do Re-
gulamento devem ser leccionadas no 2.° anno; e propõe
por isso a creação de huma terceira cadeira destinada
privativamente ao ensino do Direito Commercial, e da-
quella parte da Economia Política comprehendida no Pia-
no de Estudos: ser-vos-ha presente essa proposta, para
que a possaes tomar na consideração que merecer. An-
tes que termine esta parte do presente artigo pede a
justiça que vos testemunhe a intelligencia, zelo, e acti-
vidade com que se esmera em desempenhar o serviço a
seu cargo o actual Director, sem que dos Cofres Pu-
blicôs receba a menor gratificação. ~

Recebeo aBibliotheca Publica pela Secretaria d'Es-
tado dos Negócios do Império diversas obras vindas dau
Inglaterra , França eAllemanha, entre outras o 4.° e 5.°
volumes das Obras de Frederico o Grande, qüe Sua Ma-
gestade o Rei da Prússia se dignou remefter para ames-
nja Bibliotehca; e as memórias da Sociedade Real dos
Ántiquariofc do Norte desde 18AO a 1847; mais Ih vo-
fumes directamente enviados a Bibliotheca por particulares;

..../
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c huma grande porção de publicações feitas no paiz,
que, cm virtude do Decreto de 3 de Julho do anuo

passado forão mandadas pelos impressores. Com a pro-
videntente disposição daqncllc Decreto se tem enrique-
cido o Estabêlècuuétò de muitas producções nacionaes e
estrangeiras, que irião a perder-se no abandono; vindo
assim a ser não só grandes recursos para a Historia da
nossa litteratura, mas também matéria de útil investiga-
ção para os amigos de objectos de letras. Expedio o Go-
verno as convenientes ordens para serem compradas na
Europa diversas obras de litteratura, e sciencias, de que
a Bibliotheca não estava fornecida; porém ainda soíTre ella
falta de algumas pertencentes á antiga Legislação Por-
tugueza, que são freqüentes vezes procuradas. Foi con-
cluido o relacionamento das obras de litteratura, com-
pletaudo o seu catalogo 5.510 volumes; e deo-sc prin-
cipio ao arrolaraento, e separação das obras duplas, para
se poder de hum lanço d'olhos avaliar a força da Biblio-
theca; sendo trabalho este de grande morosidade, e pa-
ciência, pelo summo cuidado e repetidas leituras, que
exige; mas attenta a pericia e zelo do actual Director, e
Empregados daquella Repartição he de esperar que se ter-
mine no menor prazo possível. He dever meu repetir-vos
aqui o que já se vos tem dito em outros Relatórios acerca
dos vencimentos destes Empregados, seguramente muito
mal aquinhoados em relação á natureza do Estabeleci-
mento, e ao serviço que nelle prestão. Se attenderdes
ao que vencem os de outras Repartições , de certo me-
nos nobres, e de não maior trabalho, vereis que são sem
duvida merecedores de algum melhoramento. Contêm a
Bibliotheca huma grande porção de livros velhos, e estra-

gados pela mão do tempo, que sendo de hum subido
valor pelas matérias de que tratão, ficarão de todo per-
didos, se não se lhes acudir de pronto com encaderna-
cões novas; e para estas e outras inevitáveis despezas
cumpre elevar a consignação respectiva. Estabelecimentos
desta ordem, que constituem os thesouros do saber de
huma Nação não podem medrar, e menos corresponder
á sua grande utilidade, se não lhe são dados os conve-
nientes recursos para estes e outros misteres.

O Museu Nacional apresentou este anno em todas as
suas Seccões importantes trabalhos que muito o enrique-
cêrão, quer se considerem em relação á sua utilidade
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natural , quer pela sua importância debaixo do pomo de
vista scientifico c industrial. Antes porém de apresentar-
vos de hum modo geral esses trabalhos, chamarei a vossa
sabia allenção para huma das mais instantes necessidades
deste Estabelecimento, qual a de acabar-se o seu edilicio,
cuja capacidade , de sobre insullicicntc, fora lançada em
perfeita opposição com o fim a que ora se destina. Esta
obra aliás de muito interesse não poderá ser de grande
custo á Fazenda Nacional, pela facilidade que encontra
em paredes já levantadas, em parte do vigamento pron-
to, e em alguns outros materiaes indispensáveis; or-
cando por isso o Director Geral do Estabelecimento toda
a despeza que' lia a fazer era seis contos de réis. Pelas
repetidas solicitações dos Directorcs sobre a necessidade
de recursos pecuniários para compra, reparo, e prepa-
ração dos objectos pertencentes a cada huma das Seccõcs,
se reconhece a conveniência de ser dada huma consi-
gnacão para as despezas deste Estabelecimento, tal que
com ella possa oceorrer ás suas numerosas e variadas
precisões, quer nos trabalhos de preparação, reparo e
conservação dos objectos; quer na permuta com os in-
digenas das preciosidades naturaes de que estão de pos-
se, quer finalmente para remunerar o serviço das pes-
soas que se ofFerecem, em suas excursões pelo interior
de nossas Províncias, a colligir alguns dos variadissimos
produetos naturaes, de que abunda o nosso solo. Sem
isto nada poderá fazer o Governo, e verá, sem que
o possa obstar, perderem-se as mais favoráveis ocea-
siões de tirar vantajosos resultados da coadjuvação de
sábios viajantes e esclarecidos Naturalistas, que poderão
prestar ao paiz grandioso serviço. Todavia dentro do aca-
nhado de suas limitações tem o Governo annuido á des-
peza indispensável com algumas commissões extraordina-
rias, e acaba de dar autorisação ao Director Geral para
dispender nestes, e outros objectos da mesma ordem a
quantia consignada para os preparos , e reparações de di-
versos produetos. De numerosos reparos precisão o Ga-
binete de Physica, e o Laboratório Chimico, onde faltão
os necessários instrumentos, e apparelhos para as expe-
riencias e preparações; o que junto a algumas outras
necessidades, que experimentão as diversas Secções, com-
põe o interno remonte deste Estabelecimento. Não irei
por diante, sem que vos faca huma observação, ehe



( 17 )

que nenhum dos Directores de Secção percebe o venci-
monto marcado no Regulamento n.° 123 de 3 de Feve-
reiro de 1842, por ser para isso insuíficiente a respetiva
consignação; e que neuhum delles satisfaz a todas as iu-
cumbencias, que lhes dá o citado Regulamento por ser
isso impraticável, em quanto o edifício não tiver para
esse fim o espaço e com modos precisos. Ou pois se hão
de consignar os necessários fundos para que se conclua
aquella obra, ou este Estabelecimento servirá apenas para
guarda e conservação das preciosidades que encerra. Nu-
morosas forão nas diflerentes Secções as acquisições fei—
tas, e todas por offertas já de particulares, já dos pro-
prios Directores, que não cessão de esforçar-se por en-
grandecer o Estabelecimento: concluírão-se muitas classifi-
cações Zoológicas; organisárão-se numerosas famílias de
plantas, subindo a mais de 500 as espécies, e variedades
classilicadas, e de tudo se formarão os competentes ca-
talogos; sendo a expensas do Conselho compradas tão
somente quatro oitavas de ouro granulado, a fim de se
completar a collecção de ouro do Brasil.

A Academia das Bellas Artes fez na época marca-
da pelos Estatutos a exposição de seus trabalhos; sendo
notável o aproveitamento de alguns de seus alumnos,
como vereis do respectivo quadro. Aprouve á Munificen-
cia Imperial Approvar para ir a Roma em viagem d'in-
strucção o alumno da aula de gravura, que mais se dis-
tinguira d'entre os diversos concurrentes a tão útil e
sábio prêmio. De muitos melboramentos precisa ainda
este Estabelecimento para chegar ao gràò de perfeição
de que he susceptível; mas d'entre elles os que repu-
to mais urgentes são a acquisição de modelos elementa-
res de Pintura Histórica e Paizagem, e a creação de hum
lugar de Reparador de Quadros, para restaurar os amea-
cados de estragos, e prevenir a sua completa ruma. !

Pelo que respeita aos estudos superiores ou scien-
tiíicos, cumpre-me trazer ao vosso conhecimento que
forão regulares os cursos lectivos em ambas as Acade-
mias Jurídicas. Na de Olinda houve porém algunratro-
pelo nos actos por falta de Lentes, em razão de se
acharem 4 impedidos, além de dous Substitutos. _Acu-
dio o Governo com pronto remédio a hum mal que
se ia enraisando no Collegio das Artes daquellaCi da-
de \ qual o do não começarem alli as Aulas tio dia
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marcado pelos Estatutos, a pretexto de principiarem no
mesmo dia os exames preparatórios do Curso Jurídico;
foi cortado este abuso ordenando-se que só se considc-
rasscm impedidos para satisfazer ao preceito da Lei 09
Professores convidados para tacs exames. Outrotanto
não tem porém acontecido com o escandaloso procedi-
mento de alguns desses Professores, que certos da falta
de medidas coercitivas nos Estatutos, que os obriguem
a cumprir seus deveres, abusão da sua posição, c se
deixão estipendiar para dar lições particulares, ao passo
que não comparecem ás suas obrigações collegiaes. Sendo
o Collegio das Artes collocado no Seminário Episcopal,
não sente como convém a acção immediata do Director,
regendo-se ao contrario pelos Regulamentos do Semma-
rio , o que he hum verdadeiro contracenso; mas este
mal' de pronto se pôde atalhar com a compra de duas
casas contíguas ao novo edifício da Academia, para as

quaes se poderá remover o sobrcdito Collegio. He bem
salisfactorio poder participar-vos que desta vez se fizerão
os exames preparatórios com a melhor ordem e regulan-
dade, graças ás prudentes e acertadas medidas toma-
das pelo Director, assim não tivera antes disso hum
acontecimento bem triste e doloroso enchido de magoa
a Cidade inteira; e foi a morte de hum dos estudan-
tes em rixa com hum seu condiscipulo , conseqüência des-
sas antigas e estúpidas dissensões entre provectos e
novatos. A prisão do delinqüente, e as penas da Lei,
talvez sirvão de emenda e correcção, fazendo com que
d'ora avante se não repitão scenas tão tristes e impro-
prias de huma mocidade que se destina pela sciencia que
cultiva ás altas funcções da Magistratura e da Política.
A mais urgente necessidade das nossas Academias Jun-
dicas, he sem contradicção a da reforma de seus Es-
tatutos; que organisados pelos Lentes, dão freqüentes
occasiões de conflicto entre elles e o Director, a quem
falta toda a acção e autoridade, desde que he obriga-
do a consultar a Congregação ainda sobre os mais in-
significantes objectos de disciplina, e de economia. Cum-

pre por tanto que quanto antes se remova este tão gran-
de obstáculo ao bom andamento, e regularidade do ser-
viço e do ensino. Por legado testamentario recebeo es-
te' Curso Jurídico 14 volumes , deixados á sua Biblio-
theca pelo Reverendo Bispo Resignatario de Olinda.
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As obras do novo edifício do Curso Jurídico de Olinda,
ou os reparos, e alterações mandadas fazer com esse
destino no Palácio dos antigos Governadores , estão paraly-
sidas por falta de meios para a sua conclusão. Tem-se ja
tíispendido com estas obras Us. 3a.013#785; e ha ainda
a dispender, segundo o orçamento ultimamente enviado ao
Governo pelo Presidente da Província, cerca de Rs. 18.000&>.
Para que vos compenetreis da indeclinável necessidade de
se terminarem estas obras quanto antes , permitti que aqui
transcreva as seguintes palavras de hum dos u™s
Oílicios do Director da Academia — « As salas do Mos-
teiro de S. Bento (lugar que oecupa a Academia) de
dia em dia ameacão maior ruim»; e a dos Actos, nao
obstante estar toda sustentada por escoras causa susto o
entrar nclla. " . ,,.

A Academia Jurídica de S. Paulo felizmente nao
offerece hum aspecto tão pouco lisongeiro , quer no que
toca a objectos de ensino, quer no que diz respeito ao
comportamento dos Acadêmicos; se bem que , como a de
Olinda, igualmente se resinta dos defeitos dos Estatutos.
Dos respectivos mappas vereis o numero de alumnos

que completarão o curso em cada huma das mencionadas
Academias, e o dos que existem matriculados.

Na Escola de Medicina desta Corte forão re?ulares
e proveitosos os estudos, como vereis do quadro esta-1
tistico de seus trabalhos lectivos durante o anno findo. I

Reclama este Estabelecimento melhoramentos indispensa-
veis: os seus differentes Gabinetes estão baldos dos ne-,

cessados apparelhos; o de Physica carece de .^trumento
de acústica, e de muitos outros que se tem inventadoou
melhorado na Europa; ao de Cirurgia faltao os piec sos

para as preparações e diversas operações piaücas, 0
Anatômico além desta falta, sente ainda a de peças
anatômicas de grande utilidade ao ensino; e o de 

jfc
teria Medica carece das mais ^Pf^^i||*|Í
cias para as lições. Lembra o Director a utdidade qw
se poderia tirar do estabelecimento de huma Officinade
Pharmacia bem provida, que se encarregasse de 

g||
as preparações pharmaceuticas para os 

pP^Wf
collocada junto á Escola, a fim de poder pre^e ao
mesmo tempo ao curso pratico dos estudautes^ue 

^e
destinão áquelle ramo dos conhecimentos médicos 

^Sei.a
esta medula de grande vantagem ao ensino, poique so

¦V
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deste modo se poderá tornar elíectiva a disposição da
Lei, que exige dos alumnos do Curso Pharmaceutico
dous annos de pratica, os quaes tem sido até hoje sup-
pridos pela pratica em boticas particulares, verificada
por hum simples attestado; e fácil he de comprehender
a quantos abusos he sujeito este meio de verificação.
Aos ponderados melhoramentos deve aggregar-se o de
proporcionar á Escola os meios necessários para a com-
pra de varias obras, que ainda não possuc em sua Bi-
bliotheca. O anno passado vos foi enviado o Orçamento,
Planta , e Plano de hum edifício para a Escola de Me-
dicina desta Corte; e sobre a alta conveniência de seme-
Ihante obra e urgência que ella requer, não accrescen-
tarei razão alguma mais do que a seguinte: desmontada
a Escola em conseqüência da organisação do Hospital
Militar, foi por ordem do Governo desmembrada, passando
parte de suas aulas para casas com este fim alugadas
na praia de Santa Luzia; mas tendo de demolir-se estas
casas para se concluírem as obras do novo Hospital da
Misericórdia, serão de certo as mesmas aulas transferidas
para localidades inconvenientes, se não incompatíveis ao
aproveitamento do ensino. Quando nenhuma outra razão
houvesse, esta seria sem duvida de sobejo para vos fazer
sentira utilidade e urgência de huma tal obra. Trouxe
corasigo o desmembramento de que acabo de fallar-vos
huma necessidade inteiramente nova; tal he a de crear-se
para o regular serviço da Escola mais hum lugar de Con-
tinuo ou Ajudante do Porteiro, porque sendo hoje tão
afastadas as aulas huinas das outras, he impossjvel que
hum só Porteiro verifique em todas a freqüência dos alum-
nosv, e desempenhe as demais obrigações de seu cargo,
t Pelo que respeita á Escola 4e Medicina da Bahia
forão também alli regulares os estudos, como vereis do
quadro estatístico de seus trabalhos lectivos. Já não he
tão grande a falta que sentia aquella Escola de instru-
mentos de Physica, por lhe terem chegado de Paris em
íins do anuo passado os que se tinhão encommendado;
mas continua ella a experimentar a falta de hum horto

| botânico,-. e a fazer poucos progressos no ensino da Ob-

| stetricia por falta da respectiva Clinica
\ Passando a tratar das Associações litterariase scienti-

J ficas, auxiliadas pelo Governo ,ou sujeitas á sua tospecção,
¦começarei 

pela Imperial academia de Medicine*. Esta As-

*
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sociaeão continua a mostrar-se, por seus continuados es-
íorços a prol da sciencia e da humanidade, digna da con-
sidêraçâo do Governo, e da protecção, que lhe outor-

gaes; trabalhou com mais ou menos regularidade em todos
os dias marcados para suas reuniões, celebrando du-
raute o anno 21 sessões geraes ordinárias; e no dia
30 de Julho teve lugar a sessão solcmne do anniversario
de sua installação. Ainda existem em todas as secções
numerosas vagas; e a de Medicina, que se havia com-

plctado, acaba de perder hum de seus membros pela
morte do Cirurgião Formado Marcos da Silva Penha Lima.
Havendo aportado a nossas praias huma Commissão scien-
tilica de Dinamarquezes, que de volta da sua viagem á
roda do globo, vinha rica de curiosas observações ; e
tendo-as em parte communicado a hum dos Membros da [
Academia, que a esta as transmittira, desejosa a mesma
Academia de galardoar a dita Commissão com hum signal
de apreço e consideração, conferio a cada hum de seus
membros o Diploma de sócio correspondente. Reconhe-
cendo o Governo a urgência da reforma dos Estatutos;
desta Associação, pois que de sua imperfeição nascem
muitas das difliculdades, que se oppõe ao regular anda-*
mento dos trabalhos acadêmicos, oecupa-se deste obje-,
cto, tendo sobre elle consultado a Secção do Conselho'
d'Estado dos Negócios do Império. Entreteve-se esta sa-
bia Corporação durante o anno findo de variados assumptos

que forão discutidos fim suas sessões, sendo os mais impor-
tantes os seguintes: sobre a morphea e inefficaeia do

guano no tratamento deste terrível flagello; sobre a epi-
demia da febre exanthematica rheumatismal que grassara
pelos fins do anno de 1846 e princípios de 47 r sobre

os sarampãos, varíola, escarlatina, e roséola; sobre os
ferimentos das auriculas do coração; sobre a ligadura
da Orta, hypertrophias do coração, funeções do peri-
cardio na respiração, circulação do ar nas artérias ^e 

ti-

nalmente sobre os'cálculos vesicaese sua extracçao-^Acana
esta Associação de pedir ao Governo huma^uíBcicnte

quantídade de extracto e leite do vegetal ^nhecido^no
Pará com o nome de Assacú, alh apregoado como^util
no tratamento da morphea, para submettel-o as 

^ceb-
sarias experiências,*deste modo habtor^e a t-esponder
á eonsulte do Governo sobre a sua etTicacia no mdicado
tratamento ; e achao.se nas différentes Commissoes tra^

_ *
¦ 

¦
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balhos importantes quer pertencentes a consultas feitas

pelo Governo, quer a respeito de memórias e trabalhos
/li» 1 \'\ 1*1 Ií*l114\ Vi'^

Nenhumas informações vos posso dar acerca dos tra-
balhos do Instituto Histórico e Geographico do Brasil,

por não terem ainda sido presentes ao Governo as que
se exigirão daquclla Associação.

O Conservatório Dramático recebeo em todo o anno

que findou 186 peças dos diílerentes Theatros desta Cor-
te, sendo algumas'composições originaes, e de talentosos
Brasileiros, forão sem alteração approvadas pela censura
133, approvadas com suppressão 22, e rejeitadas 11 ;
subindo a sua totalidade, incluídas h<5 que pendem da
censura, a 212. Continua a sentir esta útil sociedade
a falta já indicada no passado Relatório de hum auxilio

pecuniário para as numerosas despezas, que avexão seus
membros, os quaes como se fora pouco o penoso tra-
balho a que se dão sem aspirar a alguma outra recom-
pensa que não seja a gloria de serem úteis ao paiz, são
ainda obrigados a contribuições , para que possão oc-
correr ás indispensáveis despezas do expediente. Trazendo
pois de novo ao vosso conhecimento esta necessidade do
Conservatório, e o serviço que elle presta ao paiz, vós
deliberareis acerca do solicitado auxilio como julgardes
acertado. ^

; Extrahio-se huma das Loterias concedidas ao Con-
servatorio de. Musica , sendo íogo o seu produeto con-
vertido em Apólices da Divida Publica; e só espera o
Director deste Estabelecimento, para dar começo aos
seus trabalhos, que se concluão os reparos de hu-
ma das salas do pavimento térreo do edifício do Museu
Nacional, destinada para os mesmos trabalhos.

Não querendo alterar a pratica seguida por meus
predecessores; terminarei este artigo da^ido-vos no map-
pa annexo ao presente Relatório huma abreviada noti-
cia do estado da Instrucção Publica nas Provincias ; sendo
organisado este trabalho sobre os dados que ministrão
os Relatórios dos respectivos Presidentes. : -

¦ ¦'¦ ,'"¦.: £ i '¦¦'¦ 
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No Relatório ultimo vos forão ministradas amplas m-
formações sobre o estado do Jardim Botânico da Lagoa
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de Rodrigo de Freitas, e melhoramentos de que he sus-
ceptivel. Como então se vos disse, a Commissão incum-
bida de examinar aquelle Estabelecimento apresentou hum
Projecto de Regulamento para o seu regimen ; c submet-
tido este trabalho no exame da Secção do Conselho d'Es-
tado dos Negócios do Império, foi ella de parecer que
os melhoramentos indicados não são por ora compatíveis
com o estado de nossas finanças, e que melhor será adial-os

para quando se tratar da organisação de hum systema
de estudos, que abranja os diflerentes ramos das Scien-
cias; devendo-se entretanto conservar o Jardim no es-
tado em que se acha, limitados os melhoramentos ao que
for compatível com os meios actuaes. Não tem ainda o
Governo tomado a este respeito huma resolução definitiva,

por depender ella de novos esclarecimentos sobre a pos-
sibilidade de se levar a effeito, sem grande sacrifício do
Thesouro Publico ao menos parte dos melhoramentos lembra-
dos pela Commissão. Entretanto tem-se continuado a fazer
naquelle Estabelecimento todos os trabalhos necessários pa-
ra a sua conservação, os quaes consistirão no anno pro-
ximo findo no aterro e reparo das ruas, valas e can-
teiros; no melhoramento do terreno destinado ao cultivo
e viveiro tanto de plantas úteis, como de flores e arbustos
de ornato; na transplantação e disposição das novas plan-
tas; na limpeza das arvores; na colheita das sementes, e em
todos os outros trabalhos propriamente de conservação :

distribuirão-se mudas e sementes por todas as^ pessoas
que as solicitarão; adquirirão-se oito espécies de plan-
tas apreciáveis pelas suas flores; duas mudas. de huma
formosa palmeira do Pará, e muitas plantas de duas es-

pecies indígenas muito procuradas para usos medicinaes,
Não puderão medrar no Jardim Botânico do Passeio

Publico as novas plantações e sementeiras em consequen-

Cia da intensa e aturada secca que acaba de expenmen-
tar-se, cujos estragos se estenderão a algumas 

^plantas
já crescidas; confia porém o respectivo Director que
brevemente serão reparados taes estragos, por meio cie

novas plantações, e com sementes e plantas, que espera
de vários paizes, em troca das que a 

fes 
enviara.^

insufficiencia da consignação dada a ^este 
Estabelecimento^

que mal chega para os trabalhos de conservação ,^nao
tem deixado attenderaos reparos de ^ue necessitao çs
édiíiciósv e as grades de ferro, que cada dia mais se
arruinão.

^^ \ '¦¦¦ •-' ' ¦:'¦-: ¦^¦:-.-^:- '¦'¦'. .... ¦ ' <.'. ¦..,"',-,'¦ \- **"..'
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Folgo de poder annunciar-vos que o Presidente da
Sociedade Real de Agricultura de Paris, examinando, a
pedido do nosso Ministro Plenipotenciario naquelle paiz ,
huma porção de chá da Província de S. Paulo, o jul-
gou de primeira qualidade tanto pela suavidade do per-
fume, como pela excellencia do gosto, felicitaudo-nos
pelo bom exito desta cultura e sua preparação. Fez
dar o Governo toda a publicidade a esta noticia, que
tanto interessa aos lavradores das Províncias de S. Paulo
e Minas, onde começa a fazer-se abundante colheita deste
produeto; e convencido de que dentro de pouco tempo
poderá o nosso chá tornar-se hum importantíssimo ramo
de commercio, não se tem discuidado de entender nos
meios de melhorar a sua preparação, aguardando para
esse fim ulteriores informações do referido nosso Ministro
em Paris. £

Sendo asado para a cultura da canna o terreno da Pro-
vincia de Santa Catharina, remetteo o Governo para a
mesma Província a pedido do respectivo Presidente huma
porção de mudas daquella planta para as fazer distri-
buir. . j

O Presidente da Província de Minas desejando en-
saiar no Jardim Botânico da Capital daquella Província
a cultura da Cochonilha, solicitou para esse fim huma
porção de mudas de Urumbeba do México , vegetal que
melhor alimenta aquelle insecto, as quaes prontamente
lhe forão enviadas, remettendo-se-lhe na mesma ocea-
sião huma porção de sementes, que também solicitara
de cravo da índia , canella e carambola, que todas fo-
rão fornecidas pelo Jardim Botânico da Lagoa deTrpitas.

Igual remessa se fez ao Presidente da Província do
Espirito Santo de sementes de chá, cultura que elle
pretende introduzir no Aldeamento Imperial Affonsino,
cujas terras oflerecem para ella as melhores proporções.

1 -"', 3»MV?

JlX MINERAÇÃO.

Depois do ultimo Relatório nenhumas informações
«obre o importante objecto deste artigo tçm sido transa
mittidas á Repartição a meu cargo; apenas forão remet-
tidas pelo Presidente da Província de Si Paulo as amos^
trás ide hum mineral encontrado n' huma ^ertente da
Freguezia de S: Simão, Município da Casa Branca> as
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quaes sendo examinadas no Museu Nacional, se reconhe-
ceo serem topasios c cornalinas.

COMMERCIO.

O Banco Gommercial da Província da Bahia conti-
níia a prosperar: do Relatório da Direcção apresentado
á Assembléa Geral dos Accionistas em 31 de Julho ulti-
mo e remettido ao Governo pelo Presidente da mesma
Direcção, consta que não incluído o fundo de reserva, fora
o lucro de cada accão no ultimo semestre de 5| por cento,
ou 11 § por cento ao anno, elevando-se a 12,86 por
cento computado aquelle fundo.

Na Província do Maranhão foi installado hum Banco
Commercial, e sendo seus Estatutos submettidos á appro-
vacão do Governo, julga este conveniente, depois de ter
ouvido a Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, consultar sobre este objecto o Conselho d Es-
tado Pleno, e aguardará o seu parecer para resoWer
definitivamente sobre a approvação dos mencionados Esta-
tu tos

Não se tem recebido das Províncias todos os map-

pas relativos ás nossas relações commerciaes com ospav-
L estrangeiros; e dos poucos recebidos foraojf^
os seguintes esclarecimentos sobre o movimento com-
mercial no anno financeiro ultimo. Miámá

O valor das mercadorias estrangeiras despachadas
para co» orno na Prorincia do Espirito Santo, fo, ape-
m de Rs. 3.788#939, sem que conste ter exportado
còusa alguma para fora do Império. _

As mercadorias estrangeiras despachadaspara «nua
mo na Província do Ceará andarão em Rs. 170.86^4^..
os gêneros do paiz exportados para fora do Império 

^em
Rs. 6.406^928, havendo por consequenc «"&»g*|g
renca de lis, 16A./Í5â#>538 a ^favor ^Xd^oara

Na Província das Alagoas forao despachadas para
consumo mercadorias estrangeiras nV™ 

do lL>erh>15 %8 7*225 e gêneros do paiz para fora do império
no'tal^rks!l62.12l»68L havendo a faror da o*-

portácão a differença de ^. 6&6./53^._P 
O valor das mercadoria* ^strangmras ^^g

para consumo na Província^ do Piauhy 
jm 

de 
^W. 896#>734; o degeneres do paiz exportados para mra

'"¦ 
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do Império de Rs. 78.177^896, havendo por tanto a
diíTerenea de Rs. 21.281&162 a favor da exportação.

A Província da Parahyba importou gêneros estran-
geiros na importância de Rs. 500.285$294, e exportou
Rs. 664.099^)146 ; havendo a favor da exportação a
ditterença de Rs. 163.813^852.

Não consta a quanto montarão as mercadorias es-
trangeiras despachadas para consumo na Província da
Bahia: os gêneros do paiz exportados para fora do Iin-
perio importarão em Rs. 8.490.913^305.
.:¦ As mercadorias estrangeiras despachadas para con-
sumo na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul
forão do valor de Rs. 7.033.258^996; os gêneros do
paiz exportados para fora do Império andarão ein Rs.
3.169.133^350, havendo por conseguinte a diflerença
de Rs. 3.864-125$646 a favor da importação.

Na Província de S. Catharina foi a importação de
Rs. 395.503^818, e a exportação de Rs. H3.525$>437;
havendo portanto a differença de Rs. 251.978^381 a
favor da importação.

Na Província do Maranhão importarão os gene-
ros estrangeiros despachados para consumo em Réis
2.860.200^155: os do paiz exportados para fora do
Império subirão ao valor de Rs. 2.106.099$904, dan-
do-se assim a difierença de Rs. 754.100^251 a favor
da importação.

¦!. 
!¦

INDUSTRIA. ¦'i'i:-i f

A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional con-
tiiiúa a prestar ao paiz úteis serviços: publicou regu-
larmente o seu Periódico ; discutio varias questões rela-
tivas aò desenvolvimento da agricultura e dá industria;
éonseguio a acquisição de algumas machimas próprias a
poupar braços facilitando e aperfeiçoando o trabalho >
coadjuvou o Governo nos negócios em que julgou con-
veniente consultal-a; distribuio pelos nossos Lavradores
diversas sementes e estacas de plantas úteis; augmentou a
sua Ribliotheca com Livros e Jornaes tanto da Europa co|
mo M America > e mandou a Paris hum de seus sócios in-
cumbido de colligir desenhos v modelos de machinas e es-
criptos sobre melhoramentos indüstriaes; Ao passo que
presta estes serviços á íiossa nascente industria §| sente a
sociedade cada vez mais a deficiência deVmeios para que
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possa dar principio a huma exposição de productos na-
cionaes, e conferir prêmios aos productorcs; sente a
falta de huma cadeira de Chimica, e outra de Desenho
Linear e Geometria applicada ás Artes, a de huma ca-
deira de Historia Natural dos productos Brasileiros que
constituem ramos do nosso commercio , e a de huma
cadeira de Architectura civil, onde se formem Mestres de
Oflicios. Solicita pois algum auxilio para que possa em-

prehender estes melhoramentos; e bem assim a isenção
de direitos de todas as machinas, sementes, livros e ou-
tros objectos, que das diversas partes do mundo lhe fo-
rem dirigidos. Tendo exposto os serviços que presta ao

paiz esta Sociedade, sem que aspire a alguma outra re-
compensa, que não seja a gloria de os haver prestado *
fora ocioso acerescentar que o Governo a julga digna
de todo o favor e protecção. '_¦¦'

Passando a tratar das Fabricas protegidas com Lo-
terias, resumirei aqui as informações, que acerca dellas
acabão de ser ministradas ao Governo pelo Conselheiro
d'Estado a cujo cargo se acha a sua Inspecção. ;

A Fabrica de papel continua de André Gaillard está
toda montada, mas huma das pecas, a que converte a
massa em papel ainda não trabalha regularmente, e ó

proprietário se occupá em melhoral-a. Forão presentes
ao Governo duas amostras do papel desta Fabrica; hum
inferior que serve para embrulho, e outro de melhj>r

qualidade em que poderão imprimir-se Jornaes. Ambos
estes papeis, além de rugas, tem desigualdades, as

quaes o proprietário crê que virão a desapparecer; ^e
se bem que não seja isto muito presumível, pois segundo
a opinião de alguns o machinismo não se presta a pro-
duecão de melhor qualidade; todavia não destroe este
defeito a importância do Estabelecimento. / . . *

m Gontihúay e em progresso a Fabrica de W<>s*
pois não só augmenta o numero de operanos babeis,
mas cada anno faz acquisição de mais fôrmas tanto de
bronze como de barro , prensa e outros utensilos ne-
eessarios ao fabrico do vidro. > Não obstante este empenho
do proprietário da Fabrica, representa élle quej a con-
currencía estrangeira^excluirá do uosso ^ercadu, per-
manecendo a avaliação da ctual Pauta d' Alfandegai pelo
que respeita ao valor dos Mdros.Attenderá o Governo
a esta representação quanto for compatível com os inte-
resses da Fazenda Publica.

K
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A Fabrica de tecidos com lio de seda, ouro e prata»
continua sem alteração, porque o seu principal melho-
raraento depende do edilicio, para cuja construcção
conta o proprietário Fructuoso Luiz da Motta com o pro-
dueto das Loterias, que lhe forão concedidas, das quaes
só pôde por ora extrahir-se metade da primeira.

Pelo que respeita á Fabrica de fiar e tecer algodão,
de Frederico Guilherme, não se acha ainda concluída.
Estão prontos os três edifícios necessários para a Fa-
brica, dos quaes o principal , que he o destinado para
as maebinas de fabrico, tem 98 palmos de largura e 180
de comprimento. Ha no Estabelecimento grande porção
de algodão, e não poucas machinas por montar, das
quaes algumas tem de ser inteiramente substituídas e
outras concertadas; sendo indispensável a esta Fabrica
hum jogo completo de machinas, e huma roda hydrau-

Estão ainda em atraso os trabalhos da Fabrica de

papel de Zeferino Ferrez. Do edifício que deve ter 110

palmos de comprido sobre 75 de largura apenas está
concluída quanto á obra de pedreiro e coberta de telha
metade, havendo porém quantidade de materiaes para
â sua continuação. Todo o machinismo será movido por
huma roda hydraulica de 38 palmos de diâmetro; mas
nem desta, nem da machina continua, nem mesmo do ediíi-
çio se pode por ora formar huma idéia exacta, porque o
paçhinismo existe ainda encaixotado, sem que se possa
arranjar por falta de espaço; podendo com tudo desde
já affirmar-se que he superior á machina continua redonda
de Gaillard, e apropriado a fazer papel de optima qua-
lidade. Pt^^M^^W--

Em virtude da Resolução n.° i91 de 28 de Setembro
do anno passado, foi examinada a Fabrica de tecidos
de algodão de Joaquim Diogo Hartley por huma Com-
missão presidida pelo Conselheiro d'Estado Inspector das
Fabricas protegidas, Do Relatório desta Commissão, cuja
copia vos será presente» conclue-se que não só estavão
prontos os edifícios, e por tal modo andiantadas todas
as obras^que dentro de três mezes poderia trabalhar ^a
Fabrica; mas também que sao exactos os cálculos do
imprezario, e sua emprezautilissima para ò paiz, em-
bora não tão vantajosa para elle Empresário * como Q
serít para outros, ao menos nos primeiros tempos; e
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em vista desta informação se expediu Aviso pela Re-
partição a meu cargo para ser abonada ao Empre-
zario a consignação que lhe fora concedida por aquella
Resolução, nos termos por cila prescriptos.

Hum Estabelecimento semelhante ao de que acabo
de fallar se principia a fundar no Município de Magé da
Província do Rio de Janeiro: pertence a hunia Compa-
nhia dos Estados Unidos, e jâ aqui existe a Fabrica que
será montada logo que se concluão as obras para isso
necessárias, \ V

Fostes informados no Relatório anterior de se estar
fundando junto á Villa de Valença da Província da Rahia, á
margem esquerda do Rio Una, numa interessante Fabrica de
tecidos de algodão: he-rne satisfactorio poder agora ac-
crescentar que aquelle Estabelecimento se acha definiu-
vãmente fundado, e que seus produetos tem já apparecido
no mercado da Rahia. He hum edifício de quatro anda-
res com 210 palmos de comprimento sobre .64 de lar-
cura; orca-se o seu capital fixo em 220.000^000, e o
circulante em 80.000^000; tem dous mil fuzos, 50
teares, 30 cardas com as suas competentes macninas, e
trabalhão 80 operários, todos pessoas livres y,dos quaes
50 pertencem ao sexo feminino; tendo o edifício capa-
cidade para receber ainda 3.000 fuzos, e admittir mais
100 trabalhadores: todos os operários residem noÜSta-
belecimento, onde são alimentados, e recebem os soc^
corros de que carecem quando enfermos, havendo hum
Capellão que lhes ministra o pasto espiritual: he ^ 

ma-
chmisino movido pela força d'agua, e faz parte do Es-
tabelecimento huma Fabrica de fundição em ponto pequeno.

Se apezar da escassez de braços, e conseguintemente
do -exaggmdo preço dos salários, entre nós^ sem compa-
racãa mais subidos do que nos paizes^ #&$M®*g|'
chêgão a consolidar todos estes Estabelecimentos, teremos
oaoTtam grande passo « carreira dos '«£«»¦£¦

do paiz, ião, só porque dentro de pouçJ-ÍWWJ
mos 

"diminuído 
o preço*» ^»^^*,!fff

consumo, mas; o que ainda, be i^Mgggfe
tabelecimentos servirão de insentivo ÍMM&g%
que sobremodo augmentarão a riqueza, população, in

dustria e civHisação do^ImperiOi
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POPULAÇÃO.

%¦'¦-¦

¦ ¦''¦¦''

A população livre da Província do Espirito Santo
compôe-se de 27.842 pessoas de ambos os sexos, não
comprehendidos neste quadro os habitantes dos Municípios
da Barra e S. Matheus, cujos arrolamentos se não ti-
nhão ainda recebido na Secretaria da Presidência daquella
Província quando foi organisado o quadro.

Segundo o mappa confeccionado em 1846 pelo Chefe
de Policia da Província de Santa Catharina, ha nella
73.406 habitantes, dos quaes são captivos 13.956; e dos
59.450 livres, 30.568 pertencem ao sexo feminino, e
28.882 aoT masculino.

Do quadro estatístico da população da Província do
Rio Grande do Norte, consta ter aquella Província 130.919
pessoas livres.

Do mappa enviado pelo Presidente da Província da
Parahyba se vê ter ella 151.458 habitantes livres.

O arrolamento a que procederão as Autoridades
Policiaes da Província das Alagoas dá á mesma Província
a população de 167.538 pessoas livres.

O Quadro da população livre da Província de Sergype
dá áquella Província 134.451 habitantes.

Dos 13 Municípios da Província do Piauhy apenas
ha o recenseamento de 5, cuja população livre se com-
puta ém 24.712 habitantes.

Segando as relações enviadas pelos Juizes de Paz á
Presidência da Província de S. Pedro, tem a mesma Pro-
vincia 121.146 pessoas livres de ambos os sexos, não
sendo computada neste quadro a população dos Districtos
do Serro da Buena, Santa Anna do Livramento, Rosário >
Ibirocaby, Santa Anna do Rio Pardo e Serra do1 Boto-
carahy, donde não tinhão ainda chegado as relações par-
ciaes; mas a Repartição a cujo carga se achão os traba-
lhos estatísticos daquella Província apresenta hum outro
recenseamento, baseado nos arrolamentoá das Autora
dades Policiaes, e nas relações de nascimentos e óbitos+
que eleva a população da mesma Provinci^ a 179.303
pessoas livres de ambos os sexos; e ainda ,.a respeito deste
numero assim se exprime o Director daquelles trabalhos:
« O total da população livre dado pelo quadro precedente,
e ainda corrigido pelas comparações infra indicadas ^apro-
xima-se da verdade quanto o permittírão os diminutos vto-
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formes elementos, de que pude dispor para organisal-o;
e pôde-se assegurar afoitamente que não só não peca
elle por cxaggerado, como que inquestionavelmente se
provaria achar-se mui áquem da cifra real da população
actual, se fossem como deverião sel-o mais regulares,
exactas ou verídicas as listas sobre que aqüelle trabalho
foi calculado. » Para corrigir o defeito das listas, recorreo
elle aos censos da Província de 1803, 1814 e 1822,
e da comparação do augmento de população nesses di-
versos períodos, conclue que a população actual da Pro-
vincia não he menor de 199.218 habitantes livres, elevan
do-se esta cifra a 399.439 comprehendidos os escravos,
calculo que me parece em demasia exaggerad© pelo que
diz respeito ao numero de escravos.

Na Província da Bahia, apenas se acha confeccio-
nado o quadro da população livre de 14 Municípios, con-
tendo 149.129 habitantes; mas havendo naquella Provin-
cia 60 Municípios não se pôde por aquelle quadro cal-
cular nem ainda aproximadamente a cifra real da sua

população.
Das outras Províncias do Império nenhum esclareci-

mento tem por ora chegado ao conhecimento do Governo ,
apezar das repetidas ordens que para esse fim se tem ex-:
pedido. Desculpão-se os Presidentes das Províncias com
os Chefes de Policia, estes com as Autoridades que lhes
são subordinadas, e estas com a reluctancia de muitos ha-
bilantes em apresentarem as listas de famiha. Taes des-
culpas poderão admittir-se para justificar a imperfeição
do trabalho, hum ou outro defeito do arrolamento, mas
nunca a absoluta falta delle; e disto convencido tem o
Governo expedido as mais terminantes ordens aos Presi^
dentes para que avivem aos Chefes de Policia a obriga-
cão, que lhes impõe o g 17 do Art. 58 do Regulamento
de 31de Janeiro de 1842. Se pela falta de cumprimenta
deste dever se impuzesse aos Parochos^ Delegados, bup-
delegados, Juizes de Paz e Inspectores de ^ Quarteirão
multas proporcionadas á posição de cada hum destes Agem
tes da Autoridade; á semelhança do que estatura o ei-
tado Regulamento nos Arts. 171 é seguintes> parada or-

gaaisacão da Estatística Criminal, certo nao haveria
tanta relaxacão em õrganisâr-se o quadro da popu ação
do Império* He sobretudo escandalosa a falta de alguns
Parochos na remessa dás listas dos bàptismos, casamen-
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tos e óbitos: pelo que respeita ao Município da Corte,
vereis no respectivo mappa os que ti verão lugar em cada
huma de suas Freguezias no anno próximo passado, mas

pelo que respeita ás Províncias, apenas consta que na
do Espirito Santo tiverão lugar durante o anno de 18â6 —
1.823 baptisados, 283 casamentos, e 1.076 óbitos; na
da Parahyba 4.577 baptisados, 791 casamentos , e 1.904
óbitos; e na do Piauhy 4.032 baptisados, 667 casamen-
tos e 757 óbitos

Pelas diíficuldades cora que luta o Governo para
obter este primeiro indispensável elemento da Estatistica ,
podeis bem avaliar os embaraços da Administração em
todas as medidas que requerem o exacto conhecimento
do paiz, tanto no que respeita ao quadro numérico de
sua população, estado moral e material, industria, pro-
duecão e consumo, como no que toca a todos os ou-
tros elementos da força e prosperidade pubjica, que
entre nós estão ainda tão mal verificados; e daqui con-
cluireis quanto importa que mesmo á custa de grandes
sacrifícios se ensaiem os meios de organisar a Estatística
do Império em todos os variados objectos que ella com-

prehende, habilitando pára esse fim o Governo com os,
indispensáveis recursos pecuniários, pois que sem ajion-
signação de meios espeeiaes para tão importante trabalho
não he possível emprehendel-o. í
¦.¦¦¦¦¦"' ,......'.¦¦ «¦'."- *'&*'* . -¦ >'¦' 
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Subsistem ainda as duas grandes difflfculdades que,
como vos foi ponderado no antecedente Relatório, se op-

põe ao progresso da catechese e civilisaçâo dos indígenas
— a escassez da consignação pam este ramo de serviço * e
às inevitáveis delongas do processo ordinário para que se

possão reivendicar as terras, que constituem o patrimônio
dos índios, por toda a parte mais ou menos usurpadas por
poderosos do lugar— Agora me?mo acaba de solicitar, o
Director Geral da Provincia de S$ Paulo, onde apenas
tem prosperado o Aldeamento da Fachma ^recursosr pecu*
nferios para recorrer ás despezas inevitáveis com os pnn
cessos qutè demandao taes reivendicàçoes; e KP AssemWéa
legislativa da Provincia das Alagoas inderessou ao Governo
hiuna representação* pedindo ptovidencias^para serem de-
marcadar e^rèstitüidas as terras que forSo Ontr^it concé*
dídas aos índios da Atalaia.
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Constando ao Governo que, mal entendido por alguns
Dircctorcs Geraes o Regulamento N.° 426 de 2* deJulbo
de 1845, tratavão elles do fazer aldear índios e descen-
dentes desta raça, que ha muito vivião sobre si confunr
didos na massa geral da população 3 constrangendo-os deste
modo a huma tutela de que já não carecem, o que por-
tanto lhes não deve ser imposta, se expedio circular aos
Presidentes de todas as Províncias para que advertissem
aos mesmos Directores, que o principal fim do citado Re-

gulamento era arrancar à vida errante e reunir em so-
ciedade os selvagens, até que pudessem viver de qualquer
gênero de trabalho ou industria; e que por tanto só devião
haver Directores nos lugares onde existissem Aldèas, oü
hordas errantes que precisassem aldear-se.

Participando, em censequeucia da dita Circular, o
Presidente da Província do Rio Grande do Norte que era
alli inteiramente desnecessário o cargo de Director Geral,
foi delle exonerado o que ó exercia; e pela mesma razão
se não nomeou Director para a Província da Parahtba do
Norte, nem se procedeo a nova nomeação na do Ceará;
onde fallecera o nomeado. _ ...

Continua a prosperar na Província do Espirito Santo
o Aldeamento Imperial Aubnsino, e sob proposta do Di-
rector Geral e informação do Presidente da Província foi
autorisada a creação de outro Aldeamento nas margens dft
Lagoa Juparanaàn; mandandorse extinguir por inútil o da.
Biririca em S.Matheus, a cujo Director se ordenou que
prestasse contas na respectiva Thesourana. A pedido ^do
Presidente forão enviados dous Missionários Capuchinhos

pára «erem convenientemente empregados naquelles Aldear
meatos ou em qualquer outro objecto da catecnesp que
reclamasse os seus serviços. -He bem desagradável ter de
notieiáf-vos que apparecendo nas matas do rio Muqui > na*

quelk^rovineià, alguns índios JPurys, procurou o Director
Geral aldeal-os, mas infelizmente 16que se apresentara^
ao serem conduzidos para o Aldeamento Imperial Aflon-
sino v assassinarão em caminho ao conòuctorV a dous in*
ém já doinestteados| e tèuui menor ™ x>s acompa*
nuavão, embrenba«u>se iiasímatas depois de eomrnettido
este a*tentado, wMíp^WM fWí^ISpK . 

'.i^M^M

Arada t»^^
Província do Minas, «m lium Aldeamento ^m 

«mj
léguasabaixo do «lüaitel do fcíbeirão de m Higuel; sonde
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assaltados por huma Tribu selvagem sua inimiga, perece-
rao64 índios jâ>-aldeados. Acaba de fundar-se nesta mesma
Província hum Aldeamento à margem do rio Cuieté, no
lugar denominado — Pega-bem — do qual resultou já a
grande vantagem de facilitar-se a eommunieação da Fre-
guezia de Cuieté com os lugares povoados da Frcguezia
deltabira. , ' 

,
O Presidente da Província do Piauhy trata de esta*

belecer hum Aldeamento, para cuja fundação lhe foi en-
viado hum Missionário Capuchinho, e os auxílios pecunia-
rios compativeis com a escassez da quantia consignada para
taes despezas, e com os recursos de que carecem outras
Províncias. . . , « .

Representou o Presidente da Província do Maranhão
sobre a insufficiencia da consignação marcada áquella Pro-
vincia para a catechese; e sentio o Governo não permit-
tirem as necessidades deste serviço em outros lugares, que
do credito votado na vigente Lei do Orçamento se pudesse
acudir áqüella Província com somma maior do-que a que
lhe estava consignada.

-.i':-

-, COLONISAÇÃO.
•jv>'f. ;', ....... , • ..-".- , <r ' • » .¦ * •

>, Á necessidade de huma Lei que proteja a emigração
europea para o Brasil, e fixe definitivamente o systemade
cofonisação que mais convém adoptar, hè além de pai--
pavel^ mais que nunca sentida na actualidadé, attentos os
ájontecimentos extraordinários quô na Europa acabão de
f£í lugarV;?'e qiíe tão poderosamente devem influir na etrtv-

gração para o nosso paiz. Esperando pois o Governo do
tosso patriotismo e Hlustração que não sejão por mais tempo
adiadas as providencias que sobre tão ímportante objectp
tem de pâTtiT do Corpo Legislativo, passarei a rela4ar-vos
o %stado idos nucleo^^
Próvinciás do Imperiov ^ ^ k Ç

A Colônia Àllemã de S. Leopoldo, na Provincia de
S; Pedro do Sul, que como sabeis he de todos os núcleos
de colonisação ~o mais importante | cada dia se apresenta
mis prospera; a cifra de sua população elevava*se no Jm
do anno passado a 8.338 almas, numero que deve boje
ter atí^nientó^ - sem^es-
sar áttrahidos pela noticia da sempre crescente prosperidade
tfàqueRa Colonial Para formafdéshum jílizo exàctôl oo seu

,. > -
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estado florescente , bastar-vos-ha saber que n'huma extensão |
de terreno do vinte léguas quadradas, todo roteado, não ha

hum proletário, não se encontra hum só vadio; que
durante o anno passado subio a exportação dos gêneros que
ella produz a Rs. 433.084$, e que recebeo durante o
mesmo anno o augmento de 389 famílias, que alh for-
marão os seus estabelecimentos nas terras que para esse
flui lhes forão demarcadas. Das outras duas Colônias Al-
lemas existentes na referida Província nenhumas informações
tem o Governo, senão que a população de cada huma no
anno de 1846 era orçada em 354 almas. Não me parece
fora de propósito informar-vos que além dosAllemães tear)
nidos nas mencionadas Colônias, calcula-se em 3.000 o t

numero dos disseminados pela Província. /
As Colônias de Santa Isabel e Armação da Piedade, que

no antecedente Relatório se vos disse terem sido formadas
na Província de Santa Catharina, contêm 380 colonos Al-
lemães, dos quaes 268 pertencem â 1.", e 112 à À.
A de Santa Isabel offerece proporções para conter muito
maior numera, por existirem em sua continuação muitos
terrenos devolutos apropriados a todo o gênero de cultura;
não acontece porém outrotanto á da Armação da Piedade,

que poucos mais poderá admittir. São os colonos de ambas
laboriosos e morigerados, vivem satisfeitos, e seus estabele-
cimentes estão definitivamente montados. Além destas duas

Colônias ha como sabeis naquella Província outras^ duas a

de S. Pedro d'Alcântara, e a do Príncipe Imperial D. Aüonso,
uue, segundo informa o Presidente da Província|p achao

em estado prospero. Todos os colonos daqueila Província

manifestão o mais vivo desejo de serem considerados ww

eídadâos Brasileiros naturalisadosy e fazem votos pelo lavo-

ravel delerimento daí representação, que para esse um vos

loi íremettida com Aviso de 22 de Junho ™im0' . . , *
NadVtenho de acerescentar ao que se disse no _antecç^

dente Relatório acerca da Colônia de Santo^ Amaro^da Pro-

viueia de S. Paulo; havendo além desta humaíggg||
dadanamiladoPrinc^eenKlM^

\ilà, morílisad. e unida. AcaMo do formar-^najn».
Ptoviucia mais dons núcleos de *^^2
não posso eximir-me de dar-vos esclarecimentos hum pouco
matóSFÍi»eiro 

desses núcleos o da Colônia Atoa *-
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nominada. —Senador Vergueiro — sita no districto da Villa
da Limeira, em terras pertencentes â casa commercial Ver-
gueiro | c C.a Compõe-se esta Colônia actualmente de 390
colonos, tirados d'entro os 401, que a solicitações do Se-
nador Nicolau Pereira de Campos Yergeiro mandara o Go-
verno engajar em Hamburgo. Chegados á Cidade de Santos,
contratou o negociante José Vergueiro fundar com ellcsa
sobredita Colônia , mediante a prestação de 30$ por cada
hum maior de 6 annos, que definitivamente se estabe-
lecesse na Colônia, obrigando-se ao reembolso desta pres-
tação, e ao de todos os mais gastos de engajamento e im*

portação em tres pagamentos iguaes a dous, três e quatro
annos, por Letras que acceitou, e forão indossadas pela
firma social Vergueiro, e C.a Em Junho do anno passado teve
lugar a fundação da nova Colônia, e segundo informa o Empre-
zario> e o confirma a Presidência da Província , he lisongeiro
o seu estado, mostrando-se em geral os colonos satisfeitos e
contentes. Salvas mui poucas excepções, affirma o Empre-
zario que são todos trabalhadores e de bons costumes; a
principal cultura da Colônia he o café, sem que por isso
se despreze a de todos os gêneros próprios paia a alimen-
tação, ciuja primeira colheita prometto ser abundante; os
colonos que tem officios dão-se a elles, sem que com tudo
-abandonem os trabalhos agrícolas, applicando-se alternada-
menje ahuns e outros; os que professão a Religião Catho-
lica vão assistir aos Officios Divinos na Matriz da Frcguezia

"da Limeira , e alli baptisão seus filhos, tendo não obstante ,
tanto estes, como os protestantes edifício na mesma Golonia
destinado â oração; reina em ambas as seitas a maior con-
cordia; deve-a esta hora estar em exercício huma escola
de primeiras letras montada a èxpénsas do Emprezario; e
só se resente por ora este Estabelecifnnto, na phrase do
mesmo Emprezario, da falta de huma policia própria 6
legal, que o ponha a abrigo de qualquer perturbação^

O segundo núcleo he o formado pelo Doutor Faivre, com
64 colowos Francezes ã margem do Rio Ivahy, com a itovo-
cação de---Colônia Therésa—- Para os gastos de importação
destes colonos adianítou o Governo ao Emprezario huma pres-
taçãaicorrespondente a 50$) por cada colono, obrigando-se
eMe ao reembolso em tpes pagamentos iguaes a 2| 3 e *
annos. Conta a nova Colônia poucos mezes de existeneiü>
mas a boa ordem que nella reina, a morigeraçâo dos colonosH

a fertilidade do solo, a salubridade do clima, a situação

X



( 37 )

da Colônia á margem de hum rio abundante do pesca, e

que otterecc livre navegação até ao Paraná onde deságua,

são circunstancias que fazem conceber lisongeiras esperanças

pelo seu futuro. . *
Sinto que por falta de esclarecimentos nada possa adian-

tar ao que vos foi referido no Relatório antecedente sobro

a Colônia de Pelropolis da Província do Rio de Janeiro ;
e pelo mesmo motivo nada também posso dizer-vos dos Esta-
hclecimcnlos coloniaes, fundados nas Fazendas do Conselheiro
Saturnino de Sousa e Oliveira , e Eugênio Aprigio da Veiga,
se não que na fôrma do respectivo contracto se adiantara
a este a prestação correspondente a 1G6 colonos, e áquelle
a de 151. Não se tem o Governo descuidado de exigir in-

formações da Presidência da Província, tanto acerca daquelles
Empre/arios, como do Doutor José da Silva Guimarães, que
também contractara a fundação de huma.Colônia na sua

Fazenda sita na Freguczia de Mambucaba; mas por ora só.

a respeito deste ultimo tem chegado taes informações, e

dellas consta que de sete famílias Allemãs com que começara
a formar-se a referida Colônia, apenas resta huma composta
de seis pessoas, tendo todas as outras abandonado o Esta-

belecimento. A' vista destas informações , se vão expedir

as ordens necessárias, para que na forma da 6.a condição

do respectivo contracto se verifique a reposição da prestação
abonada ao Emprezario, por conta daquella* *fgg|

Resta fallar-vos da Colônia de Santa Isabel, fundada

ha pouco mais de hum anno,na Província do Espirito Sanía

com 163 colonos AUemães, para alli enviados pelo Governo

Forão accommettidos estescolonos nos primeiros dias da sua

chegada, das febres intermittentes; mas W'p^|gW
receò o mal, e a Colônia se acha formada , tendo cada

3 h„m pio que cultiva, M 200 l^*M'
e 600 de fundo, em terreno fertilissimo; ..vem todos satis-

. feitos e na maior harmonia com os .lavradores vtsmhos^

quem grangeárão a estima pelo seu bom com^^nto
dio-se em geral aos trabalhos da agricultura, mas lm entre

na toesma Colônia; ha nesta huma ^Escola publm^m
meiras tetras, e cuida-se atualmente de fundar^.m^-

pitai ,e erigir huma Capella , n^ obstante 
jr ^^

mida4e,da povoação de Vianna, onde encontraom Colonos

todos os auxílios espirittiaes.^
•"¦'..> '".•-»**.* "*¦> -í » 5-" '/' íit »>'*»• T'~ ""'l * '"'
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NAVEGAÇÃO INTERNA.

Em hum Paiz tão vasto, e onde os meios de com-
municação são ainda tão difliceis como no interior de
nossas Províncias, não pôde deixar de inspirar o mais
vivo interesse a noticia de quaesquer emprezas, que ten-
dão a facilitar a navegação dos nossos rios: hc por
tanto com a maior satisfação que passo a expor-vos as
informações que tem chegado ao conhecimento do Go-
verno sobre tão importante objecto.

i Os Emprezarios da navegação do Rio Mocury tem-se
oecupado seriamente no estudo dos meios mais próprios
para ser levado a efleito aquclle projecto. Organisárão
duas expedições, huma que do Quartel de Santa Cruz,
sito nas margens do Mocury na Província de Minas,
distante 22 legoas da Cidade de Minas Novas, desceo
embarcada em seis grandes canoas até a Villa de S. José
de Porto Alegre na fozxdo mesmo rio; e outra que di-
rigida por hum dos Emprezarios em pessoa, partio desta
Corte a bordo do Vapor Príncipe Imperial, e foi en-
contrar no porto de S. José a expedição vinda de Minas.
Corre impresso o Relatório, que destas viagens fizerão
os Emprezarios , bem como o itinerário do Engenheiro
João Rodrigues Silva, que engajado por elles, subio pelo rio
acima desde a barra até o quartel de Santa Cruz. As consi-
deraveis despezas que devem ter sido feitas pelos Empreza-
rios nestes importantes trabalhos preparatórios , provão
que solicitando as concessões que lhes forão feitas pelo
Governo e ratificadas pelo. Gorpo Legislativo, tinhão ei-
les a par da bem entendida expectativa de interessaivse
nesta empreza industrial, a nobre e patriótica ambição
de reqlisal-a sob a sua immediata direcção. Este proce-
dimento dos Emprezarios ha de provavelmente ganhar-lhes
a confiança dos capitalistas , para que possão organisar no
tempo marcado pelo contracto a Companhia do Mocury.
*i§| Por vezes se vos tem faltado das vantagens, que
traria á Provincia de Mato Grosso o melhoramento da
sua navegação para. a do Pará pelo Arinós e Tapajós;
e dos benefícios que reclama esta carreira já conhecida.
Ultimamente ptrticipou o Presidente daquelk Província
que o Cidadão José Alves Ribeiro conseguira que va-
rassem do porto do Arinós para o Rio Cuyabá duas grandes
canoas carregadas de gêneros % que trazidos da Província
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do Pari, acabavão de desembarcar- na Capital da de

Mato Grosso. Pondera porém o mesmo Presidente que
pira facilitar a varação das canoas, he de absoluta ne-
cèssidadc aplanar , profundar e alargar a estrada, a um
de que por cila transitem carros, pois que por falta
deste beneficio as duas canoas, que ultimamente vara-
rio tiverão de passar em cordas as Serras do Tom-
bador c da Cancella; sendo de mais indispensável que
se facão alguns atterros e pontes nos ribeirões e tre-
medaes, que ha entre o Tombador e o porto do^Ari-
nós Para que se realisem estes melhoramentos pede o
Presidente ser auxiliado pelos Cofres Geraes com a quan-
tia de A.500$000. ? .

O Presidente da Província de Goyaz continuando
no patriótico empenho de animar a navegação do rio
Araguaya , organisou para esse fim huma Companhia de

Foi Confiada adirecção da empreza ao Doutor Rufino
Theotonio Segurado , que partindo «« Porto Impe™ai com
a sua expedição no começo do mez de Abril do anno

passado , desembarcou no dia 3 de Maio seguinte na Gi-
nade do Pará. Dando parte ao Presidente da sua^ feliz

viagem, lhe noticiou ao mesmo tempo que tudo piesa-.
giava prósperos suecessos á Companhia, por issoque
alguns dos gêneros, que produz a Provmc.a de Goyaz,

«São noS mercado da do Pará o MJ. *g
de 100 e 200 por cento. O bom êxito deste ^ensaio
tem enchido de esperança aos Emprezarios, e.tudo an-

nuncia que dentro de pouco tempo se tonmoft^

quentes e importantes as relações "^^^5^
duas Províncias, o que minto concorrerpara|gg
reciproco engrandecimento. Não chegou anda a^Gjr*.
no participação official da volta do Doutor Se^ado^
Goyaz; mas o que posso assegurar-vos, hejpe os ha-

bitantes do Pará o receberão fom.enthusjfXios para
se tratava naquella Província de ^m^SÊ^M
emprehender as obras que ex.ge o melhoramento desta

navegação. 
^ das Lavras Diamantinas da Pro-

vincU da"S S?door.aoisarhuma «W
a navegação do Rio **£*££&?££%.
ensaios* consígumdo o .bmprezario muc u. ACíAafoAa
hidas da passagem do Andarahy, chegassem á G.dade da

-U,:,
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Cachoeira no decurso de 18 dias, apexar dos obstáculos-,
que oppõe em alguns lugares diversas cachoeiras; remo-
vidos porém esses obstáculos, o que se aflirma ser pra-
ticavel, muito ganharão todas as povoações do interior,
pela facilidade que a franca navegação do Rio ollereccrá
ao transporte de seus produetos. **

Hum grande melhoramento está prestes a exporia
mentar a Província do Maranhão com a abertura de hum
canal. que communique as águas do Bacanga, rio in-
terior da Ilha em que se acha a Capital, com as do
mar, que banha ji Costa meridional da mesma Ilha. Esta
obra, que, segundo se exprime o Presidente da Província,
era ali. o objecto de quasi hum século de desejos , foi
começada no dia 1.° de Fevereiro deste anno; e sendo
orçada em mais de cem contos de réis, solicita o mesmo
Presidente que se consigne da renda Geral alguma somma
em beneficio delia. Ser-vos4ia presente o seu Oíficio ,
para que possaes tomar este objecto na consideração de
que he digno, w^:^:^'^';^

A Junta de Lavoura da Província da Bahia > pro*
pondo-se formar huma Companhia com o capital de seis
mil contos de réis para construcção de estradas de ferro
e navegação por vapor no Rio de S. Francisco, solici-
tou os seguintes favores: 1.° privilegio exclusivo por AO
annos da navegação do Rio de S. Francisco e seus con-
fluentes; 2.° isenção de direitos de entrada para todo 0
material necessário tanto para, construcção , como para
o reparo dos barcos e estradas; 3.° ô subsidio por espaço
de 8 annos de metade do rendimento dos direitos de ex^
portação e impostos da Provincia. Posto que a simples
exposição do objecto desta empreza revela a sua. impor-
tancia e sejão por certo dignas de favor, e protecção todas
as concepções desta ordem, entendeo o Governo % depois
de ouvir o parecer da Secção do Conselho d'Estado dos
Negócios do Império, que só poderia ser ajudada a Com*
panbia com a Protecção Imperial y depois que apresentasse
bem circunstanciado e desenvolvido o plano das obras que
se propõe emprehender. •

UVf^-*v/ . .i'- iGOWfãdS E PAQUETES;-' , /,- -i, ;:*>* •?'"%&#
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Gomo era de prever tem a experiência demonstrado
algumas imperfeições no actual Regulamento dos Correios#
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as^quacs- se tem ido corrigindo naquillo que depende
de providencias administrativas. Era sobre tu da sensível
o fundado clamor contra a demora da entrega da cor-
respondeneia na Administração do Correio da Corte, sem
que se pudesse ^om justiça imputar esta falta aos Em-
pregados, por ser .na verdade impossível, com o pessoal exis-
tente . e em tão acanhado espaço qual o que oecupava a Re-
partição, que se pudesse fazer com a desejada celeridade tão
extenso e complicado serviço, como o que demanda a
expedição mensal de 683 malas para diversos pontos,
e 41 remessa e entrega também mensal de 70 a 80.000
cartas, que devem todas ser conferidas e relacionadas
como o exigem os Arls. 93, 9A e ll/i do Regulamento.
A revogação destas disposições era, no sentir do Director
Geral o único remédio efficaz, e já assim opinava o
seu antecessor, parecendo a ambos que lie incompatível
com a pronta entrega e remessa da correspondência a
conferência, confecção de listas e relação nominal de
todas as cartas que se recebem ou expedem. Conven*
cido porém o Governo de que taes disposições muito
garantem a fiel entrega da correspondência, entendeo
que a outros meios, que não, á solicitada revogação
devia recorrer; .e expedio as providencias constantes do
Aviso de 15 dê Dezembro ultimo, que corre impresso.
Como delle vereis, ordenou-se que a Directoria passasse
a funcionar na mesma casa em que estivesse collócada
a Administração, mandando-se para esse fim augmentár
os commodos do edifício; dividio-se o pessoal &r Re*
partição em duas turmas, a huma das quaes ficou incum-
bidoo serviço da manhãs eá outra o da tarde; se*
parou-se o trabalho da importação do da exportação^}
elevou-se a dez o numero dos Addidos, por ser abso*
lutamente impossivel vencer de outro modo o trabalho;
fez-se hum razoável augmento no §alario dos Carteiros»
mandando despedir e substituir por pessoas mais idôneas
os que não forem rigorosamente pontüaes no cumprimento
de seus deveres; e derão-se outras providencias,com as

quaes se consegui» tornar mais pronto «regular o -serviço*

Além do exposto, organisou o Director Ge*al o
Regulamento interno do Correio da Corte; e submeta
tendo-o á approvâcão do Governo, julgou este-conw-
niente ouvir a Secção '<!o Conselho distado, dos Ne*
gocios do Império, e aguarda o seu parecer.

:'.;., '.;•;' ...-..""..¦.. ¦. . i '¦:¦...'. ¦ -.¦¦ ¦;*?*" . .
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v O pessoal das diversas Administrações, exceptuada
a admissão de 8 Addidos na da Corte, e a de 13 Es-
tafetas e Carteiros em diversas Províncias, he ainda o
constante do quadro annexo ao ultimo Relatório; e pc-
Io que respeita ás Agencias, existem em todo o Império
351 , tendo sido supprimidas 11, e creadas 17 nos luga-
res indicados na Relação respectiva.

A experiência tem confirmado quanto he vantajoso
que se faça por arrematação o serviço da conducção das
malas; e este methodo se tem preferido ao de adminis-
tração em todas as linhas, onde apparecem licitantes que
offereção condições razoáveis e sufficiente garantia.

Restabeleceo-se a antiga linha entre a Província do
Piauhy e a da Bahia; e crcarão-se mais duas, buma entre
esta ultima Província e a de Minas, e outra entre a de
S, Paulo e a de Mato Grosso.

Dos quadros annexos a este Relatório vereis que ren*
dimento tem produzido os Correios do Império desde o
anno de 1840, e a despeza feita em cada anno com o
seu expediente, fyem como a ditTerença entre a despeza de-
cretada, e a cffòctiva; e pelos mappas também annexos
calculareis o augmento que tem tido a importação e ex-
portação das cartas; sendo muito para notar que a Receita
ultimamente arrecadada esteja áquem desse augmento. Na
Administração da Corte, por exemplo, expedirão-se rio anno
de 1846 setecentas e setenta e sete mil cartas, e foi a
Receita de 80.436-^216, ao passo que sendo expedidas
durante o anno passado 849.464 cartas, a Receitr arre-
cadada chegou apenas a 76.652$>'722. Este desfalque de
renda encontra porém obvia explicação , não so na reducção
do porte dos periódicos, e das cartas conduzidas por corteió
de mar e terra r conforme o disposto no § 15 do Arfc 9-V
e Art. 19 da Lei N.° 396 de 2 de Setembro de 1846;
mas também e sobretudo na fraude com que se empregâo
selios já servidos ou inutilisados. Para evitar a continuação
deste abuso, a que mais propriamente caberia a qualifi*
íação de delicto, tem o Governo dado as seguintes pro-
videnciasr l.a reter no Correio todas as cartas, em qüe
forem empregados taes selios: 2.* fazer estampar os selios
em papel tão fino, que huma vez fixados difficilniente se
possão arrancar sem que se dilacèrem: 3.^ impor aos; con-
vencidos da fraude a pena estabelecida no Art, 134 do Re-

¦:--'v '-.•'.'.-
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gulamcnto para os que por fraude ou violência obtiverem
cartas, que lhes nao pertenção.

Por Decreto de 7 de Junho de 1847 se alterou a dis-
posição do Art. 43 do Regulamento, mandando expedir
por simples Portarias os Títulos de nomeação dos Agentes
c scjjs Ajudantes. Foi aconselhada esta medida pelas con-
veniencias do serviço que muitas vezes reclamão brevidade
cm taes despachos; accresccndo a isto a difficuldade de en-
contrar pessoas, que nas Agencias pouco rendosas se prestem
a servir, ou permaneção no emprego, o que torna em ex-
tremo amiudadas as nomeações c demissões. ? E aqui releva
indicar quanto importa que naquellas, cujo rendimento for
menor de 100ift) se possa marcar ao Agente huma grati-
fiçaçâo fixa, que não exceda de W$annuaes: sem esta
providencia jamais se conseguirá que sejão preenchidos todos
os lugares. A porcentagem estabelecida pelo Art. 48 do
Regulamento só pôde convir nas Agencias, que tenhão ren-
dimento superior ao indicado, nunca porém nas derôais; e
ainda para algumas daquellas, ter-se-ia o Governo visto em-
baraçado, se não fora o correctivo do Art. 49, de que se
tem servido para conservar aos Empregados a quem n 8o fora
ainda marcada a porcentagem, os mesmos vencimentos; que
percebião ao tempo em que foi promulgado o Regulamento:

Em virtude da autorisação éonferida ao Governo pelo
Art 16 da Let N.° 396 de 2 de Setembro de 1846, foi
renovado em 13 de Dezembro do a n no passado o contrato
com a Companhia dos Paquetes de Vapor, ampliàndo-se_o
numero das viagens para o Norte, a fim de que se facão
de 15 em 15 dias. Acaba env 1851 o prazo de duração
deste contracto, e a Companhia tem pontualmente satts-
feito a todas as obrigações, a que se compromettera, tor-
nando-se por isto, e pelos serviços que presta ao paiz%
digna> de toda a protecção.

¦«•ííVií •• '¦<¦

SAÚDE PUBLICA.

é Instituto Vaccinicocreado pelo Regulamento N.° 464
de 19 de Agosto de 1846 não se acha ainda completamente
montado, apezar das diligencias que para esse fim se tem
empregado^ Asdifficuldades quasi sempre TOseparaveis .das
novas fundações* tem sido aqui augmeutadas, jâ pela tatta
deremuneração pecuniária á m6r parte das í pessoas encar-
regadas da propagação da vaceina nas Províncias; ja pela
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repugnância dos povos do interior em se utilisarcm deste
preservativo; já finalmente pela prejudicialissima luta entre
Empregados Geraes, c Provinciaes, que nem sempre se
dão as mãos, como convinha, para fazerem de mutuo accordo
este serviço. .

Na Corte e seu Município tem o Regulamento tido in~
teira execução, c do respectivo mappa vereis o numero dos
vaccinados durante o anno passado ; he feito com regula-
ridade o trabalho da Junta Vaccinica; foi approvado pelo
Governo o Regulamento interno da mesma Junta; oecupa-se
actualmente o Inspector Geral de organisar as lnstrucçõcs,
pelas quaes devem reger-se os seus Commissarios; tem-se
periódica e regularmente remettido fluido vaccinico para
todas as Províncias; e os Vaccinadores supranumerarios fi-
zerão duas excursões ás Freguezias do Município da Corte,
que forao proveitosas; resentindo-sc o serviço tão somente
da falta de hum Amanuense, que coadjuve o Secretario da
Junta, e o substitua em seus legítimos impedimentos. Não
obstante a aptidão e zelo daquelle Empregado, tem a ex-
periencia demonstrado que não pôde elle só satisfazer a
todo o pesado expediente da Repartição, que cada dia mais
avulta na correspondência com o Governo, com os Com-
missarios de todas as Províncias, e com as Associações es-
irangeiras, além das actaâ dos trabalhos da Junta, redacção
de consultas, copias, e registro de todos esses diversos tra-
bâlhos. Convencido pois o Governo, da urgente necessidade
deste augmento de pessoal, passa a providenciar sobre a
admissão de hum Addido que coadjuve o Secretario; e es-
pera que esta medida mereça a vossa approvação.

Na§ Provincias, exceptuacla somente a do Espirito Santo;
estão nomeados e em effectivo exercício os Commissarios
Provinciaes! grande tem sido porém a difficuldade de se en*
contrar nos Municípios e Parochias quem se encarregue da
vaccinação, sem que por este trabalho perceba vencimento
algum ; entretanto-achão-se jánomeados 239 Commissarios
Municipaes e Parochiaes nas Provincias da Bahia, Ceará,
Rio Grande do Sul, Santa Catharina, S. Paulo, Rio de
Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas. Ha
emv algumas Provincias Conselhos de Sal ubr idade, areados
por Aeto Legislativo Provincial, a <mjo ^
propagação da vaccina; e bem assim Médicos eCirürgiões
estipendiados pelos Cofres Provinciaes para desempenharem
este serviço ;jmas queixao-se alguns Commissarios Prbvia-
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ciaes da falia de coadjuvação e mesmo reluctancia tia parle
dü tacs Empregados em lhes ministrarem cscelarecimentos
e informações. Para obviar a tão grande inconveniente,
passa o Governo a dar instrucções aos Presidentes de todas
as Províncias, para que tornem a conservação de semelhantes
Empregados dependente da condição de servirem conjuneta-
mente o cargo de Commissario Municipal ou Parochial, e
submetterem-so á jurisdicção das Autoridades Superiores do
Instituto Vaccinico Geral. Nem com outras vistas se estatuio
no Regulamento do Instituto Vaccinico que fossem preferi-
dos para os lugares de Commis«arios quer Provinciaes, quer
Municipaesou Parochiaes os Médicos eCirurgiões, que elle-
ctivamente se achassem incumbidos da propagação da vaccina
nas Províncias. Removida a ponderada diííiculdade, e auto-
risada a creação de hum Secretario para os Commissarios
das Capitães das Províncias mais populosas, o que se conr
seguirá mediante huma módica gratificação, acredita o Go-
verno que então se tornará uniforme e regular o serviço
do Instituto Vaccinico, sendo seus benefícios effectivamente
sentidos em todos os pontos do Império. ^

Passando a tratar da Inspecção de Saúde do porto
desta Cidade cumpre-me trazer ao vosso conhecimento,

que cada dia se tornão mais necessárias as providencias ín-
dicadas no antecedente Relatório, sobretudo a da creação
de hum Lazareto. ^ ¦-¦¦-.:^::, ^^ r ,..,^ -¦- %

Informado o Governo pelo Juiz de Paz da Freguezia
de Campo Grande, do Município da Corte, de grassar alh
huma febre com caracter pernicioso , que tinlw ja feitojd-

gumas victimas, mandou em sóceorro dos habitantes da-

quelle lugar hum Medico, acompanhado de hum Botica-
rio, e dos precisos medicamentos. Do Relatório^apresen-
tado -por aqueile Medico, depois de desempenhada a sua

commissão, vio o Governo -que a enfermidade nao pas-
sava de febres intermittentes, que só se tornavao morU-

feras pela falta de recursos medicinaes. Forão tratados dU5

doentes, dos quaes,succumbírâo 9, ficando todos os outros

completamente restabelecidos. :
Pelo que respeita ás Províncias continuarão a grassar

na do Pará as febres intermittentes não só nos Municípios
do Macapá e Santarém, como na Capital;j mesmo Pm®
affligio por algum tempo a Província do Piauny, e aes-

graçadamente ceifou alli muitas vidas^ . . ;
Ma Província do Espirito Santo, ria da Bahia, o

';'y:-.:ft:i-.í.v..' -¦¦;*-'
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mesmo nesta Corte maniíestou-sc a epedemia das bexigas,
e* como sempre atirou á sepultura muitas victimas. .<

v Participando o Presidente da Província de Sergipe que
erão alli empregadas com vantagem no tratamento das pa-
ralysias symptomatieas as folhas do vegetal denominado —
Pitomba — remetteo o Governo á Imperial Academia de
Medicina huma porção de folhas daquello vegetal, a fim
de que procedendo aos necessários exames, e experiências,
consultasse sobre a sua efiicacia na cura da referida en-
fermidade. ¦ **.;.»"

,w ¦ .
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Graças á Divina Providencia achão-sc inteiramente desas-
sombradas do flagello da secca as Províncias do Ceará, Rio
Grande do Norte e Parahiba , havendo nellas tal abundância
de mantimentos, que erão jâ desnecessárias nas duas pri-
meiras, as ultimas remessas com que forão soecorridas. Não

- pode ainda o Governo apresentar-vos, como desejara a conta
liquidada das despezas com os soecorros ministrados ás men-
cionadas Províncias, por depender essa liquidação das con-
tas de cada huma dellas, não as ter ainda prestado a do
Rio Grande do Norte, e deverem reformar-se as que vierão
do Ceará e Parabiba. Passão pois a expedir-se as mais ter-
minantes ordens aos respectivos Presidentes, para que quanto
antes se ultimem taes contas, cuja liquidação vos será pre-
sente logo que se conclua. HVjíi." .

"s?'/i f '.. *i $&m 'y?A'i'.j

ESTABELECIMENTOS DE CARIDADE.
mp

A receita ordinária e extraordinária do Hospital da Santa
Casa da Misericórdia desta Cidade no período decorrido do
Í.° de Junho de 1846 a 31 de Maio de 1847 , foi de
Rs. 245.217Í2>519 , sendo a sua despeza tanto ordinária
como extraordinária no mesmo período de Rs. 236.841$ 531*
incluida a de Rs. 123vl 19$>680 com as obras do novo Hos-
pitai, importantes até o ultimo de Maio próximo passado
na avultada somma de Rs. 423.420&905. Tratarãor-se neste
Estabelecimento durante o referido anno 5.527 enfermos^
dos quaes sahírão curados 3.697 , fallecérão 1.178, e ficarão
ep curativo 385. .; • ?i^#' ; feSá? • -% \--:\

Na Administração dos Expostos da mesma Santa Casa >
foi a receita de Rs. 62.696$S16, e a despeza de Rs.
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41.641^111. Entrarão na Casa da Boda do 1." do Julho
de 1846 a 30 de Junho de 1847, 687 expostos, compre-
hendidos 85 do anno anterior: sahírao 228 , fallecérão360,
e ficarão na casa 91. O numero dos que sè crião exter-
namente, menores de 8 annos, sobe a 467.

Pelo que pertence ao Recolhimento das Orphãs, foi
a sua receita de Rs. 33.813^)142, e a despeza de Rs.
28.766^698. Casarão 2 orphãs e 3 expostas; sahirão
2 orphãs para casa de seus parentes, o 3 expostas para
a Casa da Roda ; falleceo huma orphã aggregada; e passarão
2 para a classe de aggregadas; existindo actualmente no
Estabelecimento 46 orphãs, 10 aggregadas, 21 expostas,
o 2 porcionistas.

A receita do Hospicio de Pedro Segundo, andou em
Rs. 226.107^514, e a sua despeza em Rs. 117 566#685.
Tinha-se despendido no edifício da Praia Vermelha até 30
de Junho do anno passado a quantia de Rs. 231.078^409;
e existem nas duas casas que provisoriamente servem de
asylo aos alienados, 15 homens, e 21 mulheres.
- A Imperial Sociedade Amante da Instrucção f fundada
nesta Corte em 1829, continua a manter a expensas suas,
além de hum Collegio, onde se educão 10 orphãs, huma Es-
ccila de primeiras letras pára meninos pobres, freqüentada
actualmente por 125 alumnos, e 3 de meninas frequeMadas
por 102 alumnas; sendo os mais necessitados vestidos, cal-
çados, e curados quando enfermos a custa da Sociedádá ^'

Rem poucas são as informações que posso dàr-Vos sobre
os Estabelecimentos de Caridade existentes nas Províncias.

No Hospital de Caridade da Capital da Província de
S. Pedro forão tratados no semestre de Janeiro a Junho
de 1847, 22ír enfermos, dos quaes fallecérão 27; è no da
Cidade do Rio Grande tratárão-se no mesmos semestre 326,
dos quaes sàhtrão curados 233, e fallecérão 35v
í No Hospital de Caridade da Capita! da Província de
Piauhy entrarão de Julho de 1846 a Julho de 1847, 370
enfermos, dos quaes só falletêrao 9^ w'^0.:^0m
* De 344 doentes recolhidos á Enfermaria de Caridade
da Capital da Província do Ceará desde 12 de Maio de 1846
até 31 de Maio de 1847, curarão-se 277, morrerão 48,
e ficarão em curativo 22, ^f

No Hospital de S. Pedro de;Alcantara da Província de
Govaz, entíâFão do 1/ de Abril de 1846 ao ultimo de
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Março de 1847, SI enfermos, dos quaes sahírâo curados
27, faNecerão 14, e ficarão em curativo 10; ,

No Hospital de Caridade da Província do Espirito Santo,
forão tratados durante o anno de 1846, 165 doentes, dos
quaes sahirão curados 144, e morrerão 10.

t '

OBRAS PUBLICAS,
r*

1 
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. Pela Inspecção Geral das Obras Publicas fizerão-sc durante
o anno próximo passado os seguintes trabalhos: concluio-se
o encanamento do chafariz do cães da Gloria; terminou-se
a obra do que outr'ora se denominava do Lagarto; assentou-se
nuva cantaria efizerãorse outros reparos no do largo do
Paço; reedificou-se o da rua de Matacavallos; concluio-se
a muralha que sustenta o encanamento do de Catumby;
çoneertarão-se o aquedueto e arcos da Carioca, ficando con*
cluidas as muralhas de segurança, a coberta de capellodo
aquedueto e as mais^bras accessorias; apearão-se por ameçar
ruína todas as pilastras de adorno do chafariz do Campo;
ç reparou-se a parte interna do mesmo chafariz > toda a
calçada c a valia de esgoto: repararão-se igualmente o chafariz
das Marrecas, a caixa alimentadora do chafariz de Santa
Rita, o chafariz da Barreira, a fonte da Gloria ** o chafariz
da praça do.mesmo nome, o encanamento do chafariz de
Matacavallos, o do Silvestre , o de S. Christoyão , _e o
terrapleno da varanda do Passeio Publico: continuarãõ-se
as obras do antigo encanamento de Maraca«âj augmen-
tando-se as bordaduras na extensão de 1.070 palmos de
cada lado com seis de altura: deo-se começo ao chafariz
do Rocio Pequeno: tiverão regular andamento as obras do
encanamento das Paineiras, tanto pelo que respeita ao re-
servatorio de purificação das águas , que correm, a céo
aberto por huma extensão de 1,435 braçasi como no que
toca ao próprio encanamento: (izerão-se 36,427 palmos
cúbicos de maçame de pedra e cal nas obras das caixas ou
reservatórios do aquedueto da Carioca, assentandorse dez
tubos de ferro para esgoto dos mesmos reservatórios: ter-
minou-se na obra do chafariz de Bemfica hum grande reser-
vatorio e huma caixa de çecepção, fizerão-se 28.599 palmos
cúbicos de escavação para o leito dos tubos, e levantarão-se
os alicerces para o chafariz; sobrestandp-se na sua conti-
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nuaçSo por faltarem no mercado tubos da dimensão ncces-
saria para o encanamento : construio-se na Fortaleza de
Willegaignon hum telheiro para os escaleres da Visita da
Saudo: desobstruio-se huma grande parte da valia, que dâ
esgoto ás águas da Capella Imperial e Ucharia : finalmente
estac quasi coucluidas no novo encanamento de Maracanã
as três caixas de purificação, a de recepção das águas do
Rio S. João , e o assude de recepção das do Rio Maracanã,
bem como todo o alicerce e maçame sobre que se está assen~
tando o duplo encanamento , que communica estas três
obras.

Os trabalhos florestaes geodesicoa, também á cargo da
Inspecçâo das Obras Publicas, forão continuados tanto quanto
o permittio a pequena somma de 1.764^35790 rs. com elles
despendidos em todo o anno findo. Pelos mappas respectivos
fareis idéia do estado desses trabalhos, dos quaes resultou
jâ hurív augmento nas águas da Carioca de 744 barris,
como o demonstrão os mappas hydrostatistieos competentes
comparados com os que se achão ânnexos ao antece*
dente Relatório. Insignificante he de certo este augmento;
mas se attenderdès a que por ora só em \mm dos lados
das nascentes do Rio Carioca se tem estirpado as plantai
parasitas , e renovado o arvoredo por meio do trabalho flores-
tal, convireis em que muito maior será o augmento á
medida que for progredindo o trabalho ; além do qtte,
bastara íqtiepoF esse meio se puzesse termo á sensível di*
mínuiçSo das águas que abastecem os chafarizes da Cidade;
jâ reduzidas talvez a hum terço do que efão em outros
tempos, para que este? objêcto se tornasse digno da mais
seria afetenção* --n? w^l^-vVÉfr *. *;v: <<¦.*;i >*¦ 

j~y*--*
A escassei da eonsignaçâo para as diversas obras qu9

ficão mencionadas, fez côm que se não desse maior desen*
volvimento a algumas dellas, que aliás sobremodo o rec)a*
mavâo r sobresahindo entre todas a do nove encanamento
do Maracanã. Sem que esta obra se conclua não poderão
inteiramente dissifár-se os receios de que a numé!©saj e
sempre crescente população da Gidade se veja de novo exposta
aí? flagello ^da carestia e falta d^aguar qoe por mais de
huma vez tem sentido; as nascentes das PainOiras não slo

jâ' susceptíveis de augmento\ algum; o Bio Carioca, depoiá
do aproveitamento da fonte da Fo|tuna ^ nlo ihdtóa tamb^í
a menor probabilidade de augmento % â não ser § produzido
pela estirpação das parasitas na soa margem meridional 1

í";
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quando a esse lado chegar o trabalho florestal ; os duus
confluontes do aqueducto da Carioca denominados —Silvestre
e Lagoinha—não são também susceptíveis de augmento ;
e de tudo isto resulta a urgente necessidade de recorrer a
outros meios.
$ He verdade que durante a intensa e aturada soca,
que acaba de experimentar-se, não foi mister tomo em
1843 mandar vir água da Jurujuba e até de Macacú paraN supprir a falta delia na Cidade, mas nem por isso deixa-
rão as classes mais necessitadas, que infelizmente são sempre
as que mais soífrèm e as que por tanto mais carecem de
desvelada protecção, de resentir-se da difliçuldade, que a
affluencia de concurrentes á água da Carioca oppunha á
sua acquisição; não porque fosse sensível a diminuição
delia no rio do mesmo nome, onde nunca se encontrou
maior dífferença que a de meia linha, ainda nos dias
da mais abrasadora calma; não porque faltasse da parte
da Inspecção das Obras Publicas a mais activa e constante
vigilância em que fosse com igualdade distribuída e se não
esperdiçasse huma só gota; mas sim porque a população
he talvez hoje dez vezes maior do que na época em que
foi construído aqüelle aqueducto; mas sim porque du-
rante à seca faltão inteiramente os recursos, que nas
outras quadras do anno offereceni as pequenas fontes e poços
particulares; e daqui vem que cresça a necessidade do dis-
pendiò tanto na Cidade, como nos seus arrabaldes; tanto
para saciar a sede como para todos os outros misteres da
vida. ¦/¦' ¦ _::i 

'••'*¦•'" *- '":*9 ,/;;
• Estas considerações vos farão vivamente sentir quanto

importa se não poupe meio algum para aproveitar o maior
numero de mananciaes; e como dentre todos nenhum ha
mais abundante que o do rio Maracanã, nenhuma obra
reputo mais urgente que a da prompta canalisação de suas
águas. Para áccelerar o seu andamento e conclusão | o
meio que me parece mais apropriado, conveniente e ecõr
nomico^ he o de contratal-a com qualquer Companhia óu
Associação, que se queira encarregar desta empreza; e se
assim também o entenderdes; espera o Governo que para
isso o habiliteis desde já com a autorisação e fundos necesr
saríosV Tanto mais convirà lançar mãódesta medida, quanto
hes certo que não será então a obra retardada pór ^falta
dós tubos para 0 encanamento, dós qUaes se receberão ;)à
1.050 por conta dos três mil contratados com a Fabrica

¦ ¦ ¦¦' 
¦¦''" 
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de Ferro da Ponta d'Aréa; e para que tcnba o Governo
dados seguros sobre que possa calcular a despeza com o as-
scntamento dos ditos tubos, mandou proceder pela Ins-
pccção das ^Obras Publicas ao assentamento de cem braças
em' hum só vehiculo. A despeza com esta porção do
encanamento o habilitará para poder contractar a parte
restante de maneira vantajosa aos interesses da Fazenda Pu-*
blica.

Até aqui tenho exposto a conveniência de canalisar
quanto antes as águas do Maracanã; resta fallar-vos da sua
distribuição na Cidade. As águas deste encanamento serão
conduzidas até a grande caixa de recepção do Chafariz de
Catumby, donde serão distribuídas para os demais actual-
mente abastecidos da mesma água, que alimenta aquelle,
e deste modo haverá grande abundância em todos os Cha-
farizes existentes; mas ainda assim he preciso confessar

que o seu pequeno numero e a distancia que entre si

guardão, não estão em relação com as necessidades, e
sobretudo com a commodidade da numerosa população
da Cidade. Ramificar a água deste encanamento, leval-a
â esquina de todas as ruas e a diversos pontos do litoral,
he sem duvida o meio único de obter esta dupla vantagem.
Obra tão importante demanda porém o emprego de huma
somma excedente a quatrocentos contos de réis, comove-
reis do Projecto, Planta e Orçamentos que vos serão aprè^
sentados; e em lodo caso não convirá que seja feita pOF
administração , mas sim por empreza.

Concluída esta obra poderá afoitamente affirmar-se que
nunca mais ficará,a população.da Cidade exposta ás con-
tingencias da sêcea; mas nem por isso convém desprezar
outros recursos, porque não he só a população da Cidade

que soffre em taes occasiões; soflreih igualmente as em^
barcações, que em numero tão avultado existem sempre
ancoradas na extensa bahia desta Capital, e soffrem os seus
arrabaldes, sobretudo os de S. ChHstovão , Imperial lia-
lacio da Roavista, Pedregulho, Estrada do Engenho ;Novo
e Remlica, onde não ha huma só gota d'água potável,
Para abastecer todos estes lugares nada mais se prepiga-do
que levar a efifeitoo prejecto de canalisação das aguardo
Andarahy Grande, que o anno passado vos foi remettido

pela Repartição a meu cargo. Está orçada esta obra em
Rs. 94. 962#>480% e nãe poderá começar-se sem que o

X.

1
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Governo seja autorisado a despender desde logo melado desta
somma.

m Pelo que respeita âo supprimento d'aguada âsembar-
cações, j& no antecedente Relatório fostes informados das
diligencias, que se tinhão empregado para a desapropriação
das duas principaes nascentes daJurujuba, tendo agora do
acòrescentar às informações então ministradas que o pro-
cesso tem estado paralysado pelo fellecimento dos proprie-»
tarios dos prédios, onde existem as nascentes. A natu-
reza destas obras, e o objecto a que são dedicadas recla-
mão. a vossa attenção: trata-se do acudir a huma das mais
instantes necessidados da vida, de remediar hum mal que
chega a todos; para conseguil-o, conta pois o Governo
com a mais decidida o eflicaz «oadjuvação da vossa parte.

Não terminarei este artigo, sem que reproduza as ob-
servações que vos tem sido feitas nos precedentes Relato-
rios sobre a conveniência de proceder quanto antes à des-
apropriação tanto dos terrenos adjacentes ás cabeceiras do
rio Maracanã e seus conflluentes, como dos que são in-
dispensáveis para suster o peso do aquedueto da Carioca,
Pelo que toca a estes últimos, já no Orçamento que pende
de discussão nõ Senado se achão consignados os fundos ne-
cessados, mas pelo que pertence aos primeiros nada ainda
haveis deliberado, entretanto que sua desapropriação não
he menos urgente, O phenomeno da crescente diminuição
das águas da Corioca desde que suas matas se forão de-
vastando, deve premunir-nos contra igual acontecimento
nas do Maracanã. As terras que bordão a principal nas-
«ente deste rio estão ainda , no alto üa Serra, cobertas de
inato virgem, e sua desapropriação na actualidade não eus-
tàrá mais do que o preço das ifiaesmas terras; hum pouco
mais tarde temo elías maior valor, e descortinados seus
inatos terão sensivelmente diminuído as águas; para pôr
termo ao sèu decrescimento haverá de recorrer-se ao meio,
qiie t*ra se emprega nos terrenos por onde corre o rio Ca-
riocá, e assifti se farão grandes despejas para tarde atalhar
hum mal preíristo, que desde já p^de evitar-se com muito
tóenor dispendio etouito maior proveito. Crescida he na
verdade a somma eta que a Inspecção das Obras Publicas
oíça a desapropriação destas terras,r attentas as èemfeitG-
fias >que n ei Ias ha; mas bem pode suavisaiHse esta des-
feza por meio de huma Consignação anaraal nunca menov
dé trinta contos, que se irão empregando na desapropriação
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gradual f dando-se sempre a preferencia á daquellas tenras,

que cstejão ainda cobertas de mato. Para que possaes#*
liberar com pleno conhecimento de causa sobre esta me-
dida, que reputo o complemento de todas as outras que
íicão apontadas, ser-vos-ha presente o Relatório, mappa,
explicação geodesica, e mais esclarecimentos fornecidos pela
Inspeçção Geral das Obras Publicas a respeito do precinto
c valor dos terrenos, que cumpre desapropriar.

Das obras a cargo da Ilím." Câmara Municipal íize-
rão-se as seguintes: calçarão-se 16 ruas da Cidade, e con--
tinúa o calçamento de nove, incluído o da rua do Ouvidor,
onde se ensaia hum novo systema de calçadas: aterrarão-se
diversas ruas e estradas dos arrabaldes.; deo-se começo ao
rebaixamento da rua do Sacco do Alferes; continuou-se o
«Jesmoranamento da rua do Senado, e concluio-se o da subida
do Barro Vermelho: reparárão-se diversas vallas, e couti-
nuou-se o concerto e coberta da que passa ao lado do Passeio
Publico: construirão-se as pontes do Macaco e Rio Branco
na Freguezia da Alagoa , a da Paciência na estrada de S,
Cruz, huma de alvenaria na rua do Bio Comprido., e outra
na da Boa Vista; concluio-se metade da do caminho de S,.
Chistovão em frente da rua de D. Januaria; augmentou-se
alargura dado Engenho Velho, e concerta rão-se as de Mar
racanã , Caminho do Macaco, S. Christovão, e Viegas, bem
como os Pontilhões do Catumby í e Mangue da Cidade Novai:
fizerão-se varias sargetas calçadas para facditar o esgoto das
águas, em Maruhy, Bemfica, Pedregulbo, Cancella de iv

Christovão, Rio Comprido, e Praça da Marinha,? concerr
târâo-se os Cães da Imperatriz, Prainba e Praia dos Mi-
neiros, fez-se huma rampa no Beco da Ordem, e^augmen-
tou-se em comprimento e largura o Cães de S. í^hristovao

junto á Igraa: construto-se numa boa muralha com par
rapeito no Cosme Velbo, o outra no Areai das LarangeujaSí
concertou^ a do Rio das Caboclas e o parapêito do a^r-
rado>; deo-se principio a huma muralha na Praia de m-
taíbgo entreo Caminho Velho e o novo; e começou-se ouga
no Caminho das Larangeiras4 eneetárão-sefinalmente ostra-

Mhes do Cáes do Largo do P*Ç<>í e toerão MjrtM* an-
damento as obras do novo Matadouro na estrada de b. Uins-
*°Va°^ito 

que por feto de informações não i»***»
Io amplos esclarecimentos*^
Publicas Çeraes em andamento, on^as qrçe mais p recisem

¦
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emprchcnderse cm cada Província. Limitando-me pois a
twtar daqucllas sobre que existem informações, tenho de
trazer ao vosso conhecimento que os trabalhos da estrada
entre o Município da Corte e a Província de S. Paulo estão
de todo concluídos, e comprehendem huma extensão do
duas léguas, desde o Portão do Curral falso até á Ponte
de Itaguahy , que foi reconstruída, sendo também comple-
tamente reparadas as de Guandu, ltú, S. Francisco, e os
três Pontilhões de S. Agostinho: a direcção destas obras
tinha sido confiada ao Brigadeiro Gonrado Jacob de Nie-
meyer; e tendo sido orçadas em 32.000$), apenas excederão
o orçamento cm 292$>5f>6.

No ultimo Relatório se vos disse que o Governo tinha
feito partir para a Província da Bahia hum Engenheiro de
reconhecida aptidão com a especial missão de organisar
o plano das obras, que demanda a segurança da montanha
sobranceira á Cidade baixa: pela planta, plano, e orça-
mento, que ora vos são remettidos. pelo Ministério a meu
cargo , vereis que se achão orçadas aquellas obras em
142.112$); e delibérareis sobre os meios de se poderem
levar a efleito. ^ f

Na Província do Rio Grande do Norte deo-se impulso
á abertura da sua estrada para à Província da Parahiba ;
sendo para este fim organisada por ordem do Governo
huma Companhia, que chegou a ter 298 trabalhadores,
todos tirados d'entre as pessoas, que em conseqüência da
seca se achavão reduzidas á ultima extremidade por ab-
goluta falta de meios, e mesmo de trabalho em que pu-
dessem grangeal-os. Em fins de Agosto do anno passado par-
ticipou o Presidente da Província que a dita estrada se
achava dosobstruida e limpa na extensão de três legoas ;
que se tinhão completamente arrasado 17 morros de arêa*
(nrja altura impedia o transito ; e que arrasados mais cinco,
lio q ue então se trabalhava, facilmente , & com presteza
ficaria concluida a obra. Tendo felizmente cessado os mo*-
tivos por que fora organisada áquelIa Companhia > foi ella
dissolvida em Outubro ultimo; e desde então só se occupãó
no serviço da estrada os trabalhadores indispensáveis ao seu
regular andamento.

Na Província de Santa Catharina vão progredindo és
trabalhos da estrada do litoral í beni cornos os da que
cojnmuniça a mesma Provin^^
qüe passando pelo Municipio de liáges se dirige â de

<
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S. Pedro, e da que communica esta ultima com a de S.
Paulo, passando por aquelle Município ; tendo para estas
obras sido consignada a quantia de vinte contos de réis,

que he justamente a que o Presidente da Província in-
formou poder com ellas dispender-se durante o corrente
exercício. *

O Presidente da Província de S.Paulo foi habilitado
com os fundos necessários para o melhoramento da estrada,

que communica aquella Província com a de Santa Catha-
rina desde aFreguezia de S. José até a Cachoeira Grande;
e segundo participa o mesmo Presidente acha-se encarre-

gado da direcção desta obra o Cidadão Manoel Gonçalves
de Moura. ;; .

O Major do Imperial Corpo de Engenheiros Henrique
de Beaurepaire Rohan , incumbido, como saneis ,, da im-

portante commissão de determinar a mais curta e conve*
niente direcção de huma estrada, que partindo de Gua-
rapuava, na Província de S. Paulo , se dirija á margem
esquerda do Paraná, e de verificar se o no Iguassú he
navegável até á sua confluência com o mesmo Paraná, so
no dia 6 de Janeiro do corrente anno pôde emprehender
a sua marcha da Cidade de S.Paulo para Guarapuava; sem

que se pudesse em mais curto espaçoorganisar a-expedição
que o acompanha, e providenciar sobre os muitos e va-
riados objectos, que se tornavão indispensáveis para o bom
êxito da sua commissão. #

Terminou-se o trabalho de exploração e reconheci-
mento acerca da direcção que convém dar à parte restante
da nova estrada, de S. Paulo para Mato Grosso ^segundo
o roteiro apresentado pelo Engenheiro incumbido deste tra-
balho, e as informações ministradas pelo Presidente da
Província, deverá a nova estrada ser dirigida deporto do
Taboado no barranco do Paraná, onde termina aparte ja
aberta , pela Freguezia de Santa Anna do^Paranahiba ,^e
dahi pela primeira já trilhada picada até as cabeçmrasjo
rio Sueuriú, confluente do Paraná; sendo a 

frfrdeste
ponto que o Engenheiro procurou o ^s^urto ^ra«^
W espigão y <^e divide as águas do rio^aregu^e^

guaya /l affirma elle que a picada agora aberta pode ^amda
fer^ectificadademodo que encontre o 

^nbo ^^
ainda a menor distancia de Cuyabâi passando ^W™^
terras lirmes, águas correntes a pequenos intervallos,^ns
encostos¦¦» pastagens para os animaes. A picada ora aberta,

¦
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em relação & antiga , chamada dos Pantanaes, que só he
transitavel durante a soca, apresenta huma diminuição de
20 a 30 legoas na distancia de Santa Anna do Paranahiba
ã Capital da Província de Mato Grosso; mas diz o Enge-
nheiro que por causa da escabrosidade e accidentes do ter-
reno, exigirá a nova estrada em alguns lugares muito tia-
balho e sacrifícios para se tofnar commoda; orçando toda
a sua despeza em oito contos de réis.

Ao passo que se executa vão estes trabalhos na Pro-
vincia de Mato Grosso» outros não menos importantes se
emprehendião na de S. Paulo, ambos com o fim de fa-
cilitar os meios de communicação entre as duas Províncias;
Refiro-me aos trabalhos do Barão de Antonina, que
continuando a prestar úteis serviços á Comarca de Cori-
tiba , deo parte ao Governo dadirecção que descobrira para
a abertura de huma estrada, que communique aquella
Comarca com a Província de Mato Grosso. Do porto de
Antonina.para a Villa de Castro, pela estrada actual que
passa por Coritiba ha a distancia de mais de 40 léguas;
hum atalho porém ultimamente reconhecido reduz essa ex-
tensão a 26 léguas, o que he fácil de comprehender pela
simples inspecçaò de qualquer mappa da Província de Si
Paulo, onde se vera que a estrada actual fôrma os dous
lados de hum triângulo^ de que a nova vereda he o ter-
ceiro. Da Villa de Castro seguirá a estrada pêlos campos
da Fortaleza e Campinas de S. Jeronimo até a confluência
dó Ribeirão das Congonhas eni o rio Tibagi, na total
distancia de 40 léguas: desta confluência com a navega-
ção de 5 léguas se desce ao Paranapanema, ó com mais
24 ao grande Paraná: da confluência do Paraná mediante
curta navegação pôde subisse á boca do Rio Pardo, e
posteriormente pelo Anhanduy-guassú ir varar ao Rio Mon-
dego, pois que tal derrota já se acha descoberta e reco*
nhecida* dertiandándo somente alguns auxílios, para que
seja em ttido preferiveí á de Camapuàm v que proseguindo
pelo Rio Pardo fica igualmente facilitada. Em vez porém
de ir procurar o Rfe Pardo, os exploradores expedidos
pelo Barão de Antonina descerão o Paraná, entrarão pelo
Ayvenheyma, e subindo por elle, Brilhante í Dourados e
Santa Maria, desembarcarão n 'huris campos, d-onde varír-
rão fará o Rio Mondego e^Prfesidio de Bfiranda da Pro-
vincia de Mtato G rosso ^ conta ndo som en te a distan cia de
40 léguas. Do porto aberto neste ultitno rio ha navegação

¦'.¦'¦¦; ¦'?¦¦
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franca por elle abaixo não só até o dilo Presidio, mas
também até o rio Paraguay, d'onde se sobe, como sabeis

para Cuyabá, ou desce-se para Assumpcão; havendo além
disto facilidade de transito por bellas campanhas tanto para
aquelle Presidio como para a Cidade de Cuyabá.

Aberta huma tal estrada terião melhor via de trans-

porte as munições e petrechos de guerra para a impor-
tante Província de Mato Grosso, e sobretudo para a fron-
teira do Raixo Paraguay; poríamos em mais abreviado
contado mútuos auxílios entre a Comarca de Coritiba e
aquella fronteira, e obteríamos facilidade em catechisar
os Indígenas que habitão esses sertões, e em aproveitar
excellentes terras e férteis campinas. Pelo lado do com-
mercio permutariamos a difficil e perigosa navegação do
Tietê, entrecortada de numerosas cachoeiras por outra in-
comparável mente melhor, que iria abastecer a colonisação
nacional composta de Paulistas e Mineiros, que rápida-
mente povoarião os campos de Anhanduy e os adjacentes
do P*araná em quasi toda a sua face oriental ou margem
direita. A

Referem os exploradores ler descoberto em seu tran-
sito no varadouro entre o Àyvenheyma e Mondego vesti-
gios da antiga Cidade de Xerez, e fazem também notar
que daquelle varadouro ha caminbo por terra para o rio
Apa, e território do Paraguay, para onde poderá ramifi-
car-se communicação commercial.

Hum pouco mais tarde poderá ser communicada esta
estrada com a que foi abrir o Major Rohari, e d'ahi com
as Missões do Rio Grande de S. Pedro do Sul; e assim
se vadearâ o immenso e fértil sertão do Paraná, e dos seus
ricos tributários Paranapanema, Ibai, Pequiri e Iguassú;
abreviando o futuro, que tem de aproveitar as bellas e
excellentes terras do Paraná, e sua navegação superior e
ioferior até os mercados do Prata.

Olvidava-me de communicar-vos que o Presidente da
Província de Mato Grosso deo parte da chegada, dos ex-

ploradores enviados pelo Barão de Antonina na Povoaçao
de Albuquerque, de cujo Commandante recebera elle esse
aviso. : -"¦¦¦í-"'".. . \ • A'

A despeza com a abertura desta estrada he orçada

pelo referido Barão em 20.000$).
Taes são Augustos e Digníssimos Senhores Represen-

tantes da Nação os objectos, que entendi dever submetter
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à vossa illustrada consideração: reconheço a imperfeição do
trabalho, mas diflicil he, se não impossível, que com os
poucos elementos de que pôde dispor o Governo para a
confecção de trabalhos desta ordem possão elles ser per-
feitos e completos. Entretanto para preencher qualquer
lacuna me achareis sempre prompto a ministrar-vos os es-
clarecimentos que exigirdes.

Palácio do Rio de Janeiro em de Maio de 1848.

YÍÁconde de jKacam.
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos do Collegio Pedro Segundo, no anno lectivo de 1847-
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ANNOS DE ENSINO , E ANNOS A QÜE PERTENCEM OS ALUMNOS.

1.°
ANNO.

2.°
ANNO.

Mtricnlarão-se —... • •.• • • • • • *• 2*' 2 %*^Í SPlenamente.¦¦*• -. „.... 4Borao approvados Jsimplesmente......... 8
Forão reprovados.............. •¦ 3
Não se examinarão. ..........  3
Retirarão-se do Collegio - • • • 3
Forão premiados.»....- 3
Ti verão menção honrosa. ..*..-. — .•••
Tomarão gráo de Bacharel em Letras

b

•>l
R

iiS

3.°
ANNO.

4.°
ANNO.

«o

si
«5J

i I

12 21
1 I 15

131 21

o
RS

H
.feí

«o

i

5.°
ANNO.

6.°
ANNO.

3
2
2
4

6

• • •»
1
2

6
7

*•...
• a .

2
1

21
10

8

11
2
8

27
15
11

51 ¦
i ....

o . • . .
o !• • • .

I

1
3
1

9
5
2

«o
O

«o

H

«o

3

O

16
12
4

19
44

3

2

2
1
2

1
1
2
1

8
5
2

7
5
2

7.°
AxNNO.

A) 3

1
2
1

4
4

1
2

1
2
4

4
4

2
1
4

NATURALIDADE DOS ESTUDANTES.*- ~~ :—:—^~ i í ~s~i i \ a nr\
3 . tt *— '-.. iS' rt g

rt- «a '«CS *£ "-S .£* ^

~ I rL !S *» 2,2 §L S, *« "3 -Q
efiSvJ W »¦• S, fe co co I co | SS | >J |

122 1 ! 12 1 4 6 1 2* 6 32 2
61 J 5 13 6 ...... 2 4 18 2
43 1|  l ....... 1 11, 1

... •.....»•-••••... «^ ......, ...». J...... ....... ............ »
] | l ......L.. 1

...... '.. I.. __ 1 1
12 I 3  4
10 | 1  1  2  4

-¦ .* ......|......  1.  l|  2

SOMMA DOS
ALüMNOS

POR
CLASSES.

<i>

«o

118
65
39

3
5
6

14
11
4

75
37
25
2
4
7
7
8
4

TOTAL. I

il I

193 (a) Il02 (b) i
&7 (c) 15 W I

^ (c) I13 (u I
21 (g) I
J9 (") I8 (U I
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Quadro Estatístico do resultado dos trabalhos do anm lectivo da Aula do Commercio da C*rte em 1847

IANNOS. 

11 |
-,^_ ,— I T0TAL. OBSERVAÇÕES. I

18 9*7 ¦ 4 ^ (&\ I

6 9 ¦ 15 (c) 1
I I

VH  __________________________________________________i^_pÈ___t_________*tt____^ !¦

1 NATURALIDADE DOS ESTUDANTES. I
BB ^^mí——ímw———————^B

v^-^vv*.^?'' ..'¦¦•"-.'¦¦'.-.¦' ¦„ ¦"¦ ¦' jBfcyí*. ¦ *" ¦ . ^- i58h*>. .j*1 — ".-'-¦• ¦¦¦^*'* -. ¦ ¦'¦''• '¦**"¦¦¦' ¦" j; --?r^ * -*¦ ¦' \' i ¦'-'*

«**- j1- i. _ .r:. /-;¦ fV"* ¦¦** .,¦'.¦".¦¦



ilÉlili * W**> *" |tó |o 
anno lecüvo da Academia das Bulas Artes em 1847

Matricularão-se
Aproveitarão. .*:..
Não aproveitarão
Distingui rão-sè... ;"•••*

f Medalha grande de oiro.
. jüita pequena ••••Premiados com ^Dita de praia.....

(Menção honrosa

Perderão o anno»¦«>...*.*

fm*mmm*mm~mm1^^ CLASSES. I

1— ~—vT-t : r 8* 7 6 5 40 I 75 (a) I
7 5 5 5 33 I 62 (b) I

::::| 6 3 4 a 4 s 26 $1

illl I (e)|
» •••• * * * I Vil1 1 1 (g) I
2 2 I WJ I;;;: | |J | I

OBSERVAÇÕES.

Alem dos 75 matriculados, 24 amadores fre-
quentárão o Estabelecimento, a saber: 10 na classe
de Desenho;. 1 na de Pintura H^tônça; .**.»
de Paizagem jeina de Architectura. Hum deües,
no Desenho, foi premiado com medalha de praia.

Seguirão o Curso de Anatomia 27. Aprovei-
tárão nelle 21. is*ã áh „™v^.

Na aula de Modelo-vivo freqüentarão 20 . apro-
veitárão 16. , , w_

Hum estudante da classe de Gravura de me-
dalhas foi escolhido para a viagem a Roma.

NATURALIDADE DOS ALÜMNOS

i
r

2
(ç)
(d)
(e)
(H
(g)
b)

õ I ÚIo ~ I
«P .-§6 J2 S-r g)
T 53 .s 13 5rt R
"S aCfl oJ cô £_
~6T 

í 
| 

I >
56 1 f
ii  i
21 1 í

.... i

%

-
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Quadra Estatístico do resultado dos trabalhos do anno lectivo do Curso Jurídico de Olinda em 18*7.

——«—————¦¦———¦—MMTM"" b

Matrieularão-se ....-,- - .
A Plenamente ¦ «*

Forao approvados ^simplesmente. ..| 8
Forao reprovados.  •*
Forão premiados..
Deixarão de fazer aeto.
Perderão o anno....»
Tirarão Carta...
Doutorarão-se .......

••••«••••*

B : I ' ' B

' 3

.—— —-
°̂

*^
*r.
c

rc
c
a:

, (e)

(g)

ANNOS.
TOTAL.

í.° 2.' 3.° 4°

OBSERVAÇÕES.

• •. •

....

18

NATURALIDADE DOS ESTUDANTES.

<ü

14 57 8 13 105
12 55 7 13 95

 7
 1 .... 1

i. ,........ ..••' *
 .... 1

7 .... 1 5

Cfl

3

C/D

tf

ri
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Quadro Estatístico do resultado dos trabalhos do anno lectivo do Curso Jurídico de S. Paulo em 1847

ANNOS.

1.° 2.° 3.° 4.'

TOTAL. OBSERVAÇÕES.

5.'

Matricularão-se • • • • • | j§^Plenamente.. • n ib
Forao approvados.. J simplesmente
Forão reprovados • 
Forão premiados
Deixarão de fazer acto. 
Perderão o anno
Tirarão Carta . §• • •
Doutorarão-se. • •

. u • • 2 1 ....

1

• . 4 . • • •

Vé-se no mappa hum estudante de mais no 3.° anno, que
devendo Tazer Acto o anão passado, fd-o no presente: he na-
turai de S. Paulo.

91 9

"\ NATURALIDADE DOS ESTUDANTES.

a

</} C/i

• • • • . . . . • • •

• •.i. . - • • • 1

Ma*M«M»_A^aM n »¦¦'¦ ^^m^mmmmmmmmmmmmmmmmm g

¦

_ _»______mmmmmmmmm—»ammmWmmm——^—— g

IP- efl "«o 1
rt j3 ¦"Si 

È•~ 6

1 I
14 |

 I
———*
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i. .



ANNOS.

l.° i2.°|3.°
__ t rn »¦- i»t Mi— i.rr jriri nfi <"»¦

Matricularão-*se.. *.».»> .»*.»»••••• •
í Optime cum laude.

. jCum laude
Forao approv*. < Distincte,,

C Simpliciter
Ficarão esperados por seis mezes...
Forão reprovados . 
Perderão o anno »»
Deixarão de fazer acto. ..••»•• •••.••
Retirarão-se para a Escola da Latna,
Doutorarão-se \ ».-..»* .»...»¦•».*••• •

5.°
TOTAL. OBSERVAÇÕES.

e)

3

•. •.

Do numero total dos Estudantes 52 seguirão o Curso
Pharmaceutico , e 247 o Curso Medico.

Dos Doutorados 23 forão alumnos matriculados ;2w
Cirurgiões pela antiga Escola; e 4 erão alumnos quedei-
xárão de o fazer em annos anteriores pharmaceu-

Verificarão-se 5 Diplomas de Médicos, 5 de Pnai maceu
ticos, e 1 de Parteira. '««•:«, o ran.

Fizerão exame de Pharmacia, pela for ma antiga, 2 can-
didatos, e de Cirurgia 1.

-¦¦ j

NATURALIDADE DOS ESTUDANTES.

<â

14

17

•

• • •.

• • •

CJD

ctf

C/3

. • . .

1

• • • •

1

1

N

«.>V;~ví í ;-•><: -iv^MíwiL-ã^^irr---^^-»»--;-!*. ,~XJi.,ii-UJÜ»MliaiaiUUIIMaBB
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Quadro EtaMico do remltodo do* trabalhos da Faculdade de Medicina da Bahia, no anno Miro de 18W

ANNOS.

il.° 12.
42 30

4.°,5.0Í6.°
TOTAL.

NATURALIDADE DOS ESTUDANTES.

^*^&3^SB___________B_±**mmmmmmmm*^^~-*^^— mm

'•'¦¦¦"-*}¦'¦¦ H

I MatricúIarãó-se. • • •¦

I (Unanimemente..! 11 W « I « I « " 
g [Jj

lForãoapprovados5su«icientemente.Ill £ 
b » *••¦• 

$\á<
^Simplicíter 

......| í2 5 * !••••• lõ lu;

| -„ . 1 í 1 I 8 (e)
1 Forao reprovados •••••¦. I I o ff
¦ Deixarão de fazer acto D x il^ 1 i fi fg]
§ Retirarão-se para o Rio de Janeiro..! •• J 

* \h)
I Perderão o anuo..... ••••!  ; ."//.". 

"."!| 12 (ij
1 Doutorarão-se ¦""II "I -

~—~~~~~ ?1 I \A \
5 3 È? SP £ 2 e3 b 2

I , , . ;V;^ ,"~' 2l-'--l" -Ir". *'

(*?7 •••• b •••• * l
9' ¦. áV ... ' -~:\- I

•'-¦. ¦-¦•¦ •¦¦" 
- ¦'••¦-'•.!• - 

' 
—

OBSERVAÇÕES.

Do número total dos Estudante., 3 vicrao no fim do anno,, do
Rio de- Janeiro, com a competente Guia do 1»^iJ* **_-__?
seguirão o Curso de Pharmacia; huma alumna ° dfn"rt~' * qJJÍl
assim como 4 dos Pharmaceuticos tendo ««^^«J-r*
criptos na Lei, a Faculdade conferio-ll.es os *"P**"f_^___]_ 

deVerilicarão-se na conformidade da Lei orgânica, 5 Diplomas de
Médicos formados em Escolas Estrangeiras. _

Dos 9 Estudantes que perderão o anno, 8 perderão porfaltas ,
e 1 por deliberação da Faculdade de 27 de Abrü, communicada na
mesma data ao Governo.  , , a„|:-n

Dos Estudantes doutorados, 1 era Cirurgião approvado, do anligo
Collegio Medico-Cnrurgico.

a

(bcj

(g

O -ã

cf)
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Mappa das Escolas de Primeiras Letras creadas na Corte e seu Município

para hum e outro sexo, e dos Aluímos que a freqüentarão em 1847.
- «i

ASSENTO DAS ESCOLAS.

1
C •« 2: P¦«J „! *
8 II 3
~* •** *• MA "* í*

Sà S5 Sao. jSS. ,s ^•s 2

r ,*¦'. :;.j£'

OBSERVAÇÕES.

Freguezia do Santíssimo Sacramento

Dita da Candelária.

Dita de S. José....

Dita de Santa Rita.

Dita de SanfAnna,

Dita de Nossa Senhora da Gloria..

II 1 | H9| &

ÍY 1 I 109 | 6

Dita do Engenho Velho,

1

1 !

i

7 i
1

1

1

1
MUI

1

G9

86

GO

53

51

66

54

75

79

55

;l

Sitio de S. Christovao.. 1 1 4G 35

A Escola de Meninos
do Sitio de S. Christovao
acha-se regida por Pro-
fessor interino até se ve-
rificar o Concurso á Ca-
deira.

Freguezia da Lagoa,

Dita de Inhaúma. ........•»,

Dita da Guaratiba.. .... • • • •

Dita da Ilha de Paquetá,

Dita da Ilha do Governador;

Dita de Irajá..
? •¦"•«

««.«*••*#* . ....•«••*

Dita do Campo Grande.. .•••• ••••.•

Curato de Santa Cruz .. t.. * •

Freguezia de Jaçarepaguá

Somma.

í *.. | 79J 1

1  13

1 19 I~T""| 
li 40 | 56

1 !••••.• 33 I~T~| 24 
|__ I

1 •••... 4*

í"~| | 31 |
r~~prT|ir| .
.~i7"~ 8 

"911 
«1

A Escola de Inhaúma
he também regida por
Professor interino.

Foi ultimamente nó-
meado Substituto para
a regência da Escola çlò
Campo Grande durante
a moléstia do Professor.^

H. de M. ., de Feeereu-e de tW.-Mf* *• * «**»• ™M*

das Escolas Publicas,
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Quadro demonstrativo do estado da lmlruccâo Publica nas Províncias abaixo indicadas.

NUMERO DE DISCÍPULOS. I
INSTRUCÇÃO OBSERVAÇÕES] I
FIUMAUIA. I

Sexo mascu- Sexo fani- I
Uno, nino.

Pará  Não consta.. Não consta.. lia na Província hum Lyceo, mas nem neste, nem nas aulas de instrucção primariaconsta que numero de ahunnos aprendem, poslo se aflirme que pássão de mil.

Maranhão 1.237 216 Ha hum Lyceo, mas não consta que numero de ahunnos o frequentão.

Piauhy 268 54 Ha huma aula de Latim com 24 alumnos.

Parahioa 437 45 lia hum Lyceo freqüentado por 94 alumnos, e 3aulas de Latim com 26 discípulos.
  __^___^__ li, I. , ||, || III i.-i mm - ... ¦- — -  Ml__l— J1B_— __MM MM» II ¦— T~~~~ —MÈ11 —— ~~^*~ * ÍMÈI HI_H_B - ¦  _ —

Rio Grande do Norte. 621 43 Ha hum Atheneo, e diversas aulas de Latim.

Sergipe  Nao consta.. Não consta.

Ceará 668 146* Ha na Província hum Lyceo freqüentado actualmente por 95 alumnos, e 9 Cadeiras
de Latim, 3 das quaes são freqüentadas por 75 discípulos.

Alagoas  Não consta.. Não consta.. São freqüentadas por 38 alumnos as aulas de Francez, Geometria e Latim.

Pernambuco  Idem  Idem  Ha hum Lyceo mas não consta o numero de alumnos que o frequentão.

Bahia.... «. 3.431 551 Ha hum Lyceo, huma Escola normal, e diversas aulas de instrucção secundaria, e
de Geometria e Mechanica applicada ás Artes.

Espirito Santo 464 23 Ha duas aulas de Latim com 27 alumnos.

Rio de Janeiro  Não consta.. Não consta.. Ha dous Lyceos, tendo o de Angra dos Reis sido freqüentado por 113 alumnos.
—¦ — ¦¦¦ ¦ ——¦ ¦ w  — —¦— 'mmm+mmmmm mwmmmmmi «HMMMpnawiMMMiHHM«« «Wl—w——iw—w— ——¦¦¦»¦—f^win i———m mm^*mmÊtmimi^m.WÊmmmmmmmmmm*mwm mamam mmm*^^^mÊmmt*mmmmmmmmmÊm*mm mm, ¦¦¦i— mmmm —— mmmmm—¦——» i—.— ^w^«"*^—— —'—'«—" mmm — mmmm

Mato Grosso 184 10 Ha duas aulas de Latim.
ii In In ¦ i ¦ i !¦ i »¦ »i .1 In. mii —i¦—. i mmm ii  i li i.i M ¦ 11 - .. . . —

Goyaz 1.034 114 Ha três aulas de Latim freqüentadas por 37 discípulos.

Minas 3.927 687 As aulas de ensino secundário são freqüentadas por 391 alumnos.
mmmtmmm i i mmm •"•¦.«¦i«"""«w«i« •mmmmmmmmimmmmmmtmmmmmummmÊmm i i

São Paulo ..' 2.002 428 Ha hum curso cPEngenheiros de estradas, outro de Theologia Moral e Dogmática,
e huma Escola normal.

Santa Catharina ..... Nao consta.. Não consta.. Desta Província apenas se sabe que ha em toda ella 21 Professores Públicos, e 7
Professoras de primeiras letras.

¦>¦¦¦¦ ii mmmmmmmmmm mmmmm •>•« m* ¦¦¦ ia «mm» mmmmmwmmmm mmmm mmmm» mmmmm mmmm* mmmm mmm mmmmmmmmmmm mm» ««mm mmmmmmmmmm mmmm. mmmmm mmmmmmfmnmmWmmmwmmMmmWmmwm^

Rio Grande do Sul... 1.860 749 A aula de Philosophia he freqüentada por 3 alumnos, e as de Latim, Francez e
Geometria por 140.

^ Total 16.136 3.066 |
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Mappa dos Baptismos, Óbitos e Casamentos que tiverão lugar no Município da Corte no anno de 1847,

CASAMENTOS.

LIVRES K LIBERTOS.

BAPTISMOS.

ESCRAVOS. SOMMA. LIVRES E LIBERTOS.

ÓBITOS.

ESCRAVOS. SOMMA.

Masc.

Gapella Imperial....
Sacramento
Camdelaria
Síio José....
Santa Rita
Santa Anna
Gloria  ...i
Lagoa...
Engenho Yelho
Jacarepaguá
Inhaúma
Iraja ••••
Campo Grande
Santa Cruz .,
Guaratiba(*) ••
Ilha do Governador.
Paquetá {**)•-.--;'-.
St.* Casa daMis.a(***)

Totaes..

Fem. Masc. Fem. ! livres E>
LIBERT.

escrav. | Masc. Fem.

494 25 1.672 1.590

519 3.262

495 378 311
134 220 58
292 284 176
331 321 189
555 284 282
127 138 58
29 52 17
193 180 120
124 137 57
50 49 15
60 47 34
104 122 107
45 81 37
148 80 71
46 24 19
29 U 5

496 1.127

Masc. Fem. LIVRES E
LIBERT.

ESCRAV.

I.318 j 1.090
2.408

3.262 2.408

5.670

2.692/ 1.968

4.660

2.509 1.434

3.943

4.660 | 3.943

8.603

*evva.coeò.

1 ÍI tendo recebido o Mappa de casamentos, naptismos . ooitos, ,»e tiverao lusac. na FreSue2ia de Guaratfca , no n** de Fcve^o de ,S« ,

••'.'. ..— —-....-'.*"¦ : "' ' " ", i r ...i .«-««a ir r- In ' mi ¦! '¦<.»—.¦¦¦ — -+"—'*¦—-——— ..'?-'-'Ssrzr:—SiTTTi-.iniff >• ¦_- ' "_".J ——^-^——»¦»—¦—mmmmm—e«

foi esta falta stipprida

—: ^^~m»-, "iiTin—l'*T1—"*~~—IT ¦- "' )í'"i?.uC—i ".I iii --n«—-—'""—¦



Relação das Agencias supprimidas.
'':¦'..'.

PROYINCIA DO CEARA.

Por Aviso de 16 de Março de 1847 se supprimirão as
Agencias da Barra do Acaracú, do Santa Quiteria, de Maran-
guape, do Aquiraz, de S. João do Príncipe, de S. Matheus,
c da Villa do Jardim. # t

Por Aviso de 16 de Novembro de 1847 se supprunio a
Agencia da Queixada.

PaOVlNCIA DAS ALAGOAS.

Por Aviso de 7 de Outubro de 1847 se supprimirão as
Agencias de S João de Anadia, de Palmeira dos Índios,
do Poxim, do Porto da Folha, da Mata Grande, da Impe-
ratriz, o da Assembléa.

PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE.

Por Aviso de 19 de Abril de 1847 se supprimio a
Agencia de Tamatanduba.

¦ *

PROVÍNCIA DA PARAHIBA.

Por Aviso de 9 de Julho de 1847 se supprimirão as
Agencias da Villa do Conde, e de Alhandra.

PROVÍNCIA DO MARANHÃO.
- .

Por Aviso de 30 de Jutho de 1847 se supprimio a

Agencia da Tutoia.

PROVÍNCIA de sXo PAULO.

Por Aviso de 31 de Maio de 1847 se supprimirão as

Agencias de Cajurú, de Itanhaem, de Tatuy, de Paranahioa
de Atibaia, de Palmeira, e de Guaratuba.

Directoria Geral dos Correios 1.° de Março de |84S. -

Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça. . * •

¦fl

Si:

t

• 1

I
i

í::í

sSBl*

i

;i

I

-1¦:

r-/

m

V...



Relação das Agencias creadas.

P0VINCIA DA PAnAlUDA.

Por Aviso de 17 de Março do 1847 se creou a Agencia
da Villa do Inga.

rnOVIKClA DE MINAS GERAES.

Por Aviso do 17 de Março de 1847 se creou a Agencia
da ViHa de Santa Luzia.

, Por Aviso do 1 ° de Julho de 1847 se creárao as Agencias
de Malheus Leme, de Jaguary , de Pouso Alto, e do Carmo.

PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO.
i

Por Aviso de 10 de Junho de 1847 se creárão as Agencias
do Rio Bonito, e da Parahibuna.

PROVÍNCIA DE SAO PEDRO DO SUL.

' Por Aviso de 27 de Setembro de 1847 se creou a Agencia
de Uruguaiana.

V
-./¦..'.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.
«?¦

Por Aviso de 28 de Setembro de 1847 se creou a Agencia
do Porto de Pedras.

PROVÍNCIA DÇ SAO PAULO.

Por Aviso de 31 de Janeiro de 1848 se creou a Agencia
de Atibaia. t

Directoria Geral dos Correios 1.° de Março de 1848.—
Gabriel Gemiio Monteiro de Mendonça.

....... '.¦<:...,¦•
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DfiMMmsíraptto da lícnrfa Gera/ dos Correios do Império nos annos
abaixo declarados.

Demonstração das quantias decretadas para as despezas dos Correios do Império,'
f nos annos abaixo declarados, e das effectivamente feitas.

PROVÍNCIAS. 1840—1841. 1841—1842. 1842-1843. 1843-1844. 1844-1845.'l845—1846.

Rio de Janeiro.......
Minas Geraes
Mato Grosso
Goyaz
S. Paulo
Santa Calharina
S. Pedro do Sul
Espirito Santo
jjíitiia ...«•«.««.««...*
Sergipe•••••••...«••»
Alagoas....,
Pernambuco
Parahiba do Norte...
Rio Grande do Norte,
v^eai a. ••••»•••••••*• *
Maranhão....
Piaiioy. .•*..«.....•••
jt ara. a*....«••.......

Somma.

Quantia 
"decretada...

Despendido de menos
do Credito votado.

34.4958591
3.2998856

4608835
402S445

7.4538280
8078866
6218745
3398519

7.6430983
; 1338410

563S515
3.G228695

729SI79
888760

1.00915835
2.87615368

82S370
1.5748655

66.20515907

3G.059SI08
5318155
397)5 195
283S870

4.499SG44
792S59G

1.3268380
3358003

7.0298150
1208652
3088910

5.3688240'
4558890
11SS525

1.2188940
3.21515485

660510
1.8208060

44.697003'*
3.0360'. 30

2338940
2878895

10.8088250
, 82Ig405
3.874^210

2898361
7.0468015

1208733
6330395

6.3818*57
,5740210
1098480

1.2448305
3.280S4?4

1768930
1.8928659

63.9478573

...a* ....*••

I
.••*..«....*

85.507S833

...........

61.3318154
3.5408030

J248290
1G85300

12.8758659
1.1898634
5.2878435

2318102
10.2958217

, 4458730
8918363

8.0758545
9078980
1408240

1.539SG90
5.378S909

2090270
3.1258183

71.3188022
3.5258557

1258150
Ignora-se.

2.8938978
1,4038000
2.7238120

3378312
10.1338-312

209S3S0
6588319

9.8978*10
6118228
2048280

. 1.GO 18380
5.425,2374

3148345
2.7238120

1Í5.8168731 114.1038057

S0.436S2I6
6.2848931

1938850
5008000

11.2228711
1.6138800
8.1468760

3678182
13.4928580

5008000
9158130

11.9718160
8818405
2858370

F.477SSSO
4.390S240

3208220
3.0440431

1846-1847.

146.0498866

76.6528722
5.7848230

1778790
500S000

10.8138764
1.4320550
8.0368780

3020510
14.4838240

5008000
1.0358718

12.0208843
7008660
2868370

1.3498910
4.6980042

4728170
3.3378703

1840—1841. 1841—1842.

• . . ....',...•. • •»•••• ...... ........ .............

4 42.5868002

27.4648092
28.0920300

Í658614
2.9198150

14.8528313
1.8178994
5.2708596
3.1178472

10.1698147
1.796S588
3.3948786
8.7008000
2.3148522
1.2788316
2.137S195
5.8988667
1.4568672
1.7740874

123 2208898

131.0008000

29.3138450
17.6638453

8648772
3.1820608

14.1688777
2.2328967

10.1428213
3.1788462

10.G158444
1.8078695
3.G0GS749
9.1050071
2.3998955
J.3728Í38
3.326S122
7.248SS16' 1.6138177
1.7258530

1842—1843. 1843—1844.

....... ......

1844—1845.
m

1845—1846.

• «•a. ...... » •

32.4518877
28.3730192

7910322
3.7628319

20.3838237
2.2308587
12.1968189
3.1488074
10.5148297
1.7478514
3.9408888
9.245802S
2.1998939
J . ú oZt}\) í í ..............

6.8278760- 2 6778'.00

..............

.•*...........

............. *

..............

..............

..............

..............

123.5670699

139.0008000

1.8560136

já6.0868581

.............

........... .

150.0900000

.............

_^ -j

7.770SI02 16.472^301 3.4GGS349

Ignora-se.

180.0000000

.......... ...

• *............

Ignora-se.

190.0008000

60.885802>
19.73GS944
1.6898761)
4.6150000
17.0548879
1.4268831
14.7978466
3.1388666
14.1038315
2.1278000
3.3008159
9.1950381
1.2628161
1.2398313
2.5778011
7.6258929
3.2838000
2.3648084

170.4228824

1846—1847.

190.0008000

20.1778176

67.3198600
21.2578380
1.5878708
3.5098000

20.1888097
2.0910638
14.2838754
3.1718507
15.2418200
2.1458000
3.5968342
9.0748644
2.6418948
2.0768651
2.942S981
8.2528568
3.6808612
3.0098741

186.0708371

202.7808000

16.7098629

-\< -./ •' f.?<\ .v/-'f~",fc , •; \- 
" ' . - '• •''-".-. ' "¦-.'OBSERVAÇÕES. '\-'V

^^^^^^^^^^^á^^^^MÊM calculada segando a renda arrecadada* nos|| 2.- e | trimestres do dito anno, Visto n*o ter aqnella Administração remetUdo á

^t^pezS^ e de 1844^18»Ignoro, IM ter ainda o Governo apresentado á Assembléa Geral o Balanço dos ditos annos, e naqnelle tempo ainda nâo se achava montada conveniente-

mente a Dírectoria Geral que só teve exercido em 1845. Directoria Geral dos Correios 27 de Marco de 1848.- Gabriel Geiulio Monteiro de Mendonça.

'¦ 
. -:¦' - -• ; 

'.,¦¦ - ..¦;•¦¦'.•¦*»¦ \- • &;*'?¦. • ¦¦•','
:¦ ... •-:¦... •¦ •• • '•'¦'«>.¦• ¦¦v,:»v-/--, ¦-'..... ¦ -, '¦'¦'.

'.

'. -...¦; ¦•'

-' !.

¦f.T^yíj



»4/jl

'¦-_-...'¦...' ...

JSf." 14. v Resumo da Receita e Üéspém dos Correios do império no anno financeiro de 184G—1847, c no espaço addicional.

ADMINISTRAÇÕES.

Corte c Província do I\io de Janeiro
Pará
Maranhão i
Piauhy
Ceará
Rio Grande do Norte
Alagoas
Pernambuco
Bahia
Parahiba
Sergipe
Espirito Santo
S. Pedro
Santa Catharina
S. Paulo
Minas
Goyaz ,
Mato Grosso ,
Para despezas eventuaes,

74.0489180
3.2278180
4,4118052

472$170
1,2348380

2868370
I.035S718

12.0208843
14.101^930

700SíK)0
5008000
3028510

0.6008060
1.4328550
8.7828540
5.7468340

5008000
1778790

ESPAÇO ADDICIONAL.

tassssM
I 1846 —1847.

I Receita. Despcza. Receita.

04.9158330
9958978

7.8728800
0808012

2.7078720
2.0768651
3.5908342
9.0748044
15.0028701
2.0418948
2.1458000
3.171^507
13.3418154
2.0918038
16.9248298
18 7318841
3.5098000
1.5878708

2.6098562
1108517
2878390

''Íi5853<)

Somma.J 135.0358859 176.1208941

K376872Ô*

2.0318224
378890

2.5358293
138763

3798708

1758201 ]

3818310 2388439

9428000
......... • • I » » • • .•*..

3.2038799
2.5258539

G.9508143 10.074S4G2

TOTAL.

Dcspeza. Receita.

76.0528722
3.3378703
4.G99S0'i 2

4728170
1.3'.98910

2868370
1.0358718

12.0208843
14 483S2Í0

70OJ660
5008000
3025~*H)

8 0368780
1.4328550

10.8138704
5.7848230

5008000
1778790

¦HPHHH

Dcspeza,

142.5808002

07.4508632
3.0098741
8.2528568
3.6808012
2.9í2898!
2 0708051
3.5908342
9.0748044
15.2418200
2.64i8948
2.li58000
3.17IS507

14.2838754
2.091S638

20*1§88097
21.2578380
3.5098000
1.5878708

CREDITO MAR-
CADO PARA
1840—1847.

DESPEZA.

180.2018403

Directoria Geral dos Correios 8 de Marco de 1848.—O Official João Getulio Monteiro de Mendonça.

07.3198000
3.G63S540
8.7208700
4.2208100
3 4028200
1.7218400
3.53òg(>00

I0.02l8.20
15.5028001)
2.9578120
2.222SOOO
3 G4082OO

18.9558000
2.2528800

19.9((JSI20
24.8588'tOO
3.6058800
2.4928800
3.5888000

Maior aue
a orçada.

I318032

202.7808000

3558251
608742

2788977

82G8002

SALDO.

Menor que
a arcada.

0538799
4748132
5458388
5198219

6538799
4748132
5458 $88
5198219

9468476 9468476
32I8'<00 3218400
3158172 3158172

778000 778000
4688093 4GS8693

4.6718246 4.6718246
1618162 1618*62

3.0018020 1 3.0018020
1508800 I 15G8800
9058092 1 9058092

13.8108599 1 13.8168599

DÉFICIT.

131S032

3558251
608742

2788977

8268002

-<*

¦'~\

¦' h''.

• ¦' -/ í.

•«fetó--*'



MMWPWWWW^MwBpw^pjMB^^HMWIi^^HB^MMIWiOHB^BBB^^^^^^^^^^^^^^^^^^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^JBMiMB^BB^BMWBi^WWB^BMWP^E^^^^^^^^W^^^E^^^^^^J^^^^^JI ^^^^^^^^***^-*—*^°»*-«w»~i.'»|''^'fc tw"W
;¦ ¦.:¦¦._..;.-

Jta.**» das cartas im^iaias e «~«*. ~ ^**£~Ç *•*"** * ""** **" '"""^
no decurso do anno findo de lb47.

PROVÍNCIAS.

IMPORTAÇÃO.

i.°
Trimest.

Rio de Janeiro...
S. Paulo.. ......
Espirito Santo...
Maranhão .'.
Pará
Bahia
Guyaba. .........
Santa Catharina..
Minas
Piauhy
Parahiba
Ceará
S. Pedro do Sul.

91.091
18.551

1.459
6.550
4.697

14.896
524

3.517
16.646

2.°
Dito.

3.°
Dito.

4.°
Dito.

88.800
20.083
2.099
7.165
6.279

19.868
548

2.726
16.070

400
2.227

199.203

TOTAL
TIA

IMPORT

20.654
1.262
8.537
6.877

22.819
1.013
2.105

19.347
721

1.695

18.725
1.395
9.231
6.035

21.350

«• * •

1.427
....

379.094
78.013

6,215
31.483
23.888
78.933
2.085
8.348

52.063
1.121
6,121

974
29.343

Somma.

jy. b.
Imperial.

697.681

EXPORTAÇÃO.

i.°
Trimest.

102.703
21.804

1.074
6.466
3.951
9.7S5

575
2.736

21.887

847

Dito.
4.°

Dito. 1 Dito.

TOTAL
DA

EXPORT.

119.672
26.095

1.270
6.105
5.137

13.5G9
326

1.588
28.532

450
1.719

247.995
25.391

1.408
7.452
5.541

13.317
435

2.459
27.458

541
1.035

25.141
1.389
9.235
5.065

12.212

........

1.002

470.370
97.431
5.141

29.25S
19.694
4S.883

1.336
6.783

77.S77
991

4.603
1.598

34.650

798.675

TOTAL DA
IMPORT.

E EXPORT.

849.464
175.444

11.356
60.7*1
43.5S2

127.816
3.421

15.131
129.940

2.H2
11.162
2.572

63.993

1.496.734

Z, **

2
t/s c/i -e ^

cs O ^
*C ^-* ÇSm T-*^

777,283
145.96G

10.929
50.772
28.616
S3.272
3.806

24.13S
160.043

1.284.830

As Províncias que faltão ainda não remettêrão a relação das cartas, 1<
Divectpria Geral dos Cíoitçíp& 1,« de Marco ^e 1848. — G at?ri,el Getulv»

logo que cheguem levarei ao conhecimento do Governa"Monteiro 
de Mendonça.

'^ÊÊÊk,:



Demonstração do numero dos ofícios, cartas ejornaes importados e exportados pelo Correto Geral da Cárie «mi 847,
ecom hum additamento da totalidade da importação e exportação dos referidos objectos em o anno anterior de 184b,

para melhor comparação do progresso das relações entre a mesma Corte e cada huma das Províncias.

NOMES
DAS PROVÍNCIAS

EM RELAÇÃO COM
A CORTE. o

u
fcio

Rio de Janeiro ....I 9.067
Espirito Santo.. i... 300
Bania. ,............ 2.518
Sergipe........••. .1 5i3
Alagoas............1 553
Pernambuco....... .1 1.884
Parahiba......... ..I 1.083
Rio Gr. do Norte..! 883
deara... .......«..«¦ ooo
Piauhy..........: •>. 712
Maranhão.......... 939
xara..»«....• • • •.. •¦ -¦•"»/r
S. Paulo........... 1.745
S. Pedro y......... 2,380
Santa Catharina... 1>076
Minas Geraes.....v 2.093
Goyaz.. ...••••....; 539
Mato Grosso....... 781
Diversos Países est. 1.388

BSíüP@:EtfA<8M><

Em 1847.
IO
O
es
O
Ow
co

T cc
<

365 40.325
13 250

370 24.740
11 244
41 1.&68

254 15.377
12 604

568
1.483

56 262
190 "4.294
83 4.108

378 34.067
4Í6 20.261
40 2.871

537 283*99
25 621
28 1.008

..... 124.524

CO

<
25
OS
O

2.437
3

2.282
178

16
4.233

29

1.073
37

1.044
222

1.499
4.480

22
2.258

21
19.834

Sòmmà. 1,30.213
&

2.839 306.374 39.668

Em 4846.

TOTAL.

52.194
566

29.910
946

2.578
21.748

1.728
1.458
3.225
1.067
6.4Ô7
5.507

tí .689
27.537
4.018

33.637
1.185

1 838
145.746

TOTAL,

379.094

49.780
1.396

25.746
775

2.084
18.073
1.316
1.327
2.584

802
5.458
3.983

34.708
21.538
4.087

29.556
1.425
)?614

137.947

CO
O

O !

3.223
618

1.345
424
612

1.086
464
479
548
440
817
785

1.561
1.393
794

10.049
555
618
195

2B21?®&3A$M>»

Em 4847.
.co

O
«3
D
cd
M
CO

T

531
22

407
4

42
222

17
12
21

7
153

98
364
204

37
448

21
17

CO T co
M
K
os
O

••••••••

344.099 I 26.006 2.627

70.629
1.424

22.206
268

1.771
14 210

589
385

1.466
184

3.789
3.093

42.845
19.586
4.283
41.084
1.144
1.555

26.191

55.658
2.493

12.897
1.026
2.888
6.813
1.095

556
1.671
1.162
5.805
3.032

36.740
17.009
1.752

28.703
3.097
1.298
1.340

256.702 I 185.035

TOTAL.

130.041
4.557

36.855
1.722
5.313

22 331
2.165
1.432
3.706
1.793

10.564
7.008

81.510
38.192
6.866

80.284
4.817
3.488

27.726

Em 1846.

TOTAL.

470.370

126.005
3.386

28.669
1.216
3.019

17.799
1.440
1.189
3.092

918
7.805
5.903

73,016
35.900
6.476

67.730
2.603
2.715

44.267

433.154

'm*> Correio Geral da Corte 21 de Fevereiro de 1848. — O Ajudante do Administrador José Feüciano Franca.
:¦' C

¦'^^AdÈàs*.
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FREGUEZWS.

Centro da Cidade

Engenho Velho....? ..

Im^^\T\\ 

I c^nc Rcsult daí I Remessas I

«; SiS U*S to Sã ÊJS H1 *I ai IS si 1 '

í 1 I 1s si ? 4 1 |
—' "17""» 

_jTjfà" Ul_JI Iji — |:
Lagoa •• .••••••<*••.• * ___ — "" ;"'v" ——— " ¦¦¦ tI1 *• ——•*¦— —¦—¦

p7üeTáT7""Z~Z 
"""i7 ~ -2 «I " _Ji_!i __ü[ I37 20" o7| 3C _J^_JiLíJ —^^--—-y------- 9, 198| 2951 

~7o7 
284 

~2c7 
229 38lj 110| 49*|_ J—

'~~r ^ iTfti 7*71 250^ 
""273" ~ 

3501 173 I 523 L— 1Jacarepaguá .. . • •-J_,8^ „l|__ -f-—~"" r~^ >j
isiSS^l íi.^ip1 &|_!íiL.7iLí!i| 1—I"S7n7a"c7u7"""~Í W 7*f 120__ 781_l_83j__J5_l H»| II

———h75I il87l W p7| 
3-3T612.117 [5.6331 542 12.76913.31 |

B^i^^^^——Bi^^^^^^BPMw—i^^^^^ ^•.•^SB''

¦

Ilha do Governador..^

Irajá.
Inhaúma <•¦%•>•• ••*•••

Campo Grande....,....

OBSERVAÇÕES.

O numero dos nloobsemdos he ***™^^
á verificação: »suque.».<>«...u.«— ^ornSo compMecwem^|.«/-- ¦ ao coinpare,
reSSÇpara%ôr1t, ou nao quuego ^SSATqufSS âsMos «M

total 3 464 da vaccinacão da Cidade. ^^^ mnQ ae cicatrizes anteriores eraç|
Díentre oslfrevàccinados, em 1 m^m^m^SÊ^^m^m equívocas

de aspecto duvidoso; ^^^^^^^^S^SS^^^ forâo re»UtadaS
de vaccina antiga, áesenvolverão-se pústulas de caracter ouviu . , •
como processo falso. . . .0.0 r„Aínihn Rodriduesi PereiraRei? \ u™*

Rio de Janeiro em 6 de Fevereiro de -IWSj^wjJ0 
secStó da Junta Vaccmica.

pector Geral.-/)r, HercuUmo Ajusto Lassance ^«^Secretariou

-' >: ." .''.-5:
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L MADEIRAS DE LEI. !lí.

CLASSIFICAÇÕES.
j j

•'.¦''*'"¦: tf*l
• ••••¦• í

• *•••• »*r.
-.'*¦'* fr *'• •

'• • •

Muçutuahiba..
Tapínhoam
Cangerauas
übatani...............
Ürucurana... .*^ .ih' • *
Ca.tuca hem... ?.>..» J'*
Sapucaia. .......... ..•
Garapiapuüha..... ,|> •> •

- -1 l/V* •-• •¦ ."¦••• 4 é m. • m * • à •

KJ11- D • • •)'»-* • • • •' • * • • • •
.Çamundaliy. .....
Úbapeba sapucaia ..
Angelini cie rQda^í

Sou ma;

QUALIDADES.

SOMMA DAS QUALIDADES
EM CADA LINHA

DE QUADRO.

O
O
CO

Muçutuahiba...... í • •
Tapiuboam ....... if««
Sapucaia...... *»-..-i»*
IpÔ. .... ../. ......*.»•••:,•
tj,lt2t#« « . • • • * • » s s • « *
Catucaheui........«
libápebasapucaia..J ¦ • •;
Uhyty..  j.« • • js
Oangerana.  !• • • ?
CambohyJuangalò. !• • •)
Aiigelini. clc tento. .]•>-* ?|
Angelini de roda.. .4 ;¦--•'• *

Soni^N

-*J .-5»a ^

—-. - ©-«•

1>o

Cd
Q

O
O
CO

.Cangerana;..... v....
Garapiapünha.......
Uruqurana..........
Sapucaia:............
Çàtucahens....-.-. .^ .-I > •*•
MjAçutuahibay.. *... •]*• •?
Tapinhoain .........!

Sonin™*'

eo

é

ee

a.

O-2-

O 3
i-J. _PU'
|-) Oi

o «
C/2 <5

'< a

ssÊrr

c/J

eu

O'

Cd

l-fl

a- <><:
O CdÍJ
fa£d:

I

cj .I f
Cs.*'*i°

o

.P;

gt 04.

O *

2*j -tz
C«S >rs SC
CQ '.^r " ""

-S -p
__, < -'" asO. a:. ' £

Cd

o

;-*!

Cd

O

04

-«5

as

o
CO

Sapucaia.. ..> *•
Çatuçahem ....... ..J^-*
Angelini de roda,..•?»• •
Tapiúhòani.. Z.'..... i.>.
uieu....................jí•"•

Muçutuahiba........i..
Cangenaniú;.........»..
Úbapeba sapucaia...
Angelini de tentov.
Uhyty ....... .....

l.a 2.

•••••«••

¦ • • • •

10

'•••»!'
19

*¦ *••••«•<

19

... . Sotnuja.

O-oco

Calucahem ......... í • ~
Tâpinboám........... j.
Muçutuahiba.... *...í. -
;VJlct)«.« ••** •«'•»••«• è « *'» • •

tíhyty. -•:..."...-.'.....¦{..¦
Cángçràna....... t,.. í..
Angelini de roda.. ^. !• •
Úbapeba saj ucaia..../..
Angelini de.tento..;i4v;

O
CO
00

Somnia

Cangerana. ......'
Merindibaroxa......{..
Ürucurana......... ...^.
Úbapeba sapucaia... :¦£..

Louro pardinho. .Vi.. >.
Merindiba bagre'. -.", v?;'..
Catucahem.......... ii.

Cambohy sucupira...i't.

Somma

179

134

Ambas.

Circunferência do
tronco em pol-

legadas.

•••••*

174

. • • • • *

144

• • •¦• •*•••••

91

18

6

O
O
CO

Cangerana...... «¦. -. •.••. f.

Ürucurana.............. A.
Sapucaia.'. J.  i.
Catucaliem.. ..i. i.... «!>
Caboiiy niangalô..... ,|V
Tapinhoain  ,.|".
Umbatam.
Cabohy sapucaia....i. i.
Angelini 

"de 
tento..... I.

Garapiapuüha....
AÍerindiba bagre......j.
Merindiba roxa. Wf?^^§ 

'** 
r

Ipê.

Somnia;,*

ooao

O
O
CO

Cangerana
Sapucaia............
Cabohy inangaiò ....
Catucahem..........
Garapiapunha.......
Urucurauo.. ......-.
Ipè..
Tapinhoain .*"...... ...;
\J Uillíllll. m m •>•_• m • « • # • # a «
Angelini de tento... ....
Úbapeba sapucaia....-...
Oleo..^..;.;.v........Í'

»*•••¦¦•¦¦ •*»**»¦

• • • • •

.... .i...

115 101

205

G

***•••*.!

•.,»•. • • • • .

'.Sòninvá

Cangerana.
Sapucaia.....
Ca túca hem,
Garapiapunha.........
Ürucurana...........
Tapinhoain .'.;'......;.
Angelini de tento.... .j.

Merindiba bagre....,.|t>
Muçutuahiba...... è.. .
Camundahj.......... .
Úbapeba sapucaia..... .
Óleo coDahiba.. *....

.—!
Somniv

oao

S

Sapucaia....;....
Ürucurana,....-..«,.;;.
Catucahem ........;....
ftluçutuahibai........ Èi
Úbapeba sapucaia.
Tapinhoam .....,i^.)
Cangerana ,i......../
Óleo cepahiba ....... &
Cambohy mangalò .....

Angelini demento... 'Â.

Somma.

Catucahem ........ •....
Muçutuahiba........ J..
Óleo.:..-...>...;."*..•;;.;.
Úbapeba sapucaia... ...j..
•Tapinhoain ....
Sapucaia.
Papante.
Ürucuhy amarellò... ^..
•Uhyty...».i........ <...
Cangerana.,';........... ..
Massaranduba;....?-.-U-.

: i p.
», * • • ¦ •*•• •?•

353

278

• • • •

8 a 28 pollegadas.2 a 28 m
2 a 22 »

10 »
6 a 54 i>

,2 a 42 m
2 a 10 »

»
2 a 12 «
2 a 56 »
4 a 28 »
2 a 28 »

10 »
10 »

QUE DAO OBRA.

Appttcaçâo

2 a 18 pollegadas.
2 a 32 »
2 a 24 »
4 a 28 »
2 a 24 »
2 a 10 >>
2 a 16 u
4 a 24 »

2 a 32 »
»

2 a 12 »

.6 a 68 pollegadas.
a 12 »

4 a 32 »
a 56 »
a »
a 40 »

2 a 10 »
2 a »

JD3o pernas de machado.
Alguns dão páos de prumo.
Idem.

Idem.
Idem, e pernas de machado.

Idem , e taboado.
Idem, e pernas de serra.
Idem, e páos de prumo.

OBSERVAÇÕES.

As observações s5o as mesmas queas do-atino passado, escríptas no
repectivo Mappa, Tazendo-sc as
devidas mudanças a respeito dos
mezes.

idem, e páos de prumo.Idem, e pernas ae machado.
Idem, e páos de prumo.Idem, idem.

Idem, idem.

Idem, e peruaria.

148

262 .467

109

29

17

«. •.....

2 a 10 pollegadas.
2 a 56 «
6 a 1$ »

a 16 »
a 66 «'
a 12 »

2 a 20 »
4 a m
4 a u
8 a 12 »

»

2 a 24 pollegadas.
2 a 24 »
2 a 20 u
2 a 72 »
2 a 20 j>
2 a 20 »

»
2 a 12 » .

10 »
2 a 24 »

Hum dá taboado.

Alguns dão páos de prumo.
Idem frechaes.

Idem páos de prumo.

Item.

item.

Alguns dão obra

Alguns dão taboado.

Alguns dão obra.
Alguns dào frechaes.

Idem.

Item.

Item.

H7

67

28

• • • • ,

57

32

•••••••

^ < '_

I I P ^^~^T~oZ7fíZt~"f^
I í^—— 

^""0^77ei,d.|~~ J 864 1.213 2.077 
,

y ... !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ m' ii» ,.— ¦¦—¦ *> • i_._ mr<f*~ > 
_^J_l_^^^^^^m^m^^^^^^^^^mmmma^Êmmm^mggmm^^ff
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¦ 
"" 
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-."¦• 

.''.4

.-•t-^^H-V-'.-. ..vi'",:.': -".. "

a 30 pollegadas.
a 16 »

8 a 49 a
a »

26, »
.20 »

8 a 36 »
2 a 24 »

»
56 »

2 a 32 pollegadas.
a 58 »

22 a 98 »
a 18 »

2 a 12 u
4 a 12 »
2 a 24 »

a i»
43 a 56 . a

»
a »

20 u

12 a 34 »

Alguns dão perna de serra.

Idem páos de prumo.

Idem taboado.
Idem.
Idem.
Idem páos de prumo.

Idem.

2 a 26 pollegadas.
2 a »
4 a 32 »
2 a 50 u
2 a 48 »

28 a 38 »
6 a 24 »
2 a »

«
»
»

104 »

2 a 20 pollegadas.
»
»
M
1»
a

»

»
x
»

1 a 6 pollegadas.
l a 14 »'

87 119

»

* 
¦

»
M
II
»
»
»

a 8 pollegadas.
a 12 »

1 a 16 »
4 a »
1 a 29 »
ia 7J

»
»
»

1 a »
10 »

Alguns dão páos de prumo e taboadoj
Alguns dão páos de prumo.Taboado.

Caibros e páos de prumo.
Paos de prumo. •:- ...-^^-vm^^fm^^irm

Pernas de serra.
Idem.
Ditas de machado.

Item.

Item.

Peruas de serra;
Alguns dão páos de prumo.Alguns dão peruas de serra.
Idem.
Algun* dão páos de prumo.

Taboado.

Alguns dão pernas de serra.
Alguns dão páos de prumo.

Pernas de serra.
Alguns dão páos de prumo.

Alguns dão pernas dô serra.
Alguns dào páos de prumo.

Alguns dão pernas de serra.

t._^_____ —

Item.

Item.

Item.

Alguns dão pernas de serra.
Alguns dão ditas e páos de prumo

Item.

Inspèdcão Geral dás Obr•ás Publicas 15 de Fevereiro -de -1848.-Miguel de Frias e Yasconcellos, Inspector Geral,
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Mappa demonstrativa das sementes que se lançarão em viveiros, e das que brotarão; dos arbustos encontrados agglomerados
nas matas, c que forão transplantados para as quadras.

, *»•

*

• * . .

Compradas.

fa

C/UXáál/lCtXÇCC^.

SEMENTES.

Páo d'arco (ipê)  
Preperinga (angelim Itento)
Jatabá (óleo de Jatany)
Jangada
Urucubá (bicuibussú)...Óleo copahiba
Sucupira
Fava de cheiro
Sapucaias
Canella ubatalha
Dous embrulhos contendo

Somma.

ragerií. Caroços.

Amarello (vinha tico)..
Braúna (ou graiina)
Louro (canella ubatalha)
Sucupira-mirim (louro pardinho)Cumaru

«p Somma.

Iraribá
Jacarandá cabiuna
pieo copahiba

Somma.

Sapucaias  .,.

Jdem......... .. ...  .*.....,
Óleo copahiba.
Idem.
Dito de1 Jatahy..............................
Angelim de tento...... i.
Óleo de Jatahy... ..• • 
Mocotuahiba
ipê.............

Somma.

31

37

76

12

1.456

1.456

Somma geral 1.581

114

Sommas.

.....<»...

151

Em per-
feito est.°

Comba- 
'.Sommas.

lidas.
Nascidas.

ÍG

•.
11

27

4 80 77

103

186

115

1,764 3.220

1.985 3.566

*..... ...

1

.... ••*.«•

51 78

77

15

15

104 51

970

1.338

ÚCÍQCLCOCÓ,

¦¦¦ ¦¦'':.•¦%$& ¦

, -

São desconhecidas suas qualidades.

Forão transplantadas 784 arbustos de ma-
deira de Lei.

'"fÜa

«>*¦¦

V

155 1.358

Inspecçao Geral das-p^mTHUt^8:-:|5:de- Fevereiro de 1848.—Miguel de Frias eYasconcellos, Inspectof Geral.
«Pi?'
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B. Mappa Ifydroslalistico dos Aqucductos, Encanamentos, Fontes, Corretfos, Minas, Manadeiros,
quantidade dtagua fornecida, aproveitada, e peso especifico.

*

s
i

Mios, (Encanamentos, -íoutrô
t (Eorrijog,

MANADEIROS.

*

QU

I
U
-si

Rio Carioca,

Encanamento das Paneiras.

JTiniarro fi otibe.

o

Drnominaròco.

Monte Regelo

V

v

Encanamento do Silvcstr

Montanha da Ligoa de Ho-
drigo de Frcitai

Grota do Regelo
imi,i no i.agaiiiai•••......., »••*•••• •"•...
Dita da Serra
Fonte do Coreovado ,.
Dita das Velhas
Dita da Fortuna

rnrnriiMiini.iiiiii t

nno especifico no
iJ\I>nOMETRO Dl

R1CUTEIÍ (a)

¦s.S
||^ 9

"5,

Grota de Cupido
Dita Funda
Dita das Mangueiras
Dita da Minhoca
Dita do Salto
Dita da Caninana
Dita do Inferno
Dita do Cipó
Dita da Cascata  1.»

Morro do S-lvdsre

Encanamento da Lagoinha.

»<
<
U
<
<
S
O
Q

Somnia.J 22

Rio do Maracanã.

Rio de S. João

Montanha das Shcbadas.

Córrego abaixo do Rio de Joào J 2

Córrego Soberbo

Montanha da Boa Vista nasça-
beceiras da 1'ejuca, na bacia
entre as serranias e pedra
de Andarahy pequeno, Soli-
taria, Bandeira; do Caslello

Nascente do Silvestre.....;  1.»
 2.a
 3.*

Grota da Caveira
Dita das Machadas
Dita do Bispo

0/JD7
li
(),!)!)!)
1,002
0,003
1,002

0,90!)
0.M7
0,00!)
0,0,0,3
0,004
0,905
1,
0,998
0,!)!)2

1,003
1,001
1,008

FORNECIMENTO
DWGUA.

r

Sj *> 5

ocs

Ai ¦*•

ís

lí s

22,8

Termo médio..

Bonito, e Bica

Cordilheiras da

do Papagaio.

r»on. Vista...

Idem '. J

Vertentes dos ai

Rio Comprido...............

Córrego do Serpa..

11

1

cirelles.....

2 Córregos Gestaes
Rio da Caveira
Dito da Lagoinha dos Porcos
Dito do Bico do Papagaio
Cascatinha da Tojtica
Córrego da chácara do Amaral

Córrego da chácara do Machado
Dito na de .João Baptisla
Dito na de Alves Leite

Córrego de Coelho Pereii
Dito do Moreira

1,001
0,09;»
0,998

0,998

9,5

47.44G

06ÓCiViXCúCÓ.

19.753

3,8

o

Machadas............... ....

Serpa....,:.. ...

*•.?••••••«•«• • *•••• • • •Somma..| 27

Encanamento das Larahgeiras... ..'...........,.fr 5 I iMorro da Mata^ j........... 1

Dito de Mátacávallos...;.....:...,.'....*..'.... i*l •*'¦•. .2

Grota dos Meirelles..........  J.a
 3.a

São denominadas geralmente grota das Machadas.

0,997
0,095
0,991
0,995
0,998
0,006

0,090
0,00.1
0,00

0,990
0,995

0,998
0,9Í7
0,999

o

0,2

42,3

Afora os & principaes manadeiros que vSo relacionados, ha
alguns pequenos ramos que não são denominados. Ifc susce-
ptivcl do pouco augmento que poderá produzir a continuação
do trabalho florestal. Teve de augmento, attribuido ao mesmo
motivo e em comparação ao anno de 1846, 744 barris.

O augmento produzido pelo melhor encanamento dado aos
dilVerentcs manadeiros, não foi ainda suíliciente para compen-
sar a grande diminuição havida em conseqüência de serem as
águas apanhadas quasi na sumidade das serras das Paneiras.

i-
7.900

Não lie susceptível de augmento, salvo se se fizessem paraahi cnçanar as ayultadas águas que apparecem abaixo do en-
cahàmênto das Painciras, mais que seria de hum dispendio exor-
bitante, porque teria o condueto de circundar grandes võltt-
volas montanhas, como a que fica por baixo do Corcovado.

H ' " ~~*  ¦¦¦-¦¦ •m.mmmm^^ml m -¦¦¦ I ¦ MftMM i I .w—«-i.-—¦ i i Mim mm «MMWM.««.wimMMM|.M«MMM«mM

129,0.

1,3

3,S

0,994

Córrego do Serpa.........,...' 0,999

Termo médio..

5 Grotas do mesmo nome  T. m.

Fonte de Botafogo.  *...;

Mina do Cães da Gloria...';.«.. L..

Idein de Silva:.tílnòéí.;.......

Dito dos Figueiffidos....

jjica oa íiainna.  ,,••...',.,._,, ¦, «,»">..

Dal 1 Cl 1 d ..... .. ......... . i . . .... m . . ....f,.,..,,

**6 yllCoSi .............. t.tí...., ».,,,. • • • .

tUciH ...... .¦«., •••>..,. ..... ., . .«»...,. . • . . . . . « .

Somiíia.

Somrna geral a/

DitO de Santa Thçésa, ou Ma-
noel Alves...... 1........ ..¦..-.

1 No Cosme:vVelhtf^v.ií;. v...;.;

Na f ralda do mórrõpe S t. ° Ant. °

Morro da Boa Vi

G rota de Si Iva Manoel.
Mina de João

Manoel.? ^ „
Siniões. ;\ * *'" * * * ; '

0,097

0,998 ,

au
O

• mm]
'mm-

C3U

O25

13.272

88.371

Não he susceptível de augmento além da que foi addicio-
nada em 1846.

Fie mui variável a quantidade d'agua. Com algumas chuvas crês-
ce dcsmezuradafnente, e da mesma fôrma diminue com alguma
seccá; porem como a que vai lançada no mappa he o termo me-

275.954 1 f,'°,de quatro.experiências feitas 'em 
diííerentes estações, creio

9 dará huma aproximação valiosa. Esta grande alternativa hecon-
I seqüência de estarem*os terrenos totalmente descobertos, com
i a desapropriação e o systema Florestal posto em pratica, ella
I variará pouco da máxima quantidade que se tornará perenne.

27.672

7.900

5,4

i,5

-a
147,0

• •••••

0,997.

3,0

1,5

Estão no mesmo caso acima; isto ho nac mctmns circun-
stancias que o Maracanã.

Em huma pedra nas fraldas do morro domes-

Eríi huma mina na fralda do morro què deita
para o cães da Gloria...................v.....

Em huma nascente no mesmo lugar da Bica da R.*

Fonte <d'onde se tira por meio de huma bomba..

0,99G Ti

0,999 . .......i . 0,12

>•••«••• •

TT

Encruzilhada dos (piraarães,
è Souto.,....>.. >'¦• 

• • • • • •• •

JÓ ]• • • • • •••'•;* • • «,"• #'•¦.•''•:.•,••»'•• • •'•',•>* •-• *

¦JJO-. Anoaiany.».,.'.".,. -.•..¦•,.*.,.,','..•,.....•.,,..',...,

uas Larangeiras..••',;...,.,'..,...................

¦¦ • ¦ v - . r ¦¦•¦•., ;' .\ . ..:,.v--- ¦» ¦ ¦.. ' . . ¦¦ - ,1 ', 
|;, 

'. '

"'V. . ["* • * '•*•;• y\ • * • * • •. ¦*> '.• •' •'*!# • '• • • *'» •• •¦'• • • •/¦• • • „•'•

Termo medío..

• ., • ,»•¦»'» .-»•• .; » •-• . ... . * . ... ... . . .

0,999

0,995 ...... 9

¦ : 0v25'0$
I•.........i.........

• ••••• ••* ••••••••

0,993

.......... »•..»...

10.043

10.043

3.193

330.005

G.38G

3.193

IIc muito mais a quantidade da que apparece no chafariz, por-
4 '080 I fí"e f;ra"s'ta P01 dentro de huma grande chácara com a condição

de ser o Guarda o dito feitor da mesma chácara; elle aproveita to-
da ã água, è somente dá as sobras para o chafariz.

< A agaa deste chafariz he diriváda do àquedueto da Carioca;
0.260 | à da antiga mina he aproveitada e fornecida em huma bica no

pé da muralha sahida na praia,

1 ¦'.' ¦ ' ' ii. ... . i . i ¦ ¦ i ¦[¦

_. 
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* 
, 

,.,¦¦.' 

^.--. 
. .¦;.'; ..-;•'.¦ '

-.i—- .. — .pmw.M ,.i ¦¦¦. — ¦^^ ¦¦¦!¦¦ ¦ ¦—j.f^wi.i. »i i—mm ¦ ¦ ¦-¦¦ —--¦

1

532 IY. Não he süceptivel de augmento.

...,...'*..,-. i

• • • •••'••«*

7,03:

19S,93

203

• ? • • f # * • • *

>•••••«

14.714

439^090

, Nao ha necessidade de mor quantidade.

Idem;

(«) A gradiiaoãodo Hydrometro de Richtèr augmenta paraa paiiedebaixo, e por conseqüência 'quanto 
niaioro numero mais te^è a

água. O termo médio geral foi tirado entrando em considerááio
Cbm ás quantidades d'agüá fornecidas pelos differèntes manádefos

Inspeçção Geral das Obras, Publicas 15 de Fevereiro ^qÚÚ: ^Miguel de Frias e Fasconcellos, Ihspèctor GèraL
..*, ,,' .:> *.>"'»,"» .*f'
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C. — Mappa da distribuição das águas na actualidade.

B««»«»«^lll,lMMi,iii—"^^"^T"^^^^^^
DISTRIBUÍDAS NOS CHAFARIZES ,

DAS 5 HORAS DA MANHÃ ÀS 8

DA NOITE, EM BARRIS
DE lü MEDIDAS»

DESVIADAS NOS ENCANAMENTOS , RIOS ,
NASCENTES, &C. , EM BARRIS

DE 10 MEDIDAS.

Cttjgav Voiròe focnmfrad. Bmominacócs ír^ô €i)afan?cs S

.3

I

Aqueducto da Carioca

Aqueducto do Maracanã. ..........

Frente da Gloria
Chafariz do Cães da Gloria U
Marrecas
Menino Deos
Carioca
Pilastra d'agua para as pipas
Chafariz do largo de Santa Rita
Dito do largo do Paço
Dito dito de Moura
Ladeira de Santa Theresa

.......

3
4
5
2

39
4
8

19
2
1

1.200
3.100
2.500

800
31.243
12.000
5.049
5.144

950
300

Somma. •••••••• 87 62.286

Chafarizes do Aragão  ..........
Dito de S. Christovão..
Dito de Mataporcos..,..
Dito de Catumby.... ...
Dito do Lagarto de fornecer água as pipas.....
Dito do Campo • • • • ........
Dito da Praça Municipal.................••••••

Encanamento das Larangeiras........
Fonte e mina de Silva Manoel.......
Encanamento do Botafogo
Mina do Morro de Santa Theresa....
Cosme Velho. ... •.
Morro de Santo Antônio

Somma

2
8
3

11
3

22
8

57

Praça da Gloria
Chafariz de Matacavallos ••••«
Dito de Botafogo.
Praia da Gloria na raiz do Cães
Bica da Rainfca
Barreira

Águas férreas de Andarahy e do Cosme
Velho.............. '.......,...,............••?••"• ......-!

8
4
3
1
1
3

100
5.700
5.500
8.000

12.000
15.500
7.800

54.900

4,100
i.000
2.000

125
t54

46

!M" "ti.

Somma

Somma geral...

22

166

7.425

124.611

o
5-

ti••"4

«5..

C

«*?

200
50

920
0.000
3.000
0.100
3 915
3.960

400'50

p

5?

S'cí r
~ 

t? «o

_ <c fi:

13.195

1.905
3.500
2.600
5.950

100
5.700
2.000

21.755

2.100
993
580
135
200
217
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O Chafariz do Menino Deos for todo le-
vantado, em conseqüência de haver
ficado enterrado 5 palmos abaixo do
nivel da rua, com o novo calçamento
feito pela Illustrissima Câmara Muni-
cipal. >f m . , _

Finaiisou-se a obra do Chafariz do Cães
da Gloria, sendo a água da antiga mi-

,. na encanada para a raiz externa damu-
ralha onde se collocou huma bica.

'TÉ*

Finalisou-se a obra do Chafariz do La-
garto.

No Chafariz da Praça da Gloria selevan-
tou huma pilastra de madeira para for-
necimento d'agua ás pipas.

..........

120.820

14.714
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Inspeccão Geral das Obras Publicas »* Fevereiro de 1848. -Miçuel de Frias, ç fasconceUos, Inspector Qeral

¦

• ''.'¦!¦/..

¦ <¦'"¦''''¦' ¦¦ , > •'

/,. i

\:



D. —Maj)j)a da distancia dos Aquedudos c suas qualidades em braças.
. .=¦

AQUEDUCTOS E ENCANAMENTOS

ESTADO DOS ENCANAMENTOS EM O ANNO DE 1847.

Carioca.

a n

Cacs da Gloria,

Lagoinha
i-i

Pameiras

Da Carioca ao Largo do Paço

Do Largo do Paço ao de Moura

Da Carioca ao Largo de Santa Rita

Larangeiras,

Botafogo  1. •

I Maracanã I 2.631

Do Chafariz de Catumby ao Campo

Do dito ao da Praça Municipal,
i> iyi»

S. Christovão i,

Silvestre.
¦»(»¦¦»••«•

Menino Deos em Matacavallos
—v

Somma.J 2.631

10

160

505

ii ¦ 'a

675

1.316

633

301

1.020

• • • • •..

804 158

452

200

321

1.516 3.079 610

122

122

220

387

186

464

466

335

1.022

34

230

3.344

et

1

2.561

124

42

lll iii MUH' I

2J27

140

974

101

433

•»*•.

«.

1.648
-*. ^v-r-,—

2.701

OBSERVAÇÕES.

. 
¦¦

Nao houve alteração na quantidade de braças , e nem na qualidade, po-
rôm foi quasi todo concertado.

220 1 O encanamento de chumbo he de H pollegada de diâmetro interno.

643

1.435

As calhas são as que se assentarão para conduzir ao encanamento a água
da fonte nova que se addicionou. Todo o encanamento foi concertado.

Fez-se augmento de bordadura. Levou calhas novas; forão concertados t|os andaimes, e betumados quasi todas as juntas do encanamento. •¦

387 I Soffreo soldaduras. He de 3| pollegadas.

186 § He de huma pollegada.

He de 3 pollegadas.

iJj^H^E: ¦¦"

Foi quasi todo betumado, e concertado em differentes lugares, tanto no
de huma como de outra qualidade.

335 I He de 2$ pollegadas.

5.639

452

Forão levantadas as bordaduras em hum grande numero de braças, ebe- j
tumadas quasi todas as juntas. Reformarão-se as calhas e andaimes.

1.022

230

16.352

Fizerão-se alguns concertos.

He de 3 pollegadas.

Foi por vezes concertado.

14 braças de ericanalnento de telhas forão substituídas por outras tantos
de tubos de 3 pollegadas.

Foi levantado parte do encanamento para acompanhar a maior altura a
que subiò o chafariz.

Inspecção Geral das Obras Publicas 15 de Fevereiro de 1848.—Miguel de Frias e Vasconcellos, Inspector Geral.
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DAS

DECISÕES DO GOVERNO SOLVENDO AS DUYIDAS ,

QUE TEM OCCORRIDO NA EXECUÇÃO DA
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Em 2G de Abril de 1847. —Resolve diversas da-

vidas, que tem occorrido na Província da Ba-
hia, na execução da Lei Regulamentar das
Eleições.

Mm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua Má-
gestade o Imperador, com o Officio de V. Ex.
de 15 de Março próximo findo, as seguintes du-
vidas occorridas nessa Província por occasião de
executar-se a Lei Regulamentar das Eleições:

4.a duvida. Representou o Juiz dePazdaFre-
guezia deS. Bento do Monte-Gordo que, até o dia
7 de Janeiro do corrente anno, ainda não tinha
recebido do Juiz de Paz em exercício o alista-
mento, sem o qual não podia dar começo aos
trabalhos da qualificação; e pede por isso provi-
dencias. r

2.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Freguezia de Pirajuhia participa que,
comprehendendo aquella Freguezia três Districtos
de Paz, deixou o Juiz do segundo de enviar a
lista do seu Districto, como lhe cumpria, á vista
do Art. 19 da Lei, apezar de ter-lhe officiado
a Gamara respectiva, o que obrigou a mesma Junta
a multal-o em 40$) 000 ;, baseada no Artigo 126
§6.° n.° 3 da mencionada Lei; e como esta falta/
he bastante grave, por isso que, deixando de se-
rem qualificados os habitantes daquellé Districto,
deixarão também de ser votados os Juizes de Paz,
que tem de servir no quadrieriniò vindouro nõ rè-
ferido Districto: pergunta o que deverá praticar
para remediar a mesma falta;

3.a duvida. O Presidente da Junta de Qualifi-cação da Freguezia da Penha participa que, sendo
a Lei das Eleições omissa no Cap. 2.p Art. 21
sobre o Secretario que deve lançar a Actá da
qualificação, procedeo-se em conformidade do Art.
47 § 2,°, por se entender que havia toda a aná-
logia. Como porem hum dos Membros da Junta

* ma
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tenha duvida a esse respeito, deseja saber se o alis-
lamento, e a Acta, de que trata o Art. 21
deve ser feito pelo Escrivão, ou se foi bem feito
na fôrma por que procedeo a Junta.

4.a duvida. E no caso de dever ser o Escri-
vao quem faça aquelle trabalho , se será bastante
que subscreva o trabalho já feito pela Junta,
ou se convém que se proceda na repetição delle
com o Escrivão.

5.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Freguezia de Belmonte solicita os se-
guintes esclarecimentos: — se o Eleitor, que mos-
trou achar-se empregado na vida do mar, está
por isso isento de entrar na formação da Junta
de Qualificação, á vista do disposto no Art. 68 do
Pvegulamento de 19 de Maio de 1846, em que se
escuda*

6.a duvida. Se no caso aífirmativo deve com
tudo ser o sobredito Eleitor inscripto na lista
geral com a sua qualidade de votante, ou elegivel.

7.a duvida. E sendo inscripto, e obtendo vo-
tos para Eleitor, se devem ser estes apurados,
ou desprezados.

8.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-cação da Freguezia de Santa Anna do Catú, pedeesclarecimentos sobre estarem ou não no caso de
votantes para as eleições, o indivíduo que só
tem officio (em que pôde ganhar de duas a quatro
palacas nos dias que trabalha), tenda, e casa
de morar de muito pouco valora
í 9.a duvida. 0 caxeiro d'Engenho de fazer as-
sucar que possue alguns bens.

10,a duvida. O casado menor de vinte e hum
annos, '

41.a duvida. Se a Junta de Qualificação podeincluir na lista geral, ainda mesmo depois de afE-
xada na Igreja Matriz, aquelle, ou aqüelles queconsiderar nas circunstancias de o serem, embora
nao reclamem.
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12.a duvida. Se a copia da lista geral, que
tem de ser remettida ao Presidente da Província,
o deve ser logo, ou se depois de findo o tempo
permittido para reclamações.

13.a duvida. O Presidente da Junla de Qualifi-
cação da Freguezia de Brotas, vio-se embaraça-
do, e sem que pudesse ultimar os trabalhos da
mesma Junta, por não haver o Juiz de Paz da Fre-
guezia da Victoria, em exercício, remettido o ar-
rolamento da povoação de Mariquita, que, na
parte civil, pertence a essa Freguezia; e escru-
pulisando impor ao referido Juiz de Paz a pena
que para taes omissões marca o Art. 126 n.° 3.°
§ 6.°, por isso que a Lei não prevenio esta hy-
pothese, pede esclarecimentos a respeito.

14.a duvida. Tendo a Junta de Qualificação da
Freguezia de Santa Anna da Aldèa, Termo da
Villa de Nazareth, apurado seiscentos sessenta e
três votantes, e devendo ella, em conformidade
do Art. 52 da Lei Regulamentar das Eleições +marcar quantos Eleitores deve dar a Parochia, en-
tendem huns, á vista da Lei, que marca hum
Eleitor para cada quarenta votantes, e do quese declara no § 5.° do Aviso de 2 de Novem-
bro do anno passado, que deve a Parochia dar
dezesete Eleitores, que correspondem a hum porcada quarenta votantes; outros porém entendem
que, tendo a Parochia dado nas Eleições de 1842
dez Eleitoras, e nas de 1844 vinte, deve agora
somente dar doze Eleitores, que vem a ser os
dez que deo naquelle anno de 1842, com o au-
gmento de mais dous, que corresponde á quinta
parte: assim, para obviar semelhante duvida,
pede que se, lhe esclareça se, á vista daqüelle
numero de 663 votantes, e de conformidade com
a Lei e Aviso citado, deve a Parochia dar os de-
zesete Eleitores, como entendem huns\ ou se dozecomo querem outros.

15.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-

à
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cação da Freguezia da Villa de Valença participa
que, em 19 de Janeiro findo, quando já estavão bas-
tante adiantados os trabalhos da dita Junta , foi que
recebeo por intermédio da Câmara Municipal os
Oííicios, e Decretos resolvendo as duvidas que
em alguns pontos oíferece a Lei Regulamentar
das Eleições; e como havia nomeado, e jura-
mentado hum Eleitor para fazer as vezes do Es-
crivão de Paz, que dera parte de doente, e he
também Suppíente dos Eleitores; pergunta se,
quando reunir-se a Junta para decidir das queixas
e reclamações, deve servir de Escrivão o de Paz,
caso esteja em exercício, ou ojuramentado, e que
servio nos primeiros trabalhos da Junta , ou se nen-
hum dos dous, por ser hum Eleitor, e o outro
Suppíente. '

16.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Freguezia deNazareth participa que, em
1842 deo aquella Freguezia trinta e quatro Elei-
tores, e em 1844 trinta e nove, agora regulando
hum Eleitor por cada quarenta votantes, terá de

jdar quarenta e hum, pois que o numero de vo-
tanteshe de 1.633, está porem na duvida se deve
declarar ser aquelle numero de 41 o dos Eleitores,
que tem de dar a Fregrezia, por occorrer a cir-
cunstancia de corresponder ao numero de votan-
tes, e a de ser o numero menor de huma da-
quellas duas eleições com o acerescimo da quinta
parte, ou se apezar destas duas circunstancias
nao pode o numero dos Eleitores passar do nUr
mero maior, que deo a Freguezia nas duas pre-
jcedentes eleições. ;.,N

17.a duvida. Quem he obrigado a fornecer á
referida Junta papel, tinta, e os mais accesso-
rios necessários ao expediente da mesma. |i

18.a duvida. Se hum Juiz de Paz em exercício
em huma Çapella curada, n'aquella Freguezia,
não quizer receber a lista, que deve^ ser affixada
na dita Capella, o que deverá fazer a mencionada
Junta.
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19;a duvida. A Junta de Qualificação da Fie-
guezia do Santíssimo Sacramento de Itaparica^
tendo-se reunido para decidir as reclamações quelhe forão apresentadas nos trinta dias do intervallò
da Sessão, pedio os esclarecimentos seguintes , at-
tenta a obrigação de findar os seus trabalhos nos
cinco dias determinados no Art. 22.

Deve a Junta de Qualificação nos cinco dias
consecutivos de Sessão, para receber as reclama-
ções, receber durante os seus trabalhos outras re-
clamaçôes além daquellas cue dentro dos trinta
dias forão entregues ao Presidente da mesma, quan-do a lista das reclamações deve ser organisada á
vista dos requerimentos por Districtos, Quartei-rões, e alphabeticamente.
* 20.a duvida. Dada a hypothese de se recebe-
rem reclamações dentro dos cinco dias das Ses-
soes , não altera a Junta a ordem dos seus tra-
balhos á proporção que confusamente forem ap-
parecendo mais reclamações de diversos Districtos,
e Quarteirões? a

^21 .a duvida. Não tendo a. Câmara Municipal da
Villa de Alcobaça recebido Òfficio para se poder
proceder ao Conselho de Qualificação, como deter-
mina o Art.íT.0 da Lei; e estando, á vista de se-
melhante Artigo, embaraçada por não saber como
deva proceder, solicitou esclarecimentos. *

22,a duvida. Achando-.se reunida a Junta de
Qualificação da Freguezia da Conceição da Praia
para receber as reclamações, queixas, e denün-
cias, acontece que, apparecendo O Doutor João
Antunes de Azevedo Chaves, reclamante nesta
Junta, perguntara -a hum de seus Membros | denome José Joaquim de Figueiredo Lisboa, em
que anno viera para o Brasil, e este lhe respon-
deraquenoanno dei826, ao que tornou o di|oDoutor, se depois desse tempo tirara Carta fienaturalisação j e foi lhe respondido que não aporemque desde a Lei ereadora das Guardas Municipaes,•¦•, ¦.,
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e depois a das Guardas Nacionaes, sempre servio
como Guarda de huma e outra Corporação, sendo
considerado Cidadão Brasileiro; e sendo depois no-
meado Inspector de Quarteirão daquella Fregue-
zia, em em cujo cargo ha muitos annos serve, e
mesmo tem servido durante os dous Juizados de Paz
que tem exercido naquella Freguezia o dito Doutor
João Antunes de Azevedo Chaves, e tem votado
nas anteriores eleições sob sua presidência, tendo
sahido nas ultimas Eleitor Supplente por aquella
Freguezia. Sendo pois este facto passado perante a
referida Junta, acha-se ella duvidosa sobre" a qua-
lidade de Cidadão Brasileiro no referido Membro
José Joaquim de Figueiredo Lisboa: e por isso
suspendendo o Presidente da mesma Junta os tra-
balhos delia, pergunta se deve, não obstante o
occorrido, continuar em taes trabalhos com aquelle
Membro, cuja nacionalidade he duvidosa, ou se
deve chamar outro com os requisitos legaes, para
substituil-o; e, neste ultimo caso, se deve considerar
como validos os trabalhos já feitos, e eontinnal-os
até se completarem, os cinco dias da Lei, ou se devem
principiar a contár-se estes dias, daquelle em que
ella de novo se reunir.

23.a duvida, 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Freguezia da Penha pergunta se as três
copias f de que falia o Art. 21, devem comprehen-
der a primeira Àcta da formação da Junta, ou so-
mente a segunda do alistamento e qualificação.

24.a duvida. Duvida o mesmo Presidente se o
Escrivão, por ser Eleitor ¦, nao pode entrar na qua-*
lidade de Escrivão no aeto da formação da Junta,
e por isso foi outro juramentado; não sahindo
porem Membro delia, deseja saber se pôde escre-
ver no trabalho do alistamento e qualificação.8

„25.a dúvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi
cação da Freguezia de Passe pede esclarecimento
sobre a seguinte duvida. — Havendo-se procedida
á formação da Junta na fôrma do Art. 8.° da
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Lei, c tendo hum dos Membros faltado ás suas Ses-
soes, sendo substituído como dispõe o Art. 29, qual
destes deverá ser convocado para as Sessões que a
Junta tem de celebrar trinta dias depois de aííi-
xada a lista geral, como dispõe o Art. 22, para
conhecer das queixas, reclamações, e denuncias?

26.a duvida finalmente. O mesmo Presidente
também pede esclarecimentos sobre o seguinte: ten-
do-se na convocação, prescripta pelo Art. 4.°, dos
Eleitores e Supplentes da Parochia convocado, se-
gundo a letra do Art. 5.° do Decreto N.° 480 de
24 de Outubro de 1840, maior numero de Sup-
plentes, por isso que havião empatado, e proce-
dendo-se conforme a disposição do Art. A.° do
mesmo Decreto ao sorteio que indicou a prece-
dencia dos Supplentes, deverá esta precedência fi-
car regulando para a convocação que se tem de
fazer nas eleições de Eleitores da Parochia, como
determina o Art. 41 da Lei Regulamentar?

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido
a Secção do Conselho d? Estado dos Negócios do
Império, Ha por bem Declarar:*

1.a duvida. Que bem decidida foi por Y. Ex. á
1.a duvida, declarando que o Juiz dePaznoexer-
cicio da Vara da Freguezia de São Bento de Monte-
Gordo, que deixou de remetteí a lista parcial do
seu Districto, deve ser multado na'fôrma? do §
6.° do Art. 126 da Lei; mas que nâo obstante
cumpre proceder á qualificação, requesitando-se do
Delegado e Subdelegado o alistamento do Distri-
cto, exigindo-se dos Inspectores de Quarteirãoos alistamentos. parciaes, e recorrendo a outroá
meios que à Lei autorisa.

2.a duvida. Que igualmente bem decidida foi
por V. Ex. a segunda duvida^ declarando que a
Junta Qualificadora da Freguezia de Pirajuhia deve
proceder ás diligencias de que trata o Art. 31 da
Lei, fazendo vir perante si os Iíispeetores de Quar-teirão com seus respectivos alistamentos.

¦''V/^v
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3.a e 4.* duvidas. Que também com acerto re-

solveo V. Ex. a 3.a e 4.a duvidas, quando decla-
rou ao Presidente da Junta de Qualificação da
Freguezia da Penha, que, não estando estatuído
explicitamente no Art. 21 da Lei que seja por ou-
tro funccionario escripta a Acta e alistamento de
que trata o mesmo Art., deve ser pelo respectivo
Escrivão de Paz; e que cumpre que o dito Escri-
vão continue, ratificando o trabalho já feito pelo
Membro da mesma Junta.

5.a duvida. Que com igual acerto decidio V.
Ex. a 5.a duvida, respondendo ao Presidente da
Junta de Qualificação da Fregnezia de Belmonte,
que o Eleitor que justifica ser empregado na vida
do mar, nao está por isso isento de entrar na for-
mação da Junta de Qualificação, huma vez que
nelie não se dêem algumas das condições do §
6.° do Art. 18 da Lei, ou não esteja comprehen-
dido em alguns dos outros §§ do citado Artigo.

6.a duvida. Que bem decidida foi também a
6.a duvida, declarando V. Ex^ que o Eleitor, na
hypothese figurada na decisão anterior, deve ser
ihscripto na lista geral com a sua qualidade de'votante. #| ? f^M f%mki^-i,.;..^--;'.;•.'-.-,:

7.a duvida Que bem assim foi bem resolvida
a 7.a duvida| declarando Y: Ex., que sendo htím
tâl indivíduo ínscripto na lista geral, e obtendo
votos para Eleitor, devem ser estes apurados.
t 8.a, 9.a e 10^ duvidas. Que com o mesmo
acerto decidio V. Ex. a 8.a, 9.a e 10.a düvi-
das, que lhe fbrão apresentadas pelo Presidente
da Junta de Qualificação da Freguezia de Santa
An na do Catú > quando lhe resporideo que a 8 ;a se
áeha resolvida com a disposição dó § 5.° Art. 18
dá Lei; e que a 9.a e 10.a estão negativamente
resolvidas, esta no § 1.°, e aquella no § 3* do
mencionado Art |18v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r

11 .a duvida< Que bem decidio V. Ex; a Í1 .*
duvida f declarando que depois de affixada a lista,

¦ 
¦ 

.

;
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de que trata o Artigo 21, não he permittido in-
cluir nella os nomes d'aquellas pessoas que dei-
xárão de ser qualificadas, visto que as Sessões da
Junta são interrompidas por trinta dias,- e quando
ella tiver de reunir-se para resolver sobre as re-
clamações na conformidade do Art. 22, se devera
corrigir qualquer omissão que houvesse.

12.a duvida. Que do mesmo modo bem deci-
dio V. Ex. a 12.a duvida, declarando que a co-
pia da lista geral deve ser remettida logo que
for concluida , como determina o Art. 21, e inde-
pendente da lista das reclamações, que deverá
ser enviada logo que expire o prazo de cinco dias
concedidos pela Lei.

13:a duvida. Que igualmente bem decidida foi
por V. Ex. a 13.a duvida, declarando aoPresi-
dente da Junta de Qualificação da Freguezia de
Brotas, que o Juiz de Paz que deixa de-remetter
a lista parcial do seu respectivo Districto, he
multado na fôrma do §6.° do Art. 126, em cujo
caso está o da Freguezia da Victoria, que deixou
de enviar áquella Junta o alistamento da Povoa-
cão de Mariquita; devendo todavia proceder-se á
qualificação, embora não exista a referida lista,
para o que dispõe o Art. 31 da citada Lei os meios
necessários; requisitando do Delegado e Subdele-*
gado o dito alistamento, e mesmo exigindo dos
Inspectores de Quarteirão os alistamentos parciaes;
çonvindo que a lista de qualificação seja feita e
concluída no prazo marcado no Art. 20 da Lei •

1^4.a duvida. Que do mesmo modo bem decidiò
V. Ex. a 14.a duvida, declarando á Junta de Qua-
lificação da Freguezia de Santa Anna da Aldeia|
Termo da Villa de Nazareth > que a dita Fre-*
guezia de;ve sóifrçnte dar doze Eleitores; por quanto
tendo ella. dado dez na eleição de A842^ e sendo
agora 663 os votantes apurados, está o caso coçct*
prehendido na segunda parte do Artigo 52 da Lèi,
que limita, ou restringe a regrageral estabelecida
na primeira parte do citado Artigo.

*>

¦ ¦ .:-. 
'¦;'¦!'¦¦'¦''¦¦¦'¦ •'""•¦i 
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15.a duvida. Que também acertada foi a de-
cisão dada por V. Ex. á 15.a duvida, declarando
ao Presidente da Junta de Qualificação da Fre-
guezia da Villa de Valença , que o Escrivão de Paz
deve servir, se já estiver em exercício, ou o do
Sqbdelegado, como determina o Artigo30 da Lei;
e no impedimento de ambos pode continuar a
servir o mesmo que foi juramentado para os pri-
meiros trabalhos da Junta, não obstante ser Elei-
tor, pois a Lei o não prohibe; e só não poderia
servir se fosse Membro designado da Junta.

46.a duvida. Que com o mesmo acerto deci-
dio V. Ex. a 16.a duvida, declarando que qual-
quer Parochia pode dar hum numero de Eleito-
res maior do que deo nas eleições de 1842 e 1844,
com tanto que não exceda ao mínimo desses annos
com o augmento da quinta parte mais; por ser
este o único correctivo feito na regra estabele-
cida provisoriamente no Art. 52 da Lei. *

A7.a duvida. Que bem decidio V. Ex. a 17.a
duvida, declarando que, com quanto o Art. 119
da dita Lei não seja expresso a respeito do for-
necimento de papel, e o mais necessário para o
expediente das Juntas, deve elle ser também feito
pelas Câmaras Municipaes, e no caso de falta de
meios, pelos cofres da Fazenda Publica. v

18.a duvida. Que do mesmo modo bem deci-
dio V. Éx. a 18/ duvida, declarando que in-
corre na mul^a do § G.° do Art. 126 o Juiz de Paz
que recusar: acceitar a lista, de que trata b Art.
21, ou que a não publicar vinte e quatro horas
depois que a tiver recebido. Suppõe-se que a tem
recebido, quando quarenta e oito horas- depois
de terminados os trabalhos da Junta de Qualifi*-cação, em qualquer de suas reuniões, tiverem
decomdo tantos dias, quantas vezes a distancia da
Matriz á residência do Juiz de Paz contiver qua^trp legoas; \ .__'.•-, ||if ,:\' , m $1 ti iíf

49/ duvida. Que acertada foi também à de-

>. 
'¦>.' 
tf, . /
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cisão de V. Ex. á'19.a duvida, declarando á Junta
de Qualificação da Freguezia do Santíssimo Sacra-
mento de Itaparica, que nos cinco dias consecu-
ti vos | da Sessão, de que trata o Àrt. 22 da Lei,
deve a Junta receber, e decidir quaesquer quei-
xas, reclamações, ou denuncias, que lhe forem
presentes na conformidade do referido Artigo^
huma vez que ellas séjão instruídas como dispõe
o Àrt. 23 da mesma Lei.-

20.a duvida. Que do mesmo modo foi acertada
a decisão da 20.a duvida, declarando V. Ex., que
a Junta deve regular os seus trabalhos de fôrma,
que nelles haja ordem e prompíidão, e seja cum-
prida a disposição do Art. 22.

21 .a duvida. Que do mesmo modo foi bem de-*
cidida por V. Ex. a 21 .a duvida, declarando â
Câmara Municipal da Villa de Alcobaça, que a
mesma duvida está resolvida com a disposição do
Art. 60 da Lei, expedindo a dita Câmara im**
mediatamente as ordens , de conformidade com o
Art. 7.°, aos Juizes de Paz, que devem presidir ás
Juntas de Qualificação do Município para con*
vocarem os Eleitores e Supplentes na forma do
Art. 4.°, a fim de se formarem as sobreditas-
Juntas em hum mesmo dia que for pela dita
Câmara, designado^. r ¥$$^

22.a duvida. Que menos bem resokera V. Ex.
a 22.a duvida, quando declarou á Junta de Qua^Üficação da Freguezia da Conceição da Praia, quedevia considerar-se como impedido o Membro da
Junta daquella Freguezia José Joaquim de Figuei-
redo Lisboa, á visía;da sua resposta, ou decla-
raçãoy que põe emduvida a sua qualidade de Gfc
dadão Brasileiro, que he essencial ao Eleitor f por
quanto > como ^já foi declarado em Aviso de ffl
de Março ultimo ao Presidente de $È Catharina,
sobre; a nona duvida dás comprehettdidas o re-
solvidas no dito Aviso f não compete ás Juntas
de Qualificação conhecerem da legalidade com qüè

v .;';>c.'*..'.¦

ji ' . -
¦¦".«,!.¦¦- r~-v
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forao nomeados os Eleitores e Supplentes, nem
fora conveniente invcstil-as de huma tal attribui-
cão, attentos os abusos que poderião commelter-
se; e nesta conformidade devera a Junta de Qua-
lificação, de que se trata, proseguirem seus traba-
lhos com os mesmos Membros de que se achava
composta, até terminarem os cinco dias marcados
na Lei para a decisão das queixas, reclamações e
denuncias. *

23.a duvida. Que também não decidio V. Ex.
com acerto a 23.a duvida, quando declarou ao
Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia
da Penha, que as três copias, de que trata o Art.
21, não se referem á Acta da formação da Junta.
Entre as copias, de que trata o dito Art. 21 e o
24, se comprehendem as Actas das formações das
Juntas de_ Qualificação, como já foi decidido no
Aviso que se expedío a V. Ex. em 15 de Março
ultimo. }

24.a duvida. Que do mesmo modo não decidio
bem V. Ex. a 24.a duvida, declarando ao refe-
rido Presidente da Junta, que o Escrivão de Paz
está inhibido de exercer as suas funcções, em ra~
zão de ser Eleitor, e por isso não pode servir
nos trabalhos da qualificação, convindo que se
proceda de conformidade com o Art. 30 da Lei,
como foi resolvido no Art. 2.° da Consulta de 21
de Dezembro ultimo. A Consulta, a que V. Ex. se
refere, inhibe de servir de Escrivão de Paz na
Junta de Qualificação o Eleitor que for Membro
delia, e não qualquer outro Eleitor, ou Supplente.

25.a duvida. Que não foi também acertada a
decisão deV.Ex. á 25a duvida, respondendo ao
Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia
dè Passe, que para as Sessões que a mesma Junta
tenha de celebrar, em virtude do Art. 22 da Lei,
deverá ser convocado o Eleitor que por impedi-
mentò foi substituído, chamando-se o Membro
que o substituio na primeira reunião, somente no

. ¦ 

¦
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caso de continuar a existir o mesmo impedimen-
to ou outro que será por elle declarado. Deve
ser chamado, e continuar a ser Membro da Junta
o substituto em quanto não comparecer o mesa-
rio, a quem estiver substituindo, prompto para
exercer o seu cargo. , ~ * •

26.a duvida. Que do mesmo modo nao toi
acertadamente decidida porV. Ex. a 2C.a duvida,

quando declarou ao mencionado Presidente daJun-
ta, que a precedência designada pela sorte não
deve servir para a convocação que se tem de fazer

para a eleição de Eleitores. Deve-se considerar
com precedência o Eleitor, ou Supplente designado
pela sorte, como se tivesse obtido maior numero
de votos do que os outros com quem estava em-

patado. A sorte he hum dos modos de nomear,
e, feito o sorteio, entende-se definitivamente effe-
ctuada a nomeação.

O que tudo communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 26 de Abril de 1847. — Joaquim Mar-
cellino de Brito. — Sr. Presidente da Província da
Bahia. i

Em 27 de Abril de 1847. — Resolve as duvidas,
que tem occorrido namProvincia de Sergipe r
acerca da execução da Lei Regulamentar das
Eleições. -

Illm. e Exm.Sr.— Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador , com o Oíficio de V. Ex, de 26
de Fevereiro ultimo, as seguintes duvidas oc-
corridas nessa Província na execução da Lei Regu-
lamentar das Eleições. ,

i i.a duvida. 0 Presidente da Junta de QualifL-
cação da Freguezia de Pacatuba pondera que de-
signarçdo o Art. 4.° da Lei, que sejão convocados

-¦ ¦ -..' ¦"¦":' ¦ .'¦".¦¦rv-.
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os Eleitores da Parochia, e igual numero de Sup-
plentes para a Junta de Qualificação , acontece que
havendo naquella Freguezia 30 Eleitores da ciei-
ção feita em 1844, apenas foríío eleitos 1(J Sup-
plentes; pelo que procura saber se devem ser con-
vocados 11 Cidadãos para preencher o numero de
30 Supplentes, ou se unicamente com os 19 exis-
tentes se devem compor as duas turmas, desi-
gnando d'entre estes últimos os outros dons Mem-
bros da Junta, de que falia o Art. 11 da mesma
Lei. ¦ -•. ¦ ú

2.a duvida. O Vigário da Freguezia de Itabaiana
participa, que não teve notificação para compare-
cer no dia 17 de Janeiro do corrente anno a
assistir aos trabalhos da Junta Qualificadora resi
pectiva, e pergunta se o Art. 20 da Lei o obriga
a comparecer independente de ser chamado.

3.a duvida. O dito Vigário deseja também sa-
ber se pode, e deve dar á mencionada Junta as
informações, que julgar necessárias, sejão-lhe ou
nao pedidas. ^

4.a duvida. Antônio Carneiro de Menezes, e
José Antônio de Oliveira, Membros da Junta acima
referida, representao contra o Juiz de Paz em
exercício daquella Freguezia,- José Francisco de Me-
nezes, por ter dado ao Presidente da dita Junta
huma lista contçndo exclusão, ou inclusão ar;bi-
traria de indivíduos, Com a qual se tem queridoconformar o mesmo Presidente contra o voto dos
representantes; e por isso consultão se são obri-
gados a dirigir-se só por aquella lista. Sm

5.a duvida. Os mesmos consultão se devem pe-dir novas listas, e os esclarecimentos precisos aos
Inspectores de Quarteirão respectivos, e mais pesrsoas, que conforme a Lei são obrigados a pres-tal-os. .. / ^ ^ yj ;'.,:. .>;*,,, • *%i

6.a duvida. Sé o referido Juiz de Paz deve ser,
ou não, logo multado pela Junta. íív ^
3 #;a duvida. Se o Parocho, Delegado, Subdele-
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gado, e Collectores devem dar á Junta todas as
informações que forem precisas.

8.a duvida. Se deve, ou não, ser multado o
Presidente da dita Junta por ter deixado de as-
siguar hum Oííicio, pelo qual a mesma tinha de-
cidido pedir esclarecimentos ao Presidente da Pro->
vincia sobre a primeira das duvidas propostas.

9.a duvida. 0 Juiz de Paz da Villa da Capella
submetteo á decisão do Presidente daquella. Pro-
vincia a questão suscitada por hum dos Eleitores
Supplentes da dita Parochia, no acto ds forma-
ção da Junta de Qualificação, sobre ter aquelle
Juiz de Paz convocado unicamente 12Supplentes,
e não 19, numero de Eleitores dados pela Parochia,
por isso que, segundo diz, somente podião com-
parecer 12 Eleitores , por estarem os outros 7 mu-
dados, ou mortos; questão esta que não decidio,
e o levou a suspender os trabalhos da Junta.

10.a duvida. O Presidente da Junta de Qualifi-?
cação de Larangeiras pede ser esclarecido sé, tendo
convocado na fôrma da Lei os 28 Eleitores que
deo aquellaParochia, enumero igual de Supplen-
tes, e verificando-se depois só existirem 25 Elei-
fcores, deve por isso desavisar os 3 últimos Sup-
plentes para igualar o numero com o dos Eleitores >
OU-não. M?; - :- -:;' ,-; :l ~^>-v

11.a duvida. Se, sendo o dito Presidente da
Junta Eleitor, deve também fazer parte das turmas.

42.a duvidas. 0 Juiz de Paz de Maroim consulta
como deverá proceder no caso de ser, comohgj
o Juiz de Paz que está em exercício, competindo-
lhe ao mesmo tempo a Presidência da Junta de
Qualificação, por ter obtido dispensa por impossibi-
lidade physica o mais votado, e ser elle o mime-*
diato em votos; visto que o Art. 19 da Lei deter4
mina que 0 Juiz de Paz em exercício mande ao
Presidente da Junta de Qualificação| até o fim de
Dezembro, a lista parcial do seu Districto; mar-
eando o: Art. 126-g 6.°/ que as Juntas imponhão

'A :-) ", :
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multas aos Juizes de Paz que as não remetterem;
e que sendo elle Presidente da Junta e Juiz de Paz
em exercicio, não pôde remetter tal lista a si mes-
mo, nem multar-se.

I3.a duvida. 0 Juiz de Paz do Lagarto participa
que, não tendo apresentado o Escrivão as listas par-
ciaes de alguns Quarteirões, escriptas intelligivel-
mente, esta por esse motivo a Junta qualificando
os votantes dos mesmos Quarteirões, segundo as
informações, ou conhecimento de algum dos seus
Membros; e deseja saber se está assim proce-
dendo em regra.

14.a duvida. O Juiz de Paz de Santo Amaro, em
exercicio, participa que, tendo presidido á Junta
de Qualificação daquella Freguezia, por impedi-
mento do Juiz de Paz mais votado, e do seu im-
mediato, ambos elles agora se dão por promptos;
pelo que pergunta se, á vista do Art. 22 da Lei,
he elle que deve servir na 2.a reunião por ter ser-
vido na 1 .% ou se o 1.° daquelles Juizes então
impedidos, a a: , , ,

L5.a duvida. Victor Manoel Alves, e Francisco
do Nascimento Júnior, Membros da Junta de Qua-
lificação do Campo do Brito, participão que, tendo
a mesma suspendido os trabalhos até que che-
gassem os esclarecimentos pedidos ao Governo -da-*

quella Província sobre diversas occurrencias, isto
líão obstante, reunirão-se o Juiz de Paz Presi-
dente da mesma Junta, com dous Membros mais,
e, sem participarem áquelles, proseguírão na qua-
lificação, com manifesta transgressão da Lei; pelo
que pedem providencias. '

16.a duvida. O Juiz de Paz de Itabaianinha
confessa na sua resposta á queixa dos dous Mem-
bros da Junta de Qualificação daquella Parochiar
que a forríiou, não recorrendo á sorte para de-
cidir entre os Eleitores eSupplentès> que a devião
compor, e que tinhão igual numero devotosj
dèsviando-se assim do que expressamente deter-
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mina o Aviso de 24 de Oulubro do anno passado,
que a tempo lhe foi com muni cada.

17." duvida. Francisco José de Oliveira, e Ro»
íino de Oliveira Sampaio, Membros da Junta de
Qualificação da Villa de Larangeiras, pedem os es-
ciareçuo se, tendo-se já qualificado huma grande
parte dos votantes daqueila Paro chia, deve a
Junta, porque o requeresse hum Cidadão com
eslrépito, proceder a nova qualificação, quando
para os incluir, precederão todas as informações do
Parodio, e Inspectores de Quarteirão, por não
serem de inteiro conhecimento da maioria, ou
de toda a Junta.

18.a duvida. Pode ella reunir-se para seus tra-
balhos ent huma casa particular, onde mora o
Presidente da mesma Junta,.havendo o Consistorio
da Matriz muito mais espaçoso e commodo para
semelhantes reuniões? f

49.a duvida* 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Freguezia do Pé do Banco pede se lhe
declare se, havendo entre os Eleitores hum de 19
annos,#que não pode ser qualificado entre os
votantes, deve mesmo assim ser contemplado nas
turmas, ou não.

7

20.a duvida. Comparecendo o dito Presidente na
Igreja Matriz a dar parte de que não proseguia nos
trabalhos, em razão da duvida que oceorria, sem
que fosse ella decidida pelo Governo * houverão
ai ter cações, e duvidas da parte de alguns especta-
dores, querendo que elle continuasse nos mesmos;
e pede por isso esclarecimentos sobre o modo por
que ha de proceder quando for alterada a ordem 'V^^ÉÉS^

publica
2i.a duvida. O mesmo participa que? noacto da

formação da Junta naquella Freguezia, por ainda
se ignorar a disposição dos Arts. 3.b e 4.° do Aviso
de 2 de Novembro do anno passado, foi a dita Junta
composta por Eleitores, entre quem aliás deveria
ter corrido a sorte, em conseqüência de reunirei»
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igual numero de votos, e procura saber se a dita
junta deve continuar seus trabalhos, assim como
se acha organisada, ou si se deve proceder a nova
formação.

22.a duvida. Antônio Carneiro de Menezes, e
José Antônio de Oliveira, Membros da Junta de
Qualificação de Itabaiana, participão que, reu-
nindo-se aquclla Junta para celebrar as Sessões de
recurso, na fôrma da Lei, faltou por doente o
Membro Manoel Fernandes Pereira Lisboa, pelo
que perguntão se, dando-se por impedido hum
Membro da Junta, aos 3 compete nomear o que
ha de substituil-o.

23.a duvida. Se no caso affirmativo deve to-
mar assento o que tiver a seu favor o voto da
maioria d'entre os três. * -

24.a duvida. Se o Juiz Presidente, no caso ex-
posto, tem voto na Mesa.

25,a duvida. Se tendo voto o Juiz, esse voto
com o de outro Membro, faz maioria contra os
dous votos dos outros dous Membros. ,

26.a duvida. O Presidente da Junta de QualinV
cação da Freguzia de Larangeiras, participa que,
os dous Membros daquella Junta Rofino de Oli-
veira Sampaio, e Francisco José de Oliveira, re-
pugnão assignar a respectiva Acta, pretextando
não haver exactidão nella, ou faltarem pretendidas
declarações; pelo que pede esclarecimentos, i

27,a .duvida. O mesmo pergunta se, sendo o
Juiz Municipal Eleitor Supplente do numero dos
convocados, pôde fazer parte das turmas, ou deve
ser considerado impedido*

28.a duvida. 0 Presidente da Junta de Qualifi-
cação da Villa do Lagarto, communica que, depois
de estarem presentes Eleitores e Supplentes convo-
cados, não em numero de 35, que deo a Paro-
chia, mas de 25 notificados pelo seu Escrivão, não
quiz deliberadamente notificar todos os 35, mas
somente os 25, illudindo o Juizo; procedeq, nao
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obstante, com os presentes á formação da dita
Junta, para a qual, devendo entrar o 1/Eleitor
da 2/ turma, aconteceo que os 3 primeiros delia
tivessem igual numero de votos , pelo que cha-
mou elle o que estava primeiro escripto na lista,
contra o que não tendo havido reclamação imme-
diatamente, protestarão os outros Eleitores e dous
Membros da Junta, no acto de assignar-se a Acta,
que recusarão assignar. Em conseqüência disto,
c de insultos insuportáveis do Padre José Alves Pi-
tangueira, suspendeo elle os trabalhos da quali-
ficação, até ulterior deliberação, que solicita.

29/ duvida. A Junta de Qualificação da Villa do
Rosário do Catete, pergunta se o final do Art.
20 da Lei prohibe que votem os Parochos, e Jui-
zes de Paz, incluídos os Presidentes das Junta
de Qualificação.

Ê conformando-se o Mesmo Augusto Senhor
com o parecer da Secção do Conselho d'Estado
dos Negócios dõ Império, Houve por bem Decla-
rar, que bem decidira V. Ex. as primeiras 21 du-
vidas , explicando : "
* 1 .a duvida. Que deve o Presidente da Juíita da
Freguezia de Pacatuba proceder com os Supplen-*
tes existentes á formação, das turmas, pois nãò
esta de modo algum autorisado outro procedi-
mento; devendo os 19 Supplentes ser divididos
em duas turmas de 9 cada huma, na forma dos
Arts. 8.° e 11 da Lei referida, como já tem sido
declarado em Avisos de 18 de Janeiro, e 20 de
.Fevereiro de 1 847. f|#I v «ilK; tm^mã iltia

2.a e 3.a duvida. Que o Vigário deverá com-
parecer, nãõ tendo impedimento, para que sejão
melhor esclarecidos os Membros da Junta; mas
nem tem responsabilidade se deixar de o fazer,
nem aquelles Membros são obrigados a seguir suas
informações.

4/ duvida. Que á Junta cabe dar o devido pe-so, que tiverem as listas dos Juizes de Pazf or^

M Vi
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ganisadas segundo o Art. 19 da Lei, e que he
da competência das mesmas approvar as ditas lis-
tas, e fazer nellas as alterações que julgarem ia-
zoaveis, e de direito; mas que cumpre á minoria
conformar-se com as decisões da maioria.

5.a duvida. Que a Junta, nos termos do Art. 31
da Lei, pôde pedir os esclarecimentos precisos
para a qualificação respectiva.

6.a duvida. Que á vista do § 6.° do Art. 12G da
Lei, deve a Junta multar o Juiz de Paz em exer-
cicio, que não enviar as listas parciaes dos vo-
tantes.

7.a duvida. Que os Empregados mencionados no
referido Art. 31 devem dar todos os esclarecimentos
precisos para a qualificação respectiva.

8.a duvida. Que não ha lugar á multa ao Pre-
sidente da Junta pelo motivo proposto; e só ao Pre-
sidente da Província compete multar aos Presi-
dentes das Juntas de Qualificação.

9;a duvida. Que em Oíncio de 15 de Janeiro, ao
Juiz de Paz de Larangeiras, explicou-se que devião
ser convocados todos os Eleitores, eSupplentes em
igual numero, sem se procurar igualal-os quando
estivesse ausente, ou impedido qualquer delles,
ou deixasse de comparecer; á vista dos Arts. 4.°,
5'i? e8.° da Lei respectiva, os quaes não podem
ger por outro modo entendidos; e que por tanto
bem praticou em convocar os 7 Supplentes para
proceder á formação da Junta na forma prçscripta
na tíiesma Lei; sendo conveniente que continue
a haver-se com esse bem entendido escrúpulo,
consultando em casos duvidosos, e mantendo a
regularidade dos trabalhos com circunspecção > e

i0.a duvida. Que dos Arts. 4.°, 5,° e 11 da
Lei se vê que cumpre convocar os Eleitores, que
der a Parochia e outros tantos Supplentes, e^cepto
os impedidos, devendo formar-se a Junta dos q4e
comparecerem pela maneira ahi determinada^ sen

prude
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indiíTerente para a regularidade do respectivo pro-
cesso, que compareça numero maior de Supplentes
que de Eleitores, ou vice-versa; e assim não de-
verá desavisar os 3 Supplentes, que excedem ao
numero de 25 Eleitores. h

1l.a duvida. Que não pode compor as turmas,
embora seja Eleitor, porque já he Presidente da
Junta Qualificadora. *

, 12.a duvida* Que nenhuma duvida existe logo
que se considere que, não obstante recahirem no
mesmo indivíduo as funeções de Juiz de Paz em
exercicio, e de Presidente da Junta de Qualifica-
ção, são com tudo entendidas distinetas; e quefa-
zendo a lista deve remettel-a ao Presidente da Junta
de Qualificação, sem considerar que he elle mes-
mo, até porque ao tempo dos seus trabalhos pôde
por qualquer impedimento seu tocar a outro esse
trabalho. *' ¦ ,. - m - *rz¥*#$h ?M ¦ í-'h ife#ès.

13.a duvida. Que as listas pareiaes dos Inspecto-
res são necessárias, á vista do Art. j9 da Lei,
posto que não essenciaes para a validade. E que he
mais conveniente que o dito Presidente e a Junta
os chame para informarem, ou exijão novas lis-
tas, do que exporem-se a excluir pessoas, que
tem direito de votar, ou.que admittão aquelles,
que não o podem, e que não tem a renda de
200$000, equivalentes a; 100$000- em prata, gohio
foi declarado pelo Decreto N>° 4B4 de 25 de Noê
vembro do anno passado. ãêli0&^0^^M0^
? 14/1 duvida. Que deve servir na forma da Lei
© Juiz mais votado, cujo impedimento cessou, e
pelo qual como Substituto servio ^^^^#4^^
- 15.a duvida, Que bem decidio V.Ex., ordenando

ao mencionado Juiz que reunisse os 1\1 embros todos
da Junta, para proceder legalmente á qualificação,
visto os não poder excluií por semelhamte modo ?

.0, com pena de multa. >
( 16/ duvida, i Que igualmente bem decidio V.<

., ejuando ©rdenou que o Juiz de Pa? convocasse:
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de novo os Eleitores e Supplentes para dia deter-
minado, a fim de formar nova Junta na confor-
midade do Aviso de 24 de Outubro do anno pas-
sado, e procederem á qualificação de novo, fi-
cando sem effeito a já formada, e isto sem perda
de tempo*

17.a duvida. Que se a qualificação foi assim
feita, e achão-sejá incluidos tantos votantes, nen-
huma precisão ha de proceder-se novamente ao
mesmo acto; pois que se podem corrigir quaesquer
enganos quando novamente se reunir a Junta,
como determina a Lei respectiva no Art. 22.

\ 18.a duvida. Que havendo oConsistorio da Ma-
triz, e demais tão sufficiente, como dizem, he lá
que devem ter lugar os trabalhos da Junta, con-
forme o Art. 4.° da Lei, que só permitte a reunião
delia em outro lugar, unicamente quando o Con-
sistorio não for bastante espaçoso.

19.a duvida. Que tendo o Eleitor de 19 annos
funccionado na presente Legislatura, sendo como
tal reconhecido pelo respectivo Collegio Eleito-
ral, não he dado excluil-o; e por tanto deve elle
ser contemplado, ficando todavia á Junta Qualifi-
cadora o direito de excluil-o da lista dos votantes,
que organisar, se esliver provada a sua falta de
capacidade para exercer direitos políticos; e nesta
conformidade deve reunir a todos os Eleitores e
Supplentes para organisar a Junta, e proseguir no
processo da qualificação já tão demorado.,

20.a duvida. Que bem decidio V. Ex. quando
approvou o procedimento do Presidente da Junta
de Qualificação da Freguezia do Pé do Banco, de
esperar pela decisão de V. Ex., a quem tinha sub-
mettido aquella duvida, sem acceder ás exigências
e reclamações, as quaes, aliás quando são funda-*
das em Lei e razão, devem ser attendidas por todas
as Autoridades, cujo primeiro timbre deve ser o
exacto cumprimento da Lei, e hum procedimento
razoável e prudente longe do espirito de paruao
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E que>outrosim, bem procedera V. Ex., declarando
que, providenciaria para que se nao alterasse a
ordem e paz, com que semelhantes trabalhos de-
vem ser feitos, oííiciando ao Delegado e Subdele-
gado, com quem devia entender-se o mesmo Pre-
sidente da Junta, para aquelle fim, e para que
nao fosse desrespeitada a sua autoridade, ^

21 .a duvida. Que igualmente bem decidio V.
Ex. que, em vista do Aviso de 2 de Novembro do
anno passado, se devia formar nova Junta, e con-
tinuarem então os trabalhos com a legalidade de-
vida, recorrendo-se ao meio da sorte, como dantes
nao se fez. <

Quanto porem ás seguintes resoluções tomadas
por V. Ex. Ha por bem Sua Magestade o Impera*
dor mandar declarar: ,

22.a duvida. Que V. Ex. menos bem decidio-*
que aos três Membros da Junta, compete nomear
o Substituto do impedido — pois nao só aos três
Membros da Junta, mas também ao seu Presidente
cabe nomear o Substituto.

23.a duvida. Que igualmente menos bem deci-
dio— que deve tomar assento o que tiver a maio*-
ria dessa votação — pois que deve tomar assento
o que tiver a maioria absoluta, ou relativa dos 4
Mesarios, que tem direito de fazer esta nomeação.

24.a duvida. Que o Juiz Presidente, segundo a
decisão de V. Ex., nesse caso não tem voto; quandoaliás cumpre-lhe votar como fica de clarado.

25.a duvida. Que V. Ex. menos bem decidio —
que não tendo o Juiz voto nada havia que res-
ponder sobre a antecedente consulta—quando ao
contrario elle tem voto como qualquer dos outros
votantes, e deve votar em 1.° lugar.
;Ç| 26.a duvida. Que igualmente menos bem de-cidio V. Ex. — que nenhum Membro da Junta poderecusar sua assignatura á Acta, podendo sim de-clarar-se vencido em todas, ou quaesquer deci-soes, sem especificação de motivos, eircunstan-

'é&
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cias, ou íactos, a que já se tem dado esclarecimen*
t()S — pois (leve ser permittido aos vencidos decla-
rar succintainenlc as razões, em que firmarem
seus votos, bem como fazer as declarações que
julgarem convenientes.

27.a duvida. Que também V. Ex. menos bem
dicidio — que o Juiz Municipal pode fazer parte das
turmas, huma vez que foi hum dos Supplentes
convocados, não havendo razão para ser excluido,
á vista do final do Art. 33 da citada Lei — por-
que se hum Juiz Municipal tem de presidir aoCon-
selho Municipal, deve ser excuso de formar parte
da Junta, pois nem convém chamar sem necessi-
datle Supplentes para hum serviço tão impor-
tante como o do Conselho, nem deve tolerar-se tal
pratica, pelo abuso que se pôde commetter, como
yk foi ponderado em Aviso de 9 de Novembro de
1846.

28.a duvida. Que igualmente menos bem re-
solveoV. Ex. — que a notificação pelo Escrivão a
todos os Eleitores não he essencial, servindo a
affixação de Editaes em lugares públicos para que
compareção todos os Eleitores e Supplentes, como
se vê do Art. 4.a da Lei — porque he indispensa-
vel a notificação feita por Official de Justiça, pois
o mesmo Art. 4.° da Lei das Eleições se exprime
por estas palavras — Convocará nominalmente por
Editaes e por notificação feita por Oíficial de
Justiça. H

29.a duvida. Que menos bem resolveo V. Ex. -—
que pelo Art. 20 da Lei não está de certo o Juiz
de Paz mais votado, Presidente da Junta, inhibido
de ter voto nas decisões delia, pois que esse Ar-
tigo se refere ao Juiz de Paz, quê estiver em exer-
cicio, e que pode comparecer, assim como os Vi-
garios na qualidade de informantes; mas que to-
davia o Juiz de Paz, que presidir á Junta, não

^ tem voto como qualquer Membro delia, porám
sim o de qualidade que compete aos Presidentes,
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em todos os Tribunaes, e Corporações, segundo
se acha estabelecido nas Leis, que a especial de
Eleições não derogou; e por tanto, si se der o ca-
so, que se deo na Junta Qualiíicadora daqueila
Freguezia, de ficar impedido hum dos seus Mem-
bros, que tem de ser substituído, conforme deter-
mina o Art. 29 da citada Lei, não deve o Juiz de
Paz Presidente votar, e sim os outros três Mem-
bros da Mesa por analogia e identidade de razão,
do que se prescreve nos Arts. 10 e 12 —ficando*
V. Ex. na inteliigencia de que ao Presidente da
Junta Qualificadora cabe votar, e em primeiro lu-
gar, como a respeito do mesmo, quando preside á
Mesa Parocbial, dispõe o § h.° do Art. 46 da dita
Lei; le não ha razão para que tendo de ser sub-
stituido hum dos Membros da Junta de Qualifica-
çao, não tenha o Presidente voto, quando o con-
fere a Lei na nomeação do que ha de fazer as
vezes do Mesario impedido na Mesa Parochial,
como já se decidio em Aviso de 12 do corrente.

O que tudo communico aV. Ex. para seu co-
nhecimento e governo. v

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 27 de Abril de 1847. — Joaquim Mar-
cellrno de Brito.—Sr. Presidente da Província de
Sergipe.

£#'.'¦*•¦;

Em 5 de Maio de 1847.— dpprova a decisão dada
pelo Presidente da Província de Minas Geraes-,
sobre as duvidas propostas pelo Conselho Mu-
nieipal de Recurso do Termo da Cidade de Ouro
Preto, acerca da inteliigencia do Decreto n^
511 de 18 de Março ultimo. ^

Illm. e Exm. Sr.— Tendo Sua Magestade o
Imperador Approvado a decisão por V. Ex. dada
ao Presidente, e mais Membros do Conselho Mu-
nieipal de Recurso, do Termo da Cidade Capital
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dessa Província, declarando-lhes que as regras que
prescreve o Decreto n.° 511 tle 18 de Março
ultimo, devem obrigar desde que elle for co-
nhecido, como se observa do seu Art. 8/; e
que não tendo o dito Conselho Municipal noticia
delle até o quinto dia da sua reunião, deve to-
mar conhecimento de todas as reclamações, quei-
xas, e denuncias que lhe forem apresentadas, e
que tiverem sido desattendidas pelas Juntas de Qua-
lificação: assim o comunico a V. Ex. para seu
conhecimento, e em resposta aoseuOíTicio de 25
do mez passado.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em õ de Maio de 1847.— Joaquim Mar-
cellino de Brito. — Sr. Presidente daProvincia de
Minas Geraes*

Em 7 de Junho de 1847.—Jpprova as decisões
dadas pelo Vice-P residente da Província do Rio
de Janeiro às duvidas encontradas pelo Juiz
Municipal interino da Filia de Cantagalio , e

Presidente do Conselho Municipal de Recurso
da de Maricá, na execução da Lei Regula-

i rnentar das Eleições. ,<

ll]m. eExm. Sr.— Foi presente a SuaMages-
fade o Imperador o Officio de 10 do mez passado,
em que V. Ex. submette á decisão do Governo Im-
perial a solução que dera ás seguintes duvidas
que, na execução da Lei Regulamentar das Elei-
ções, encontrarão o Juiz Municipal interino da Villa
de Cantagallo y e o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Recurso da de Maricá: g

.a Se tendo de instaurar-se o Conselho Muni-
cipal de Recurso, conforme o Capitulo 3.° da-
quella Lei, lhe competia presidil-o, não obstante
ter sido o Presidente da Junta Qualificadora de

. huma das Freguezias do Município, ou se o im-
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pedimcnlü de que trata o Art. 33 da Lei se en-
tende tào somente quanto aos negócios desta Juntai

2." Se pódé ou não marcar novo dia para
funecionar o Conselho Municipal de Recurso do
Termo, visto que tendo sido designado o dia 18
de Abril, somente compareceo o primeiro Eleitor
da Parochia, cabeça do Município, não se reu-
nindo o Vereador, a quem competia, nem os
Supplentes convidados para substituil-o, pelo que
oíliciara ao Presidente da Câmara para juramen-
tar outros Supplentes.

E inteirado o Mesmo Augusto Senhor de todo
o ponderado, Houve por bem Declarar:

1.° Que bem resolvida foi porV. Ex. a primeira
duvida, quando declarou ao Juiz Municipal inte-*
ri no de Cantagallo, que, segundo a letra do
Artigo 33 da Lei de Eleições, não podia elle
presidir, nem fazer parte do Conselho Municipal
de Recurso, pela razão de haver sido o Presidente
da Junta Qualificadora de huma das Freguezias;
competindo por isso servir em seu lugar aquelle
dos Vereadores, ou Supplentes (respeitada a or-
dem da votação) que se achar pronto, e em quem
se não der o mesmo motivo de impedimento; com
declaração porem de que, se algum dos seis
Substitutos d'elle Juiz Municipal, que não houver
pertencido a algumas das sobreditas Juntas de
Qualificação, puder preencher as funeções do Pre-
sidente do Conselho Municipal de Recurso, a
este compete esse dever, por estar na ordem da
substituição do Juiz Municipal, em primeiro lu*-
gar do que os Vereadores, que só assumem essa
jurisdicção na falta d'aquelles, como acontece com
o mencionado Juiz Municipal. «

2.° Que igualmente bem resolvida foi por V.
Ex, a segunda duvida, declarando ao Presidente
do Conselho Municipal de Recurso de Maricá ,
que, logo que se achem prontos os Membros quetiverem de formar o dito Conselho, deve anntra*
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ciar a reunião clelle com antecedência de dez dias,
communicando isso mesmo ao Governo Provincial,
sem cuja autorisação o não podia fazer, na in-
telligencia de que o mesmo Conselho deve traba-
lhar os quinze dias prescriptos na Lei.
- O que tudo cornmuuico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 7 de Junho 1847.— Manoel Alves Branco.—
Sr. Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro.

Em 8 de Junho de 1847. — Dá solução ao Oficio,
do Vice-Presidente da Província do Rio de Ja-

- neiro. acerca de não se haver reunido a Junta
de Qualificação da Freguezia do Pilar.

IHm. eExm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o Officio de V. Ex. de 20 do
mez passado, com a copia do do Juiz de Paz da
Freguezia do Pilar, no qual declara não se ha-
ver reunido a respectiva Junta de Qualificação:
e o Mesmo Augusto Senhor Manda declarar a V.
Ex., que procure com todo o zelo, e empenho,
reunir e installar aquella Junta com a possível
brevidade, fazendo responsabilisar as Autoridades,
a quem por ventura se possa imputar qualquer
omissão, ou negligencia a semelhante respeito,
guardando-se religiosamente na qualificação os
prazos, e mais requisitos da Lei Regulamentar
das Eleições, explicada pelos Decretos, Instruc-
ções, e Ordens do Governo Geral; e que não
estando qualificadas as pessoas que na referida Pa-
rochia podem votar, nos precisos termos da mesma
Lei, não deverá haver nella eleição, recahindo os
consectarios em que direito for. ^ - .^^¥^-^''-^-\:

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 8 de Junho de 1847. -^Manoel Alves

.-.Ty^fmh'
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Branco. — Sr. Vice-Presidenle da Província do
Rio de Janeiro.

V..

Em 15 de Junho de 1847.— Approva a solução
dada pelo Pice-Presidente da Província do Rio
de Janeiro às duvidas que, na execução^ da
Lei Regulamentar das Eleições, encontrarão o
Juiz de Paz da Freguezia da Apparecida, e j>
Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação
da Freguezia das Dores.

"" •¦,— 
.¦>..:,¦¦ - 

¦; - 
" *

*

Illm. e Exm. Snr.—Foi presente a Sua Ma-
gestatle o Imperador o Oííicio de 4 do corrente,
em que V. Ex. submette á decisão do Governo
Imperial a solução que dera ás seguintes duvi-
das que, na execução da Lei Regulamentar das
Eleições, encontrarão o Juiz de Paz do 1.° anno
da Freguezia da Apparecida, e o Juiz de Paz
Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia
das Dores. v

l.a Se, tendo aquella Parochia de dar oito
Eleitores (que tantos forao os que nomeou na elei-
cão de 1842) com o accrescimo de mais a quinta
parte, segundo a ultima qualificação, e não sendo
oito múltiplo de cinco, devia pela fracçâo contar
mais hum Eleitor > vindo assim o numero destes
a ser 10, ou desprezar essa fracção, dando então 9.

2.a Se, havendo a Parochia dado 6 Eleitores
nas eleições de 1842 e 1844, hoje que, segundo
á ultima qualificação, possue 437 votantes, que
correspondem a 11 Eleitores, deve todavia dar
somente o numero que elegeo nas sobreditas
eleições, com o accrescimo de mais a quinta par-
te; e neste caso, não sendo 6 múltiplo de 5, se
pela fracção se deve, ou não contar mais hum
Eleitor.-:-.;. ^^^^^|*Í0^>^í| ii|
v E ficando o Mesmo Augusto Senhor de tudo
inteirado, Manda significar que bem resolveo V. ¦"¦...¦"¦¦¦•¦'' 

'
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Ex. aquellas duvidas, quando declarou ao sobre-
dito Juiz de Paz da Appareeida, e ao Presidente
da Junta de Qualificação das Dores, que as men-
cionadas Parochias devem dar tantos Eleitores,
quantos tiverem nomeado n'aquelle dos annos de
1842 e 1844, em que menor numero houve,
ajuntando-se-lhes mai? a quinta parte, na con-
formidade do Artigo 52 da Lei citada, desprezadas
as fracções. ....-¦

O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 15 de Junho de 1847.— Manoel Alves
Branco. — Sr. Vice-Pi esidente da Província do
Rio de Janeiro.

c

Em 16 de Junho de 1847. — Dá solução á duvi-
da apresentada pelo' Juiz de Paz, Presidente
da Junta de Qualificação da Ilha do Gover-
nador, acerca ao numero de Eleitores.

Em solução á duvida por Vm. apresentada em
seu Officio de 4 do corrente, tenho de deela-
rar que essa Freguezia deve dar três Eleitores,
que forão os que deo na eleição de 1842, como
Vm. assegura na sua informação de 10 do refe^
rido mez. ;

Deos Guarde a Vm. Paço em 16 de Junho de
Í847. — Manoel Alves Branco. — Sr. > Juiz de Paz
Presidente da Junta de Qualificação da Ilha do
Governador.

:.*¦«.¦¦. i

».¦ • 
', 
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Em 17 de Junho de 1847. — Jpprova a decisão
dada pelo Presidente da Província de Minas
Geraes d duvida proposta pelo Juiz de Paz mais
votado da Villa de Queluz, sobre poder ser-
vir o cargo de Jurado, nfío obstante achar-se
no exercido daquelle Emprego, com petindo~
lhe por isso a Presidência da Junta ParochiaL

>¦

Illm. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o OíFicio de V. Ex. de 5 do
corrente, em que submette á decisão do Governo
Imperial a solução que dera a duvida seguinte,
apresentada pelo Juiz de Paz mais votado da Villa
de Queluz.

Se, apezar de ser o Juiz de Paz mais votado
no presente quatriennio, e de achar-se no exerci-
cio do Emprego para presidir a Assembléa Pa-
rochial, que tem de reunir-se no 1.° de Agosto
próximo futuro, he obrigado a servir o cargo de
Jurado, para que fora sorteado em 25 do mez
de Maio ultimo. E o Mesmo Augusto Senhor in-
teirado de tudo, Manda significar que bem resol-
veo V. Ex., quando declarou ao mencionado Juiz
de Paz, que o facto de competir-lhe a Presidência
da Assembléa Parochial não o isenta de servir o
importante cargo de Jurado, salvo se por occasião
de reunir-se o Tribunal, estiver elle occupado na-
quella Presidência, ou tenha de occupar-se du-
rante as Sessões do sobredito Tribunal, em cujo
caso deve communicar isso mesmo ao respectivo
Juiz de Direito da Comarca; não podendo ser-lhe
applicavel as disposições dos Avisos de 15 de De-
zembro de 1835, e 7 de Janeiro de 1840, porisso que taes Avisos se referem ao exercício de Juiz
de Paz no anno para que fora eleito, e nãoaquelle em que elle se acha para effeito somente
dg dar execução, na parte que lhe toca, á Lei Re-
gulamentar das Eleições: o que communico a V.Ex. para seu conhecimento e governo.

v



cm)
üeos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-

nciro em 17 de Junho de 1847.— Manoel Alves
Branco —Sr. Presidente da Província de Minas Ge-
fia es.

Aviso de 8 de Julho de 1847. — Jpprova as de
mtes dadas pelo l"ice-Prcsidcnte da Província
do Rio de Janeiro, ás duvidas quf, acerca
da Lei Regulamentar das Eleições, propaze-
vão o Presidente do Conselho Municipal de Re-

furso 
de Cabo Frio, e o Presidente da Câmara

lunicipal do Rio Bonito.

Mm. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o OíFicio do 1.° do mez passa-
do , em que V. Ex. submette á decisão do Governo
Imperial a solução que dera ás seguintes duvidas,
que , na execução da Lei Regulamentar das Elei-
ções, encontrarão o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Recurso da Cidade de Cabo Frio, e oPre-
sidente da Câmara Municipal do Rio Bonito.

1.a Se, Manoel Barbosa Ribeiro, que, na qua-
lidade de Eleitor mais votado pela Parochia ca-
beca do Termo, devia fazer parte do Conselho de
Recurso f e nao o fez por se achar ao tempo da
sua reunião, pronunciado em crime de respon-
sabilidade , pode agora, que provou estar absol-
vido, ser admittído a tomar parte nos respectivos
trabalhos. _ ¦•-^-¦¦¦v;^ 

.\ ^^M^^^i^^^^^.-.
2.a Se, em conseqüência de ter de reunir-se o

Conselho Municipal de Recurso do Termo, e não
poder, este ser presidido pelo dito Presidente da
Gamara Municipal de Cabo Frio, na qualidade de
1.° Substituto do Juiz Municipal, por estar actual-
mente exercendo aquelle Cargo de Presidente da
Câmara, deve sel-o pelo 2.° Substituto Manogl
Joaquim Catharino, que também he o* Juiz de Pâf
mais votado, a quem cabe a Presidência da Me-
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saParochial, ou se pelo 3.° Joaquim AntSo César
de Andrade, posto que houvesse sido Membro da
Junta de Qualificação, ou finalmente se pelo 5.d,
Alexandre Pereira dos Santos, que se acha jura-
mentado, visto não se dar essa circunstancia no
4.°, que por doente até agora não se habilitou.

Ê inteirado o Mesmo Augusto Senhor de tu-
do, Manda significar:

1.° Que bem resolveo V. Ex. a 1.a duvida ,*
quando declarou que, havendo cessado o impedi-
mento pelo qual o referido Cidadão Manoel Barbosa
Ribeiro, deixou de funccionar, lhe assiste o direito
para occupar, como requererá, o lugar que no dito
Conselho de Recurso lhe compete, não só por ser
isso conforme á letra, e espirito da citada Lei em
algumas de suas mais sagradas disposições, taes co-
mo as que designão os Cidadãos que devem formar
as Juntas de Qualificação, e os Conselhos Munici-
pães, mas também a varias decisões , que pelo Go-.
verno tem sido dadas em casos muito análogos ao
de que se trata, como, por exemplo, a constante

/ do Decreto N.° 503 de 20 de Fevereiro deste anno;
tanto mais quanto não obsta a isso a circunstancia
de ter o Conselho de decidir hum recurso pelomesmo Cidadão interposto da Junta Qualificadora,
porque nessa occasião deve elle ceder o lugar ao
seu Substituto legal.

2.° Que igualmente bem resolvida foi por V.
Ex. a 2.a duvida, quando disse que, podendo o
2.° Substituto Catharino, na conformidade da de-
cisão do Governo exarada no Aviso de 8 de Março
ultimo, dirigido ao Presidente da Província do Ma-
ranhào, optar entre os dous Cargos de Juiz de
Paz, e Substituto do Municipal, renunciando tácita,
ou expressamente ao primeiro, desde que assumir a
jurisdicção do segundo, somente lhe compete pre-sidir ao Conselho de Recurso, se fizer, ou já tiverfeito, pela forma indicada, a renuncia do Cargode Juiz de Paz; devendo, no caso contrario; essas
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funcções ser desempenhadas pelo 4.° Substituto,
que para isso cumpre seja convidado, ou pelo pri-
meirb desempedido dos que se lhe seguirem na or-
dem de suas nomeações; porque o 3.° Joaquim
Antão César de Andrade, tendo feito parte da Junta
Qualificadora, não pôde servir no mencionado
Conselho de Recurso.

O que tudo commúnico a V. Ex. para seu co-
nhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 8 de Julho de 1847. —Manoel Alves
Branco.—Sr. Vice-Presidente da Província do Rio
de Janeiro.

Em 9 de Julho de 1847.— Approva a decisão dada
pelo Presidente da Província de Minas Geraes,
á duvida apresentada pelo Presidente da Junta
de Qualificação da Cidade de Barbacena , sobre

i a intelligencia do Ari. 52 da Lei Regulamentar
das Eleições. -

¦ir

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 31
de Maio ultimo, sobre a seguinte duvida, que,
a respeito da intelligencia do Art. 52 da Lei Re-
gulamentar das Eleições, apresentou o Juiz de Paz,
Presidente da Junta de Qualificação da Cidade de
Barbacena. ^

Se, havendo passado para o dito Município
por Lei Provincial do anno findo os Districtos dos
Remédios f Mello e Livramento, accrescendo por
isso considerável numero de votantes, deve au-
gmentar somente a quinta parte do numero de
Eleitores, ou se regular o numero destes na rà~
zão de hum por quarenta votantes. E o Mesmo
Augusto Senhor Manda significar que bem deci-
dio V. Ex. , quando declarou ao referido Juiz de
Paz, que o máximo dos Eleitores da Freguezia, a
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que se reunirão os mencionados Bislrictos, nas
eleições próximas futuras, não deve exceder ao
minimo dos que ella dera nos annos de 1842 ou
1844, se não na quinta parte mais, embora aquel-
lcs três Dislrictos lhe forneçào maior numero de vo-
lantes; por quanto assim prescreve a segunda parte
do Artigo 52 da citada Lei, explicada já em Aviso
de 2 de Novembro de 1846.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 9 de Julho de 1847.— Manoel Alves Branco. —
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

Em 7 de Agosto de 1847.— Declara mala a elei-
ção de nove Vereadores da Câmara Municipal
da Parnahyba, na Província do Piauhf; man-
dándo:quesó se proceda á eleição de mais 2
para inteirar o numero de 9 de que deve com-
por-se aquella Câmara, por ser a Villa elevada
a Cidade. * V- -

Illm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. do 1.*
de Setembro do anno passado, com todos os papeis
relativos á eleição de Vereadores , que teve lu-
gar na Parnahyba , quando de Villa, que era,
foi elevada á cathegoria de Cidade, em virtude
da Lei Provincial de 14 de Agosto de 1844; e
Tendo-se o Mesmo Augusto Senhor, por Sua im~
mecliatá Resolução do 1.° de Maio ultimo, pro-
ferida em Consulta de 10 de Abril antecedente,
Conformado com o parecer daSecção do Conselho'
d'Estado dos Negócios do império, a quem Man-
dará ouvir sobre as irregularidades commettidas
na dita eleição: Ha por bem Declarar nulla a elei-
cão de nove Vereadores ? a que então se procedeo,
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por quanto tendo já o Governo decidido que no
caso de ser elevada qualquer Villa a Cidade, con-
tinuassem a funecionar os sete Vereadores exis-
tentes, procedendo-se a nova eleição somente de
dous Membros para inteirar o numero dos nove,
que devem ter as Câmaras das Cidades; e sendo
esta decisão fundada em boa razão, conforme ao
espiritp da Lei do 1.° de Outubro de 1828, e
tendo estado em vigor, e sitio executada em
todo o Império, cumpria que igualmente o fosse
na Villa da Parnahyba dessa Provincia, quando
passou a ser Cidade, e não que se procedesse á
eleição integral dos nove Vereadores, como alli
se fez, contra a decisão do Governo em casos
análogos, contra a razão, e contra a pratica ge-
ralmente seguida. E porque o Artigo Ilida Lei
novissima de 19 de Agosto de 1846 determina
que para completar o numero de 9 Vereadores
nas Câmaras das Villas, que forem elevadas á ca-
thegoria de Cidades, sejao chamados os dousSup-
plentes immediatos até a época da eleição geral,
assim deve V. Ex. ordenar que se proceda, não
obstante ter sido aquella Câmara eleita por dous
annos somente , em virtude da Lei Provincial de
3 de Junho de 1835; por quanto não só foi essa
Lei já revogada, e restaurada a do 1.°de Outu-
bro, que marca quatro annos de existência ás Ca-
maras Municipaes, mas também a citada Lei no-
vissima, no referido Artigo 117, assim como no
Artigo 92 quer que a eleição das Câmaras Mu-
nicipaes seja feita de 4 em 4 annos, no dia 7 de
Setembro, em todas as Parochias do Império. O
que tudo communico a V. Ex. para seu conheci-
mérito, e para que nesta conformidade expeça as
ordens necessárias. ^

( Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 7 de Agosto de 1847. ^— Francisco de
Paula Sousa e Mello. — Sr. Presidente da Pro-
vincia do Piauhv.
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Em 9 de Acosto de 1847.—Resake a duvida pro-
posta pelo Presidente da Província de Pcrnam-
buco sobre a intelligencia^ do Artigo 121 da Lei
Regulamentar das Eleições.

Illm. e Exm. Sr. —Tendo sido presente a S.
M. o Imperador o Oíficio de 15 do mez passado,
em queV. Ex. consulta se a providencia do Artigo
121 da Lei regulamentar das Eleições, na parte
em que impõe aos Presidentes das Províncias o
dever de remelterem á Câmara dos Deputados,
por intermédio do Governo, copias authenticas
das Actas da eleição de Eleitores de todas asFre-
euezias, deve ser extensiva á eleição de Eleitores

para a nomeação de Senadores, a fim de serem
também presentes á Câmara vitalícia as copias de
taes Actas,. relativas á eleição de seus Membros;
e neste caso por quem serão ellas tiradas: Houve
o Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar, Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa, e Sobe-
rania Nacional , que dando-se na eleição dos Se-
nadores a mesma razão que na dos Deputados,
para que sejão presentes á respectiva Câmara as
Actas relativas á eleição dos Eleitotores, que tive-
rem de intervir na nomeação de seus Membros,
cumpre que a respeito de ambas se observe a ei-
tada disposição Legislativa, devendo para este fim
os Presidentes das Províncias exigir das Câmaras
Municipaes para onde, na fôrma do Artigo 59 da
Lei referida, são enviados, e onde ficão archivados
os livros das Actas relativas á eleição de Eleitores,
ou se trate da nomeação de Deputados, ou da de
Senadores, copias authenticas das mencionadas
Actas, tiradas e concertadas com todas as forma»
lidades, que requer a Lei, e estilo, para que co-
mo taes possão ser consideradas; e as remettão a
esta Secretaria d'Estado dos Negócios do Império,
para serem transmittidas á Gamara Legislativa, a
que pertencerem.
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O que participo a V. Ex. para sua intelligen-
cia e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 9 de Agosto de 1847. — Francisco de
Paula Sousa e Mello. — Sr. Presidente da Provincia
de Pernambuco.

Em 10 de Agosto de 1847. — Resolve a duvida
proposta pelo Presidente da Provincia de Per-
nambuco sobre a intelligencia da Lei Regida-
mentar das Eleições.

¦¦¦«*" ....¦'¦

lllm. e Exm. Sr.—Foi presente aSuaMagcs-
tade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex. de20
do mez passado, a copia do que lhe dirigira o
Parocho da Freguezia da Cidade de Goyanna dessa
Provincia, Domingos Alvares Vieira, consultando
se deve elle, na qualidade de Juiz de Paz Supplente,
presidir á Assembléa Parochial nas próximas elei-
ções, attento o impedimento legal do Juiz de Paz
mais votado, que deixou de o ser por ter accei-
tado o argo de Promotor. E inteirado o Mesmo
Augusto Senhor do conteúdo nos mencionados OíFi-
cios, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador
da Coroa, e Soberania Nacional, Houve por bem
Declarar, que prohibindo expressamente a Re-
solução de 18 de Setembro de 1829, que os Pa-
rochos accumulem as funeções de Juizes de Paz,
e tendo por força desta Lei caducado o encargo
que ao Padre Domingos Alvares Vieira competia
de Juiz de Paz Supplente, desde o momento em
que entrou no exercicio das funeções parOchiaes,he claro que não pôde elle por maneira alguma
figurar como Juiz de Paz nos actos da eleição de
que se trata, attenta a incompatibilidade legal
do exercicio de taes funeções com as cio Parocho;
sem que possão obstar a esta razão fundamentai
os argumentos por elle produzidos; oá quaes se
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valessem, terião também servido, e com mais
força, em favor do Juiz de Paz mais votado, que
serve de Promotor, e que como tal não pode
também funccionar como Juiz de Paz, pela in-
compatibilidade do exercício simultâneo dos dous
cargos, declarada nos Avisos de 25 de^Outubro
ultimo, 1,° de Fevereiro, e 8 de Março da cor-
rente anno. O que participo a V. Ex. para seu
conhecimento, e para que nesta conformidade ex-
peça as ordens necessárias.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 10 de Agosto de 1847.— Francisco de
Paula Sousa e Mello. — Sr. Presidente da Pro-
vincia de Pernambuco.

. ™5í „:

";- 
;*j||j&p; ¦ ' .-.' '

Em 10 de Agosto de 1847. — Approva a decisão
dada pelo Presidente da Província de Minas
Geraes á duvida apresentada pelo 3.° Juiz de
Paz do Disiricto de Itaverava, no Município de
Queluz, acerca da Lei Regulamentar das Elei-

- çoes. - • v^,/" - --: 'r"y.^ "'-. 
¦

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o Officio de V. Ex. de 29 do mez
passado, em que submette á decisão do Governo
a solução que dera á seguinte duvida, que, na eXe-
eução da Lei Regulamentar das Eleições \ apresentou
o 3.° Juiz de Paz do Districto cie Itaverava do
Munieipio de Queluz dessa Província.

v Se, achando-se elle com a jurisdicção de Juiz
de Paz do dito Districto pelo impedimento de mo-
lestia grave do Juiz mais votado § e mudança do
2.° para diversa Freguezia, e Districto, e tendó-se
de proceder no 1.° do corrente mez de Agosto á
eleição de Eleitores, lhe cumpre em conseqüência
dáquelles impedimentos, presidir á dita éleiçãoí;
ou se comparecendo o 2.° Juiz de Paz mudado,

¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ v:
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para votar, por ter sido qualificado antes da mu-
dança deve passar-lhe a jurisdicção, ou finalmente

• se sendo esse Juiz de Paz ao mesmo tempo hum
dos Eleitores Supplentes, deve ser como tal consi-
derado para a formação da turma, e por consc-

guinte da Mesa, por isso que está na escala dos

que devem ser chamados. ^
E inteirado o Mesmo Augusto Senhor de

tudo, Manda significar, que bem resolveo V. Ex.

quando declarou ao 3.° Juiz de Paz, que nao
obstante haver o Governo Imperial feito sentir
em suas Decisões que os Juizes de Paz, Eleitores,
e seus Supplentes, quando mudados, perdem o

direito de funecionar, como taes, nas Freguezias
de que se mudarão, era com tudo, no proposto
caso mais conforme com o espirito da referida
Lei ceder elle ao Juiz de Paz do 2.° anno a Pre-
sidencia da Assembléa Parochial; porque a seu
respeito da-se huma hypothese não prevista nem
na mencionada Lei nem nas Decisões do Governo,
qual a circunstancia de ter sido aquelle Juiz de
Paz do segundo anno qualificado antes de verificar
a sua mudança: o que tudo communico a V. Ex.
para seu conhecimento e governo. v._<-,

Deos Guarde aV. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 10 de Agosto de 1847.—Francisco de
Paula Sousa e Mello. — Sr. Presidente da Província
de Minas Geraes.

Aviso de 26 de Agosto de 1847. ^§ Ao Presidente
da Província de Pernambuco, approvando as
decisões por elle dadas acerca das duvidas oc-
corridas na execução da Lei Regulamentar das
Eleições.

Mm. eExm. Sr.—Foi presente aSuaMages-
tade o Imperador o Oíficio de 10 de Maio ulti-
mo, no qual Y. Ex. submette á decisão do Go-
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verno a solução que dera ás seguintes duvidas,
occorridas na execução da. Lei Regulamentar das
Eleições: „ • É . . r, ,A

1 a Do Presidente do Conselho Municipal de
Recurso do Termo de Serinhaem, sobre o que
deve praticar, em conseqüência de não ter po-
dido funecionar o dito Conselho, por não nave-
rem comparecido, dentro dos quinze dias da Lei,
os Membros que forão avisados, e nem os seus
immediatos. v ,-..,,"2 a Do Presidente do Conselho Municipal de
Recurso do Termo do Cabo, acerca de quem
deve ser o Escrivão do Conselho. E o Mesmo
Augusto Senhor, inteirado de tudo, Manda sigm-
ficar que bem decidio V. Ex. a primeira duvida,
quando declarou que se devia tornar tf convo-
car o Presidente da Câmara e o Eleitor mais
votado da Parochia, cabeça do Município, e na,
falta ou impedimento delles os immediatos em
votos, a fim de formarem o Conselho de Recurso
para funecionar por quinze dias úteis. Que igual-
mente foi bem resolvida a segunda duvida por
V Ex. respondendo que os Escrivães, a que se
refere o Artigo 13 do Decreto N.° 511 de 18 de
Março deste anno, quando manda nomear pes-
soas W os auxmem * nSo Poüem ser outros senão
os dos Juizes Municipaes; com declaração porem ,
que nas Juntas de Qualificação devem ser os dos
respectivos Juizes de Paz, Presidentes dellas. O

. que tudo communico a V. Ex, para seu conhe-
cimento e governo, , w .; m v » • -"

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 26 de Agosto de 1847. *- Manei Alves Branco.
Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.

1, Ç- ' *
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Aviso de 31 de Agosto de 1847. -± Ao Presidente
da Província do Rio Grande do Sul, apprô*
vando a decisão por elle dada sobre o numero
de Eleitores que deve dar a Parochia de
JVossa Senhora dos Anjos da Aldeia.

lllm. eExm. Sr.—Tendo merecido a Appro-
vação de Sua Magestade o Imperador a delibera-
ção que V. Ex. tomou, em declarar ao Juiz de laz
Presidente da Junta de Qualificação da Parochia
de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, que a drta
Parochia deve dar nas próximas futuras eleições
seis Eleitores, e não sete, por ser o numero que
corresponde ao que dera na ultima eleição, que
teve lugar nessa Provincia, com o accrescimo de
huma quinta parte mais, na conformidade da
regra estabelecida no Artigo, 52 da Lei n.° 387 de
19 de Agosto do anno passado, e esclarecimentos
dados no Aviso de 2 de Novembro do dito anno:
assim o communico a V. Ex., em resposta ao seu
OlFicio de 14 do corrente. i _

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 31 de Agosto de 1847. —Manoel Alves
Branco.—Sr. Presidente da Provincia doRioGran-
dedo Sul. i-mmm ê - - ' s#fi»f:.ifeft'ptó#:

®

Aviso do U6 de Outubro de 1 847. — Designa ao
Presidente da Província do Maranhão onde
pôde soluer as duvidas que encontrar na ap*
plicaeão do Art. 52 da Lei Regulamentar
das Eleições. |p"; IPffe; r,v- '—-;-, >:\y ;

¦•w

á&v 
"*'''.!'-"

Illm. e Êxhi. Sr. — Subindo á Presença de
Sua Magestade o Imperador o OfTicio de 24 de Ju-
lho antecedente > em que V. Ex. pede as decisões,
que o Governo tiver por acertadas, sobre a du-
vida que figura poder occorrer na verdadeira ap-
plicação do Art. 52 da Lei Regulamentar das Elei-
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cões : Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem Man-
dar responder a V. Ex., que acerca do assumnto
do mencionado OÍTicio já forão ministrados suffi-
cientes esclarecimentos nos Avisos de 2 de Novembro
do anno passado, 26 de Abril do corrente anno,
e em outros, á vista dos quaes poder-se-hao
resolver quaesquer duvidas, que ainda occorrao.

Deos Guarde a V. Ex. - Palácio do Rio de
Janeiro em o 1.° de Outubro de 1847.- Manoel
Alves Branco.-Sr. Presidente da Província do
Maranhão. : =

*/ ,-
, $

y

Aviso do 1.° de Outubro de 1847.-— Declara não
haver duvida em que o Juiz de Paz da Fre-

*guezia do Mtirtho, na Província de Pernam*
buco, cumpra a decisão do Conselho Muni-

* cipal de Recurso do Termo do Bonito, bis-
% crevendo a lista dos Cidadãos da Povoação de

Panellus, que este remetteo. ¦

A Illm. e Exm. Sr. — Sendo presentes a Sua Ma-
eestade o Imperador, com o Ofíicio de V. Ex>
de 24 de Julho ultimo, não só a copia do que
lhe dirigira o Juiz de Paz da Freguezia do Altinho,
participando haver4he remettido ò Conselho Mu^
nicipal de Recurso do Termo do Bonito huma lis-
ta dos Cidadãos votantes da Povoação de Panellas,
que deixarão de ser qualificados na dita Freguezia,
a que d' antes pertencião, por ter sido elevada a
Párochia a referida Povoação, e haver-se formado
nella Junta de Qualificação antes do recebimento
do Aviso de 20 de Fevereiro tio corrente anno j
duvidando o mencionado Juiz de Paz proceder a
respeito nos termos do Art. 37 da Lei de 19 de
Agosto ãe ÍS4§, por não ter precedido reclajnação;
eomo também ia copia da informação do Presidente
dè sobredit© Conselho Municifal, A quem¦¦ V. Ex. ,
ouvi© i, em *me assevera que os Cidadãos, d*e que
|] ¦ ¦¦.'¦" í-^ui
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sc trata, rcclamárâo , e forão attendidos: Houve

o Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar que,
rio caso figurado, nenhuma duvida pôde haver
«ue o Juiz de Paz da Freguezia do Altinho cuni-

pia a decisão do Conselho Municipal, inscrevendo
a lista dos Cidadãos por este remettida, pertcn-
centes á referida Povoação de Panellas. '

0 que communico a V. Ex. para seu conlic-
cimento e execução. ¦ ¦ '~ 

n \ .,
i Deos Guarde a V. Ex. — Palácio do Rio de

Janeiro em o \S de Outubro de 1847. - Manoel
Alves Branco. - Sr. Presidente da Província de

Pernambuco.

iv*

Em o 1.° de Outubro de 1847. — .Jpprom u*
* demsoes dadas pelo Presidente dm Província de

Pernambuco, sobre duvidas propostas pelo
Presidente da Mesa ParochiaL do Páo d\'Hho
d Lei Regulamentar das Eleições. *ü '

lllm. e Exm. Sr. ~ Forão presentes a Sua
Maeestade o Imperador as seguintes duvidas, acerca
da execução da Lei Regulamentar das Eleições,
a V. Ex. propostas pelo Presidente da Mesa Paro-
chiai do Páo d'Alho, nessa Provincia. >

4.a Se, tendo aquelle Presidente de fazer a
convocação dos Eleitores e Supplentes de Eleitores,
em conformidade do Art. 4.° do Capitulo 4/ da
mencionada Lei, para a formação da Mesa Paro-
chiai no dia 19 de Setembro deste anno, deveria
elle convocar Eleitores e Supplentes, que por-
ventura estivessem processados por crime de res-

ponsabil idade. SM 1: t»
2.a Se deve admittir os Eleitores da mesma la-

rochia^ que se tenhão mudado delia antes e de-

pois da formação da Junta Qualificadora docor-
rente anno, cíe cuja mudança esteja o relendo
Presidente da Mesa inteirado, sem que todavia se
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tenhào novamente declarado domiciliarios na Pa-
rochia, mas que por espirito de partido queirao
tomar parte na formação da Mesa Parochial, em-
bora não sejão para isso convocados.
- E o Mesmo Augusto Senhor Manda significar
a V. Ex., em solução ao seu Oíficio de 12 do
mez passado, que bem respondeo V. Ex. aomen-
cionado Presidente da Mesa Parochial do Pao d Alho,
declarando-lhe que no Art. 5.° da <Lei Regula-
mentar das Eleições, e nos Avisos de 31 de De-
zembro de 1846 § 5.°, de 18 de Janeiro, e 20
de Fevereiro §§ 2.° e 5.°, acharia elle as ne-
cessarias explicações a respeito das duvidas oceor-
i*i rins

Ó que communico aV. Ex. para seu conheci-
mento egoverno.'- Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Outubro de 1847.— Manoel
Alves Branco. — Sr. Presidente da Província de
Pernambuco. > v

*••?* '' ¦V

Aviso do 1.° de Outubro de 1847. — Approva a
decisão dada pelo Presidente da Província de
Pernambuco, sobre a intelligencia do Art. 52'M. 
da Lei Regulamentar das Eleições, ^

'..'<"* 
si

Illm. e Exm. Sr. —Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador o Offício de 2 de Agosto
ultimo, em que V. Ex. submette á decisão do
Governo á solução que dera á duvida apresentada
pelo 1° Suppíente do Juiz de Paz da Freguezia
do Espirito Santo do Páo d'Alho, ácérca da ex-
cepção do Art. 52 da Lei Regulamentar da Eleições;

E o Mesmo Augusto .Senhor Manda responder
a V. Ex., que bem decidio quando declarou ^ao
dito 1.° Suppíente que, se na lista geral da qua-
lificação, a que se procedeu na mencionada Fre^
guezia¦¦', rio corrente anno, existem 7.432 votantes,
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deve cila dar trinta e seis Eleitores, segundo a
repra estabelecida no supracitado Art. bl.

8 
O que communico a V. Ex. para seu conhe-

cimento e governo. j 
" t„

Dcos Guarde a V. Ex. Palácio do R,o de Ja-

neiro em o 1.» de Outubro de 1847. - Manoel

Alves Branco. - Sr. Presidente da Província de

Pernambuco. •• ?

r,-
.#».!

Aviso do 1.° de Outubro de 1847. - Jpprom a

decisão dada pelo Presidente da Província de

Pernambuco, sobre duvidas occorridas^na exc*
¦¦ cucão da Lei Regulamentar das Eleições.

Hlm. e Exm. Sr. — Tendo subido á Presença
de Sua Majestade o Imperador, com o Oíhcio de
V. Ex. datado de 10 de Maio deste anno, copia
da representação do Juiz de Paz Supplente do Dis-
tricto da Freguezia da Escada, nessa Província,
perguntando se deve elle entregar ao Juiz de Paz
mais votado do Dístricto o Livro em que forao
lançadas as Actas das Sessões da Junta de Quah-
fieacão, á qual o dito Juiz de Paz Supplente
presidio por impedimento daquelle: Houve por
bem o Mesmo Augusto Senhor Approvar a decisão

por V. Ex. dada, ordenando que fosse entregue
ao Juiz de Paz mais votado o mencionado Livro
das Actas, visto ser a elle, que, em conformidade
do Decreto'N f 503 de 20 de Fevereiro deste anno,
compete a presidência da referida Junta.
; Deos Guarde a V: Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Outubro de 1847. -ff Manoel
Alves Branco. — Sr. Presidente da Província de
Pernambuco.

jim
fé Vr.i%i'.:

Ml
s .c, "Sr • - :'ÀC4 .">

¦j-s' ¦ -v«N

V.
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Aviso do 1.° de Outubro de 1847. — Jpprova a

decisão dada pelo Presidente da Provineta da
Bahia, d duvida que, o Vigário da nova brc-

guezia de São Vincentc Ferrer d\4rêa , upre-
sentou acerca da intelligcncia do Art. 52 da
Lei Regulamentar das Eleições.

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente á Sua Ma-
gestade o Imperador o Oííicio de G do corrente,
em que V. Ex. submette á decisão do Governo
Imperial, a solução que dera á seguinte duvida,
que na execução da Lei Regulamentar das Eleições
apresentou o Vigário da nova Freguezia de São
Vicente Ferrer d'Arèa.

Jequ
Se, dividida por Lei Provincial a Freguezia de

„_Jriçá, creando-se no Districto da Gapella _de
São Vicente Ferrer d'Arèa huma nova Freguezia,
que se acha já provida de Parodio, devem as elei-
çóes primarias ser alli feitas, recebendo^se a qua-
lificação a que se procedeo na antiga de Jequiriça,
dos votantes daquelle Districto? e neste caso que
numero de Eleitores deve dar a nova Freguezia.

E inteirado o Mesmo Augusto Senhor de tudo,
Houve por bem Declarar. v

Que bem resolvida foi por V. Ex. aquella du-r
vida, quando respondeo que estando canonicamente
provida a nova Freguezia, se devia nella proce^
der ás eleições primarias, por ser assim conforme
á referida Lei, que manda praticar taesactos por
Freguezias, como já foi deckrado no Aviso de 3jl
de Dezembro do anno passado, expedido ao Presi?t
dente do Província do Rio de Janeiro; exigindo-se
as qualificações feitas em Jequiriça, dos votantes
do citado Districto, regulando-se pelo numero
delles o de Eleitores, que cabe dar a nova Paro-

^phia, na fôrma do Art. 52 da sobredita Lei.
Q que tudo communico a V. Ex. para seu

conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-

X-
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neiro em o 1." de Outubro de 1847.- Manoel
Alves Branco. — Sr. Presidente da Porv.ne.a da
Bahia. ¦ *

•

Aviso de 2 de Outubro de 1847. — Approva a
decisão dada pelo Presidente da Provincta de
Pernambuco á duvida proposta pelo Juiz de
Paz do 1." üistricto da Filia do Cabo a Lei

. Regulamentar das Eleições.
. = •¦ t - -

Mm. e Exm. Sr. — Tendo sido presente a Sua
Maeestade o Imperador, com o Oílieio de V. Ex.
de 6 de Agosto próximo findo, o que lhe dirigira
o Juiz de Paz do 1." Districto da Vi Ia do Cabo,
em que participando ter-lhe o Conselho Municipal
de Recurso enviado huma relação de pessoas que de-
viâo ser excluidas, e incluídas na lista geral de
qualificação, consulta a V. Ex. sobre a duvida
em que se acha, de cumprir a deliberação do re-
ferido Conselho, por considerada contrai ia a Lei,
visto não ter havido reclamação alguma perante a
Junta de Qualificação, a que elle Juiz presidira,
que não fosse attendida, e não dever o Conselho
tomar conhecimento de recursos, sem que delles
o tivesse também a dita Junta, e fossem as reclama^
ções desattendidas por ella: Houve o Mesmo Augusto
Senhor por bem Declarar, que V. Ex. procedeo com
acerto, ordenando áquelle Juiz de Paz que cum*
prisse a deliberação do mencionado Conselho Mut
nicipal ,• porque o mesmo Juiz de Paz, na quali^
dade de mero executor, não tem competência pa-?
ra conhecer da legalidade dos julgamentos do so*
bredito Conselho. & /

0 que communico a V. Ex. para sua intelli*
vencia., h m^tí^^<0M j& it^^^i W$^0kj i' tí|

Deos Guarde a V. Ex.—r Palácio do Rio de
Janeiro em 2 de Outubro de 1847. — Manoel AI?
ves Branco.—Sr. Presidente da Provincia de Per-
nambuco.

- s ,.
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Aviso de 4 de Outubro de 1847. $» ^/»™« «*

tfÁéttÉfe* itoáüí pefô Presidente da Província
da Balda, ás duvidas que propôs o Juiz de
Paz da Filia de Carinhanha d Lei Rcgulamen-
tar das Eleições. '.',.'¦

é

lllm e Exm. Sr.—Tendo levado ao conhe-
cimento de Sua Magestade o Imperador a Repre-
sentação , que acompanha o Officio de V. Ex. do
1 ? de Julho do corrente anno, e na qual o Juiz
de Paz da Villa de Carinhanha submette a deci-
sao de V. Ex. as segiuntes duvidas, que lheoc-
correm na execução da Lei Regulamentar das Elei-
<*. „,.•¦¦¦.-Ç°4 * Se, o Juiz de Paz do Districto da Matriz»

sendo ao mesmo tempo Eleitor da mesma, deve,
no dia da Junta Qualificadora, ou da Assemblea
Parochial, ser contemplado no numero dos Elei^
tores presentes, ou se deve considerar-se impedi-
do, visto ser Presidente da Mesa.

2.a Se, tendo a maioria de três ou quatro vo*
tos dos Membros da Junta Qualificadora, ou da
Assemblea Parochial decidido qualquer objecto, e
que este seja contra a litteral disposição da Lei,
de sorte que venha a recahir sobre a mesma Jun^
ta alguma pena, devem os Membros que forãô de
opinião contraria estar também sujeitos á mesma
pena, e quaes são os meios de apphcal-a. . y

3.a Se, o Juiz de Paz Presidente da Junta Qua-
lificadora, ou de outra qualquer Mesa, devewuo>
dia dos seus trabalhos apresentar-se de faxa, ou
se he só permittido ao Juiz de Paz que estiver
em exercicio, porque não se pode colligir da Lei
que ambos possão andar nos mesmos dias com
tal distinctivo. ^

4.a Se, nomeando os Membros da Junta Qua-
lificadora, ou da Assemblea Parochial , a qualquer
individuo para substituir algum dos Membros, que
estiver doente, poderá a Junta, se aquelle indi-

¦. 
¦.¦¦ ¦

i
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viduo não quizer comparecer, impor-lhe a pena de
multa; e se ao indivíduo, que o Juiz de Paz no-
mear para servir interinamente, como dispõe o Art.
30 da citada Lei, poderá a dita Junta impor a
mesma pena.

5.a Se he em Setembro e Novembro do corren-
te anno a eleição para novos Juizes de Paz, e
Vereadores das Câmaras Municipaes, ou se he no
anno de 1848; porque da mesma Lei não se pôde
entender em que anno principia a Legislatura.

6.á Finalmente, se no dia da reunião para a
formação da Junta de Qualificação, ou de outra
qualquer Mesa, deve o Juiz de Paz Presidente con-
correr com todo o necessário, ou despezas para o
mesmo fim, ou se he a Câmara Municipal do Ter-
mo, visto ter esta o rendimento das multas.

O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem De-
clarar: .

1.° Que com acerto decidio V. Ex. a 1.aduvi-
da, respondendo que pelo Aviso de 27 de Março
ultimo foi resolvido, que o Juiz de Paz Presidente
da Junta de Qualificação considera-sé legitimamen-
te impedido para exercer na mesma Junta as func-
ções de Eleitor, e conseguintemente na Mesa Pa-
rochial, attenta a disposição dos Arts. 8 * 14, 39,
e 43 da Lei, i§ím Wfg|%%t ;--'^v;^:^v^r:; - '

%t Que com o mesmo acerto resolvei V. Ex*
a 2.a duvida, quando declarou que se acha igual-
mente decidido pelo -dito Aviso, em harmonia
com os Arts. 36 e 46 da citada Lei Regulamentar,
que a deliberação da maioria forma a decisão que
sujeita todos os Membros dá Mesa j podendo o que
for de opinião contraria exigir que na Acta se fa-
ça menção do seu voto separadamente, ou quando
assignar a mesma Acta, declarar-se vencido.

3i° Que igualmente bem decidio V. Ex. a 3. ¦
duvida, declarando que a Lei não exige que oi
Juiz de Paz mais votado se apresente de faxa pa-
ra presidir á Junta.

. ' .
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A» Que do mesmo modo bem resolveo V. EajV
, a 4*a duvida, respondendo que a vista do Art.

426 S 5/ *JM da Lei, pôde ser mu tado pela
Junta de Qualificação, e Mesa Paroch.al, o C.da-
dão que, sendo convocado para substituir algum
dos sens Membros, não comparecer; mas que a

respeito daquelle que sendo chamado pelo Juiz de
Paz para servir nos trabalhos da eleição no im-

pedimento ou falta dos Oííiciaes referidos no Artv
30 da Lei, não dando legitima escusa, deve-ws-Uw
formar processo por crime de desobediência, pois
delles se não falia na imposição de multas. _

5 * Que também acertadamente resolveo V. fcx.
a 5*a duvida, declarando que nas Leis de 15 de
Outubro de 1827, e 1.» de Outubro de 1828 es-,
tá designado o, dia 7 de Setembro para fazer-se
a eleição quadriennal dos Juizes de Paz ,e Verea-
readores. .i.* r- *"«* xr

6.° Finalmente, que bem decidida toi por v.
Ex. a 6.a duvida, respondendo que no Aviso do
1 % de Fevereiro deste anno está resolvido que a
despeza de papel, e o mais necessária para os
trabalhos da Junta deve fazer-se. a custa das Lama-
ras Municipaes , ou do Governo Provincial, quando
ellas o não possâo fazer por falta de meios. ',¦.

O que tudo communico a V. Ex. para seu co*
nhecimento.- „ , . , <r»- j< Deos Guarde a V.Ex.— Palácio do W de
Janeiro em 4 de Outubro de 1847. -- Manoel AM
ves Branco. —Sr. Presidente da Província da Bahia*

'-' 
' ' 
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Aviso de 4 de Outubro de 1847. — dpprova a
decisão dada pelo Presidente da Província do
Rio de Janeiro, á duvida que encontrou o
Juiz de Paz Presidente da Mesa Eleitor aí da
Freguezia de Mambucaba na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.'

Illm. e Exm. Sr. — Tendo subido ao conhe-
cimento de Sua Magestade o Imperador a Repre-
sentação, que acompanha o OlFicio dessa Presiden-
cia de 11 de Julho ultimo, e na qual o Juiz de
Paz Presidente da Mesa Eleitoral da Freguezia de
Mambucaba participa que hum dos Membros da
Mesa se recusara a assignar a respectiva Acta, pre-
textando ter havido suborno dentro e fora da Ma-
triz; e pede se lhe declare se estavão ou não le-
gaes os Diplomas passados pela maneira constante
da copia junta ao dito Oíficio, a fim de que pu-
dessem os Eleitores prestar o seu voto no Collegio
Eleitoral: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem
Declarar, que a referida Presidência resolveo com
acerto, respondendo ao mencionado Juiz de Paz:
1.°, que a simples denuncia de hum dos Membros
da Mesa, ou de qualquer outro Cidadão, de ler
havido suborno para a Eleição, não era moti-
vo bastante para se suspenderem os trabalhos dei-
Ia, que devem ser concluídos na forma da Lei;
ficando ao poder competente o conhecimento da
validade dos sobreditos Diplomas, e a qualquer
Cidadão o direito de recorrer aos meios > que as
Leis facultão, para provar, e fazer valer a falta,
vicio, ou irregularidade, que por ventura oceor-
resse em todo o processo da Eleição; e 2.°, que
a qualquer Membro da Mesa he permittido exigir
que na Acta se faça menção de todas as duvidas,
que se tiverem suscitado durante os trabalhos, e
lançar as declarações, que julgar convenientes, na
oceasião de assignal-a.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento.
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Deos Guarde a V. Ex. — Palácio do Rio de

Janeiro em 4 de Outubro de 1847.-Manoel Al-
ves Branca* — Sr. Presidente da Província do Rio
de Janeiro. *

*

Em 5 de Outubro de 1847. — Approva a decisão
dada pelo Presidente da Província de Pernum-
buco á duvida proposta pela Câmara Mnnici-
pai da Villa do Bonito

Illm. e Exm. Sr. — Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador, com o OíFicio de V. Ex.
de 2 de Agosto ultimo, a copia da representação^
da Câmara Municipal da Villa do Bonito, nessa
Província, pedindo esclarecimentos sobre a segum-
te duvida na execução da Lei regulamentar das
Eleições. — Tendo a Freguezia de Panellas sido de-
signada para com outras formar o Collegio Elei-
toral da dita Villa, principiou a respectiva Junta
os seus trabalhos de qualificação em tempo con-
veniente, qualificando para cima de 1.400 vo-
tantes, e depois de espirado o prazo da Junta de
R.ecurso daquella Freguezia, e por conseguinte das
visinhas, foi que appareceo a decisão do Governo
Imperial de 31 de Dezembro próximo passado, que
prohibe eleição nas Freguezias, que não estive-
rem canonicamente providas de Parochos, deter-
minando que em tal caso as eleições parochiaes
se facão na Freguezia visinha. Com quanto a Fre-
guezia de Panellas esteja naquellas circunstancias,
visto que, tendo-se desmembrado da doAltinho em
1846, ainda não tem Parocho nomeado; com tu-
do esta decisão do Governo chegou tarde para se
poder remediar a indicada falta, e fazer-se então
a qualificação dos votantes da mesma Freguezia
na visinha, de sorte que os habitantes de Panei-
Ias, a quem só esse meio restava, recorrerão para
o Conselho Municipal, pelo qual forão attendidos,
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mandando elle juntar ao alistamento do Altinho
os nomes dos recorrentes. — E o Mesmo Augusto
Senhor Houve por bem Approvar a decisão que
V. Ex. deo á mencionada representação, declaran-
do que, visto terem os habitantes de Panellas sido
attendidos pelo Conselho Municipal do Termo do
Bonito, que os mandou inscrever na lista de qua-
lificação da Freguezia do Altinho, a que antes
pertencião, e não constando que houvesse recurso
para o Tribunal da Relação, devem elles votar na
referida Freguezia do Altinho.

0 que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. — Palácio do Rio de
Janeiro em 5 de Outubro de 1847. — Manoel Al-
ves Branco. — Sr. Presidente da Provincia de Per-
nambuco.

V"

Aviso de 5 de Outubro de 1847. ~ Approva a de-
cisão dada pelo Presidente da Provincia de Per-
nambuco, sobre a duvida apresentada pelo Juiz
de Paz Presidente da Junta de Qualificação
da Freguezia de Jaboatão, a respeito da éej
gunda parte do Art. 37 da Lei Regulamentar
das Eleições.

. 
„ 
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Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de 14 de Junho
ultimo, em que V. Ex. submette á approvação
do Governo Imperial a decisão que dera á duvida
apresentada pelo Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Freguezia de Jaboatão, ares-
peito*da segunda parte do Art. 37 da Lei Regu-
lamentar das Eleições: e o Mesmo Augusto Senhor
Manda declarar, que bem resolveo V. Ex. quando
respondeo ao dito Juiz de Paz, que lhe cumpre
executar os despachos do Conselho Municipal de
Recurso, por ser elle, no caso em questão,, simples
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executor, sem competência para conhecer da le-

galiclade dos julgados do mesmo Conselho e to

mais por não terem os indivíduos, que fo ao

eliminados, recorrido para a Relação do D.stncto,
como permitte o Art. 38 da citada Lei.

O que communico a V. Ex. para seu co-
*

nhecimento e governo. §
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-

neiro em 5 de Outubro de 1847.- Manoel Alves
Branco. —Sr. Presidente da Província de Pernam-
buco.

Em 6 de Outubro de 1847. — Solve as duvidas
apresentadas pelo 3.° Juiz de Paz da Cidade
da Parnayba, dá Província do Piauhy ,na
execução da Lei Regulamentar das Eletçoes.

lllm. e Exm. Sr. —Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de 8 de Junho ul-
timo, em que expõe o 3.° Juiz de Paz da Cidade
da Pamahvba dessa Província, Francisco de Re-
sende e Salles , que tendo os Juizes de Paz do 1.
e 2 ° anno José Antônio Marques, e Francisco
Joaquim da Costa, acceitado e exercido o, cargo
de Supplentes do Juiz Municipal, continuarão a
accumular o de Juiz de Paz, servindo oi» de
Presidente da Junta Qualificadora, e presidindo o
2.° á de reclamações; tendo depois do Aviso de
8 de Março do corrente anno, que declara haver
perfeita incompatibilidade entre o exercício Jos
empregos de Juiz de Paz, e Suppíente do Juiz Mu-
nicipal, pedindo aquelle 2.» Juiz de Paz demissão
do cargo de Suppíente do Juiz Municipal,. com
o fim de poder na qualidade de Juiz de Paz pre-
sidir á Assembléa Parochial. Consulta pois o men-
cionado Juiz de Paz Resende e Saljes : 1.°, se os
Juizes de Paz do 1,° e 2.° anno, acima designados,
estão no caso de continuarem a ser como taes re-



.;,. 
¦¦¦ "' 

-

r

4

¦ 
(f>c)

conhecidos desde que acecitárão o cargo de Sup-
plentes do Juiz Municipal, e se tem por tanto
direito a presidir á Mesa Parochial na oceasião
das eleições primarias: 2.°, se procede a'escusa
pedida, e que foi concedida do cargo de Supplen-
te do Juiz Municipal, para rehaver o de Juiz de
Paz tácita ou expressamente renunciado pela ac-
ceitação daquelle outro cargo: 3.°, se a Câmara
Municipal respectiva deve fazer eliminar da lista
dos Juizes de Paz aos que acceitarem o cargo
de Supplente de Juiz Municipal, ou qualquer ou-
tro incompatível de exercer-se com o de Juiz de
Paz ; chamando e juramentando os immediatos
em votos, para ter sempre completo o numero
legal. E inteirado o Mesmo Augusto Senhor do
conteúdo no dito OíFicio, Houve por bem Decla-
rar: 1.°, que os Juizes de Paz do 1.° e 2.° anno
acima referidos, se acceitárão e exercerão , como
se aíFirma, o cargo de Supplentes do Juiz Muni-
cipal, ficarão desde então inhabilitados para exer-
cer o de Juiz de Paz, para o qual tinhão sido
eleitos, antes de acceitarem o de Supplentes; e
não podem, por tanto , como taes presidir á Mesa
Parochial no acto da eleição, na conformidade
das decisões do Governo, constantes dos Avisos de
9 de Novembro, 21 de Dezembro do anno passa-
do, e 8 de Março do corrente: 2.°r que a escusa
pedida por hum dos ditos Juizes de Paz do em-
prego de Supplente do Juiz Municipal, não o re-
habilita para continuar a exercer o de Juiz de
Paz: 3.°, que á Câmara Municipal respectiva incum-
be eliminar da lista dos Juizes de Paz aos que ac-
ceitarem o cargo de Supplente do Juiz Municipal,
ou qualquer outro incompatível de se exercer con-
junetamente com o de Juiz de Paz, chamando em
lugar delles aos Supplentes immediatos em votos.

O que tujio communico a V. Ex. para seu
conhecimento > e para que o faça constar ao re-
presentante
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Deos Guarde a V, Ex. —Palácio do Rio de Ja-
neiro em 6 de Outubro de 1847. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Provincia de Piauny.

Aviso de 6 de Outubro de 1847. — Approva o
decisão dada pelo Presidente da Provincia da
Bahia, sobre a duvida proposta pelo Juiz de
Paz da Freguezia da Conceição da Feira, na
execução da Lei Regulamentar das Eleições.^

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
eeslade o Imperador a Representação do Juiz de
Paz da Freguezia da Conceição da Feira, nessa
Provincia, perguntando se as eleições primarias
devem ser feitas na dita Freguezia, que foi crea-
da depois de concluida a qualificação geral da da
Cachoeira, a que antes pertencia, servindo aquel-
Ia ^qualificação para na nova Freguezia votarem
os Cidadãos qualificados dos dous districtos da Coii-
ceição e Belém , visto achar-se ella canonicamen-
te 

"provida 
de Parocho. E o Mesmo Augusto Se-

nhor Manda declarar-lhe, que bem decidio V. Ex.
a duvida proposta, respondendo, segundo consta
do seu Officio de 24 do passado, e copia junta,
que estando a referida Freguezia da Conceição da
Feira canonicamente provida de Parocho > deve
ahi realisar-se a eleição, de que se trata, sob
a presidência do Juiz de Paz mais votado, ser-
vindo a qualificação feita dos votantes, que pela
Lei de sua creação lhe ficarão pertencendo. ;r

^ que communico a V. Ex. para seu cof
1 nheçimento e governo, v

/ Deos Guarde a y. Ex. Palácio dò Rio de Ja«
neiro em 6 de Outubro dé 4 847. g| Manoel Alves
Bçaiico- — Sr* Presidente da Provincia dà Bãhiíu

¦Y-V
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Em 9 de Outubro de 1847. — Solve as duvidas,
propostas pelo Juiz de Paz mais votado do 1."
Districto da Matriz de Goyanna , da Província
de Pernambuco, Domingos Lorenço Vaz Cm-
rado, na execução da Lei ^Regulamentar das
Eleições. ,

»«« «¦

lllm. e Exm. Sr.— Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador hum Oííicio , eom data de
6 de Agosto ultimo, em que Domingos Lourenço
Vaz Curado, representando ter sido pela eleição
geral o Juiz de Paz mais votado do 1.° Districto
3a Matriz de Goyanna, quando esta Freguezia se
achava dividida em dous Districtos, aconteceo que
deliberando a respectiva Câmara Municipal que se
.reunissem aqueíles Districtos em hum só, fosse ou-
tro o novo Juiz eleito; e que, estando o negocio
nestas circunstancias, e quando o novo Juiz de
Paz estava no exercício, fora elle representante
nomeado para o cargo, que acceitou, de Promotor
Publico da Comarca, de que porem se acha hoje
demittido; pergunta se lhe compete ou não, na
qualidade de Juiz de Paz mais votado, fnnccionar
nas eleições futuras: Manda o Mesmo Augusto
Senhor declarar a V. Ex., para o fazer constar
ao dito representante, que, confessando elle ter
acceitado o cargo de Promotor, quando já era
Juiz de Paz, se inhabititou para a continuação do
exercício como Juiz, na conformidade do que já
está declarado nos Avisos de 9 de Novembro, 24
de Dezembro do anno passado, e 8 de Março do
corrente $ não podendo por tanto funccionar eo-
mo Juiz de Paz nas próximas futuras eleições.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 9 de Outubro de 1847. — Manoel
Alves Branco. — Sr. Presidente da Província de
Pernambuco. -

%,j
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Em 28 de Novembro de 1847. - aprova.£
decisão dada pelo Presidente da V™mciade
Santa Catharina ao Juiz de Paz de Lanaytei
ras, sobre a Presidência da Mesa Parochiab.

Illm. e Exm. Sr. —Levei á Presença de Sua

Magestade o Imperador, o Officio de V. Ex. de
23 de Setembro ultimo, que acompanha o que,
lhe dirigira o Juiz de Paz da Freguezia de Cana-
vieiras André José Valente, perguntando se ell^
ou o Juiz de Paz mais votado, José Henriques da,

Cunha, heque ha de presidir a Mesa Parochial;:
visto que este, ainda que mais votado, he Fro-
fessor Publico de Primeiras Letras, e na: forma
da Lei Provincial n.° 57 não podia exercer o Largo
de Juiz de Paz sem deixar de ser Professor: e o
Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Declarar,

que com acerto julga V. Ex., que o dito Juiz
de Paz mais votado, que ja presidio a Junta ae

Qualificação, he que deve também presidir a IVlesa
Parochial; por quanto, dada a hypothese de vigo-
rar e dever ser observada a citada Lei Provin-j
ciai'(aliás subordinada ás Leis Geraes e. com
especialidade á Regulamentar das Eleições ) o ettei-
to seria ter o mencionado José Henriques da Lu-
nha perdido o direito á Cadeira, logo que loi

juramentado, e entrou na posse e exercício do
Cargo de Juiz de Paz; pois que, com o tacto
da acceitacão deste Cargo, reputar-se^ia havetr
renunciado a esse direito; d'onde se segue,_que
se em rigor se puder notar alguma íllegalidade
na accumuiação de ambos os Empregos, esta deve-
rá verificar-se quanto ao exercício da Cadeira, e
não quanto ao de; Juiz deTaz. 0 que communico
a V. Ex. para «eu conhecimento e governo. .

Deus Guarde a ,y. Èx. Palácio do Rio de
Janeiro em 28 de Outubro de 1847.---Manoel
Alves Branco. — Sf, Presidente da Província de

-*."

^t^^
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Em 13 de Dezembro de 1847. — Solve a duvida
proposta pelo Presidente da Provincia de Minas
Geraes acerca da execução da Lei Regulamen-
tar das Eleições

«

Mm. eEx. Sr, —Sendo presente a Sua Mages-
tade o Imperador o OÍIicio de 18 do mez passado,
em que V. Ex. submette á decisão do Governo a du-
vida, em que está, se a Junta Qualificadora , de que
trata oCap. 1.° da Lei Regulamentar das Eleições,
e que na fôrma do Art. 25 da dita Lei tem de reu-
nir-se em cada Parochia em Janeiro próximo futu-
ro, deve ser formada com os Eleitores, que se ele-
gêrão em 1844, ou se com os novos Eleitores, que
tem de eleger os Deputados á nova Assembléa Ge-
ral Legislativa: Houve o Mesmo Augusto Senhor
por bem Declarar, que a referida Junta deve ser
composta dos Eleitores de 1844, isto he ,^ da actual
Legislatura, porque ella permanece até a instai-
lação da próxima futura em 3 de Maio de 1848.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento e execução,

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 13 de Dezembro de 1847.—Manoel Alves
Branco.—Sr. Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes.

-:>

Em 14 de Dezembro de 1847. —. Declara não ha-
ver incompatibilidade em servirem conjunetãmente
de Vereadores em qualquer Câmara Municipal
oJmo, eo Caxeiro da mesma casa de negocio.

Mm. e Exm. Sr.—Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, como Oíficio de V. Ex^ de
19 do mez passado, o que lhe dirigira o Delegado
de Policia daCidade de Paranaguá, ponderando que,
competindo a Tristão Martins de Araújo França,
tomar assento na Câmara Municipal da dita Cidade,
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como Vereador Supplente, occorre ser elleCaixeiro
do Presidente da referida Gamara, e lhe parece por
tanto que, posto que a Lei seja omissa neste caso,
ha todavia incompatibilidade no seu exercício con-

junctamente, pela innegavel dependência do Cai-
xeiro para com o Amo, e ser por conseguinte hum
voto seguro que tem este nas matérias de seu inte-
resse: Houve o Mesmo Augusto Senhor Declarar, que
só prohibindo a Lei do 1.° de Outubro de 1828 no
Artigo 23, que sirvão conjunctamente como Verea-
dores—pai efilho, irmãos ou cunhados, em quan-
to durar ocunhadio, excepção esta que ürma are-
era de poderem servir conjunctamente todos os ou-
tros parentes, e affins, e quaesquer pessoas ligadas

por amizade, ou por outros respeitos; e providen-
ciando ao mesmo tempo a citada Lei no Artigo ás

que os Vereadores não podem votar em negócios
de seu particular interesse, nem nos dos seus ascen-
dentes, descendentes, irmãos, ou cunhados, ne-
nhuma razão legitima se dá para que seja excluído
de tomar assento o mencionado Vereador Supplente.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-,
cimento, execução, e governo em casos seme-
lhantes. ,

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janei-
ro em 14 de Dezembro de 1847. —Manoel Alves
Branco. — Sr. Vice-Presidente da Provincia de S.
Paulo. MB

"¦^B

r

c ?.,:-

. Em 21 de Dezembro de 1847. — Declara que os
Eleitores, que devem formar as turmas para or-

ganisação da Junta de Qualificação de 16 de
Janeiro futuro, devem ser os da actual Legis-

;ê latuxa* m *í| & : % si IP : •-' ? W0£$ Itlfr
ftí$ ?.

Sua Megestade o Imperador, a quem foi pre-
sente o Oíficio de Vm., de 18 do corrente, em
que communicando não ter a Illm>a Gamara Mu-

j
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nicipal desta Corte remettido até então á Presiden-
cia da Mesa Parochial do Sacramento a relação dos
Eleitores, que devem formar as turmas, que se
tem de fazer para a organisação da Junta de Qua-
líficação de 16 de Janeiro futuro, pergunta se de-
ve convocar para este fim os Eleitores antigos, ou
os queacabão de ser eleitos: Manda responder a
Vm. que deve convocar os da actual Legislatura, e
não os que se nomearão para a vindoura, porque
a actual Legislatura só finda a 3 de Maio próximo
futuro."

Deos Guarde a Vm. Paço em 21 de Dezembro
de 1847.— Manoel Alves Branco. — Sr. Joaquim
Pinheiro de Campos.

Aviso de 4 de Janeiro de 1848. — Resolve ^as da-
vidas que á Lei Regulamentar das Eleições pro-
puzerão os Presidentes das Juntas de Qualifi-
cação da Barra de São Matheus, e da Fdla
do Espirito Santo.

IHni. e Ex. Sr. —Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador ò OíFicio de V. Ex. de 26 de
Novembro do anno passado, acerca das duvidas
seguintes, que occorrêrão na execução da Lei Re-
gulamentar das Eleições: 1 .a do Juiz de Paz Pre-
sidente da Junta de Qualificação da Barra de São
Matheus, se os Cidadãos que forão eleitos Verea-
dores, e Juizes de Paz no presente quadriennio,
e que se escusarão por moléstias, estão nas cir-
cunstancias de serem Eleitores de Parochia: 2.a do
Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação
da Villa do Espirito Santo, se pôde deixar de
comprehender na lista de qualificação dos votan-
tes hum Cidadão, que obteve provimento do re-
curso que intentou para o Conselho Municipal res-
pectivo, visto não haver elle feito a competente
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reclamação perante a mesma Junta: 3.a a respeito
do numero de Eleitores que deve dar a Freguezia
da Serra. ..11*

E o Mesmo Augusto Senhor, inteirado de to-
do o ponderado, Manda significar a V. Ex:

1.° Que foi bem resolvida a primeira duvida,
quando V. Ex. declarou que a escusa allegada,
e ainda mesmo obtida dos Cargos de Vereador *
e Juiz de Paz, não inhibe o indivíduo de ser no-
meado Eleitor, por quanto não ha para este Car-

go de Eleitor incompatibilidade alguma, alem das

que menciona o Art. 5G da*Lei de Eleições.
2.° Que igualmente bem resolveo V. Ex. a

segunda duvida, declarando que se não podia
deixar de considerar como qualificado aquelle Ci-
dadão, visto que o Juiz de Paz, na qualidade de
mero executor, não tem competência para tomar
conhecimento da legalidade das decisões do Con-
selho Municipal.

3.° Que também acertadamente resolveo V. kx.,
quando fez ver ao Juiz de Paz da Freguezia da
Serra, que esta devia dar dez Eleitores, em
vista da disposição da segunda parte do Art. 52
da Lei já citada. Wí

i O que tudo communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento, e governo. _¦¦

Deos Guarde a V. Ex Palácio do Rió de Ja-
neiro em 4 de Janeiro de 1848. —Manoel Alves
Branco.—Sr. Presidente da Provincia do Espirito
Santo.

Aviso de 5 de Janeiro de 1848. — Resolve as du-
vidas propostas pelo Presidente da Provincia do
Pará, em Officio de 22 de Novembro a"o^ anno
passado, á Lei Regulamentar das Eleições. -

Illm. e Ex. Sr. §É Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio sob n.° 94, e data

•>¦ 

>•
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de '22 de Novembro ultimo, em que V. Ex., par-
ticipando ter otíiciado ás Câmaras Municipaes, re-
commendando-lhes que fizesem constar aos Juizes
de Paz Presidentes das Juntas Qualificadoras das
Parochias, de que trata o Art. 25 da Lei Regula-
mentar das Eleições, que os Eleitores competentes,
para formarem as ditas Juntas são os da Legisla-
tura actual, e não os que forão eleitos no dia 7
daquelle mez, submette á decisão do Governo Im-

perial os seguintes quesitos:
1.° Sc acontecer que a Junta de alguma Paro-

chia não se reuna na" terceira Dominga.de Janeiro,
e por isso se tenha de designar outro dia, segun-
do a doutrina do Aviso de 25 de Fevereiro do an-
no passado, ou que depois de reunida se inter-
rompão por qualquer motivo os seus trabalhos, de
sorte que se não possa concluir o prazo para elles
marcado no Art. 20 da citada Lei antes do dia 3
de Maio futuro, em que começa a nova Legisla-
tura, poderão os Eleitores da actual continuar a
funecionar como Membros da Junta desse dia em
diante?

2.° Resolvida negativamente a questão antece-
dente, como de verãoser substituidos esses Eleitores ?

3.° Determinando o Art. 36 da Lei que os Con-
selhos Municipaes de Recurso se reunão na terceira
Dominga de Abril; estando já declarado por Avisos
do Governo Imperial que devem ser úteis os quinze
dias da sua reunião; e sendo certo que de 16 de
Abril até 2 de Maio não ha quinze dias úteis; que
providencia se deverá dar para que; a.Lei seja exe-
catada, de sorte que nem se diminua esse prazo que
ella marca, nem continuem a funecionar na no-
va Legislatura os Eleitores da actual, que são
Membros dos Conselhos? ;

4.° Finalmente. Havendo alguma Parochia, on-
de somente existão Eleitores nomeados no referido
mez de Novembro ultimo para a próxima futura
Legislatura, por ter sido creada, ou canonicamente
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provida depois da Eleição geral de 1844, deverá a
respectiva Junta na sua reunião de Janeiro do cor-
rente anno ser composta desses novos Eleitores ou
dos Juizes de Paz eseus Supplentes, segundo a dis-

posição do Art. 6.° da Lei?
E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo appro-

vado a acertada deliberação por V. Ex. tomada,
relativamente á competência dos Eleitores daactual
Legislatura para formarem as Juntas Qualificadora»
das Parochias, visto que ella permanece ate a ins-
tallação da próxima futura em 3 de Maio deste
anno, Houve por bem, acerca dos quesitos que ficao
mencionados, Resolver o seguinte: ,. .

Quanto ao1.°, que os Eleitores de 1844 nao

podem continuar a funccionar como Membros da
Junta, na hypothese que V. Ex. figura, do dia 3
de Maio em diante.

A respeito do 2.°, que a substituição desses
Eleitores póde-se effeituar sem inconveniente, dis-
solvendo-se a Junta, e coypcando-se immediata-
mente outra dos novos Eleitores. /

Pelo que pertence ao 3.", que do mesmo mo-
do podem-se despedir dos Conselhos Municipaes os
Eleitores, cujas funeções caducarem, e convidar
para os seus lugares os da Legislatura em exercício.

Quanto finalmente ao 4.°, que bem entendeo
V. Ex. a Lei, quando, por já se ter verificado a
hypothese figurada no mesmo quesito a respeito
da Parochia da Santíssima Trindade da Capital da
Provincia, declarou que a sua Junta deverá ser
composta na fôrma do Art. 6.°, porque não seria
legal o exercicio dos novos Eleitores antes de co-
meçada á Legislatura para a qual forão nomeados.

O que tudo communico a V. Ex. para seu co-
nhecímento, governo, é execução. *¦' .

Beos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 5 de Janeiro de 1848. —Manoel Alves
Branco.— Sr. Presidente da Provincia do Pará.
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Em 15 de Janeiro de 1848.— Declara quaes osElei--
tores que devem funccionar nas Juntas de Quali-
ficação ; e bem assim que aos Juizes dePaz, / /•<?-
sidenles das mesmas Jantas, não compete arbi-
trio algum para averiguar, e menos paraico-
nhecer e julgar sobre as habilitações dos Elei-

' 
tores e Supplentes, que tem de concorrer para
taes Juntas.

i 
• 

. *::

lllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Ma-

gestade o Imperador o Officio de V. Ex de 16 de
Dezembro do anno passado, sobre a duvida do Ju.z
de Paz da Freguezia do Pilar dessa Capital, a res-

peito da Lei Regulamentar das Eleições: e o Mes-
mo AuPiisto Senhor Manda responder a V. ftx.,

que iá 
°por 

Aviso expedido ao Presidente da Pro~
vincia de Minas Geraes em 13 do mencionado mez,
e cuio exemplar impresso se enviou a M. Ex. na
data de 14 do corrente, se declarou que as Jun-
tas de Qualificação, que tem de funccionar neste
mesmo mez, devem ser compostas dos Eleitores
nomeados em 1844. Quanto a segunda parte da
duvida do referido Juiz de Paz , se devia convocar

para a formação da Junta alguns Eleitores sup-

plentes, apezar de não terem a idade e as habi-
litações necessárias; tenho de significar a M. Ex.,

que aos Juizes de Paz pão compete arbítrio algum
para averiguar, e menos para conhecer ejulgar
sobre as habilitações dos Eleitores e Supplentes,
antes he de seu restricto dever convocar aquelles

que se acharem mencionados nas Actas, cujas co-

pias lbes devem remetter as Câmaras Municipaes,
na forma do Art. 7,° da já citada Lei. ^ m _

Deos Guarde a V, Ex. — Palácio do Rio^de Ja-
neiro em 15 de Janeiro de 1848. — Manoel Alves
Branco.—Sr. Presidente da Província da BaHia.
•:'/-

Vi
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Em 18 de Janeiro de 1848. — Declara quê devem
ser convocados os Deputados da Assemblea Fro-
vincial de S. Paulo para o dia 15 de Fevereiro
futuro.̂

J mm*

IUm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-

gestade o Imperador o Omcio, sob n.° 127, e data
de 20 do mez próximo findo, cm que V. Ex. per-
minta se a Assemblea Legislativa dessa Província
deverá ser aberta no dia 15 de Fevereiro próximo
futuro, na conformidade da Lei Provincial n.° 11
de 16 de Marco do anno passado; ou senão deve-
rá funccionar antes que a Câmara dos Deputados
iuleue da validade dos Eleitores, que nomearão os
seus Membros, e os da dita Assemblea, visto que
se pôde dar alteração entre os Deputados menos
votados e os Supplentes, pela annullação de algum
dos Collegios Eleitoraes: Houve por bem o Mesmo
Aueusto Senhor Declarar, que V. Ex. deve convo-
car para o dia designado na citada Lei Provincial
os Deputados eleitos, por ser a elles que, depois
de reunidos, compete deliberar sobre aquelle as-
sumpto. , ."'

O que communico a V. Ex. para seu conheci^
mento e execução. - ,. \ ^> j t

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 18 de Janeiro de 1848. — Manoel Alves
Branco.— Sr. Vice-Presidente da Província de SãO

>•! •":'.

¦¦¦' <"'

Em o 1,° de Fevereiro de 1848. — Declara que
são excluídos da lista dos votantes os

¦ * ^Pedestres pagos pela Policiai.
¦. ,.. ': "..'.> "'. ¦¦¦ ._ ' '•'-". '¦ ¦ ..- 

' 
...'¦> " ¦ '¦¦¦,' --.. : ¦/•" "^ '. ¦¦ " ..." -** s.-... , .. . ........ .... s ¦£ • ...,-.. .•_.¦¦¦¦]¦ '.'.:¦• ...'.'•¦

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador
o Officio de 4 de Janeiro próximo passado, no
qual Vm., em conseqüência de ter de ser hum
dos Membros da Junta de (Qualificação dos Çi-

¦/ 
: 

" 

! 
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dadãos votantes da Freguezia de Paquetâ, por
ser o Eleitor mais votado, pede esclarecimentos
sobre a duvida, em que se acba, se, a vista da
Lei Regulamentar das Eleições, que no Art. 18,
n° 6.° dispõe que sejão excluídos da lista ge-
ral as praças da Força Policial paga, devem os
Pedestres pagos pela Policia ser incluídos no roen-
cionado n.° 6.° , attento o seu espirito : Houve
o Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar , que
na disposição da Lei, expressada pelas palavras
— As praças de pret.... da Força Policial pa-
ga — estão comprehendidos todos os homens
alistados, e assalariados para desempenharem, ou
coadiuvarem as diligencias da Policia, que de-

pendão do uso de força , ou tenhão a denomi-
nação de Pedestres, ou a de Guarda, ou outra
qualquer; pois nelles se dá a razão capital pela
qual a mesma Lei exclue os marinheiros dos 3\a-
vios de Guerra, e as praças de pret do Exercito,
da Armada, e da própria Força Policial paga. O

que çommunico a Vm. para seu conhecimento e
governo. , T

Deos Guarde a Vm. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Manoel
Alves Branco. — Sr. Vigário Francisco José Alves
da Silva.

/ ,!t '.-x:..

Em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Declara que
são em geral qualificados como filhos-famílias,
os filhos que estão debaixo do pátrio poder;
mas que não podem ser como taes conside-
rados aquelles que se achão emancipados por
qualquer dos modos estabelecidos na Lei.

,. j/ 
¦

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o
Oííicio de 18 de Janeiro próximo passado , em que
Vm. participando a opposição, que fizera João
Coelho da Silva, Membro da Junta Revisora da
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Frepuezia da Ilha do Governador, a que conti-
ntiSse a ser votante hum Cidadão Guarda Nacio-
nal, talvez maior de trinta annos, pelo simples
motivo de dar a sua residência como aggregado
de seu pai, e dever por isso ser considerado como
filho-familia, pede esclarecimentos a este respeito,
não obstante não ter a Junta annuido áquella
requisição, pelas razões mencionadas no citado Oíh-
cio • e o Mesmo Augusto Senhor, Ficando de
tudo inteirado, Houve por bem Declarar que tanto
no sentido juridico, como no vulgar, são em ge-
ral qualificados como filhos-familias, os filhos que
estão debaixo do pátrio poder, e pertencem por
conseqüência ás famílias de seus pais; nao podendo
por tanto ser como taes considerados aquelles, que
se^chão emancipados por qualquer dos modos
estabelecidos na Lei, posto que residão em com-

panhia de seus pais. 0 que communico a Vm.
para seu conhecimento e governo. -|

Deos Guarde a Vm. Palácio do Rio de Ja-
neiro era o 1.° de Fevereiro de 1848. — Manoel
Alves Branco. — Sr. Juiz de Paz Presidente da
Junta Revisora da Freguezia da Ilha do Gover-
nadór. ^

N-'>»

Aviso de 7 de Fevereiro de 1848. — Sobre o nu-
mero de Eleitores, que deve dar huma Fre-

guezia, quando a ella se reunir alguma outra:
que tenha sido siipprimida.

lllm. e Exm. Sr. — Foi prfsente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Officio de V. Ex. de
40 de Setembro ultimo, a correspondência que
teve lugar entre V. Ex. e o Juiz de Paz Presidente
do Collegio Eleitoral da Cidade do Serro, e a
Câmara Municipal da mesma Cidade, em consei
quencia da seguinte duvida,*que sé suscitou por
occasião das eleições na Freguezia da dita Cidade.
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Se, supprimida huma ou mais Freguezias, e
encorporadas em sua integridade a outra , deve
esta dar tantos Eleitores quantos erão os de todas
ellas quando separadas, ou somente tantos quan-
tos erão os da principal Freguezia a que as ou-
trás forão reunidas, accrescentando-se mais ate a
quinta parte na razão da população, que tiver
accrescitU,;

E o Mesmo Augusto Senhor, ficando de tudo
inteirado, Houve por bem Declarar, que este caso
não está, como V. Ex. enteudeo, comprehendido
na disposição do Art. 52 da Lei Regulamentar
das Eleições, nem nas dos Avisos de 2 de No-
vembio de 1846, e 9 de Julho de 1847; porque
o Art. 52 falia do augmento de população dentro
dos mesmos limites, e tem por fim evitar que a
pretexto de maior população se augmente com
excesso o numero dos Eleitores; e o Aviso de 9
de Julho, que he o que mais relação tem com o
caso, não estabelece huma regra geral; a sua
decisão he particular, é por isso não pôde servir
senão para os da mesma natureza, isto he, para
os casos de augmento de população por accrescimo
de parte de outra Freguezia que se divide, e não
para o de que se trata, que he huma Freguezia
inteira que se supprime, e se encorpora em ou^
tra; e que por tanto, todas as vezes que huma
Freguezia for reunida a outra em sua integridade,
deve ella dar tantos Eleitores, quantos os que
davão as mesmas Freguezias antes dessa reunião,
pòdendo-se accrescentar a quinta parte no caso
de que o permitta a população. O que commu-
nico a V. Ex. para seu conhecimento e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
meiro em 7 de Fevereiro de 1848. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes. l *• '„. r " " ¦ - ; „.>-< ;<-:^V- - • -.--¦ ^- /
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Aviso de 8 de Fevereiro de 1848. - Jpproya a

decisão dada pelo Presidente da Província de

Minas Gemes d duvida proposta pelo Juiz de

Paz Presidente da Junta Qualificadora da t re-

suezia da Piedade de Paraopeba.

Illm. e Exm. Sr. —Com o Oíficio de V. Ex.

de 14 de Janeiro próximo passado, foi presente
a Sua Magestade o Imperador a copia do que
a V.Ex. dirigio o Juiz de Paz Presidente da Jun-

,a de Qualificação da Freguesa da P.edade da

Paraopeba, submettendo a decisão deV. Ex. a se-

guinte duvida. tv V •5 Se, pertencendo á dita Freguezia os Distri-
ctos do Brumado e Aranha, cujos moradores fo-
rão qualiticados votantes na mesma Freguezia, e

tendo sido posteriormente encorporades ao Muni-
cipio do Bom Fim os moradores alem do Kio
Paraopeba, devem taes moradores ser qualifica-"dos 

na referida Freguezia, ou eliminados os que
iá o tihhão sido anteriormente; e também se,
havendo Eleitores Supplentes, que residem alem
do Rio, devem elles tomar parte, ou nao, nas

E o Mesmo Augusto Senhor, ficando de tu-
do inteirado, Houve por bem Declarar, que V. Ex.
decidio com acerto aquella duvida, respondendo
que, fazendo parte da mencionada Freguezia da
Piedade os Districtos e Curatos do Brumado ^e
Aranha, devem os seus habitantes, que jatarão
qualificados, ou que tiverem adquirido as qualida-
des de votantes, ser inscriptos na lista de qualitH
cação da mesma Freguezia, e que os Eleitores , e
Supplentes, qüe residirem em qualquer dos indica-
dos Curatos, devem ser chamados a formar par-
te das turmas^ em conformidade do que dispõe
a Lei de 19 de Agosto de 1846; por isso que ,:
sendo expresso nesta Lei, e rios Avisos, e Deere-
tos do Governo Imperial, que a qualificação dos

íp

* .
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votantes deve ser feita por Freguezias, ainda quan-
do o território destas pertença a diversos Muni-
cipios, assim deve proceder-se para com os ha-
bitantes dos referidos Curatos , porque a Lei Pro-
vincial N.° 334 no Artigo 7.° § 1.° estabelecendo
os limites entre os Municípios do Ouro Preto e
Bom Fim, e marcando como divisa entre ambos
o Rio Paraopeba, em nada alterou a divisão ec-
clesiastica da sobredita Freguezia da Piedade. 0

que communico aV. Ex. para seu conhecimento,
e em resposta a seu citado Oflicio.

Deos Guarde a V Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 8 de Fevereiro de 1848. — Manoel Al-
ves Branco. — Snr. Presidente da Província de Mi-
nas Geraes.

Em 9 de Fevereiro de 1848. — Aviso ao Presi-
dente da Província da Bahia, dando esclare-
cimentos sobre duvidas que encontra na execu-
ção da Lei Regulamentar das Eleições.

Mm. e Exm. Sr. — Tendo subido ao conhe-
cimento de Sua Magestade o Imperador o Oíficio
de V. Ex:, sob n.° 8, e data de 12 de Janeiro
próximo passado, pedindo esclarecimentos sobre
as seguintes duvidas, que encontra na execução
da Lei Regulamentar das Eleições: , > ,r

1.a Se, determinando a mesma Lei que no dia
7 de Fevereiro próximo seja a apuração geral da
eleição na Câmara da Capital, deverá V. Ex., no
caso de não ter esta recebido as actas de todos os
Côllegios Èleitoraes, mandar não obstante proce-
der á apuração, ou marcar novo dia para que
ella se faca até checarem todas as actas.

^2.a Se V. Ex. pode mandar eliminar da apii*
ilação geral algum Collegio reconhecidamente il-
legal, declarando-se na acta os motivos especifica-
(lamente* conforme o Art. 87 da Lei. -i
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3» Se a Câmara da Capital deve na apuração
«reral comprehendcr os votos dos Eleitores de ai-
Sumas Freguezias, que pelos respectivos Collegios
forão tomados em separado, ou desta mesma for*
ma se deve proceder, respeitando as decisões dos
mesmos Collegios, para que ulteriormente decida
a Câmara dos Deputados, na conformidade do
Art. 1é2i da Lei.

0 Mesmo Augusto Senhor ficando de tndo
inteirado, Houve por bem Declarar o seguinte:

Quanto á 1.a duvida, que das palavras do
Art. &5 da Lei, e nâo menos da mente da mes-
ma Lei, a qual em todas as suas disposições res-
peita religiosamente o direito Constitucional de
voto dos Cidadãos, conclue-se com todo o funda-
mento que ella não assigna o prazo de dous mezes
como precisamente peremptório no dia 7 de re-
vereiro; de sorte que só helle prefixamente se fa«*
ça a apuração, ainda mesmo sem o recebimento
de todas as actas, e que além delle se não pos-
sa mais proceder a esse acto solemne, por mais
legitimas que sejao as causas de impedimento
que hajão de oceorrer; ficando assim inutilisados ,
ou antes annullados os votos dos Collegios, cujas
actas não tenhão sido aptes recebidas. Pelo con-
trario deve-se entender que a determinação da
Lei tem por tim vedar que se faça a apuração
antes de decorrer aquelle prazo, calculado como
suffieiente para o recebimento de todas as actasV
sem que dahi resulte inhibiçào formal de prorçt
gar-se 6 prazo, quando dentro delle se não puh
der obter a reunião de todas as aetas dos Golle?
gios Eleitoraes. <

Pelo que pertence à 2.a e 3.a duvidas, que as
foneções que no acto da apuração podem ás Ga#
maras Municipaes exercer, são restrictamewte m
que estão expressadas no citado Art. 87 ; e q^|
por tanto lopge de poder V; Ex. tomar a deli-'
beração, de que trata ,; deve ao contrario probit

»1
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bil-a á Câmara, se ella pertender tomar conheci-
mento, e proferir juízo sobre a validade, ou il-
legalidade de quaesquer Collegios; porque a Ca-
mara deve respeitar religiosamente as decisões dos
mesmos Collegios, contando somente os votos, a que
elles attendérão, e mencionando os que elles
separarão, cingindo-se inteiramente ás actas; vis-
to que só á Câmara dos Deputados está reservado
õ direito da suprema inspecção e julgamento,
segundo o mencionado Art. 121. O que commu-
nico a V. Ex. para sua intelligencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 9 de Fevereiro de 1848. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Provincia da Bahia.
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Em 12 de Fevereiro de 1848.— Àpprova as de-
cisôes dadas pelo Presidente da Provincia de
Mato Grosso, às duvidas apresentadas pelo Juiz
'de Paz Presidente daAssembléa Parockial da

A Freguezia de Nossa Senhora da Conceição da
Pilla do Diamantino, por occasião de execu-
tar-se a Lei das Eleições.

Mm. e Exm. Sr. --Subio a Presença de Sua
Magestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex.
de 13 de Outubro ultimo, a copia do que lhe
dirigira o Juiz de Paz Presidente dá Assembléa Pa-
rochial da Freguezia de Nossa Senhora da Concei-
çao dá Villa do Diamantino, solicitando ^esclareci-
mentos sobre as seguintes duvidas, que encontrara
na execução da Lei Regulamentar das Eleições:

1.a Se' os Cidadãos , que , depois de concluída
a qualificação, adquirirão as qualidades de votan-
tes, podem votar, e a Mesa receber seus votos *
apezár da disposição do Artigo 50 da citada Lei.

2.a Se, tendo aquella Parochia somente o nu-
mero de 165 Cidadãos qualificados votantes > deve

/
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dar quatro Eleitores, tendo ella pelo numero do

fr»<rns dado nove no anno de 1842, e onze nu uo

SS?, nt lhe parecendo muito clara 
a d,snos,ç*o

da primeira e segumh parle do Art.go 52 da Le..
PE o Mesmo&Augusto Senhor ficando de tu-

do inteirado, Hou.e por bem Dec arar o segumto
Oue com aceito decidio V. Ex. a i. auviud,

respondendo ao mencionado Juiz de Paz, que ten-

doPa Lei estabelecido a r™™™"J™£Zto
votantes, he conseqüência natural que o^da^aos,.

que depois de concluído o processo da $^£W**
adquirão as qualidades para votar, «o podem ser
incluídos na ocasião, ^ que tiver lugar a sua

reunião , na forma dos Artigos 2o e 26 da Lei,
não podendo por tanto o referido Juiz de Faz, a
vista do Artigo 50, receber votos de quem naQ
esteia incluído na qualificação.

Oue também acertadámente resolveo V. m
a 2.a duvida, declarando que a regra estabelecida
na secunda parte do Artigo 52 da Lei nunca teve

por ifm ampliar, mas sim restringir o numero de
Eleitores, sendo-por isso evidente, que por ter
a sobredita Parochia dado nove Eleitores em 1842,
e 11 em 1844, não se segue que deva poroso
dar presentemente mais de quatro, correspondeu-
tes aos 165 votantes, que forão qualificados.

0 que communico a V. Ex. para seu Wie-
cimento, e em resposta ap seu indicado Olhcio,

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 12 de Fevereiro de MM* -Manoel
Alves Branco. — Sr, Presidente da Província de

' Mato Grosso» - ¦mãsmí ~i 
\ IIIi-«-w#S; *
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Em 14 de Fevereiro de 1848.— Sobre os
> chos que nao cumprirem a disposição do Art,

42 da Lei Regulamentar das Eleições.
. 

- 

» 

*¦ 
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lllm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de 8 de Janeiro
próximo lindo, em que V. Ex. pede se lhe de-
clare qual o procedimento que deve ter com o
Parodio, que não quizer cumprir a disposição
do Art.*42 da Lei Regulamentar das Eleições:
Manda o Mesmo Augusto Senhor responder a V.
Ex. que, contemplada esta questão no rigor da
frase, em que he concebida, parece que seme-
lhante hypothesc nunca se poderá verificar; por
que não* he presurnivel que haja Parocho algum
que, em perfeito estado de sua razão, se anime a
aeclarar francamente que pode, mas não quef,
cumprir hum preceito da Lei Civil, que em na-
da repugna aos da Igreja; até mesmo porque
não he esta a maneira usual dos que em analo-
gas circunstancias procurao esquivar-se ao dosem-
penho de hum dever. Accresce que os Parochosy
ainda quando não tenhão impedimento algum legi-
íimo, bem podem escusar-se a esses actos, huma
vez que prestem Sacerdotes, que legitimamente
façao as suas vezes; porque quando a Lei lhes
incumbe essas funeçoes, não designa individual-
mente os Parochos collados nas Igrejas, frias ai-
lüde a todos aqúelles qüe por qualquer modo se
íeputao habilitados para desempenharem funcçôes
parochiaes. % ¦. \;: ¦ | 

'§§§è. .. if Itli 0^ «: -:
Se por tanto os Parochos não quizer em, ou

nao puderem celebrar a Missa, de que trata a ei-
tada Lei, nada ha a censural-os, huma vez que
ministrem Sacerdotes, que por elles oííiciem. O
que coramueico a T. Ex. para seu conhecimento
ç governo. ^ ,^: •,::,-,,. ku V

D^ Exí Palácio do Rio de Ja^
neiro em 14 de Fevereiro de 1848.—Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Provincia do Geará.
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Em 24 de Fevereiro de"1848. — Approvaa decisão
do Vice-Vresidente da Vrovincia de Minas ue-
raes, dada ao Juiz de Paz do Districto da. O-
dade de Minas Novas , que havia suspendido os
trabalhos da Junta de Qualificação da Parochia
da dita Cidade, e marcado novo dca para a
sua reunião, por ter sido composta com os
Eleitores nomeados em Novembro do anno pas~
sado. *

• ¦¦ ¦

lllm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-

gestade o Imperador, como Oíhcio de V. Ex.de
4 do corrente, a copia do que lhe dirigira o 1.°
Juiz de Paz do Districto da Cidade de Minas INo-
vas, participando que havia suspendido os traba-
lhos da Junta de Qualificação da PaTochia da dita
Cidade, e marcado novo dia para a sua reunião;
visto que tinha ella sido inadvertidamente composta
com os Eleitores nomeados em Novembro do anno
de 1847, quando o devia ser com os da aclual Lè-

gislatura, que só tem de findar a 3 de Maio pro-
ximo futuro : o Mesmo Augusto Senhor, de tudo
inteirado, Houve por bem Declarar, que V. Ex.
procedeo era conformidade com. as decisões doGo-
verno Imperial, approvando o novo dia designado ;
e ordenando ao Juiz Municipal do Termo, que se
o Conselho de Recurso tiver preenchido o tempo
de sua duração antes de tomar conhecimento* das
reclamações, que porventura se façào das decisões
daquella Junta, o convoque extraordinariamente
para cumprir a Lei na parte gue lhe toca; obser-
vando-se o disposto nos Avisos de 4, 25 e 26 de
Fevereiro, 8 de Março e 23 de_ Abril do ánno
passado. O que cominunico a V. Èx. para sUa in-

Deos Ouarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 24 de Fevereiro de 1848. -—Manoel

dei Minas Geraesé
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Em 24 de Fevereiro de 1848. — Âpprova a de*
cisão do Vice-Presidente da Província de Minas
Geraes sobre a duvida da verdadeira divisa en-
tre as Parochias de Antônio Dias, e Nossa Se-
nhora do Pilar da Cidade do Ouro Preto.

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex.
de 3 do corrente, a copia do que lhe dirigira o
Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação
da Parochia de Antônio Dias, da Cidade do Ouro

,Preto, consultando o que deveria praticar a res-
peito de diversos Cidadãos, que tinhão sido an-
teriormente qualificados nella, e igualmente na
de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto : e o
Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Declarar
que, em vista das informações exigidas dos res-
pectivos Parochos, V. Ex. procedeo com acerto,
resolvendo por em quanto a duvida sobre a ver-
dadeira divisa entre aquellas duas Freguezias, até
que.seja definitivamente decidida pela Assembléa
Legislativa Provincial, a que o caso pertence, nos
termos do Acto addicional. 0 que communico a
V. Ex. para seu conhecimento.

~ Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro *em 24 de Fevereiro de 1848. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Vice-Presidente da Província de
Minas Geraes* <A :-.i.- . '...' .' 

' - . 
" " .li;. ' \ .' .y-í >.-.. r. • '< - •

Em o 1.° de Março de 1848.— Approvà a deci^
são do Presidente da Província da Bahia 9 que
declarou d Câmara Municipal da Capital da
mesma Província que y na apuração geral das
Eleições de Deputados Geraes e Provinciaes,

tzdevia ella limitar-se a sommar os votos men-
cionados nas diferentes Actas. 7

-:
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rCsta,!c o .mporador com o OfflÉo deV. E*., sob
ií ° 29, e data de 18 de Fevereiro próximo lindo,
a* decisão de V. Ex., declarando á Câmara Mu-
nicipal da Capital dessa Província, que na apura-
ração peral das Eleições de Deputados Geraes, e
Provinciaes devia ella limitar-se a sommar os votos
mencionados nas diíferentes Actas, conforme o
Art. 87 da Lei; não devendo fazer alteração algu-
ma, ou proceder de modo diverso do que foi pra-
ticado pelos Collegios Eleitoraes. E tendo merecido
a Imperial Approvação esta decisão, por estar de
accordo com o que o Mesmo Augusto Senhor
Houve por bem Declarar no Aviso que com data
de 9 do dito Fevereiro expedi a V. Ex., em res-

posta á 3> duvida de que trata o seu Ofiicio n.
8 de 12 de Janeiro antecedente: assim o com-
munico a V. Ex. para seu conhecimento.

. Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Março de 1848. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Província da Bahia.

V
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Em o 1.° de Março de 1848. — Jpprova a decv-
são do Presidente da Província da Bahia, sobre

^ a duvida que lhe apresentara o Juiz de Paz da
Freguezia de Santo Antônio da Capital da mes-

< ma Província, se deveria convocar K para fazer
V parte da Mesa Qualificadora," hum Eleitor que

W <se acha pronunciado. 7"

lllm. e Exm. Sr. —Tendo levado ao conhe-
cimento de Sua Magestade o Imperador o OíFicio
de V. Ex., n.° 30 > de 18 à& mez próximo findo,
que acompanha o que lhe dirigira ó Juiz de Paz
da Freguezia de Santo Antônio da Capital dessa
Província, consultando se deveria- convocar {>ara
fazer parte da Mesa Qualificadora hum Eleitor
que se ache pronunciado y como lhe fora õfiicial- «v ,4"" "" •".
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mente participado pelo Juiz de Direito: Houve
o Mesmo Augusto Senbor por bem Declarar, que
acertadamente resolveo V. Ex., respondendo áquelle
Juiz de Paz, que sendo só especial para o Juiz de
Paz mais votado a excepção estabelecida no Art.
%S da Lei Regulamentar das Eleições, de confor-
umidade com os Avisos de 31 de Dezembro de
1846, e 13, 14 e 21 de Abril de 1847; e não po-
dendo os pronunciados fazer parte de buma Junta,
em cujos Membros requer a citada Lei nos Arts, 9.°
e 53 as qualidades dÜleitor, que por certo fallecem
nos que tem contra si decretada, e competente-
mente sustentada huma pronuncia por queixa, ou
denuncia; claro he que legalmente impedido está
o referido Eleitor de intervir no trabalho da Qua-
lificação. O que communico a V. Ex. para sua intel-
ligencia. r

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Marco de 1848.—Manoel Alves

si

Branco. — Sr, Presidente da Provihcia da Bahia.

>> \ •
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Em 3 de Marco de 1848. -— Declarando ao Presi-
dente da Província de Pernambuco, que, em

|\ tempo opportuno, será submettida ao conlieci-
mento da Câmara dos Deputados a duvida apre-

¦ sentada pelo Juiz de Pa% Presidente da Mesa
Parochiql da Freguesia de Cabrobò, acerca da
causa que deo lugar d suspensão dos trabalhos
da mesma Mesa Parochial.

;'*••¦¦¦*•. ..:¦ «S '. r ^ ?. -. -J. ' Vi-rs vS/C- :l ->',.: -•:",¦ 'r - i

III na. e Exm. Sr. — Subindo á Presença de
Sua Magestade p Imperador , com o Oíficio de
V. Ex. de 24 de Dezembro ultimo, o que lhe di-
rígira o Juiz de Paz Presidente da Mesa Parochial
da Freguezia de Cabrobó , communicando que y
tendo a, dita Mesa achado na urna hum numero
die cédulas menor do que o que devia existir, *

.. -V1
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vista do rol das pessoas qualificadas, e do das que
faltarão á terceira chamada, julgou elle acertado
interromper os trabalhos eleitoraes, do que resul-
tou não se poder fazer segunda convocação para
elles; porque o prazo legal, dentro do qual de-
vião ser conhecidos, excedia o dia marcado para
a eleição secundaria: Manda o Mesmo Augusto
Senhor declarar a V. Ex. que, estando ha muito
tempo consummada a eleição para a próxima Ler
gislatura, nenhuma decisão, nem providencia por
parte do Governo Imperial poderia ora aproveitar
naquelle caso ; e que por tanto em tempo oppor-
tuno será elle submettido ao conhecimento da Ca-
mara dos Deputados para o tomar na considera-
ção, qtie julgar merecer.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 3 de Março de 1848.— Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Provincia de Pernam*
buco.

Em 6 de Março de 1848.—Declara ao Presi-
dente da Provincia do tíio Grande do JVorte,
que para os Actos da eleição deve reputar-se
como legitima Parochia a Igreja d'Angicos,
em quanto senão realisar a sua canonica trás-
ladação para a Igreja de Macau.

e Êxm. Sr.—Sendo presente a Sua
Magestade o Imperador, com o Oííicio de Y. Ex.,
n.° 6,. de 46 de Janeiro ultimo, a copia do que
V. Ex. dirigio ao Juiz de Paz da Povoação de
Angicos, resolvendo as seguintes duvidas ? que por
elle fbrab submettidas á consideração de V. Ex. ^

1.a Se, tendo sido transferida pela Lei Pro-
vincial n.° 158 de 2 de Outubro do anno findo
a sede daquella Freguezia para Macau, perten-cente á mesma, e não havendo annuiclo a essa
transferencia o Reverendo Prelado Diocesano, que



( 82 )

mandou conservar o respectivo Vigário na ígrejíi
da dita Povoação, como se removida não fosse;
achando-se por tanto a Igreja de Macau não pro-
vida canonicamente; em tal caso pertence ao re-
ferido Juiz de Paz, ou ao da nova sede da Fre-
guezia presidir á Junta de Qualificação da mesma.

2.a Se, tendo sido elle como Juiz de Paz mais
votado da antiga sede da Parochia o que presidio
á Junta de Qualificação, compete-lhe a futura
presidência da mesma , pelo argumento do Artigo
410 da Lei Regulamentar das Eleições.

3.a Se, não estando aquella Matriz provida ca-
nonicamente, deve o respectivo Juiz de Paz ser
considerado o do Districto da mesma, e como
tal presidir á Eleição.

4.a Finalmente. Se devem ser convocados para
a formação da Junta de Qualificação os Eleito-
res da actual Legislatura, ou os que forão no-
meados em 7 de Novembro do anno próximo pas~
sado.

O Mesmo Augusto Senhor, ficando de tudo in-
teirado, e Considerando que a 4.a duvida já es-
tá resolvida pelos Avisos de 1â e 21 de Dezem-
bro ultimo, como V. Ex. fez sentir ao men-
cionado Juiz de Paz, e que as outras três cifrão-
se substancialmente era huma só r a saber, se pa-
ra os actos da eleição deve-se reconhecer por Pa-
rochia a Igreja d'Angicos, antigo assento delia,
como sustenta o Reverendo Prelado Diocesano f
ou se a Igreja de Macau, como legislara a As-
sembléa Provincial; questão esta que V. Ex. com-
plica com a controvérsia, de ha muito agitada 7
sobre a verdadeira intelligencia do Acto Addicio-
nal, quando conferio ás Assembléas Provinciaes
a faculdade de deliberarem sobre a Divisão Eccle-
siastica, &c. r e que só poderá terminar por decisão
authentica da Assembléa Geral Legislativa , a quem
compete interpretar as disposições do mesmo Acto
Addicionai: Houve por bem Declarar,, que para
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©s Actos da eleição deve reputar-se como legi-
Uma Parochia a Igreja d'Angicos, em quanto
senão realisar a sua canonica trasladação para
a Igreja de Macau; por quanto a Lei Regula-
mentar das Eleições, assim como todas as^ Leis
geraes antigas e modernas, quando designão as
Parochias para a celebração de quaesquer actos
do Serviço Publico, as considerão sempre como
instituídas canonicamente, da mesma sorte que
só reconhecem como Parochos aqudles Sacerdotes
que exercem as funcções parochiaes ou jwe pro-
pr o por Collação Ecclesiastica perpetua , ou tem-
poraria, ou por delegação dos respectivos Paro-
chos Collados, mediante a autorisação do com-
petente Prelado, segundo as Leis da Igreja. Por
«conseguinte, qualquer que possa ser a força, e
o efteito «Ia Lei provincial, a que se allude,
nunca poderá ella contrariar, e menos preyale-
cer á Lei geral, a fim de que se repute legitima
Parochia para os Actos da eleição huma Igreja,
para a qual ainda senão fez a trasladação cano-
nica da Pia Baptismal, nem do Sacrario, dos
Livros, &c; e onde senào poderá celebrar os
officios puramente parochiaes, nem os Sacramen-
tos da Igreja Catholica sem intervenção do Poder
Ecclesiastico, reconhecido , protegido, e mantido
por todas as nossas Instituições Civis, e pela pro-
pria Constituição do Estado.

O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento, governo e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ia-
neiro em 6 de Marco de 1848. — Manoel Alves
Branco. — Sr. Presidente da Província do Rio
<Grande do Norte.
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Em 7 de Março de 1848. -* Approvando as de-

cisões dadas pelo Fice-Presidente da Provincia
de Minas Geraes, acerca da execução da Lei
Regulamentar das Eleições.

i

Illm. e Exm. Sr. —Com o Oífício de V. Ex.
de 17 de Fevereiro próximo findo, foi presente
a Sua Magestade o Imperador o que V. Ex. re-
cebera do Juiz de Paz Presidente da Junta de
Qualificação da Parochia da Villa de Jacuhy, par-ticipando-lhe que marcara o dia 30 do mez de' Janeiro do corrente anno para a reunião da dita
Junta, por isso que inadvertidamente havia cha-
mado para fazer parte delia no dia designado na
Lei os Eleitores ultimamente nomeados, e nao
os eleitos em 1844; e que deixara de incluir nos'¦¦ Editaes os Eleitores residentes no Districto do Ater-
rado, em conseqüência de, pela Lei provincialn.° 334, ter sido desmembrado daquella Fregue-
zia, e encorporado á do Senhor Bom Jesus dos
Passos. E o Mesmo Augusto Senhor Houve por% bem Declarar, que V. Ex. deliberou com acerto,
não só approvando a designação do referido dia 30
de Janeiro para a reunião da mencionada Junta,
e determinando em conseqüência ao respectivo
Juiz Municipal que procedesse na forma do Aviso
de 23 de Abril de 1847, convocando extraordi-
nariamente o Conselho de Recurso para tomar co-
nhecimento das decisões da Junta, se por ven-
tura contra ellas apparecerem reclamações; mas
também respondendo ao sobredito Juiz de Paz que
procedeo em regra quando deixou de convocar
para a Junta os Eleitores, que hoje residem no
Districto do Aterrado; por isso que, na forma do
Aviso de^5 de Dezembro de 1846, taes Eleitores
não devião fazer parte da mesma Junta, O quecommunico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde aV. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em7 de Março de 1848. —Manoel Alves Branco.—
§r. Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes.
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Em 7 de Março de 1848. — Sobre duvidas apre-
sentadas pelo Fice-P residente da Provincia de
Minas Gemes, acerca da execução da Lei Ré-
gulamentar das Eleições.

Illm. e Exm. Sr. — Com a copia do Oíficio
que a V. Ex. dirigio o Juiz de Paz Presidente da
Junta#de Qualificação da Freguezia do Bom Des-
pacho, participando que os habitantes do Districto
da Abbadia não tiverão noticia da lista parcial do
Cidadãos nelle qualificados, para que 

-pudessem
fazer suas reclamações; por isso que, sendo para
alli remettida, deixou todavia de ser publicada por
falta de hum Juiz de Paz juramentado; foi presente
a Sua Magestade o imperador o Oíficio de V. Ex.,
N.° 16, com data de 17 de Fevereiro próximo
findo, communicando não só ter declarado ao dito
Juiz de Paz que taes habitantes podem ainda re-
correr para o Conselho Municipal, na fôrma do
Regulamento de 16 de Fevereiro de 1847, a que
se refere o Decreto N. 500 da mesma data; mas
também que, em conformidade do Aviso de 23
de Abril ultimo, lhe determinara que, dada as
hypotheses de haverem reclamações contra as deci-
soes} da Junta, o fizesse constar a V., Ex. para mar-
car huma reunião extraordinária do Conselho de
Recurso, a fim de que tome conhecimento dellas.
E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo inteirado,
Manda responder a V. Ex., que Ha por bem Appro-
var a maneira , porque decidio aquella matéria;
com a declaração porem de que os recursos, que
tiverem de ser levados ao Conselho Municipal, não
poderão ser considerados competentes, sem que
precedão reclamações ante a própria Junta Reyi-
sora, como determina o Art. 35 da Lei, e o Art.
9.° do citado Decreto de 16 de Fevereiro, e como
esta explicado nas Decisões dò Governo Imperial.
E pois, se taes reclamações, pelo motivo que~oc-
correra, não chegarem ao conhecimento da Junta,
quando de novo se reunir, na fôrma do Art. 22

." .-'••,
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da mesma Leit combinado com o Art. 27, cnm-
prirá que V. Ex. a convoque extraordinariamente
para esse fim especial. O que participo a V. Ex.
para sua intelligencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 7 de Março de 1848. — Manoel Alves Branco.—
Sr. Vice-Presidenle da Provincia de Minas Geraes.

Em 9 de Março de 1848. — Ao Juiz de Paz Pre-
sidente da Junta de Qualificação da Freguezia
da Ilha do Governador, declarando que o Ci-
dadão João Coelho da Silva, tendo entrado no
numero dos Eleitores que devião compor a me?-
ma Junta, não podia ser delia excluído.

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o
Oíficio de 29 do mez passado, em que Vm. par-ticipa haver suspendido os trabalhos da Junta
de Qualificação, em conseqüência do occorrido
com o membro João Coelho da Silva, que tendo-
se retirado, depois delia installada, sem motivo
justificado, se apresentara nó fim de 30 dias
para fuuccionar como tal, ao que a referida
Junta não quíz annuir, por ter já nomeado outro
Cidadão para substituir aquelle membro, a quemmultara na quantia de cincoenta mil réis: e o
Mesmo Augusto Senhor Manda declarar a Vm.,
que tendo o mencionado Cidadão João Coelho daSilva entrado no numero dos Eleitores, que devião
compor a Junta, tomado assento e posse, e nella
Òfficiado, como hum de seus membros, não pódélicitamente ser da mesma Junta excluído, nem
considerado demittido por 

"si mesmo, como Vm.suppõe; por quanto fossem quaes fossem as ra-zoès por que se ausentara % só competia á Junta
em semelhante caso fazel-o substituir em sua fal-
ta, nos termos do Artigo 29 da Lei Regulamen-tar das Eleições, e multal-o segundo o Artigo
Hll e nunca exceder esses limites, a ponto de
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lhe impor huma outra pena para a qual não
está autorisada, isto he julgar caduca a sua com-
misssão, e repellil-o do assento, e exercício que
lhe compete ter na sobredita Junta, commissao
esta que elle recebera por virtude immediata da
Lei, e nào por nomeação, ou delegação de algu-/
ma Autoridade Publica. 0 que communico a Vm.
para sua intelligencia e governo. i

Deos Guarde a Vm. Paço em 9 de Março de
1848.— Visconde de Macahé. — Sr. Juiz de Paz,
Presidente da Junta de Qualificação da Freguezia da
Ilha do Governador.

Em 13 de Março de 1848. — Approva a delibé-^
ração do Fice-Presidente da Província de
Minas Geraes, de marcar novo dia para a reu-
nião da Junta de Qualificação, da Parochia de
Jaguar? , em conseqüência de ter o Juiz de
Paz Presidente da mesma Junta suspendido os
seus trabalho?, por ser elle Suppíente do Juiz
Municipal. .

Illm. e Exm. Sr. — Tendo sido presente a
Sua Magestade o Imperador, com* o Officio de
V. Ex. de 28 de Fevereiro próximo findo, o
qiie lhe dirigira o Juiz de Paz Presidente da Jun-
ta de Qualificação da Parochia de Jaguary, par-
tiçipandp que suspendera os trabalhos da dita Jun-
ta, visto que , sendo eíle Suppíente do Juiz Mu-
nicipal, deparou com o Aviso do Governo Im-
perial de 6 de Outubro dê 1847, qüe declarou
incompatível este cargo corii o de Juiz de Paz ,
quando o indivíduo, que os rèune, tem effe-
ctivamente exercido as funcções do primeiro: o
Mesmo Angusto Senhor Houve por bem Ap-
provar a deliberação, que em conseqüência da-
quella participação V. Ex. tomou de marcar novo
4ia para a reunião da mencionada Junta; ê or-
4enar ao respectivo Juiz Municipal, que convocasse
extraordinariamente o Conselho de Recurso, para
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tomar conhecimento dos que lhe forem interpostos
por parte dos interessados na qualificação da re-
ferida Parochia. O que communico a V. Ex. parasua intelligcncia.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 13 de Março de 1848.— Visconde de Macahé. —
Sr. Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes.

Em 13 de Março de 1848. — Approva a decisão
do Fice-Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes, dada ao Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Freguezia de São Caetano,
sobre o numero de Eleitores que deve dar a
dita Freguezia.

Illm. e Exm. Sr. — Com o Officio de V. Ex.
do 1.° do corrente, foi presente a Sua Magestadeo Imperador o do Juiz de Faz Presidente da Juntade Qualificação da Freguezia de São Caetano, doTermo da Cidade de Marianna, consultando a V.Ex. sobre o embaraço em que se acha , a respeitoüo numero de Eleitores que deve dar a dita Fre-
guezia, por ter ella dado quatro Eleitores em1842, e cinco em 1844, tendo-se posteriormenteaugmentado a população da Freguezia de sorte quehoje sobe a 262 o numero dos Cidadãos qualifica-dos votantes. E Tendo o Mesmo Augusto SenhorApproyado a decisão de V. Ex., declarando áquelleJuiz de Paz que, não obstante a Freguezia tersutiiciente numero de votantes para dar sete Eleito^res> conforme a-doutrina do Artigo 52 da Lei Re--
gulamentar das Eleições, não pôde com tudo darmais de quatro, a vista da excepção do citado Ar-tigove por ter dado em 1842 quatro Eieitoresfcujo numero nao admitte o augmento da &> nár-te, único permittMo pela referida Lei: assim oeommumco a V. Ex. para seu conhecimento.
II 1?? £^rdY^oEx- Palacio do Ri0 «e Janeiroem 13 demarco de 1848.-Visconde de Macahé.-Sr. Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes.

¦¦'.-.:*¦ 
"-¦•'*¦¦¦.

t

3¦7:. :". .-Ív:*í|
'i

:tv'..,:¦:



-1

%& ,

( 89 )

Em 15 de Março de 1848. — Solve duvidas àpre-
sentadas pelo Juiz de Paz mais votado do Dis-
tricto da Província da Capital do Rio Grande
do Norte, acerca da execução da Lei Regula*
mentar das Eleições.

. Mm. e Exm. Sr. — Com o Oíficio dessa Pre-
sidencia, sob n.° 14, e data de 13 de Novembro
ultimo, foi presente a Sua Magestade o Imperador
a copia do que V. Ex. recebera do Juiz de Paz
mais votado do Districto da Capital da Província,
propondo-lhe as seguintes duvidas, que encontra
na execução da Lei Regulamentar das Eleições:

1,a Se o Juiz de Paz em exercício he obriga-
do a remetter ao Presidente da Junta de Quali-
ficação a relação dos Cidadãos do seu Districto, de-
terminada no, final do Art. 19 para a revisão, de
que trata o Art. 25, visto que este Artigo nada dis-
põe a semelhante respeito. |

2.a Se a Câmara Municipal também he obri-
gada a remetter ao dito Presidente da Junta no-
vas copias das Áctas, de que falia p Art. 7.^

3.a finalmente, se a Junta de Qualificação, de
que trata o citado Art. 25/he formada com 03
Eleitores eSupplentes da eleição ultima, ou secpm
psda .de 4844.> flís^E il^l W^^^^ÈU^B

Evp Mesmo Augusto Senhor, de tütdQ iiitei-
çado, Houve por bem Declarar, que a Presidência
procedeò com acerto decidindo affirmativamente a
1/* e 2,- das mencionadas -duvidasf mas que 4
modo tamfcem affirn) ativo, com que elk resolvea C
3.a duvidav não pode merecer a Imperial App^òg
vàção; por quanto na referida J(anta jde Qwalifiio^i
çaa devem funçcionar os Eleitores (Je 1844, ppf
pertencerem a Kegi^
até 2 jde :||^;/Jp corrente aniio, em conforma
dade (|e ant^iwrps déçispeç^é pratica sòbré çaspl
^^^0^0^^^. cornmijniça a V. Ex. para m^
conhecimento è execução*
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Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 15 de Março de 1848.— Visconde de
Macahé. — Sr. Presidente da Provincia do Rio
Grande do Norte.

Em 20 de Março de 1848. — Approva a decisão
dada pelo Presidente da Provincia do Pará,
acerca da legalidade do exercicio do Juiz de
Paz Presidente da Junta de Qualificação da
Parochia da Sé da Capital da dita Provincia.

lllm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
;estade o Imperador o Oííicio de V. Ex. de 20 defaneiro próximo findo, sob n.° 6, que acompa-

nha o que lhe dirigira o Juiz de Paz Presidente
da Junta de Qualificação da Parochia da Sé da
Capitai dessa Provincia , pedindo solução da duvi-
da que suscitara hum Membro da dita Junta,
sobre a legalidade do exercício do referido Juiz
de Paz: Houve 0 Mesmo Augusto Senhor por bem
Declarar, que mui acertadamente decidio V. Ex.,
respondendo que hão procede a opinião daquelle
Membro, se tem por único fundamento, como V.Ex. suppõe, a circunstancia de ser o dito Juiz de
Paz Empregado d'Alfândega; pois que das dis-
posições do próprio Aviso do Ministério da Fazen-da de 5 de Março de 1847, que elle cita, com-
binadas com o do Ministério do Império de 26de Novembro de 1846; dirigido á Presidência da
Província de Santa Catharina, e com diversas or^dehs do Tribunal do Thesouro, conclue-se clara-
mente que o Governo Imperial, com quanto re-
conheça os inconvenientes e a incompatibilidade,
que ha em ser occupado por Empregado de Fa-
zenda o; Cargo de Juiz de Paz e outros, não tem
todavia julgado nullos os actos, que elles praticãonesta qualidade,- limitando-se a prevenir o pre-*
juizo , que ao serviço publico pode provir da ial-

¦ «'V ' r ^
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ta do seu comparecimento nas Repartições, a que
pertencem; e que por conseguinte, e tendo em
vista a ultima parte do Aviso do Ministério da
Justiça de 16 de Janeiro de 1841, expedido á Pre-
sidencia da Província do Rio .Grande do Norte ,
e o do Ministério do Império de 28 de Outubro
ultimo, á da de Santa Catharina, entende V. Ex.
que, havendo elle convocado a Junta de Qualifi-
cação, como Juiz de Paz do 2.° anno, no impedi-
mento do 1.°, e presidido até então aos seus tra-
balhos, pôde legalmente continuar a fazel-o; fi-
cando porem sujeito ao procedimento, que á Au-
toridade competente parecer de justiça, em con-
seqüência da falta do seu comparecimento na Al-
fandega. O que communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento. - • y

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 20 de Março de 1848.—Visconde de
Macahé. — Sr. Presidente da Província do Pará.

">

Vis
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Em 20 de Março de 1848 —r *4pprova a decisão
do Presidente da Província do Pará, dada ao
Juiz de Paz da Parochia da Sé, da Capii
tal da mesma Província, sobre a duvida, em
que se acha a Jufita de Qualificação, de se-
rem qualificados os Officiaes dArmada\\ eEm~
pregados Ide Marinha embarcados a bordo

\mdos JVavios estacionados no porto da dita
Capitais VyA^^\>r>-;

IIIm. e Exm. Sr.—Com o Officio de V. Ex.
de 25 dé Janeiro próximo findo* soí> n.° 3 /foi
presente a Sua Magestade o Imperador o xjue V*
Ex. recebera do Juiz de Paz da Parochia da Sé
da Capital dessa Provincia, expondo a duvida
em que se acha a Junta dé Qualificação da mes-
ma Parochia, se os Officiaes a' Armada , e Ena^
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pregados de Marinha embarcados a bordo dos
Navios estacionados no porto da dita Capital, de-
vem ou não ser qualificados, visto que tem as
habilitações, e o § 6.° do Artigo 18 da Lei Re-
gulamentar das Eleições somente exclue as praçasde pret, e a marinhagem; e no caso aílirma-
tivo, em qual dos Quarteirões do Districto de-
vem seus nomes ser incluídos no alistamento dos
Cidadãos votantes, por isso que esse alistamento
tem de ser organisado segundo a disposição do
Artigo 19, e elles não tem residência em terra.
E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo inteirado,
Houve por bem Declarar que V. Ex. decidio com
acerto, respondendo, quanto á1.a parte, que os
Oíficiaes e Empregados em questão, que já esta-
vão estacionados no dito porto hum mez antes
da actual reunião da mencionada Junta, se ti-
verem as habilitações que a Lei exige, devem ser
qualificados> e incluidos na lista dos votantes,
como o são os Oíficiaes do Exercito, cuja per-manencia na Parochia depende igualmente de de-
liberação do Governo, não obstante terem os pri-meiros a sua residência a bordo, pois que sendo
a isso obrigados pela natureza de sua profissão,e empregos, injusto fora prival-os por tal mo- •
tivo do exeYcicio de direitos que a Constituição
lhes garante : e quanto á 2.a parte, que tendo
sido constantemente considerado todo o ancoura-
douro como pertencente á Parochia da Sé, em
virtude de antigas decisões; e havendo duvida
unicamente a respeito do Quarteirão, em que de-
vão ser qualificados os referidos Oíficiaes e Em-
pregados, seguirá a Junta o arbítrio mais razoa-
?ei, quâlificando-os naquelle onde está situada a
mesma Sé. 0 que communico a V. Ex. para .seu
conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 20 de Março de 1848. — Visconde de
Macahé. — Sr. Presidente da Provincia do Pará>
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Em 12 de Abril de 1848. — Declara que os
Guardas JVocionaes destacados podem vota?,
huma vez que tenhão sido qualificados vo-
tuntes.

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente á Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio do Juiz de Paz da
Capital dessa Provincia de 29 de Julho do anno
passado, em que apresenta a seguinte duvida:
Se, os Guardas Nacionaes qualificados votantes,
sendo depois chamados a destacamentos para o
serviço, por falta de Tropa de Linha, podem
votar na Eleição de Eleitores.

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-
se por Sua immediata Resolução de 11 do cor-r
rente, com o parecer da Secção do Conselho de
Estado dos Negócios do Império , exarada em Con-
sulta de 30 de Março ultimo, Ha por bem De-
clarar, que a disposição do Artigo 18 §6** da Lei
de 19 de Agosto de 1846 não he extensiva aos
Guardas Nacionaes destacados, e que por cotise-
guinte devem ser admittidos a votar em qualquer
Eleição, a que se proceder no tempo do destaca-
mento, huma vez que estejão competentemênteí
qualificados, e incluídos na lista geral dos yo^
tantes. t/ ¦'¦.-;" '¦: C--y \'-V-. 

't'l;.^ ãíH
y O que communico a V. Ex. para seu conhe+

cimento e governo. á
Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-

neiro em 12 de Abril de 1848. — Visconde de Ma-
cahé. — Sr* Presidente da Provincia de Goyaz.
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Em 13 de Abril de 1848. — Approva a decisão
do Presidente da Província de Minas Geraes ,
sobre o numero de Eleitores que deve dar
a Freguezia de S. João Baptista do Morro
Grande.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex., n.ü 12,
de 10 de Fevereiro ultimo, que acompanha aco-
pia do do Juiz de Paz Presidente da Junta de
Qualificação da Freguezia de S. João Baptista do
Morro Grande, consultando a V. Ex. se, com a
reunião do Districto do Socorro á dita Freguezia,
que elevou o numero de votantes a 3C7, deve
esta Parochia continuar a dar sete Eleitores ou
se, no caso de nova Eleição, se devem nomear
nove, correspondentes ao numero de votantes men-
cionados, sendo qtie em 1842 deo aquella Freguezia
seis, e em 1844 forão eleitos oito: e tendo me-
recido a Imperial Approvaçao o procedimento de
V. Ex., respondendo aflirma ti vãmente; por isso que
a respeito se verifica a hypothese prevista na 2.a
parte do Artigo 52 da Lei de 19 de Agosto de
4846, explicado pelo Aviso de 2 de Novembro
do mesmo anno, o qual Artigo expressamente pro-
hibe que as Freguezias do Império possão dar
maior numero de Eleitores, do que o minimo que
derão em algum dos annos de 1842 e 1844, com
o ácerescentamento da quinta parte mais; e havendo
a referida Freguezia dado em 1842 seis Eleitores,
segue-se que deve agora dar mais hum, que he
a quinta parte deste numero: assim o communico
a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 13 de Abril de 1848. — Visconde de Macahé. —
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.
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Em 13 de Abril de 1848. — Declara haver legu
tima suspeição em qualquer dos Membros do
Conselho Municipal de Recurso para conhecer
dos recursos em que foi parte por si, ou como
procurador de outros perante a Junta de Qua-
lijicação.

-

Illm. e Exm. Sr. — Representando Joaquim
Mariano de Azevedo Soares, qualificado votante
na Freguezia da Villa de Maricá , que o Presidente
da Gamara Municipal daquella Villa , Antônio José
Ferreira de Menezes, tendo reclamado perante a
Junta de Qualificação contra a exclusão de vários
cidadãos, forão suas reclamações attendidas; e
suscitando este facto a seguinte duvida:

Se, o Presidente da Câmara Municipal, ou
qualquer das outras Autoridades designadas pela
Lei de 19 de Agosto de 1846 para fazer parte dó
Conselho Municipal de Recurso, fica inhibida de
exercer suas funeções, por ter como simples ei-
dadão feito reclamações perante a Junta de Qua-lificação, de cujos actos tem de conhecer o dito
Conselho.

Houve Sua Magestade o Imperador por bem
Declarar, que ha legitima suspeição em qualquerdos Membros do referido Conselho, para conhecer
dos recursos, em que foi parte por si, ou como
procurador de outros perante a Junta de Qualifi-cação v devendo neste caso ser chamado o seu
substituto legal, sem que com tudo fique inhibido
de funecionar no mesmo Conselho para o julga-ménto das outras reclamações.

0 que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento é governo ; cumprindo que nesta còhfor-
midade expeça ás precisas ordens.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro
em 13 de Abril de 1848. — Visconde de Macahé. —
Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro.

X . 
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JSm 18 de Abril de 1848. — Declara dever-se
sobr estar no que se fez acerca da qualifica-
ção} a que se procedera na Freguezia do Car~
mo do Rio Claro j Município de Jacuhf, com
os Eleitores novamente nomeados , até a de-
fniliva decisão do Corpo Legislativo a tal res-
peito*

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, o Ofíicio de V. Ex., n.° 40^
de 5 deste mez, em que expõe as razões por que
deixou de resolver , e submette ao conheci meu-
to do Governo Imperial, a duvida em que se
acha o Juiz de Paz Presidente da Junta de Qua-
lificação da Freguezia do Carmo do Rio Claro ,
do Município de Jacuhy, se deve fazer outra qua-lificação, visto que, quando recebep a decisão a
respeito dos Eleitores, que devião formar a dita
Junta este anno, já ella o tinha sido com os Elei-
tores novamente nomeados, e já estavão conclui-
dos os seus trabalhos; e o Mesmo Augusto Se-
nhor Houve por bem Declarar, que se deve so-
br'estar no que se fez aquelle respeito, até a de-
fmitiva decisão do Corpo Legislativo sobre serne-
Ihante objecto. O que communico a V. Ex. parasua intelligencia e execução,

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 18 de Abril de \ 848. M Visconde de
Macahé. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes.

i
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Em 26 de Abril de 1848. — Jpprova a delibe-
ração do Presidente da Província de Minas,
mandando convocar os Eleitores da Filia do
PatrocMo para o dia 23 de Fevereiro ultimo ye o Conselho Municipal de Recurso, a fim de
conhecer das reclamações que possão existir con-
ira a qualificação da dita Freguezia.

• 

' 

•'. -¦¦ ¦',*J'

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, <íbm o OíTicio de V. Ex. de'8 do corrente, a copia do que dirigio ao Juiz de
Paz Presidente da Junta de Qualificação da Pa-
rochia da Villa do Patrocinio, por occasião de hu-
ma representação do mesmo, em qme deo parte de
estar já, reunida a dita Junta, composta dos Eleito-
res ultimamente nomeados, quando teve conheci-
mento do Aviso deste Ministério de 13 de Dezembro,
que mandava formal-a com os Eleitores nomea-
dos em 1844; havendo elle por tanto feito sus-
pender os trabalhos, e convocado àquelles ou-
tros Eleitores.para o dia 23 de Fevereiro seguin-"
te; consultando, em conseqüência disto, a V.- Ex., se o Conselho Municipal de Recurso deverá* reunir-se na 3.a Dominga deste mez, ou mais
adiante ,e qual será o Eleitor, que deva servir

%ip mencionado Conselho. *
' * E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem WÊ

provar a deliberação, que V. Ex. tomou, de de-terminar que com effeito no dia 23 de Fevereiro
tivesse lugar a convocação dos Eleitores/ bem
como de ordenar ao Juiz Municipal do Termo
que, na hypothesi de existirem reclamações con--
tra a Qualificação da? dita Fregiiezia * das quaeshão conhecesse o Conselho Municipal de Recurso;,
convoque elle extraordinariamente o mesmo Gon--selho para o referido fim, na forma do Aviso
de 25 de Fevereiro de 1847; guardando-se, ácer-ca dos prazos, quanto nelle e em outras Deci-soes do Governo Imperial se prescreve a este rei-. 
peito. ¦
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i O que communico a V. Ex. para seu conhê-
4cimento e governo. è

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ta-neiro em 26 de Abril de 1848. — Visconde* dêMacahé. — Sr. Presidente da Província, de MinasGeraes. >¦

Aviso do 6 de Maio de \848. — Manda convocaros Supplentes pela oklem da votação, para
Jprmar-se o Conselho. Municipal de Recurso*
guando não compareça algum dos Eleitores de-.signados pela Lei. *

«t

Sua Magestade o Imperador, a quem /oi.pfe-sente o Oíficio de hontem, em que Vm. parfí-cipa haver convocado pela respectiva lista e or-dem de sua votação a cada hum dos Eleitoresda^ freguezia de SanfAnna, a fim de comporo Conselho Municipal de Recurso, e que em cón-seqüência de se terem todos escusado por impe-didos e molestosvdeixara de ser o dito Conselho' >instai ado, Manda declarar-lhe em resposta SM enta a omissão da Lei, deve segni&sé%H»bitno por Vm lembrado, de^onvocar os Sii>-plentes pela ordem da votação, quando não cóm^pareça alguns dos Eleitores, a'quem a mesfá^Le, designa para completar o Conselho ; cumS*oVpor tanto q„e assim proceda até chegarei
que se propõe, av: '

?gi Deos Guarde a Vm. Paço pm a ,\« ú ¦ YmÚ- .Visconde de M^te. - l tifZn"cpaffresnlente do Conselho Mnnieipai de""
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DAS DECISÕES DO .GOVERNO SOLVENDO DUVIDAS ,
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QUE TEM OCCORRIDO iVA EXECUÇÃO DA

LEI REGULAMENTAR DAS ELEIÇÕES.
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Aviso de 9 de Maio de 1848. — Jpprova a de-
liberação, que tomou o Fice-Presidente da
Província do Espirito Santo, demandar que

fossem convocados para o dia 23 do corrente
os Eleitores ultimamente nomeados, afim de
formar-se a Junta Revisora de Qualificação
da Filia de S. Matheus.

»

Illm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Otficio de V. Ex. de
20 do mez passado, o que lhe dirigira o Juiz de
Paz da Villa de S. Matheus, Presidente da Junta
Revisora de Qualificação do anno próximo findo,
expondo as causas, porque não foi possivel con-
vocar-se, como lhe fora determinado, para o dia
23 de Fevereiro ultimo a referida Junta: o Mesmo
Augusto Senhor, ficando de tudo inteirado, Houve
por bem Approvar a deliberação, queV. Ex. to-
mou, de ordenar ao mencionado Juiz de Paz que
fizesse aquella convocação para o dia 23 de Maio
corrente, chamando para a formação da Junta os
Eleitores ultimamente nomeados, por ter ella de
trabalhar já dentro do tempo, em que funeciona
a nova Legislatura; e de haver por isso ordenado
também ao respectivo Juiz Municipal, que con-
vocasse o Conselho Municipal de Recurso vinte e
quatro dias depois que a dita Junta tiver con-
cluido os seus trabalhos; a fim de ficarem livres
os prazos marcados na Lei Regulamentar das Elei-
ções, na conformidade dos Avisos de 25 de Feve-
reiro e 23 de Abril de 1847. O que communico
a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio deJa-
neiro em 9 de Maio de 1848. —Visconde de Ma-
cahé, —Sr. Vice-Presidente da Província do Es-
pirito Santo. •
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Em 10 de Maio de 1848.— Declara que os quinze
dias úteis da duração do Conselho Municiptd
de Recurso devem contar-se desde o dia em que
se reunirem os ires membros de que o mencio-
nado Conselho se compõe.

Tendo-se já, por Aviso de 8 do corrente,
decidido o objecto da 1 .a parte do Oíficio de Vm.
daquella data : Manda Sua Magestade o Imperador
declarar-lhe, quanto á 2.a parte do mesmo Oííi-
cio, que os 15 dias úteis da duração do Conselho
Municipal de Recurso devem contar-se, comoVm.
entende desde o dia em que se reunirem os três
membros de que o mencionado Conselho se compõe.

Deos Guarde a Vm. Paço em 10 de Maio de
J848. _ Visconde de Macahé. — Sr. Juiz Munici-

pai Presidente do Conselho Municipal de Recurso.

Em 10 de Maio de 1848. — Approva a decisão
dada pelo Fice-Presidente da Provincia de
Minas Gera es, mandando que se reunisse o
Conselho Municipal de Recurso do Termo do
Curvello, não obstante não ter havido reclama-
ção alguma; bem como que os dias de Quinta
e Sexta feira maiores fossem excluídos daquel-
les, em que o dito Conselho he obrigado a estar
reunido..

Mm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Oíficio da Presiden-'cia 

dessa Provincia, sob n.° 31, e data de 21 de
Marco ultimo, não só o que lhe dirigira o Juiz
Municipal Substituto do Termo do Curvello, per-
guntando se devia reunir o Conselho Municipal
3e Recurso, não obstante não ter havido recla-
macão alguma contra as decisões da Junta daFre-
miezia da dita Villa, e da do Taboleiro Grande,
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de que se compõe aquelle Município; e se, no
caso affirmativo, deveria trabalhar o Conselho nos
dias de Quinta c Sexta feira maiores; mas também
a resposta (pie a mesma Presidência deo ao refe-
rido Juiz Municipal, deelarando-lhe que ambas as
duvidas estão resolvidas pelo Governo Imperial no
Aviso de G de Abril de 1847 §§ 2.° e 3.°, nos
quaes se determina que o Conselho Municipal se
reuna, ainda quando não tenha havido recurso
algum e se conserve reunido durante o tempo
prescripto pela Lei, e que sejão úteis os dias mar-
cados para essa reunião; c que por tanto, sendo
Dias Santos de Guarda a Quinta feira maior desde
o meio dia, e a Sexta feira até igual hora, deve-
rão ser excluídos estes dous dias do numero da-
quelles em que o Conselho he obrigado a conser-
var-se reunido: Houve o Mesmo Augusto Senhor
por bem Approvar a decisão da mencionada Pre-
sidencia, por estar em inteira conformidade com
as Instrucções do Governo Imperial, publicadas no
citado Aviso de 6 de Abril do anno passado, O
que communico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Piio de Ja-
neiro em 10 de Maio de 1848. *— Visconde de
Macahé. — Sr. Vice-Presidente da Provincia de
Minas Geraes.

Em 19 de Maio de 1848. — Solve as duvidas
que, ao Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes, propôs o Juiz de Paz da Freguezia
do Desemboque. 9 Termo do Araocá,* sobre a
Cevecução da Lei Regulamentar das Eleições.

Illm. e Exm. Sr.— Tendo levado á Presença
de Sua Magestade o Imperador, o Officio de V. Ex.
de 5 do corrente, que acompanha a copia do que
lhe dirigira o Juiz de Paz do Districto e Freguezia
do Desemboque, do Termo doAraxá, consultando
a opinião de V. Ex* sobre os seguintes quesitos t

1 /
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1.° Se, tendo convocado, como o fez por não
ler recebido participação alguma official em con-
traria para a formação da Junta Qualificadora,
de que trata o Art. 25 da Lei Regulamentar das

eições, os eleitores nomeauos para u u:i.»isi;uu-
ra, que já se acha funecionando, e não os da Lc-
ffislatura transacta, pôde subsistir a revisão feita
por aquelles Eleitores, convocando-se os volantes
nella qualificados para a próxima futura eleição
de Vereadores, e Juizes de Paz; ou se devendo-se
considerar nulla pelo defeito da convocação dos
Eleitores, ha de subsistir a qualificação fciia an-
íeriormente?

2.° Se, pertencendo o Districto da Gápella do
Sacramento á Freguezia de Sant'Anna do Rio das
Velhas, do Termo de Uberaba, quanto ao Civil,
e á Freguezia do Desemboque, do Termo do Araxá,
quanto ao Ecclesiastico, deve a Mesa Parochial desta
ultima, onde forão qualificados os habitantes da-
quelle Districto, apurar os seus votos para Ve-
readores, e Juizes de Paz; e neste caso, a que
Autoridade cumpre que sejão remettidas as res-
pectivas Actas ?

0 Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Declarar, que V. Ex. procedeo com acerto res-
pondendo:

Quanto ao 1.° quesito, que sem duvida foi
irregular a composição da Junta Revisora, por
isso que delia deviào fazer pa^te os Eleitores da
ultima Legislatura, e não os nomeados em Novem-
bro do anno passado, mas que, como o Governo
Imperial em hypothese semelhante declarou, em
Aviso de 18 de Abril do corrente, que se deve
sobr'estar nos trabalhos das Juntas assim organisa-
das até a definitiva decisão do Corpo Legislativo,
cumpre que acerca da de que se trata se proceda
da mesma forma,

Epelo que respeita ao 2.° quesito, que áMesa
parochial da dita Freguezia do Desemboque com-

"'¦>:.
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pete receber os votos dos habitantes do Districto
da Cape lia do Sacramento, tanto para Vereado-
res, como para Juizes de Paz, e apura-los em
Actas separadas; as quaes deverão ser remeltidas
á Gamara Municipal da Villa de Uberaba, a cujo
Termo civilmente pertence o mencionado distrieto.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em '19 de Maio de 1848. — Visconde de
Macahé. — Sr. Vice-Preíidente da Província de
Minas Geraes.

Em 22 de Maio de 1848. — Approva a decisão
dada pelo Presidente da Província do Rio de
Janeiro, ao Juiz Municipal e de Orphãos de
Macahé, acerca de duvidas o ocorridas na eoce~
cução da Lei Regulamentar das Eleições.

Illm. e Exm. Sr.—Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oííicio sob n.° 47', e data
de 15 do corrente, em que V. Ex. participa queo Juiz Municipal e de Orphãos do Termo de Ma-
cahé, informando a essa Presidência que a Junta
de Revisão da qualificação dos votantes da Fre-
guezia de Nossa Senhora das Neves fora presidida
por hum Juiz de Paz, que era incompetente porhaver acceitado e exercido o cargo de Suppíente
do Juiz Municipal e de Orphãos, pergunta se, não
obstante semelhante irregularidade, devia o Con-
selho Municipal de Recurso tomar conhecimento
dos recursos, que porventura fossem interpostos
de suas deliberações: o Mesmo Augusto Senhor
Houve por bem Approvar a deliberação, que V.
Ex. tomou, não só de dar huma solução aííirma-
tiva á duvida proposta por aquelle Juiz Municipal,
em vista do que dispõe o Art. 111 da Lei Regu-
lamentar das Eleições, combinada com a do Art.
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118; como também de responder, em cpnFormi-
dade das Decisões do Governo Imperial, ás obser-
vacões léitas pelo dito Juiz Municipal, por consi-
derar elle menos regular a convocação para se
verificai- a Revisão da qualificação dos votantes na
Cidade de Macahé, (pie fez o respectivo Juiz de
Paz para o dia 30 do corrente mez com Eleitores
e Supplentes da Legislatura transada; as quaes,
posto que competentes para a Revisão, que se não
verificou cm Janeiro ultimo, o não são por certo
na actualidade. O que communico a V. Ex. para
sua intelligencia. ,'-•«. i t

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 22 de Maio de 18'1-8. — Visconde de
Macahé. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Em 15 de Junho de 1848. — Solve duvidas apre-
sentadas pelo Vereador da Câmara Municipal
de S. Sebastião, José MntòMo du Silva Sa-
Unas, acerca da execução da Lei Regulamen-
tar das Eleições.

Iilm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-

gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 6 do
corrente, relativo ás seguintes duvidas, que, na
execução da Lei Regulamentar de Eleições, apre-
sentou o Vereador da Câmara Municipal de S.
Sebastião José Antônio da Silva Salinas.

Ia Se tendo feito parte da Junta Qualificadora
o Presidente da Câmara Municipal, pôde fazer
também parte do Conselho Municipal, sob pre-
texto de que não interveio na qualificação dos
votantes.

2.a Se no impedimento deste Presidente com-
pete-lhe, ou não, como immediato em votos,
substitui-lo no Conselho, apezar de continuar ainda
suspenso do cargo de Vereador sem fundamento



algum , por quanto não fora pronunciado pelo Juiz
de Direito em hum processo de crime de respon-
sabilidade, qiic se lhe imputava.

3.a Sc tehdo-se huma vez piocedido a sorteio
entre três Eleitores empatados, a fim de ser desi-
gnado hum delles para formar parte do Conselho
Municipal, deverá essa designação ficar regulando^
para os mais annos, ou renovar-se o sorteio em
cada anno.

E o Mesmo Augusto Senhor Manda declarar;
1.° Que bem resolveo V. Ex. a primeira duvi-

da, fazendo ver ao dito Vereador que hum Merri-
brò da Junta Qualificadora nao pode formar parto
tio Conselho Municipal, como he expresso no Art.
33 da citada Lei, embora por qualquer motivo
nao quizesse intervir na qualificação dos votantes.

2.° Que também resolveo V. Ex. acertadamente
a 2.a duvida, declarando que no impedimento do
Presidente da Câmara compete ao mencionado Ve-
reador Salinas, como Substituto legal, tomar parte
no Conselho, huma vez que no processo de res-
ponsabilidade instaurado pelo Juiz de Direito dei-
xou de ser pronunciado, e que se por ventura
continua a suspensão de facto, cumpre-lhe recla-
mar contra ella perante quem competir, apresen-v
tando certidão authentica extrahida do dito pro-
cesso, da qual conste a nao pronuncia.

É pelo que respeita á 3.a duvida: que huma
vez designado o Eleitor ou Suppleute pela sorte r
deve-se considerar feita a designação para toda a
Legislatura, salva a hypothese, de que trata o
Decreto n.° 480 de 24 de Outubro de 1846, § 4.°
0 que tudo communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento e governo.

Deos guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja~
neiro em 15 de Junho de 1848. — José Pedro Dias
de Carvalho. —Sr. Presidente da Provincia de S„
Paulo.
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Em 1G de Junho de 1848. — Approva as dcci-
soas dadas pela Presidência da Provincia da
Bahia, a respeito de duvidas encontradas na
cxêéucúò da Lei Regulamentar das Eleições.

lllm. e Exm. Sr. —Sendo presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Üíficio de V. Ex. de
26 de Abril do anno próximo passado, as scguin-
tes duvidas occorridas na execução da Lei Ilegu-
lamentar das Eleições:

1 .a Do Presidente da Câmara Municipal da Villa
de Maragogipe. — Se deveria declarar-se nulla a
Junta de* Qualificação da Parochia daquella Villa,
porque naoccasião da divisão das turmas dosElei-*
tores e Supplentes se não procedeo ao sorteamento
entre os que se apresentarão com igual numero
de votos.

2.a Do mesmo Presidente da dita Câmara. —
Se incorria em nullidade a referida Junta por ter
o Juiz de Paz excluido o Escrivão de Paz do nu-
mero dos Supplentes dos Eleitores, estando elle
presente na occasião da divisão.

3.a A que se suscitou na Villa de Sant'Anna
do Tucano entre o cidadão, que tendo sido mais
votado para Juiz de Paz, se escusara, e aquelle,
que sendo immediato em votos acceitou oEmpre-
go, e ficou sendo effectivamente Juiz de Paz, a
respeito de qual delles era o competente para to-
mar a presidência da Junta de Qualificação.

4.a Do primeiro Supplente do Juiz Municipal
da Villa de Jeremoabo. — Se, estando mudado do
Município o 2.° Eleitor, que devia substitui-lo,
cumpria ser apezar disso, convocado para formar
o Conselho de Recurso, ou o immediato; e se
era elle Juiz o competente para fazer a convoca-
cão, ou a Câmara Municipal.

5.a Finalmente, a que foi proposta por hum
Membro da Junta Qualificadora da Freguezia ,de
Villa Viçosa. — Se podem, ou não ser admittidos
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na lista geral dos votantes os Administradores dasFazendas ruraes, e Fabricas.

O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido aSecçao do Conselho d'Estado dos Negócios do Im-
perio, Houve por bem Declarar:

1.° Que acertadamente resolveo V. Ex. a 1.*duvida, declarando nào ter havido nullidade naformação da Junta de Qualificação da Parochia deMaragogipe, pela falta do sorteio dos Eleitores eSupplentes, que concorrerão com igual numero
de votos na occasião da divisão das turmas,- porquanto, não tendo sido estabelecida pela Lei aformalidade do sorteamento em tal caso, para queda sua preterição proviesse a nullidade do acto;
verifica-se que este se praticara antes da noticia
e execução do Decreto n.° 480 de 24 de Outubro
de 4846, que determinou o recurso á sorte no
caso de empate de votos de alguns Eleitores, queobste ao conhecimento do menos votado da pri-meira turma, e do mais votado da segunda, bem
como á divisão destas.

2.° Que com igual acerto decidio V. Ex. reso\-
vendo negativamente a 2.a duvida; porque, não
havendo na Lei disposição alguma expressa e po-sitiva, que regulasse o caso de maneira contraria,
não se dava motivo para a declaração de nullidade
na formação da Junta; com quanto mais regular
seria ter-se nomeado quem substituísse, na fôrma
da Lei, o Escrivão de Paz, que deveria julgar-seimpedido por ser Eleitor, e dever estar na divisão
das turmas.

Que a 3.a duvida está terminada pela decisão
contida no Aviso de 25 deOutubrode 1846, com
a qual estão conformes as declarações dessa Pre-
sidencia nos Officios de 30 de Março de 1847.

4v° Que foi fundada nas disposições da Lei, e
da Constituição, e Resoluções do Governo a decisão
dada por V. Ex. á 4.a duvida, respondendo ao í.0

S upplente do Juiz Municipal da Villa de Jeremoabo,
2
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que, estando decidido pelos Avisos de 24 de 
|^

?cmbro de 48*6, t 4» de Jane.ro de 48* , que
não podem ser convocados para a Junta de l^ua-
lificacão os Eleitores e Supplentes, que estiverem
mudados da Parochia, por igual razão nao deve
ser chamado para o Conselho Muniç.pai dRe-
corso o Eleitor, que se tem mudado do Mumem o
embora dentro da Comarca; devendo por tanto sei
chamado o immediato em votos residente no Mu-
nicinio para substituir ao dito Juiz Municipal, a

quem como tal compete fazer a convocação do re-
ferido Conselho, segundo esta ^Yldo <™ **
lugar no Aviso do 1.° de revereiro do ^no^pas-
sado, e se deduz por argumento dos Arts. 4. , IO
e 41 da Lei regulamentar das Eleições.

5» Finalmente, que com igual fundamento
resolveo V. Ex. a 5/ duvida, declarando que a
vista da disposição do Art. 18 « 3/ da 

ÇrtadaLe,
he claro que devem ser incluídos na lista geral
dos votantes os Administradores das Fazendas ru-
raes, e Fabricas.

O que tudo communico a V. Ex- P»ra !>tu
conhecimento. ¦¦¦ , ,

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 16 de Junho de 1848.-José Pedro Dias
de Carvalho. - Sr. Presidente da Província da
Bahia*

ilM i n .

Em 16 de Junho de 1848.-SMüe as duvidas

propostas pelo Presidente da Província de Mi-
nas Geraes á Lei Regulamentar das Eleições.

Mm. e Exm. Sr. — Sendo presentes a Sua
Majestade o Imperador os OíTicios de V. Ex., soo
n.ü?38 e 39, e datas de 23 e 24 de Abril do
anno próximo passado, expondo as seguintes ou-
vidas occorridas na execução da Lei Regulamentai
das Eleições:
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1.» Do Juiz de Paz Presidente da Junta de

Qualificação da Freguezia de Nossa Senhora das
Dores de Campo-Formoso, perguntando se de-
ve prevalecer a mesma Junta de Qualificação,em cuja formação se preterirão as formalidades
prescriptas nos Arts. 8.° e 9.° da Lei; pois que,sendo aquella Freguezia huma das creadas o anno
passado, e devendo-se nella praticar o que de-
termina o Art. 13, se effectuou o processo de
qualificação com os nove Membros de que trata
o Art. 6.°

2.a Do primeiro Substituto do Juiz Municipal
do Termo do Sabará — Se, convocado o Eleitor
mais votado para o Conselho Municipal de Recurso,
escusando-se este, e successivãmente todos os mais,
que se lhe seguiao, por enfermidade, ou outros
motivos, devia convocar-se o Supplente, como
elle praticara,

3.a Do Juiz de Paz da Freguezia de Santa Rita,
perguntando quantos Eleitores devia dar a dita
Freguezia, na conformidade do Art. 52 da Lei,
tendo ella actualmente 256 votantes, e havendo
dado em 1842 quatro Eleitores, e seis em 1844.

4.a Do mesmo Juiz de Paz.— Se hum Cidadão
qualificado na Parochia, que delia se mudar,
pode na mesma Parochia ser votado para Eleitor,
ou na outra, para onde se mudou.

5.a Do Presidente da Câmara Municipal da
Villa de Pitanguy.— Se hum Cidadão não incluido
na Lista dos votantes pode perante a Junta de
Qualificação, e Conselho de Recurso, em nome da
Lei reclamar contra a reclamação de outro Ci-
dadão, que em seu nome pede que a Junta in-
clua no alistamento grande numero de indivíduos.

6.a Do mesmo Presidente da Gamara.-—Se no
Conselho de Recurso podem ser admittidos novos
documentos, reforçando a prova dos que forão
apresentados á Junta de Qualificação.

7.a Do Presidente da Câmara Municipal da

/-¦'••%

/:
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Villa do Curvello.-—Se hum Cidadão reunir os
Empregos de Juiz Municipal, Presidente da Ca-
mara,Üc primeiro Eleitor; de qual delles deverá
fazer opção para entrar no Conselho Municipal
de Recurso.

8.a Do mesmo Presidente. — Se hum Cidadão
occupar os empregos de Juiz Municipal e Presi-
dente da Câmara; de Juiz Municipal e de Eleitor;
de Presidente da Câmara e de Eleitor, qual delles
deverá optar no 1.°, 2.° e 3.° caso.

9.a Do mesmo Presidente.—Se hum Cidadão,
que na occasião dos trabalhos da Junta de Qua-
lifieação não tem 25 annos completos, mas que
os complete antes da reunião do Conselho Muni-
cipal, ou ao tempo das eleições, pôde ser quali-
ficado votante.

10.a Do mesmo Presidente.— Se o Cidadão,

que tiver hum capital empatado de quarenta ou
cincoenta contos de réis em dinheiro, ou em
terras, poderá ser qualificado votante, reputan-
do-se ter a renda precisa.

11.a Finalmente, do mesmo Presidente.—Se o
Conselho de Recurso deve admittir huma petição,
em que a Junta de Qualificação tiver lançado o
despacho —Justifique—, vindo ella acompanha-
da de justificação, embora se não possa julgar
desattendida por aquella Junta essa petição, em
que proferira tal despacho.

E o Mesmo Augusto Senhor, ficando de tudo
inteirado, e Tendo ouvido a Secção do Conselho
d'Estado dos Negócios do Império, Houve por
bem Declarar o seguinte:

1.° Que bem resolveo V. Ex. a respeito da 1 .a
duvida, havendo por nulla a Junta de Qualificação
da Freguezia de Campo-Formoso, que se forma-
ra de maneira difFerente da ordenada nos Arts.
8.°, 9.° e 13 da Lei; mandando em consequen-
cia proceder novamente á convocação, de que
trata o Art. 4.°, a fim de que, passado hum
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mez da data da convocação, tivesse lugar nova
installaçao da Junta, e o começo de seus traba-
lhos nos prazos, e com as formalidades legaes;
ordenando ao respectivo Juiz Municipal, de aceor-
do com o determinado no Aviso de 25 de Feve-
reiro deste anno, que fizesse reunir extraordina-
ria mente o Conselho Municipal, logo que tivessem
deccorrido os prazos da Lei, contados do dia em
que tivesse lugar a nova installaçao da Junta.

2.° Que igualmente resolveo V. Ex. accertada-
mente sobre a 2.a duvida, approvando o proce-dimento do Juiz Municipal Substituto do Termo
do Sabará, quando na falta dos Eleitores da Pa-
rochia da cabeça do dito Termo que não compa-
recêrão para entrarem no Conselho Municipal de
Recurso, tendo sido convocados pela ordem da vo-
tação, chamou o 1.° Supplente; pois que dedu-
zindo-se bem claramente das disposições da Lei ser
da sua mente que os Supplentes dos Eleitores os
substituão em seus impedimentos, natural conse-
quencia he o poderem, e deverem ser chamados
para exercer quaesquer funcções da competência
daquelles, no caso de faltarem, guardada a or-
dem da votação.

3.° Que a 3.a duvida, proposta pelo Juiz de
Paz da Freguezia de Santa Rita, já se acha resol-
vida pela Decisão do Governo Imperial em Aviso
de 2 de Novembro de 1846, sob n.° 5. -

4.° Pelo que pertence á quarta duvida.—Que a
respeito dos Cidadãos, que depois de qualificados
em huma Parochia mudarem-se para outra, den-
tro da mesma Provincia, a tempo que nao possão
nesta ter a precisa residência de hum mez, pelo
menos, antes do dia da formação da Junta de Qua-
lificação, prevalecerá aquella qualificação feita na
Parochia, em que d'antes residião, como se deduz
das disposições dos Arts, 17 e 65 da Lei; e por
conseguinte ficarão tendo na mesma Parochia o
voto activoe passivo, podendo por isso ser nomeados

7
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Eleitores delia, ainda que, se continuarem a residir
em outra, fiquem inhibidos de alguns actos de-
clarados nos Avisos de 24 de Novembro e 5 de De-
zembro de 1846, e de 18 de Janeiro e 20 de Fe-
vereiro de 1847.

5.° Quanto á 5.a duvida.— Que attcnta a ex-
pressão genérica, indistincta da Lei nos Arts. 22 e
35— qualquer Cidadão — a qual expressão, na for-
ma da Constituição, comprehende lodo aquelle
indivíduo, que se acha nas circunstancias espe-
cificadas no Art. C.° delia, sem dependência de
íTozar ou não, do direito de votar nas eleições,
huma vez que lhe não obsle alguma das excepções
do Art. 7.°, he permittido a todo o Cidadão, ainda

que não incluído na lista dos votantes, apresen-
tar queixas, reclamações, denuncias, e recursos
perante a Junta de Qualificação, e Conselho Mu-
nicipal, nos casos, e com as formalidades pres-
criptas nos ditos Artigos.

6.° Pelo que respeita á 6.a duvida. — Que no
Conselho de Recurso podem os recorrentes apre-
sentar novos documentos, e provas com as suas
allegações; porque não o tendo prohibido expres-
samente a Lei, como fez no Art. 38 acerca dos
recursos interpostos para as Relações, não ha ra-
zão alguma attendivel, e procedente, para que
sejão inhibidos os recorrentes de demonstrar e

provar pelos meios legaes ao seu alcance os mo-
tivos por que recorrerão e demandão justiça; e o
Conselho Municipal de se habilitar por meio das

provas e documentos produzidos para proferir suas
justas decisões: o que está de accordo com a de-
cisão do Decreto de 18 de Março de 1847, Art. 2.°

7.° Que as duvidas T.a e 8.a já se achão resol-
vidas coma Decisão do Governo em Avisos de 9
de Novembro de 1846, n.os 4, 5, 6 e 7, e de
11 de Fevereiro de 1847.

8.° Pelo que pertence á 9.a duvida. —Que a
Junta de Qualificação não pode qualificar votante,



e incluir na lista delles, aquelle Cidadão quena occasião da celebração da mesma Junta e,
dentro dos prazos declarados nos Arts. 16 e' 22
da Lei, não tiver os 25 annos completos, ainda
que haja de os completar antes da reunião do
Conselho Municipal, e do acto das eleições; pois
que a Junta deve attender somente á actualidade,
decidindo com attenção ás circunstancias, em queos Cidadãos se lhe apresentarem para a qualificação •
e deixando as alterações, que tenhao de haver
á consideração da Junta annual da Revisão, de
que tratão os Arts. 25 e seguintes da Lei.

9.° Quanto á 10.a duvida. — Que hum Cidadão
que notoriamente se reconheça proprietário de
hum capital, em dinheiro, ou em terras, do va-
lor de quarenta ou cincoenta contos de réis, e
ainda de menos, que razoavelmente pode produzira renda liquida exigida pela Lei, deve ser quali-ficado votante, considerando-se que a tem.

10.° Finalmente, que a matéria da 11.a duvida
já se acha definitivamente regulada pelo Aviso
de 26 de Março de 1847, n.° 1.

O que tudo communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento, governo, e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 16 de Junho de 1848. — José Pedro Dias
de Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes.

Em 19 de Junho de 1848. — Approva as deci-
soes dadas pelo Presidente da Provincia do
Rio Grande do JVorte, acerca das duvidas
que, d Lei Regulamentar das Eleições, pro-
puzera o Presidente da Câmara Municipal,
e Membro do Conselho Municipaljde Recurso
da Villa de S. Gonçalo.

¦ <. - --¦ ¦. ¦:, ¦ 
u 

¦

Mm. e Exm. Sr. —- Tendo sido presente a
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Sua Majestade o Imperador, com o Oíficio de
V. Ex. de 2 de corrente, n.° 11, a copia do que
lhe dirigira o Presidente da Câmara Municipal, e
Membro do Conselho Municipal de Recurso da Villa
de S. Gonçalo, pedindo esclarecimentos sobre os
seguintes quesitos relativos á Lei Regulamentar das
"pleicÕes

\ 
* 

Se o Livro das Actas, requerimentos de re-

cursos, e mais papeis do Conselho, finda que seja
a sessão diária, devem ficar sob a guarda do res-

pectivo Presidente, ou daquelle Membro que faz as
vezes de Secretario do mesmo Conselho.

o Se os recorrentes podem juntar novos do-
cumentos para a interposição do recurso, alem da-

quelles que havião sido apresentados a Junta de

Qualificação na epocha das reclamações.
• Se no Conselho Municipal, alem dos Mem-

bros de que por Lei deve elle ser composto, pó-
de ter voto, fallar nas matérias de que alh se trata,
hum indivíduo estranho ao mesmo Conselho.

A.° Finalmente, se as deliberações do Conselho
devêm ser tomadas por maioria de votos, ou se as

pôde por si só tomar o Presidente, ainda contra a
maioria de votos dos outros Membros.

0 Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Declarar: , .,. \r f « % a

1.° Que acertadamente decidio V. Ex. a i,
duvida, respondendo que, á vista da disposição
dos Arts. 21, 22 e 23 da citada Lei, deve por
identidade de razão ficar em poder do Presidente
do Conselho Municipal o Livro das suas actas, e
os requerimentos de recurso, que para elle se ti-
verem interposto; por isso que tem o dito rresi-
dente de remetter para o Archivo da Câmara Mu-
nicipal o mencionado Livro, e ficar para cornos
recorrentes responsável pelos seus requerimentos,
em virtude do recibo que lhes passa na occasiao
de os acceitar* fê^É^M^'^^^

2.° Que com igual acerto procedeo V. Ex. rc-

¦

;

¦;¦... ¦.-.. . . ., -. . . . ..-¦."¦.:¦>:¦.¦¦¦ ¦'.'¦-¦¦. ¦' ' ¦•:'.:¦ ." •

r~>
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sol vendo aífirmativamente a 2.a duvida, na fôrma
dos Decretos «.«¦ 500 de 15 de Fevereiro, e 511
de 18 de Março de 1847.

3.° Que merece também a Imperial Approvação
a deliberação de V. Ex., respondendo negativa-
mente á 3.a duvida, á vista do que he expresso
no Aviso de 8 de Março do anno próximo passado.4.° Finalmente, que do mesmo modo bem pro-cedeo V.Ex. declarando, quanto á4»a duvida, que o
Art. 36 da citada Lei expressamente ordena que as
deliberações do Conselho sejão tomadas por maio-
ria de votos; mas que, quando algum dos seus
Membros não concorde com o voto, ou decisão da
maioria, tem a faculdade de o declarar na Acta,
como por paridade de razão se deduz da declaração
3.a do Aviso de 27 de Março do mesmo anno passado.O que tudo communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 19 de Junho de 1848» ~ José Pedro Dias
de Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia do Rio
Grande do Norte.

¦ •.•-.¦•¦;;

Em 21 de Junho de 1848. — Approva a decisão
dada pelo Presidente da Provincia de Minas
Geracs* sobre a duvida em que se achava o ' 1,*
Juiz de Paz da Freguezia de São João Ba-
ptista, acerca do modo por que devia proceder
para supprir a falta, que houve de não se ter
reunido no tempo marcarão a Junta de Qua-lifieação deste anno,

Illm. e Exm. Sr. £& Subiô ao conhecimento de
Sua Magestade o Imperador, o Oíficio de V. Ex.
n.° 73, com data de 10 do corrente, acompanhado
da representação da Câmara Municipal da Cidade de
Minas Novas, sobre a duvida em que se achava o
1.° Juiz de Paz da Freguezia de São João Baptista,

3

'

.
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acerca do modo por que devia proceder para supprir
a falta, que houve de não se ter reunido no tempo
marcado a Junta de Qualificação deste anno, pelos
motivos que forão presentes a V. Ex: e o Mesmo
Augusto Senhor, ficando de tudo inteirado, Houve
por bem Approvar a decisão de V. Ex., não só
mandando proceder á qualificação na dita Fregue-
zia, logo que o referido Juiz de Paz recebesse as
ordens, que para esse eííeito lhe dirigisse aquella
Câmara Municipal, observadas todas as formalida-
des prescriptas pela Lei, como também officiando
ao Juiz Municipal, para que em tempo opportuno
fizesse reunir extraordinariamente o Conselho de
Recurso, afim de decidir os que forem interpostos
pelos habitantes da mesma Freguezia.

0 que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia. # H;

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja^
neiro em 21 de Junho de 1848. — José Pedro Dias
de Carvalho. — Sr. Presidente da Província de Mi-
nas Geraes.

Y"' '¦ '

.-¦¦

'¦¦ . 

;¦¦¦¦''¦: 

'.'••¦•'

Em 5 de Julho de 1848. — Esclarece o Presidente
da Província de S» Paulo, sobre o embaraço em
que se acha a respeito das Eleições das Cama-
ras MunicipaeSf e Juizes de Paz, que na sua
gpiniaçí se não pod§m verificar no dia 7 de Se-
iembro deste anno, em conseqüência de duvida s
que qccorrêrão p®roccasiãff da qualificaçãoi

Mm. eExm. Sr.—Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 3 do
mez passado, represgnjfin<io o ^mba^aço em! que
se acha a respeito das Eleições das Câmaras M®è
nicipaes?l $ Juizes de Pag, que na opinião de w
Ex. §| mo> podei$ yprifiçap no dia H de Scteipbro
dest£ 0Ê$&* ÇW C0^quÊncia das duvidas, que
occorrêrâo por oecàsião da qualiic&çãn, as quaes
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consistem: 1.°, em se terem algumas Juntas forma-
do e terminado os seus trabalhos com Eleitores
de 1844: 2°, em se terem outras formado com osde 1847: e terminado também os seus trabalhos,
sem que porem se tivesse organisado o Conselho
de Recurso: 3.°, em haverem outras, formadas do
mesmo modo que estas, suspendido os trabalhos:
4.°, em se não terem chegado a formar algumas:
5.°, em apparecerem irregularidades em outros:
e Tendo o Mesmo Augusto Senhor ouvido sobre
esta matéria a Secção do Conselho d'Estado dos
Negócios do Império, Ha por bem Declarar:

1.° Que, quanto ás Juntas, que se formarão
com Eleitores de 1844, é terminarão seus traba-*
lhos, e as qué se compuzerão com os de 1847, etambém oã concluirão, deve-se conservar tudo no
estado, em que se acha, sem se alterar nada do
que está feito, até que o Corpo Legislativo tome
huma medida definitiva.

2.° Que, considerados subsistentes os actos pra-ticados por essas Juntas, se proceda á organisa-
cãoi-dós Conselhos Münicipaes de Recurso, onde
elles não forão Ofganisados, para tomarem conhè-
cimento dâs reclamações, que se apresentarem.

3.* Que, nâqüellès lugares, onde, formadas asJuntas com os Eleitores de 1847, suspenderão os
seus í^^fííé«ir^'-í5Bé'-^l^gfeefe^ifc^-^íÉi^íiÉ^ óV nova
Junta para encetar novamente os trabalhos daífüàlificâçãò, W$i W¥0^m plfii W^lwm

fl*" Quê sé pírocedá á formação das Junfàs,'
Onde não forão ainda Mníâdásv

5.° Que > tendo éxpiftóò nò dia 3 de Maio os
póderes dos Eleitores dã Legislatura passada, jánão pode ter lugar a disposição do Aviso deí 21 deDezenlbro dtí atího passado, e por isso %s novasJuiita§ devei» ser formadas eútà os Eleitores da«ctual; Legístótórav^. *:-.'«&¦>,//' .^ . . , .-\ ./¦ ,

; 6.° Que se proceda ás Eleições dás Câmaras Mu-nieipaes, e Juizes de Paz impreterivelmente no

uMmi,^ ;¦"..;': "¦¦:::¦>.¦>•¦ mmãMMMiMÂÍÍ:tà& ... '; .'V:^..';.. \ , " . :. ..2 :L;.;V.: ?-'::.1;:;:...i'v/y^g;
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dia 7 de Setembro próximo futuro, em todas as
Parochias de cada Município; devendo os Presi-
dentes das Assembléas Parochiaes convocar, na
conformidade do Art. 94 da Lei de 19 de Agosto
de 1846, os Cidadãos qualificados votantes pela
Junta de Revisão, que se reunio este anno na fór-
ma do Art. 26 da citada Lei, e cujos trabalhos
forão concluídos, e decididos pelos Conselhos Mu-
nicipaes de Recurso, em vista dos recursos inter-
postos das decisões das mesmas Juntas; e que na-
quellas Parochias, onde por qualquer motivo foi
suspensa, ou se não fez a qualificação, nem possa
concluir-se antes do dia 7 de Setembro, se convo-
quem os Cidadãos qualificados no anno antecedente.

7.° Que, não tendo effeito suspensivo o re-
curso para as Relações, devem-se considerar ter-
minados os trabalhos das qualificações, logo que
esteião concluídos os dos Conselhos Municipaes.

8.° Que, como os Presidentes de Provincia
estão autorisados a decidir .duvidas, que appa-
reção na execução da Lei Regulamentar das Elei-
ções, e para conhecer das irregularidades commet-
tidas nas Eleições das Câmaras Municipaes, e Juizes
de Paz, quando da demora possa resultar o incon-
veniente de não entrarem em exercício os novos
eleitos no dia designado pela Lei, a V. Ex. cumpre,
na hypothese lembrada, resolver sobre estes casos.

9.° Que, se houve a irregularidade de se for-
marem algumas Juntas com Eleitores de hum
anno, e Supplentes de outroj nesse caso, ainda
que ellas tenhão concluído os seus trabalhos, se
deve proceder á formação de novas Juntas.

0 que tudo communico a¦¦V. Ex. para seu
conhecimento , governo, e execução. _

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 5 de Julho de 1848. — José Pedro Dias
de Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de Sao
Paulo. V- ' ¦"'. ¦ ¦-..
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Em 24 de Julho de 1848. — Approva a decisão

dada pelo Presidente da Província de S. Paulo
a respeito da duvida proposta pelo Juiz de Paz
da Freguezia do Rio Negro, sobre a eleição de
Vereadores e Juizes de Paz.

Illm. e Exm. Sr.— A' Presença de Sua Mages-
tade o Imperador subio o Ofíicio de V. Ex. de 17
do corrente, com copia do que lhe dirigira o Juiz
de Paz da Freguezia do Rio Nçgro sobre a seguinte
duvida: se o Admnistrador, e Escrivão do Registro
da dita Freguezia, apezar de nao terem sido qua-
lilicados votantes, por não haverem chegado alli
em tempo competente para serem incluídos na
qualificação, devem agora ter ou nao voto activo,
e passivo na eleição de Vereadores, e Juizes de
Paz: e o Mesmo Augusto Senhor Manda respon-
der, que bem resolveo Y* Ex. aquella duvida,
declarando que os ditos Empregados não podem
votar, em vista da terminante disposição do Art.
97 da Lei de 19 de Agosto de \ 846, nem serem
votados para Vereadores, ou Juizes de Paz de con-
formidade com os Arts. 98 e 99; por quanto para
Vereador he indispensável a qualidade de votante,
alem da residência de dous annos no Termo, e
para Juiz de Paz se torna necessário que tenhão
as qualidades de Eleitor, huma das quaes he ser
votante, como se deduz do Art. 53 da citada Lei.
0 que communico a V. Ex. para seu conhecimento
e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 24 de Julho de 1848.—José Pedro Dias
de Carvalho.— Sr, Presidente da Província de São
Paulo.

jió
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Em 27 de Julho de 1848. — Declara as razões por
<//«? «r/o mereceo a imperial sjpprovacno a aeci-
são dada pela Presidência da Província do Piauhy,
de não poder a Câmara Municipal da Cidadepoder a Câmara Municipa*
de Oeiras legalmente trabalhar sob a presiden-
cia do Vereador immedialo em valos, em quanto
o Presidente da mesma Câmara estivesse oceu-
pado nos trabalhos do Conselho Municipal de Re-
curso.

*>

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio da Presidência dessa
Provincia , sob n.° 187 , edata de 5 de Maio do anno
próximo passado, no qual participa que decidira
negativamente á duvida que oceorrera , de poder
ou não a Câmara Municipal da Cidade de Oeiras
legalmente trabalhar sob a presidência do Verea-
dor immediato em votos, na ausência do legitimo
Presidente, por oceasiâo de ser este, em virtude
do Art. 33 da Lei de 19 de Agosto de 1846, cha-
mado a tomar parte nos tranalhos do Conselho
Municipal de Recurso; fundando-se a Presidência
para esta decisão negativa, em que sendo o Pre-
sidente da Câmara designado pela Lei segundo
Membro do Conselho de Recurso , e como tal achan-
do-se nõ exercício das funeções que pela citada
Lei tocão áo dito Conselho, não podia conside-
rar-se em falta, ou impedimento para ser substi-
tuido na Gamara por seu immediato , sob cuja
presidência continuasse ella a trabalhar: e o Mesmo
Augusto Senhor Tendo ouvido á SecÇao do Conse-
lho d5Estado dos Negócios dò Impériof Houve
por bem Declarar qU€ nao merece a Sua Imperial
Approvação o que decidio a referida Presidência
no caso proposto , pelos seguintes motivos: 1.°, por
que, manifestando-se mui clara e concludente-
mente das disposições da citada Lei de 18 de
Agosto, nos Arts. 2/4,5,6, 10,12, 33 e 34 que
fora sua intenção principal, ou talvez única orga-
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nisar a Junta de Qualificação, e Conselho Muni-*
cipal de Recurso com aquelles indivíduos, quemais tivessem merecido o conceito, e approvaeão
de seus concidadãos, demonstrada pela maioria da
votação para Eleitores, Juizes de Paz, e Verea-
dores das Câmaras , sem ter em consideração
especial e positiva o exercício actual dos era-
pregos, como deixa sem duvida o Art. 2.°, quan-do diz — 0 Presidente da Junta será o Juiz
de Paz mais votado do Districto da Matriz, esteja
ou não em exercicio; — e sendo igualmente mani-
festo que o Presidente da Câmara Municipal, clia-
mado, só por esse motivo de ser hum dos mais con-
ceituados por seus concidadãos, para Membro do
Conselho Municipal de Recurso, e para nelle exer-
cer funcções, e actos inteiramente diversos d'a-
quelles , que lhe competem como Vereador, e
Presidente, e com que nenhuma relação tem, não
pode considerar-se em actual exercicio d'aquelle
seu emprego da presidência, em quanto desempe-
nha suas mui diversas funcções, de que a Lei o
encarregou; evidente he dever julgar-se legitima.^
mente impedido a respeito delle pelo chamamento
pára formar o Conselho de Recurso, a fim de que,dada a necessidade de reunir-se a Câmara Muni-r
cipal para exercer suas aüribuições, seja nella
substituído pelo Vereador, a que pertencer , sçnj
haver a supposta incoherençia, e inçompatibi-r
(idade de existirem dous Vereadores ao mesmo
tempo occupados, e exercendo a presidência: 2,%
porque não he admissível, nem isento de inçon-
veniente o smppor-se que fosse da intenção da Lei,
quando designou o Presidente da Câmara Muniei-r
)al para o Conselho çje Recurso, determinar qm
icassem suspensos os actos e funççpeg Municipaeé^

impedidas as suas reuniões ordinárias, ©ti e^traer^
narias, em quanto íunççionsir o dito Concelho i
isto he , pelo espaep cie quinze dias em que mui-r
tas vezes pode haver urgentissima necessidade áe

¦.-¦¦:•:.: ' ..

¦

x '¦•' 
:,



( 26 )

resolver-se na Câmara Municipal algum muito im-
portante negocio.

0 que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 27 de Julho de 184S. —José Pedro Dias de
Carvalho. —Sr. Presidente da Provincia do Piauhy.

Approva a decisão dada pelo Presidente da Pro
vincia de São Paulo, â duvida proposta pelo

Juiz de Paz da Freguezia de Santa Rrança.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Im-
perio em 10 de Agosto de 1848. -

Mm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
eestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex. de
3 do corrente mez, o que lhe dirigira o Juiz de
Paz da Freguezia de Santa Branca, perguntando
se deverá convocar para a formação da Mesa no
dia T de Setembro próximo futuro hum Eleitor
da dita Freguezia, que se passou para a da Villa
de Jacarahy, huma vez que ambas as Freguezias
pertencem ao mesmo Termo, accrescendo a cir-
cunstancia de ter sido o referido Eleitor qualifi-
cado votante por aquella Freguezia; o Mesmo Au>
gusto Senhor Houve por bem Approvar a decisão,
que V. Ex. deo, respondendo ao mencionado
Juiz de Paz que na conformidade do Art. 5.° da
Lei Regulamentar das Eleições, explicado pelos
Avisos de 24 de Novembro de 1846, 18 de Ja-
neiro, é 1.° de Fevereiro deste anno, não deve
ser convocado para a Mesa aquelle Eleitor, s£ es-
tiver mudado de Parochia; mas qu§ se porven-
tura a sua ausência for temporária, nãa pode
deixar de*o ser, huma vez que volte ao seu dp*
micilio antes da formação da sobredita Mesa. O
que communico a V» Ex. para seu conhecimento.

,
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Deos Guarde a V. Ex. —José Pedro Dias deCarvalho. — Sr. Presidente da Provincia de SãoPaulo.

¦

%•¦

Salve duvideis apresentadas na execução da LeiRegulamentar das Eleições.
Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios doImpério cm 11 de Agosto de 1848. °

Illm. e Exm. Sr. — Levei ao conhecimento
de Sua Magestade o Imperador o Officio, sob n °
42, e data de 21 de Julho próximo findo, em
que V. Ex. submette á consideração do Governo
Imperial as decisões que deo ás seguintes duvidas,
que lhe forão apresentadas sobre a Lei Regula-
mentar das Eleições.

1.a Do Juiz Municipal Presidente do Conselho
de Recurso da Villa de Cabaceiras, consultando
se como tal pode ser contado no numero dosElei-
tores, que tem de compor as turmas para a forma-
çào da Mesa Parochial na próxima futura eleição
de 7 de Setembro, e assim também o Eleitor
mais votado e o Presidente da Câmara Municipal!
Membros igualmente do referido Conselho.

2.a Do Presidente da Junta de Qualificação da
Villa de Sousa, perguntando: 1.°, se a Mesa Paro-
chiai deve ou não receber a cédula do pronuh-ciado, ou sentenciado em crime, quê se lhe apre-
sentar pelo motivo de ter sido qualificado pelarespectiva Junta, ou Conselho Municipal; e 2.°
se o Eleitor Membro do Conselho Municipal de
Recurso era competente para funçcionar no mesmo
Conselho alem do dia 3 de Maio ultimo, por se
haver elle reunido em epochá era que seus traba-
lhos deviãò passar aíêm desse dia; ou se devia
somente funcionar até aquelle dia, e delle egidiante ser substituído pelo Eleitor da actual Legis-
latura segundo a ordem da substituição.

4
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3.a Finalmente, da Câmara Municipal da Ci-
dadê d' Areia, perguntando quem deverá ser con-
vocado para a formação da Mesa que ha de func-
cionar na eleição primaria, á que alli se tem de
proceder no dia 30 do corrente mez de Agosto,
em conseqüência da deliberação da Câmara dos
Deputados, que annullou aquelle Collegio, e ode
Bananeiras; visto que os Eleitores da transada
Legislatura findarão suas funcções em 3 de Maio
deste anno, e os novamente eleitos forão decla-
rados nullos, inclinando-se a mencionada Câmara
ao remédio do Art. 6.* da citada Lei.

E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo intei-
rado, Houve por bem Declarar:

4.° Que bem resolveo V. Ex. a 1.a duvida,
significando que não ha na Lei incompatibilidade
afruma para servir nas turmas de Eleitores, para
a íbrmaçâo da Mesa Parochia! na próxima futura
eleição de 7 de Setembro, o Eleitor que servio
no Conselho de Recurso, porque nenhuma rela-
cão tem aquelle trabalho já lindo, com o da nova
eleição. ' !.\

2.° Que do mesmo modo bem resntveo V. Ex.
a 2.a duvida, respondendo, quanto á \J* parte,
que o pronunciado em crime, que admmitte fian-
ça, e huma vez que esteja afiançado, pôde votar
na eleição primaria, em Vista dos Artigos \1 e 53

S& Lei Regulamentar das Eleições, que alterarão
ã 94 da de 3 de Dezembro de 1841 , e na con-
.fòrmidâdê do Aviso de 31 de Dezembro de 1846,
Ultima parte, não acontecendo porem o mesmo a
respeito do sentenciado eondemnado a prisão, o»
degredo, porque neste caso ficao suspensos os di-
reitos políticos segundo o Art. 8.e § 2.9 dá Con-
stituieâo, e não pode por isso ser votante em

quanto durarem os effeitos da Sentença, Art. 1/

4a citada Lei de 10 de Agosto de 1846., e quanto
a 2.a parte, que, na forma do que ja foi resoi-
vido pelo Aviso de 5 de Janeiro do corrente anno,

/•
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nao podia o Eleitor da passada Legislai ura func-
cionar alem do dia 3 de Maio do' mesmo anno.

3.° Finalmente, que com igual acerto decidio
V. Ex. a 3.a duvida, declarando que nenhuma
outra disposição, que não seja a consignada no
Art. 0..S da referida Lei, pôde ter applicação ao
caso figurado naquella duvida; por quanto, se he
menos regular a convocação para a formação da
Mesa Parochial dos Eleitores da passada Legisla-
tura, por terem os seus poderes cessado no dia 3
de Maio deste anno, nao menos irregular seria o
chamamento dos novos Eleitores, por terem sido
declarados nullos pelo Poder competente; deven-
do pois para aquelle acto ser convocados os oito
Supplentes do Juiz de Paz na forma determinada
pelo dito Art. 6.*, visto que nem na Lei Regula-
mentar das Eleições, nem nos Avisos que a tem
explicado, se encontra outra disposição que possa
servir para o caso de que se trata: o que tudo
communico a V. Ex. para seu conhecimento. .

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia da Pa-
rahyba.

Approva a decisão que deo o Presidente da Pro~
vincia do Rio de Janeiro, d duvida proposta
pelo Presidente da Junta de Qualificação da
Villa de S. João da Barra.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em Í2 de Agosto de 1848.

Illm. e Éxm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Ofíicio de V. Ex,, n.° 18,
de 9 do corrente mez, que acompanha o que lhe
dirigira o Presidente da Junta de Qualificação da
Villa de S. João da Jíarra, expondo a seguinte
duvida, que lhe occorre na execução da Lei Re-
gulamen tar das Eleições.

*S'*>W !':-: :><.•*&
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Se a referida Junta, chamando para fazer par-
te delia , independentemente de novo sorteio, oi.0
Eleitor Supplente da segunda turma , o qual já ti-
nha sido sorteado com o seu immediato, que con-
lava igual numero de votos, por occasião de pro-
ceder-se á formação da Mesa Parochial que func-
cionou na primeira Dominga de Novembro do an-
no passado, procedera irregularmente, e se crão
nullos os actos por ella praticados assim organisada.

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Declarar que V. Ex. decidio com acerto, respon-
dendo ao referido Presidente da Junta que a fal-
ta de novo sorteio daquelle 1.° Eleitor Supplente
com o seu immediato , para fazer parte da dita
Junta, não importava nullidade dos actos por ei-
ia praticados, em vista do argumento que se de-
duz do Aviso do 1.° de Fevereiro de 1847 , o qual
decidio, embora não fosse em hypothese idêntica,
que o Eleitor excluído pela sorte de fazer parte da
turma, fosse Membro do Conselho Municipal de
Recurso independentemente de novo sorteio. 0 que
communico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Província do Rio de
Janeiro.

Jpprova a decisão dada pelo Presidente da Pro-
vincia de Santa Calharina, a respeito dos Elei-
tores que deve dar a Parochia de São Francisco
daqueila Cidade.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 12 de Agosto de 1848/
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IUm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. , n. 55 r
do 1.° do corrente mez ? que acompanha o que
lhe dirigira a Gamara Municipal da Cidade de São
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Francisco^ solicitando saber se a respectiva Paro-
chia deverá eleger agora treze Eleitores somente,
ou mais a quinta parte , em vista do Art. 52 da
Lei Regulamentar das Eleições, por isso que neste
anno forão qualificados votantes em maior numero
(pie no anno próximo passado : é o Mesmo Au-
gusto Senhor Houve por bem Declarar que V. Ex.
resolveo acertadamente aquella duvida, pois quetendo-se qualificado no anno passado somente 507
votantes, e no corrente 675, está a dita Parochia
no caso de se lhe accrescentar a quinta parte dos
Eleitores, devendo nomear-se agora quinze.Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho.—Sr. Presidente da Província de Santa
Catharina.

Declara que as Câmaras Münicipaes devem satis-
fazer a recompensa pecuniária, que tem direito
a perceber os Oradores Sagrados na reunião dos
Collegios Eleiloraes. .

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 22 de Agosto de 1848.

a

lllm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, o que V. Ex. em seu Ofíicio,
n.° 77, de 17 do mez próximo findo, expende so-
bre a solução que deo a duvida proposta pela Ca-
mara Municipal da Cidade de Campinas , acerca
da recusa apresentada pelo respectivo Vigário Col-
lado, não só de fazer gratuitamente a Oração ana-
loga ao objecto na occasião da eleição de hum De-
putado por essa Provincia, que deve preencher a
vaga que deixou na Câmara temporária o actual
Ministro da. Justiça; como também de celebrar
Te Deum em tal occasião, porque a Lei o não
ordena: o Mesmo Augusto Senhor de tudo intei-
rado, e Considerando que o Artigo 58, a que se
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refere o 72 da Lei de 19 de Agosto de 184G, in-
cumbe ás Câmaras Municipaes na reunião das As-
semblêas Parochiaes todas as despezas que não fo-
rem de Altar, e que por isso devem por conla das
ditas Câmaras correr, na reunião dos Collegios
Eleitoraes, as despezas que não forem por aquelle
modo classificadas, como o não pode ser a recom-
lensa pelo discurso, que a Lei manda dizer por
mm dos Oradores mais acreditados; Houve por bem

Declarar que as Câmaras Municipaes devem salis-
fazer a recompensa pecuniária, que tem direito a
perceber os Oradores Sagrados, a quem incum-
bire.m o discurso que se deve recitar na reunião
dos Collegios Eleitoraes, como determina o citado
Artigo 72. Quanto} porem, á celebração do Te
Deum Dignou-se de Approvar o procedimento de
V.Ex., Decidindo que a opposição do mencionado
Vigário he fundada no mesmo Artigo 72, que não
exige aquella solemnidade religiosa. 0 que tudo
«ommunico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde aV. Ex.— José Pedro Dias de
Carvalho.—Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo,

dp prova as decisões que deo o Presidente da Pro-
vincia de S. Paulo, ás duvidas apresentadas pe-
los Juizes de Paz das Freguesias de S.Sebas-
tião, Juquirf, e Barreiro j d Lei Regulamentar
das Eleições.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios ão
Império em 25 de Agosto de 1848.

Illm. e Exm, Sr.— Sendo presentes a Sua Ma-
gesiade o Imperador os Officios de V, Ex., w.os
93, 97 e 98, com datas de 18 e 19 do cor-
rente, submettendo ao conhecimento do Governo
Imperial as soluções por V. Ex. dadas ás seguintes
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duvidas occorridas na execução da Lei Regula-
inenlar das Eleições.

1.a Do Juiz de Paz Presidente da Mesa Paro-
chiai da Freguezia de S. Sebastião, ponderando
que, tendo de proceder-se á eleição de Vereado-
res, e Juizes de Paz na dita Freguezia, e na de
Santo Antônio de Caraguatatuba novamente crea-
<la; e não podendo elle presidir ao mesmo tempo
a ambas as eleições, duvida passar a jurisdicção
ao immediato em votos o Padre José Bueno da
Cunha, por lhe parecer que este Cidadão per-
deo o lugar de Juiz de Paz, tanto por haver
mudado sua residência para a Villa de Ubatuba >
onde exerceo o Cargo de Vigário Encommendado,
posto que depois regressasse para aquella Fre-
guezia, como porque, acceitando, como acceitou
o dito Cargo de Vigário Encommendado, deve
suppor-se ter renunciado ao de Juiz de Paz, em
vista do Aviso de 18 de Setembro de 1829, que
declarou os dous Cargos incompatíveis.

2.a Do Juiz de Paz da Freguezia de Juquiry,
eommunicando que, em conseqüência de ter sido
annullada a eleição de Eleitores da mesma Fre-
guezia, tomou a resolução de suspender a con-
vocação determinada pelo Art. 94 da citada Lei;
e consulta por isso se deve esperar ou não pela
nova eleição de Eleitores, e no caso aííirmativo
como satisfazer ao mesmo Artigo, que manda fa-
zer a convocação com anticipação de hum mez.

3>a Finalmente, do Juiz de Paz da Freguezia
do Barreiro, fazendo ver que, não se tendo pro-
cedido á eleição de Eleitores pela referida Fre-'
guezia em Novembro do anno passado, entra em
duvida quaes as pessoas que deve convocar para
a organisação da Mesa Paroehial no dia 7 do mez
de Setembro futuro, e da Junta de Qualificação
na 3.a Dominga desse mez.

O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Be-
clarar o seguinte:

M
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1.° Que com acerto resolveo V. Ex. , con.«ide-
rando procedente a duvida do mencionado Juiz
de Paz Presidente da Mesa Parochia 1 da Freguezia
de S. Sebastião, e que por tanto devia elle ser
substituído na presidência da Mesa Parochial em
Caraguataiuba, pelo que se seguir em votos ao
sob rédito Padre José Bueno da Cunha.

2.° Que bem decidio V. Ex. a 2.a duvida, res-
pondendo ao Juiz de Paz da Freguezia de Juquiry
que, devendo ter lugar impreterivelmente no dia
7 de Setembro a eleição de Vereadores e Juizes
de Paz, e havendo falta absoluta de Eleitores na
Parochia, em virtude da annullação da respectiva
eleição, cumpria que o dito Juiz de Paz, em
conformidade do que ordena o Decreto n.° 480 de
24 de Outubro de 1846, decisão 7.a, passasse quanto
antes a fazer a convocação para se organisar a
Mesa Parochial no citado dia 7, pela maneira in-
dicada no Art. 6.° da Lei.

3.° Finalmente , que também acertadamente re-
solveo V. Ex. a 3.a duvida, significando ao Juiz
de Paz da Freguezia do Barreiro, que devia pro-ceder á formação da Mesa Parochial, e Junta de
Qualificação pelo modo determinado no citado
Art. 6.% como dispõe o mencionado Decreto n.°
480; por quanto, havendo falta absoluta cie Elei-
tores naquella Parochia, acha-se verificado o caso
providenciado pela referida decisão 7.a do mesmo
Decreto, que manda proceder nesta conformidade
em idêntica hypothese. O que tudo communico
a V. Éx. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Província, de S. Paulo.

¦V*
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Approva a decisão que o Presidente da Provin-
cia das Alagoas dera ao Juiz de Paz do Dis-
iriclo de Camaragipe, a respeito das eleições de
Juizes de Paz e Vereadores.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 28 de Agosto de 1848.

lllm. e Exm. Sr. — Em resposta aoOíficio de
V. Ex. de 17 do corrente, no qual communica,
que tendo-lhe o Juiz de Paz do Districto da Pa-
rochia da Povoação de Camaragipe feito ver que
não era possivel afíixar-se Editaes com anteceden-
cia de hum mez, como he expresso no Art. 94 da
Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, para as
eleições de Juizes de Paz e Vereadores, por ha-
ver somente recebido no dia 14 do dito mez as
ordens da respectiva Câmara Municipal, tomara
a resolução de declarar ao referido Juiz de Paz
que procedesse áquellas eleições, embora não pu-
desse mediar o espaço marcado na Lei para os
Editaes: tenho de significar-lhe que bem procedeo
V. Ex., e que competindo ao Governo Imperial to-
mar conhecimento de semelhantes eleições, deli-
berará opportunamente sobre a validade dellas f a
vista dos documentos que chegarem á sua presença.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. —Sr. Presidente da Provincia das Alagoas.

Declara a maneira por que deve ser supprida a
falta do Livro das Actas de Eleições de Ve-
readores da Câmara Municipal de Estremoz ,
na Provincia do Rio Grande do Norte, que se des-
encaminhou.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império ern 29 de Agosto de 1848.

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta ao Officio de 5 do
5

£v;;.g-;,,.



,v

(36)

corrente, no qual V. Ex., communicando o embaraço
em que se acha a Câmara Municipal da Villa de Es-
tremoz para funecionar, por haver-se desencami-
nhado o Livro das Actas das repectivas Eleições, e nào
ser por isso possivel saber-se quaes os Supplentes, que
devião ser chamados em lugar dos Vereadores que es-
tavão suspensos, e em processo, dá conta da deli-
beração que tomou , de ordenar ao Presidente da-
quella Câmara que , fazendo trasladar por termo para
novo Livro por elle aberto , numerado, rubricado,
e encerrado, a copia da Acta da sobredita eleição,
e que lhe serve de Diploma, convocasse, á vista
delia, os Vereadores mais votados, e na sua falta
os immediatos em votos : tenho de declarar a V. Ex.
que esse meio só he praticavel no caso de não
existir na Secretaria da Presidência a copiada Acta
da apuração geral dos votos para Vereadores, co-
mo determina o Art. 14 da Lei do 1.° de Outu-
bro de 1828 , porque a existir deve V. Ex, man-
dar confronta-la com a do Diploma do Vereador
Presidente, e transcreve-la em livro próprio para
supprir ao das Actas que desappareceo. Por esta
oceasião recommerida o Governo Imperial que V.
Ex. dê todas as providencias para se reconhecer
quaes são os autores de semelhante delicto, a fim
de serem punidos na conformidade das Leis.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia do Rio
Grande do Norte.

íM



Declara a maneira por que deve ser supprida a
falta do Livro das Âctas da eleição de Eleitores
da Filia Estremoz, na Provincia do Rio Grande
do Norte, que se desencarnaihou.

"f i

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 29 de Agosto de 1848.

¦ .;: «
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(f '• .1 "«¦ •• lllm. e Exm. Sr. — Em resposta aoOíficio , que
V. Ex. me dirigio na data de 7 do corrente, no
qual communicando o embaraço em que se achava
o Juiz de Paz da Villa de Estremoz, para pro-ceder ás próximas eleições de Vereadores, e Juizes
de Paz, por não saber-se quaes erão os compe-
tentes Eleitores e Supplentes da actual Legislatura,
em conseqüência de nao ter a Mesa Parochial re-
mettido a Câmara Municipal o Livro das Actas
daquellas eleições , que forao transcriptas no mes-
mo Livro das da referida Câmara , que se desen-
caminhou, dá conta da deliberação que tomara,
de ordenar ao dito Juiz de Paz, que he também
o Presidente da Câmara , que, fazendo trasladar
para hum Livro por elle aberto, numerado, ru-
bricado, e encerrado, o Diploma de algum dos
Eleitores, se regulasse por semelhante traslado
para os necessários trabalhos da Mesa; tenho de
declarar-lhe que o Governo Imperial não só ap-
prova a deliberação de V. Ex., mas também man-
da recommendar-lhe todas as providencias para
obter-se o Livro, que desappareceo, e para serem
punidos os autores de semelhante delido.

Deos Guarde a V. Ex. —José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Província do Rio
Grande do Norte.
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Jpprova a decisão dada pelo Presidente da Pro-

vincia de S. Paulo, sobre a duvida apresentada
pelo Juiz de Paz da Freguezia dos Silveiras,
declarando que deve ser considerado nullo o
Conselho Municipal de Recurso daqueila Filia,
tanto por não ter funccionado durante os 15
dias prescriptos pela Lei, como por ter sido
presidido por hum Vereador Supplente, quando
se achava presente hum Vereador effectivo.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 5 de Setembro de 1848.

¦» ¦ ¦•

IHm. eExm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 23 do
mez passado, acompanhando o que lhe dirigira o
Juiz de Paz da Freguezia dos Silveiras, no qual
pergunta, se deve considerar ou não como nullo
o Conselho Municipal de Recurso, que se reunio
naqueila Villa em Abril deste anno, visto que se
derão as seguintes circunstancias: 1.% ter come-
çado o Conselho os seus trabalhos a 16, e con-
cluido a 23 do dito mez, deixando de estar reu-
nido durante os quinze dias marcados pela Lei,
com o fundamento de não terem apparecido re-
correntes: 2.% devendo o Conselho ser presidido
por hum Membro da Câmara Municipal, por es-
tarem impedidos os Juizes Municipaes Supplentes,
foi de facto presidido por hum Vereador Supplen-
te, quando no mesmo Conselho fünecionou hum
Vereador effectivo servindo de Presidente da Ca-
mara, ou segundo Membro do Conselho: Ha o
Mesmo Augusto Senhor por bem Approvar a res-
posta por V» Ex. dada ao referido Juiz de Paz,
declarando que deve ser considerado nullo o dito
Conselho, tanto por não ter funccionado durante
os quinze dias prescriptos pela Lei, como por ter
sido presidido por pessoa incompetente, qual" he
o Vereador Supplente, quando se achava presente

< jl
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'vum Vereador efFcctivo, a quem a Lei chamava
para primeiro Membro do referido Conselho, na
qualidade de Substituto legal do Juiz Municipal y
não lhe sendo permittido a opção, como está deci-
dido pelo Aviso de 9 de Novembro de 1846, §
4.°; devendo por isso proceder-se a novo Conselho
no dia já designado.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

Jpprova a decisão dada pelo Presidente da Pro-
vincia de São Paulo, d duvida que o Juiz de Paz
da Freguezia de Mogimirim propoz á Lei Re-
gulamentar das Eleições. £

s.
Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do

Império em 6 de Setembro de 1848.
a

Illm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua
Magestade o Imperador o Oíficio de V. Ex., n.°
106, de25 do mez findo, acompanhando o que na
data de 16 do mesmo mez lhe dirigira o Juiz de
Paz da Freguezia de Mogimirim , no qual partici-
pa que a Junta de Qualificação foi alli formada com
os Eleitores e Supplentes de 1844; mas que não se
tendo reunido ate então o Conselho Municipal de
Recurso, forçoso he proceder-se a eleição de 7 do
corrente mez de Setembro com os qualificados no
anno passado, em vista do Aviso de 5 de Julho
ultimo, e Portaria do Governo dessa Provincia de
21 do dito mez; acontecendo entretanto que dos
Cidadãos qualificados no anno passado muitos fi-
cárão posteriormente pertencendo, em virtude de
novas divisões decretadas pela Assembléa Legisla-
tiva Provincial, ás Freguezias da Penha, e Limei-
ra, onde se achão qualificados pelas respectivas
Juntas no corrente anno, deixando de o ser por
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aquella Parochia de Mogimirim; e que por conse-
quencia entra em duvida se a Mesa deve ou não
receber as cédulas destes Cidadãos, apezar de per-
tencerem a outras Paroehias; e no caso aífirmativo
se deverá acceita-las indistinctamente, ou em se-
parado; parecendo-lhe haver inconveniente em
qualquer dos dous arbítrios que seja adoptado: o
Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Declarar
que V. Ex. resolveo com acerto, respondendo ao
mencionado Juiz de Paz que, não podendo os Ci-
dadàos de huma Parochia concorrer para a eleição
de outra a que não pertencem , como se deduz da
Lei Regulamentar das Eleições, e he expresso em
diversos Avisos do Governo Imperial; e sendo in-
dispensável que se proceda no indicado dia 7 des-
te mez á eleição de Vereadores e Juiz de Paz, nao
resta outro arbítrio a seguir-se senão o de acceitar
a Mesa unicamente as cédulas dos comparochianos
que estiverem qualificados, recusando as que fo-
rem apresentadas por Cidadãos das outras Paro-
chias. O que communico a V. Ex. para seu co-
nhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. —José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de São
Paulo. n-k

HZúi '%:/>V-

Ap prova a resposta dada pelo Presidente da Pro-
vincia de S. Paulo ao Juiz de Paz da Filia

¦de S. João do Rio Claro, conformando-se com
a deliberação que tomou de mandar proceder
a nova qualificação r por apresentar visível nul-
lidade a que foi feita pelas Juntas organisa-
das com os Eleitores de 1847.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 6 de Setembro de 1848.
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| Mm. e Exí Sr. -?-Sendo presente a Sua iMa-
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gestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex., v0>
107, de 25 do mez passado, a copia do que V.
Ex. expedira ao Juiz de Paz mais votado da Villa
de S. João do Rio Claro, approvando a delibera-
ção que elle lomara, de mandar proceder a nova
qualificação; visto que a disposição do Aviso de
5 de Julho ultimo, ordenando que subsista a quefoi feita pelas Juntas organisadas com os Eleitores de
1847, se deve entender unicamente com aquellas
a respeito das quaes se observarão todas as for-
malidades da Lei, e não* com aquellas que pa-decem visivel nullidade, como a que teve lugar
na referida Villa sob a presidência de hum incii-
viduo que não era Juiz de Paz: Ha o Mesmo Au-
gusto Senhor por bem Approvar o procedimentode V. Ex., e assim lh'o Manda communicar paraseu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Província de S.
Paulo*

Approva a decisão dada pelo Presidente da Pro-
vincia de S. Paulo, acerca das sentinellas quea Mesa Parochial da Cidade de Sorocaba re-
quisitar para guarda da urna no dia das elei-
çoes das Câmaras Municipaes e Juizes de Paz.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 6 de Setembro de 4 848.

Illm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Im~
perador, a quem foi presente o Omcio de V. Ex.,
n.° 105, com data de 25 do mez passado, queacompanha o que lhe dirigira o Commandante do
Batalhão de Guardas Nacionaes da Cidade de So-
rocaba, perguntando se deve fornecer as sentinel-
Ias que requisitar a Mesa parochial para guardara urna no dia das eleiçdes de 7 do corrente mez:
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Houve por bem Approvar a decisão de V. Ex.,
declarando áquelle Commandante que o Art. 108
da Lei de 19 de Agosto de 1846, com quanto pio-
hiba arrumamento de tropa, e qualquer ostenta-
ção de força militar, todavia não deve ser enten-
dido em relação ás sentinellas que forem necessa-
rias, e a Mesa requisitar para a guarda da ur-
na, como he expresso no Art. 61 da dita Lei. 0
que communico a V. Ex. para seu conhecimentoj
cumprindo porem ponderar-lhe, que a disposição
do citado Art. 108 somente se refere ás eleições
primarias, que são aquellas em que a massa dos
Cidadãos votantes elege os Eleitores; não se po-
dendo por tanto applicar a mesma disposição ás
eleições de Vereadores, e Juizes de Paz, porque
estas são directas, e as palavras da Lei devem
entender-se no seu sentido restricto, e não am-
plia-lo.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de S.
Paulo.

Declara que a disposição do Art. 108 da Lei
de 19 de Agosto de 1846, a respeito da sus-
pensão do recrutamento, se refere ás eleições pri-
marias.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 6 de Setembro de 1848.
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Mm. e Exm. Sr.— Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex., n.° 25,
em data de 21 do mez passado, pedindo que se
fixe o sentido do Art. 108 da Lei de 19 de Agosto
de 1846, que determina que nos sessenta dias an-
teriores, e nos trinta posteriores ao dia da eleição
primaria se suspenda em todo o Império o recrü-
târaento, visto que por causa das expressões '-+-
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eleição primaria — que se refere á secundaria,
entendem alguns que aquella diposição legislativa
não he applicavel senão á eleição de Eleitores,
e outros sustentão que, por identidade de razão,
ou ao menos por analogia de direito, he com-
prehensiva da eleição de Vereadores, e Juizes dePaz: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bemDeclarar que a mencionada disposição somente serefere ás eleições primarias, que são aquellas em
que a massa dos Cidadãos votantes elege os Elei-
tores, não se podendo por tanto applica-la ás elei-
çòes de Vereadores, e Juizes de Paz, porque essas
são directas; e as palavras da Lei devem enten-
der-se no seu sentido restricto , e não amplia-lo.

Deos Guarde a V. Ex. **¦ José Pedro Dias dêCarvalho, — Sr. Presidente da Provincia de Per-
nambuco.

Jpprova a decisão dada pelo Presidente da Pro-
vincia do Pará , às duvidas propostas pelo Juiz
de Paz da Parochia de Irituia, sobre a inlelli-
gencia da Lei Regulamentar das Eleições, paraa eleição de Juizes de Paz, e Fereadores.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 9 de Setembro de 1848.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, em Ojffjcio de V. Ex., n.°
24, de 2 do mez passado, o que lhe dirigira oJuiz de Paz da Parochia de Irituia, propondo as
seguintes duvidas sobre a intelljgencia da Lei Re-
gulamentar das Eleições.

1 á Se determinando o Art. 100 da mesma Lei
que na eleição de Juiz de Paz e Vereadores não
sejão as cédulas assignadas; e podendo acontecer
encontrar-se na apuração algumas cédulas com as-signatura, deve a Mesa apurar essas cédulas, ou

6
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manda-las reformar, e, neste caso, tendo-se já
retirado os volantes, que providencia se deve tomar.

2.a Se se deve ou não multar o votante que
não comparecer, e que não participar oííicialmente
o seu impedimento, embora o faça verbalmente
por intermédio de algum dos votantes.

3.a Se recahindo os votos em pessoa que não
tenha os requisitos da Lei, se lhe deverá , não
obstante, expedir o competente Diploma.

4.a Finalmente, se à doutrina do Art. 60 he
applicavel para o caso de se não verificar a elei-
ção de Juizes de Paz e Vereadores no dia marcado.

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Declarar o seguinte:

4.° Que com acerto deliberou V. Ex. respon-
dendo, quanto á 1.a duvida, que, determinando
o Art. 104 da referida Lei, se observem todas as
disposições do Titulo 2.° que sejão applicaveis á
eleição de Juizes de Paz, e Vereadores, menos as
que forem alteradas pelo Titulo 4.°; e não po-
dendo prevalecer, em face do Art. 100, o argu-
mento deduzido do Art. 51 , de que podem os
votantes, querendo, assignar suas cédulas, por
se exigir naquelle Artigo em sentido imperativo e
terminante cédulas sem assignatura, se devem por
tanto inutilisar as que se encontrarem assignadas
no acto da apuração; e não se poderão reformar
porque já então deve estar ultimado o acto do
recebimento.

2.° Que com igual acerto procedeo V. Ex.de-
clarando, a respeito da 2.a duvida, que fica ao
arbítrio da Mesa apreciar devidamente os motivos
da falta de comparecimento do votante; huma
vez que elle tenha feito participação verbal, ou
por escripto, impondo-lhe a multa, ou delia ab-
sol vendo-o., conforme entender de justiça.

3.° Que bem decidio V. Ex. a 3.a duvida, re-
solvendo que á Mesa unicamente compete contar,
e apurar os votos, sem julgar do merecimento
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dos votados, a quem em todo o caso se deverá
expedir o Diploma; fazendo-se, porém, na Acta
todas as declarações que se julgarem necessárias;
a fim de que as duvidas sejâo ao depois resolvidas
pela Autoridade a quem competir a fiscalisação ,
e pontual observância da Lei.

A.° Finalmente, que também foi por V. Ex. bem
decidida a 4.a duvida, respondendo que a doutri-
na do Art. GO da cilada Lei he indubitavelmente
applicavel ao caso de se não verificar a eleição de
Juizes de Paz, e Vereadores no tempo marcado;
porque assim o determina o Art. 104 da mesma
Lei. O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Província do Pará.

Declarando ao Presidente da Província de Per-
nambuco, que deve ser convocado para conipo-
sição do respectivo Conselho Municipal de Re-
curso, na falta total de Eleitores de Parochia,
cabeça do Município, o Eleitor mais votado
da Parochia mais visinha.

*%* •. ¦*-.¦¦...

Rio de Janeiro» Ministério dos Negócios do
Império em 11 de Setembro de 1848.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 7 do
mez passado, propondo a seguinte questão.

Quem na formação do Conselho Municipal de
Recurso deve ser chamado para substituir o El ei-
tor mais votado da Freguezia, cabeça do Muni-
cipio, na falta total de Eleitores, como acontece
ná de Ipojuca, cabeça do Município do Cabo,
cujas eleições forão annuüadas pela Câmara dos
Deputados,

*¦
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E o Mesmo Augusto Senhor Manda declarar
a V. Ex. que, applicando-se no caso presente o
mesmo principio, (pie regulou a Decisão Imperial
de 8 de Março de 1847, pela qual na falta de
Juiz de Paz, e Supplente, devem as Juntas ser
presididas pelo Juiz de Paz do Districto mais visi-
nho, entende-se que, na falta total de Eleitores
de Parochia, cabeça do Município, deve ser con-
vocado, para composição do respectivo Conselho
Municipal de Recurso , o Eleitor mais votado da
Parochia mais visinha.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de Per-
nambuco.

Solvendo duvidas que possão occorrer na eleição
de Câmaras Municipaes e Juizes de Paz.

- 
¦¦ - , , 
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Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 15 de Setembro de 1848.

IHm. e Exm. Sr. — Forao presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador os Officios de V. Ex. de 7 e
12 do mez passado, acompanhados da Circular que
em 4 do mesmo mez expedio V. Ex. ás Cama-
ras Municipaes dessa Província, prevenindo as se-
guintes hypotheses de duvidas que na eleição das
ditas Câmaras, e na de Juizes de Paz, teriao de
occorrer.

l.a Nas Freguesias da Alágoa debaixo, As-
sumpção de Cabrobó, Ipojuea, SerinhaeM, e Ja-
boatão, nas quaes não exi&tem Eleitores, ou por
não terem sido eleitos em Novembro do anno pas-
sado, ou por os haver declarado iltegitimos e
nüllos a Câmara dos Senhores Deputados.

2.a Nas Freguezias, em que as Juntas de Qua-
lificação compostas de Eleitores da actual Legis-
latura, embora de sua legitimidade só posterior-
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mente houvesse decidido a respectiva Câmara,
concluirão os trabalhos de revisão da qualificação
de votantes.

3.a Nas Freguezias, onde os ditos trabalhos de
revisão não forão começados ou concluídos, em
conseqüência do Aviso de 13 de Dezembro de
1847.

4.a Nas Freguezias onde não estivessem con-
cluidas as novas qualificações ao tempo de fa-
zer-se a eleição das Câmaras Municipaes e Juizes
de Paz.

E inteirado o Mesmo Augusto Senhor de tudo
o que V. Ex. pondera nos mencionados OíFicios f
Houve por bem Declarar:

1.° Que bem resolvera V. Ex. sobre a 1.a hypo-
these , ordenando que nas Freguezias onde não ha
Eleitores, ou porque não forão eleitos, ou por-
que a Câmara dos Deputados declarou as eleições
illegitimas e nullas, se procedesse na forma do
Art. 6.° da Lei de 19 de Agosto de 1846, como
insinua em caso semelhante o Decreto n.° 480 de
24 de Outubro de 1846.

2.° Que na 2,a hypothese, isto he nas Fregue-
zias, em que às Juntas de Qualificação que func-
cionárão e concluirão os seus trabalhos, erão com-
postas de Eleitores da actual Legislatura, embora
sobre sua legitimidade só posteriormente houvesse
resolvido a Câmara dos Senhores Deputados, cum-
pre que se recotiheçãa como válidos os actos pra-
ticados por taes Juntas, por isso que não tendo
até hoje a Câmara dos Senhores Deputados deci-
dido a duvida que lhe foi áffecta pelo Aviso de
18 de Abril do corrente anno, e tendo por outro
lado reconhecido legitimos os Eleitores de que se
trata, deverão reputar-se válidos os actos por elles
praticados, em quanto o contrario não for pela
mesma Câmara decidido; devendo nesta parte con-
siderar-se revogada a disposição daquelle Aviso,
e a do de 19 de Maio também deste anno.
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3.° Que bem decidira V. Ex. sobre a 3.a hy-
polhese, ordenando (|ue nas Freguezias, onde os
trabalhos de revisão não estavão ainda começados
ou concluídos, servissem os Eleitores da actual
Legislatura.

4.° Que nas Freguezias, onde se der a4.ahypo-
these, istohe, onde não estiverem ainda conclui-
das as novas qualificações ao tempo de fazer-se a
eleição, cumpre que para ella se convoquem os Ci-
dadãos qualificados no anno anterior , como em caso
semelhante foi já decidido por Aviso expedido ao
Presidente da Provincia de S. Paulo em 5 de Julho
do corrente anno, cujas disposições deverá V. Ex.
fazer observar nessa Provincia, em tudo o quea ella for applicaveL E porque dos citados Olíi-
cios de V. Ex. se infere que as eleições das Ca-
maras Municipaes e Juizes de Paz não poderião
abi verificar-se no dia 7 do corrente, Ha Sua Ma-
gestade o Imperador por bem que, a ter-se reali-
sado essa hypothese, designe V. Ex. quanto antes
novo dia para as mesmas eleições, caso o nao
tenha já feito; recommendando ás Autoridades
respectivas que empreguem todos os esforços para
que ellas se facão com a devida regularidade, e se
concluão a tempo de poderem as novas Auto-
ridades entrar no exercício de suas funcções no
dia 7 de Janeiro próximo futuro. 0 que tudo par-ticipo a V. Ex. para sua intelligencia e governo.Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de Per-
nambuco.
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Jpprova a decisão dada pelo Presidente da /»/-<?-
vincia deS. Paulo, á duvida proposta pelo Elei-
lor Supplente da Freguezia de Santa Branca,
Firmino de Godoy Moreira, d Lei Hegulamenlar
das Eleições.

M

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 18 de Setembro de 1848.

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o imperador, com o Oííicio de V. Ex. de 6
do corrente, o que lhe dirigira o Eleitor Supplen-
te da Freguezia de Santa Branca, Firmino de
Godoy Moreira, propondo a seguinte duvida.

Que tendo ja sido convocado, como Eleitor,
em conseqüência do fallecimento do Reverendo ÍIy~
gino Rodrigues Moreira, e funccionado como tal no
respectivo Collegio, era agora chamado, como
Supplente, para a formação da Mesa, que tem de
proceder ás eleições no dia 7 de Setembro, en-
trando por isso em duvida se deve comparecer na
qualidade de Eleitor, ou na de Supplente.

E o Mesmo Augusto Senhor M anda responder,
que acertadamente resolveo V. Ex. a referida du-
vida, quando declarou que o respectivo Juiz de
Paz tinha bem procedido convocando o mencionado
Firmino de Godoy Moreira, como Supplente paraa formação da Mesa, a vista da expressa disposi-
ção do Artigo 5.° da Lei de 19 de Agosto de 1846 ,
que manda convocar, como Eleitores, unicamente
os primeiros votados da eleição, até o numero de
Eleitores que tiver dado a Parochia, e não quaes-
quer Supplentes, embora estejao mudados , mortos,
ou impedidos alguns Eleitores. 0 que communico
a V. Ex. para seu conhecimento, e governo.Deos Guarde a V. Ex.— José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia de São
Paulo.
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Solvcndo duvidas, que occorrêrão na execução da
Lei Regulamentar das Eleições.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 27 de Setembro de 1848.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 14 do
mez passado, solicitando a solução da seguinte
duvida, proposta pelo Juiz de Paz da Freguezia
de Carapina dessa Provincia, em Oíficio de 0 do
mesmo mez, incluso por copia no de V. Ex,;
que, devendo proceder-se naquella Freguezia á
eleição de nove Vereadores da Câmara Municipal
da Capital, e de quatro Juizes dePaz doDistricto,
segundo as ordens enviadas pela dita Câmara, á
que acompanhava a copia da Acta dos eleitos para
Juizes no quadriennio, que vem de findar, não
era possível a organisaçâo da Mesa parochial na
forma disposta pelo Art. 6.° da Lei de 19 de Agosto
de \ 846, por se achar esgotada a lista dos so-
breditos Juizes com quatro a quem se fizerao os
competentes avisos, determinados pelo Art. 94 da
sobredita Lei, para effectuar-se a çleiçào com as
formalidades legaes; pedia por isso a essa Presi-
dençia que o esclarecesse, indiçarido-Jhe quaes as
pessoas, que devia chamar para completar o nu-
mero determinado no Art. 6.p dia Lei; visto ser
esta a prirneira vez qije deve ter lugar esse acto,
por ser huma Freguezia novamente creada;

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a
Secçao do Conselho d'Estado dos Negócios do Im-
perio, Ha por bem Declarar: que, a vista da
disposição do citado Art. 6.Q > segue-se que os
quatro Cidadãos que obtiyerãp votos para Juizes
de Paz na Freguezia de Carapina, e que forâo
^visados para formarem a Mesa, devem represen-
tar a turma dos Eleitores, e deites serem esco-
lhidos o ultimo da primeira turma, e o primeiro 7
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da segunda, como estabelece o Art. 8.° da Lei.
Como porém não haja alem destes mais quatro Ci-
dadàos votados para Juizes de Paz, que represen-
tem a turma dos Supplentes de Eleitores, deve
applicar-se a esta hypothese a disposição da ul-
tima parte do Art. 12 da Lei; cumprindo por
isso ao Presidente da Mesa mandar convidar hum
Cidadão, que tenha as qualidades de Eleitor, e
este nomear outro com as mesmas qualidades, fi-
cando assim organisada e composta a Mesa, e re-
presentada a turma dos Supplentes. 0 que com-
munico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias
de Carvalho. — Sr. Presidente da Província do
Espirito Santo.

¦ 
¦¦¦•

Em 18 de Outubro de 1848. — Solve duvidas, que
na execução da Lei Regulamentar das Eleições
encontrara o 1.° Juiz de Paz da Cidade de São
Matheus.

¦' C-¦*.'¦' % -M' i ¦
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Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império ern 18 de Outubro de 1848.

Mm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua
Majestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 30
úo mez próximo hndo, que acompanha a copia
do que lhe dirigira o 1.° Juiz de Paz da Cidade
de S. Matheus, consultando se, nao sendo elle
o mais votado para o quadriennio futuro, deve
não obstante fazer a convocação da Junta de Qua-
lificação de que trata o Artigo 25 da Lei Regu-
lamentar das Eleições: o Mesmo Augusto Senhor
Houve por bem Declarar que, devendo na forma
do Artigo 4.° dá dita Lèi ser feita hum mez an-
tes da 3.a Dominga de Janeiro, a convocação da
referida Junta, que na forma do Art. 25 deverá
então formar-se para rever a Qualificação do anno

7
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antecedente, he claro (pie a mesma convocação tem
de ser feita antes do dia 7 de Janeiro próximo
futuro, e consegninteinente pelo Juiz de Paz mais
votado do actual quadriennio, ao qual por ter
feito a convocação, compete na forma do Art. 110
da citada Lei presidir á Junta de Qualificação ,
embora já então se achem em exercicio os Juizes
de Paz do novo quadriennio. O que communico
a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta-
legre. —Sr. Presidente da Província do Espirito
Santo.

Solve duvidas propostas pelo Presidente da Pro-
vincia do Ceará, a respeito da intelligencia do

Art. GO da Lei Regulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 19 de Outubro de 1848.

Illm. e Exm. Sr,— Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 16
do mez passado , em que propõe algumas du-
vidas que lhe occorrem sobre a intelligencia do
Art. 60 da Lei Regulamentar das Eleições , as
quaes se reduzem ás seguintes:

1.a Se a Mesa Parochial da Freguezia da Ci-
dade do Aracaty procedeo regularmente, quandoadiou para o dia 28 do corrente mez de Outubro
a eleição de Juizes de Paz e Vereadores da Ca-
mara Municipal, tendo feito este adiameuto em
outra casa, que não a Matriz, e sem prévio aviso
aos votantes.

2.a Se o arbitrio concedido á Mesa Parochial,
depois de installada, para proceder á eleição, de-
pois do dia designado , entende-se limitado f quantoao tempo, á cessação do impedimento, ou se he
illimitado.
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3.a Se, nesta ultima hypothese, podia o adia-
mento ser resolvido na forma por que procedeo a
referida Mesa Parochial.

«

E com quanto não acompanhasse ao OíTicio
de V. Ex. o que a Mesa Parochial devia sem
duvida ter dirigido, expondo minuciosamente,
como lhe cumpria, tanto as causas que aconse-
lliárão o adiamento, como todas as circunstancias
que precederão a este acto, nem V. Ex. prestasse
os esclarecimentos, e informações que erao neces-
sarias em objecto de tanta importância, Manda
com tudo o Mesmo Augusto Senhor, depois de
ouvida a Secçao do Conselho d'Estado dos Nego-
cios do Império, declarar a V. Ex:

1.° Que estando expressamente determinado
no Art. 60 da Lei citada que, quando em algu-
mas Freguezias se nao puder verificar a eleição
no dia designado, se faça logo que cesse o im-
pedimento, em outro dia marcado pelo Presi-
dente da Mesa Parochial, ou por esta se já tiver
sido installada, e annunciado por Editaes; e per-
mittindo alem disto os Art. 4.°e 94 da mesma Lei,
que as Juntas Parochiaes se reunão ou seja no
Consistorio, ou Corpo da Matriz, ou seja em ou-
tro edifício , se não puder ser na Matriz, he fora de
toda a duvida, que ellas, depois de installadas,
tem jurisdicção para designar outro dia, em que
se proceda á eleição de Juizes de Paz, e Vereado-
res, quando esta nao puder verificar-se no dia
primeiramente aprazado; e que não existindo na
Lei preceito algum expresso que imponha ás re^
feridas Juntas Parochiaes a obrigação de fazer aos
votantes aviso prévio$ notificando-lhes o adiamento
da eleição, tem ellas apenas por dever publicar por
Editaes o dia novamente designado para a eleição;
e podem alem disto, dadas certas circunstancias,
reunir-se em outro edifício que não a Matriz; não
devendo-se por tanto qualificar como abusivo re
irregular o procedimento da Mesa Parochial do

-^ÀmmmW
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Aracaty peta simples razão de ter adiado a eleição
achando-se reunida em huma casa particular, e
não tendo feito aviso aos votantes, porque para
isso fora mister provar-se ( o que se não fez) não
só que a reunião da Mesa devia e podia ser na
Matriz, não se dando motivo algum que pudesse
justificar a escolha de hum edifício particular para
nelle funccionar com preferencia, mas também
que o dia marcado para a eleição, em virtude do
adiamento não fora annunciado por Editaes.

2.° Que da analyse do Art. 60 da referida Ler
resulta a evidencia de que o adiamento de huma
eleição termina com o impedimento que lhe tiver
dado causa; mas como a mesma Lei acerescenta
que a eleição deve fazer-se em outro dia que se
designar, e for annunciado por Editaes, depois
que tiver cessado o impedimento, força he reco-
nhecer que entre a cessação do impedimento e a
nova eleição pode mediar hum inter valia de tempo,
mais ou menos prolongada, a fim de que chegue
ao conhecimento dos votantes o dia da eleição, e
possão elles comparecer a este acto; devendo-se
d'ahi concluir que a Mesa Parochial, de que se
trata, tendo adiado a eleição de Juizes de Paz,
e Vereadores para o dia 28 de Outubro, por causa
de distúrbios, que oceorrêrao na primeira reunião
dos votantes, não resolveo por certo hum adia-
mento illimitado, quanto ao tempo, e nem se
pode imputar áquella Mesa Paroehial abuso do
poder discricionário, que a Lei lhe faculta pornão ter encurtado o prazo do adiamento; porquena falta de esclarecimentos, e dados positivos,nao se pode apreciar devidamente e com conheci-
mento de causa, se aquelle prazo foi ou não de-
masiadamente prolongado com relação ao tempo
em que devia considerar-se terminado o impedi-
mento, em que se fundara o adiamento.

3.° E finalmente, que, avista do que se
tem expendido e da falta já notada de esclareci-
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mentos, não ha motivo algum provado para con-
demnar a maneira por que procedeo a mencionada
Mesa Parochial.

Deos Guarde a V. Ex. Visconde de Mont'
Alegre. — Sr. Presidente da Provincia do Ceará.

Salve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições pela Mesa Paro-
chiai de Capivary, e pelo Juiz de Paz e Ca-
mara Municipal da Villa de S. Sebastião, na
Provincia de S* Paulo.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 31 de Outubro de 1848.

Mm. e Exm. Sr. —Sendo presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Officio de V. Ex., de
23 do mez próximo passado, sob n.° 119, os quelhe dirigirão a Mesa Parochial de Capivary, o Juiz
de Paz da Villa de S. Sebastião, e a Câmara Mu-
nicipal da mesma Villa, contendo as seguintes
duvidas sobre a execução da Lei Regulamentar das
Eleições.

1.a Da referida Mesa Parochial sobre a contes-
tação suscitada pelo Cidadão Antônio de Arruda
Amaral, relativamente ao recebimento da cédula
de hum indivíduo processado por crime de res-
ponsabilidadew

2.a Do dito Juiz de Paz, a respeito da competen-
cia na expedição dos Diplomas aos Juizes de Paz.

3.a Da mencionada Câmara Municipal f acerca
deste mesmo objecto. E porque as indicadas du-
vidas, apezar da referencia especial que tem a
cada hum dos casos occorridos, e relatados nos
citados Oííicios, podem formular--se nas seguintes
theses geraes:

1 .a Pode votar nâ eleição dos Juizes de Paz f|
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e de Vereadores o Cidadão processado por crime
de responsabilidade?

2.a Pode annullar-se a decisão de huma Mesa
Parochial, proferida em matéria da sua compe-
tencia legal, pelo motivo de ser hum dos mem-
bros da Mesa cunhado da pessoa a quem se sup-
põe affectar a decisão?

3.a Qual he a Autoridade competente para ex-
pedir os títulos dos Juizes de Paz — as Mesas Pa-
rochiaes, ou as Câmaras Municipaes?

0 Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se por
Sua immediata Resolução de 25 do corrente mez,
proferida em Consulta de 16 do dito mez, Con-
formado com o parecer da Secção do Conselho de
Estado dos Negócios do Império, Ha por bem
Declarar o seguinte:

1.° Pelo que pertence á 1.a these : Que na con-
formidade do Art. 2.° da Lei de 15 de Outu-
bro de 1827, e do Art. 3.° da do 1.° de Outubro
de 1828, tem voto na eleição de Juizes de Paz,
e de Vereadores das Câmaras Municipaes todos os
que podem votar nas eleições primarias; e como,
segundo os Arts. 94 e 92 da Constituição, os Ci-
dadãos processados por crime de responsabilidade
podem votar nas eleições primárias, huma vez que
contra elles não haja sentença condem na toria a
prisão, ou degredo, caso em que, segundo o Art.
8.? § 2*° da Constituição> suspende-se o exercício
doa direitos politicos, he evidente que os mesmos
Cidadãos são legalmente hábeis para votar na
eleição de Juizes de Paz, e de Vereadores das
Câmaras Municipaes; o que já foi reconhecido,
e sanecionado pela Decisão do Governo Imperial,
em Aviso de 31 de Dezembro de 1846, expedido
ao Presidente da; Provincia do Pará.

2.° Quanto a 2^ these : Que não havendo na
Lei Regulamentar das Eleições Artigo algum que
estabeleça, e reconheça nos membros das Mesas
Paroeliiaessuspeição legal para não votarem, fun-
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dada em parentesco, ou cunhadio com os votan-
tcs, ou em qualquer outro motivo, tal suspeição
não deve admittir-se, nem com tal fundamento
invalidarem-se as decisões das Mesas Parochiaes
0 silencio da Lei a tal respeito eqüivale neste caso
a reprovar as snspeiçôes, e assenta manifestamente
no principio de que os assumptos de que podemconhecer as Mesas Parochiaes no exercicio de suas
attribuições legaes, não devem considerar-se de
interesse particular, mas de utilidade publicae geral, caso em que, segundo as regras de Di-
rei to, não tem lugar a suspeição. A isto accresce
que em Aviso de 23 de Abril de 1847, expedido
ao Presidente da Provincia de Sergipe, já o Go-
verno Imperial resolveo que podia ser membro
da mesma Junta de Qualificação hum irmão do
Juiz de Paz, que delia era Presidente. Se, pois,esta circunstancia não pode induzir suspeição, nem
nullidade nas decisões das Juntas de Qualificação,
muito menos pode induzi-las o parentesco, ou
cunhadio entre hum membro das Mesas Parochiaes,
e algum dos votantes.

3.° Quanto finalmente à 3.a these. Que a so-
lução desta these está no Artigo 55 da Lei do 1.°
de Outubro de {828, o qual declara que ás Ca-
maras compete— repartir o Termo em Distríctos,
nomear os seus Officiaes, e dar-lhes títulos, dar
titulos aos Juizes de Paz, e fazer publicar poreditaes os iíome& e ernpregos destes Funccionâ-
rioa.—$ê Esta disposição não foi revogada pela Lei
Regulamentar das Eleições 

'% 
nenhum dos seus Ar-

tigos confere ás Mesas Parochiaes a attribuição
de passar titulos aos Juizes de Paz; antes he certo
que o Artigo A 6, procurando definir estas attribui-
ções, e assignalando como huma dellas a expe-
dição de diplomas aos Eleitores, nada determina
sobre os do Juizes de Paz, deixandoipor este modo
subsistente a legislação anterior, que regula a ma-
teria; do que se segue, como conclusão neces-
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saria, que as Câmaras Municipaes são as cornpe*
tentes para expedirem os títulos aos Juizes de Paz,
e não as Mesas Parochiaes. 0 que tudo commu-
nico aV. Ex. para seu conhecimento, e execução.

Deos Guarde a V. Ex. —Visconde^ de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

''pé-:i^'U- 
:¦¦¦¦'¦

Resolve que o \.° Supplente do Juiz Municipal
da Villa de Benevente. na Provincia do Espi-
rito Santo, não he competente para convocar
o Conselho de Recurso. mas sim o seu imme-
diato.

.-¦'¦¦: ' .v..' j ¦¦¦¦•- : .-*»»•»¦• ¦- . •• -l ¦¦ ¦' * .!.-» ¦' .-¦*/.*:.-M ¦ --cjvii ¦ í . . *• « ,*

1.a Secção. Rio de Janeiro Ministério dos Ne-
gocios do Império em 16 de Novembro de 1848.

Iilm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador, com o Oíficio dessa Presidência,
sob n.° 29, e data de 7 de Junho ultimo, o que lhe
dirigira a Câmara Municipal da Villa de Beneven-
te, pedindo providencias para poder ter lugar e
convocação do respectivo Conselho de Recurso, vis-
to se haver a isso recusado o 1.° Supplente do Juiz
Municipal, por ter já presidido ao do Município de
Itapemirim, onde reside: e o Mesmo Augusto Se-
nhor, Tendo-se, por Sua immediata Resolução de
41 do corrente mez, Conformado com o parecer
da Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, exarado em Consulta de 17 de Julho do
corrente anno, Houve por bem Declarar, que com
acerto resolveo a Presidência, e providenciou no
caso oceorrente, respondendo que o dito Supplen-
te não he o competente para convocar o Conselho,
de que se trata; porque, alem da razão por elle
allegada, he o actual Juiz Municipal, em consequen-
cia da demissão pedida pelo proprietário, e reside
em outro Município: mas sim o Supplente imme-
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diato, á vista do Art. 34 da Lei de 19 de Agosto
de 1846, e na sua falta o que se seguir; devendo
por tanto a mencionada Câmara transmitir-lhe, na
conformidade do Aviso do 1.° de Fevereiro de 1847,
as precisas ordens para aquelle fim. 0 que com-
munico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Mont'a-
lepre. — Sr. Presidente da Provincia do Espirito
Santo.

Approva a deliberação tomada pelo Presidente
da Província de Minas Geraes , de adiar para
o dia 19 do corrente a eleição, começada a 7 de
Setembro ultimo, de Vereadores e Juizes de
Paz da Filia de Uberaba.

1 .a Secção. Rio de Janeiro Ministério dos Ne-
gocios do Império em 16 de Novembro de 1848.

lllm. e Exm. Sr. — Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 26
de Setembro ultimo, com os papeis que o acom-
panhárão, no qual dá conta da deliberação, que
tomara, de adiar pára 19de Novembro a eleição,
já começada no dia 7 do referido mez de Se-
tembro, de Vereadores e Juizes de Paz da Villa
de Uberaba, em conseqüência de ter o Juiz de
Paz, Presidente da Assemblea Parochial, suspendido
a continuação das ditas eleições, por julgal-as
fraudulentas, e viciadas, e considerar-se compe-
tente pelos Artigos 111 e 118 da Lei de 19 de
Agosto de 1846, para conhecer das irregularida-
des dellas. E o Mesmo Augusto Senhor, depois de
ouvida, cm Consulta de 27 do mez findo, a
Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, com cujo parecer Houve por bem Con-
formar-se por Sua immediata Resolução de 11
do corrente, Manda declarar que bem procedeo
V. Ex. em adiar aquella eleição, que tinha sido

8
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interrompida, dando por nullos todos os actos
praticados até então, por haver sido transgredido,
como foi, o Artigo 61 da referida Lei , e não
oíferecer garantia alguma de sua inviolabilidade
a guarda da urna em lugar diverso do que marca
a mesma Lei: devendo-se impor ao sobredito Juiz
de Paz o minimo da multa designada no n.° 4
do § 1.° do Artigo 126 da Lei ja citada, visto
que elle não tinha autoridade para julgar dos
defeitos de semelhantes eleições > e suspender o
seu regular andamento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monfa-
legre. — Sr. Prsidente da Província de Minas
Geraes*

Ao Presidente da Província de Mato Grosso, sol-
vendo as duvidas apresentadas pela Câmara
Municipal da Capital daqueila Província, so-
bre não se haver procedido á eleição de Elei-
tores, e Juizes de Paz na Freguezia de Pedro
Segundo, pelo impedimento do Juiz de Paz
na occasião de presidir d Junta de Qualifi-

.¦Ym ii

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 22 de Novembro dé 1848.

Mim. e Exm. St. Üi Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o GuTçio deV.Ex.de 18 de
Janeiro ultimo, com copia do que lhe dirigira a
Câmara Municipal da Capital dessa Província, no
qual ponderando não se haver procedido á eleição
de Eleitores, e Juizes de Paz na Freguezia de Pedro
Seguèdo, em conseqüência do impedimento do
Juiz de Paz na occasião de presidir a Junta de
Qualificação para funeekmar nós termos do Art.
22 da Lei Regulamentar de Eleições f ai
as seguintes duvlias-> i $0..
gffò Se se deve ultimar a qualificação principiada

presenta
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no anno passado ou proceder a nova, desprezan-
do-se a que não foi concluida.

2.a Quaes as pessoas que devem ser chamadas
para formar a Junta, pois não tendo havido elei-
cões de Juizes de Paz e de Eleitores na dita Fre-
guezia, entende a mesma Câmara Municipal quecessados estão os poderes dos Eleitores, e Sup-
plentes, que eleitos forão na penúltima eleição,
e que estes, não obstante, devem servir para fojjv
inação da Junta, e Mesas Parochiaes, por julgarapplicavel em casos taes a disposição do Art. 112
da citada Lei.

3.a Se a eleição de Juizes de Paz,, e Vereadores
deve ser feita naquella Freguezia, antes do dia 7
de Setembro, marcado para a eleição em todo o
Império, ouse deve ficar a mesma Freguezia sem
Juiz de Paz até que pela eleição geral lhe sejão dados.

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformandotse,
por Sua immediata Resolução de 18 do cprrente ,
com o parecer da Secção do Conselho dEstada
dos Negócios do Império, exarado em Consulta
de 4 dojreferido mez, Manda declarar a V. Ex.:

1.° Que não tendo havido qualificação naquella
Freguezia, nem se podendo presumir, que a hou-
vesse, por senão ter cqmpletadq o processo dos
Arts. 22, 23 e 24 da menciQnada Lei, deve pro-*
ceder-se de nqvo a ellq.. ^.^tvxrs^.^;^:-

2.° Que a duvidq. posta erp 2.° lugar este re-
solvida no § 7r° do Decreto nr° 480 de 24 de Ou-
tuferp de 1846.

&J Fi^lrpente, que erp ça?SQ nen^un^ se
deixar de proceder á eleição, d$ Ji|izes de ....fa^?
eiphora np temipo iq3£q$4q-: pelft.j#i senão tivesse
proceíljdq a ellqi, devinde? a exercício d§. Jqdicfu
trçra de Paz, no c^sp de ser extemporânea aelei-r
ç^p, d^rar ^qmqnte o terppo deterro^nado no Ayt?
11g da mencipíiada^ Lei, ^ V. •

Peos Quarçlç a % Ex. rrr. "Visconde de Pont'ar
]egre, ?rr§rf Presidente da PrQv|n.c,ia de Bfa^o
Grosso.

pode
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dpproua a resolução do Presidente da Provincia
do Ceard, sobre a duvida proposta pelo Juiz de
Paz mais votado da Freguezia da Capital da-
quella Provincia, acerca da sua competência
para presidir á Mesa Parochial, na eleição do
dia 7 de Setembro do corrente anno.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 22 de Novembro de 1848.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.^ GO, de
16 de Setembro ultimo, em que participa ter re-
solvido negativamente a duvida proposta pelo Juiz
de Paz mais votado da Freguezia da Capital dessa
Provincia, sobre a sua competência para presidir
á Mesa Parochial nas eleições do dia 7 daquelle
mez, visto haver elle servido no Posto de Major
da Guarda Nacional dentro do quadriennio da sua
judicatura; apoiando-se V. Ex.^ para assim resol-
ver, nas Decisões do Governo Imperial, commu-
nicadas em Aviso de 9 e 29 de Novembro de
1846, de 21 de Dezembro do mesmo anno, e de
8 de Março de 1847, e até no Art. \\ da Lei
de 18 de Agosto de 1831. E o Mesmo Augusto
Senhor, Conformando-se, por Sua immediata Re-
solução de 15 do corrente mez, com o parecerda Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do
Império, exarado em Consulta de 4 do dito mez;
Houve por bem Declarar, que de todas as decisões
citadas a única apropriada áquella espécie he a
de que falia o Aviso de 9 de Novembro; porqueas demais comprehendem outras espécies, e cada
huma deve ser limitada ao caso especial que foi
por ella determinado, mas nunca applicada na ge-neralidade, que a V. Ex. pareceo applicavel; poisd'ahi seguir-se-ia a inducção necessária, mas inex-
acta, da incompatibilidade absoluta da aceumu-
Iação do Emprego de Juiz de Paz com qualquer
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outro; ficando por tanto approvada a resolução
de V. Ex., visto ser conforme á decisão do citado
Aviso de 9 de Novembro de 1846, e só por este
fundamento. 0 que participo a V. Ex. para sua
intelligencia e governo.

Deos Guarde a V. Ex. —Visconde de Mont'a-
legre. —» Sr. Presidente da Província do Ceará.

Declara ao Presidente da Provincia de São Paulo,
que devem ser impossados os Juizes de Paz
do Districlo de Palma, a quem a Câmara Mu-
nieipal da Vilta de Castro recusara dar posse f
por ter sido a Mesa da Assembléa Parochial
organisada com os Eleitores e Supplentes de

>¦ 1847. b ¦ ¦"¦¦ um

11? Seccão. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
«j

goeios do Império em 22 de Novembro de 1848.

Hlm. e Exm. Sr.— Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador o Oíficio dessa Presiden-
cia de 26 de Julho ultimo, com os papeis que o
acompanharão, relativos á recusa da Câmara Mu-
nieipal da Villa de Castro, em dar posse aos
Juizes de Paz do Districto de Palma, novamente
creado, com o fundamento de ter sido organi—
sada a Mesa da Assembléa Parochial com os Elei-
tores e Supplentes de 1847.

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se,
por Sua immediata Resolução de 15 do corrente,
com o parecer da Secção do Conselho d'Estado dos
Negócios do Império, exarado em Consulta de 8
do dito mez, Manda declarar a V. Ex. que devem
ser impossados os referidos Juizes de Paz; por
quanto, tendo a Câmara dos Senadores decidido
que não provinha nullidade a eleição de hum Se-
nador> que ultimamente teve lugar na Provincia
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de São Pedro, do facto de serem formadas algumas
Mesas Parochiaes com Eleitores da ultima eleição
veio esta decisão fixar a regra para o caso de quese trata, e para todos os que da mesma espécie
possão occorrer no futuro.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Província de S|o Paulo.

Approva a deliberação tomada pelo Presidente
da Província de Piauhy% de mandar proceder
d nova qualificação de votantes na Freguezia
do Puty.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 23 de Novembro de 1848.

lllm. e Exm. Sr.— Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 21
de Agosto ultimo, com os documentos que o acom-
panhâo, expondo os motivos por que mandou pro-ceder a nova qualificação de votantes na Fregue-
zia do Puty: e o Mesmo Augusto Senhor Confor-
mando-se, por Sua immediata Resolução de 18 do
corrente, com o parecer da Secção do Conselho
d'Estado dos Negócios do Império, exarado em Con-
sulta de 11 do dito mez, Houve por bem Appro*
var aquella deliberação de V. Ex., por ser con-?
forme com a doutrina dos Avisos de 25 de Fe*
vereiro e 23 de Abril do anno passado, e de 9
de Maio e 28 de Agosto do corrente, com declara-
ção porem de que a nova qualificação não podiaobstar á eleição de Vereadores e Juizes de Paz,
a qual deveria verificar-se impreterivelmente no
dia 7 de Setembro, convocando-se os Cidadãos qua-lificados no anno antecedente naquellas Parochias,
em que como na de que se trata, não pudesse a
qualificação concluir-rse antes do dia 7 de Setemr
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bro, como determinão os Avisos de 5 de Julho
e o já citado de 28 de Agosto. '

Deos Guarde a V. Ex.-— Visconde de Mont-
Alegre.— Sr. Presidente da Provincia do Piauhy.

Jpprova a decisão dada pelo Presidente de Ser-
gipe, d duvida que na execução da Lei Re-
gulttmentar das Eleições encontrou o Juiz Mw
nicipul Supplente da Villa do Lagarto. • "'

• 1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 27 de Novembro de 1848.

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex., n.°
46, de 31 de Maio ultimo, o que lhe dirigira o
Supplente do Juiz Municipal da Villa do Lagarto,
pedindo esclarecimentos sobre a seguinte duvida
que lhe oceorria na execução da Lei Regulamen-
tar das Eleições. : í

Se, tendo sido installada a Junta Revisórà na-
quelle Município no dia 20 de Fevereiro, por assim
o ter marcado essa Presidência, e a de reclama-
cão, depois de decorrido o intervatlo que marca
a citada Lei, deveria elle ter convocado o Con-
selho de Recurso para a terceira Dominga do mez
de Abril, dia designado pela dita Lei, como es-
tendeo lhe cumpria, ha qualidade de Presidente
do referido Conselho. E o Mesmo Augusto Senhor,
Tendo ouvido a Secção do Conselho d/Estado dos
Negócios do Império, ê Confbrmando-se, por Sua
immediata Resolução de 22 do corrente mez, com
o parecer da dita Secção, exarado em Consulta dé
47 de Julho ultimo, Ha por bem Declarar que V*
Ex. ílecidio eom acerto > respondendo que o Con-
selho de Recurso devera funecionar em prazo mais
afastado do da Junta de Reclamação, segundo o
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espirito da Lei, o qual prazo deixou então de mar-
car; porque, como tivesse de tomar parte no Con-
selho o Eleitor mais votado, que devia ser o da
actual Legislatura, e não era sabido ainda qual o
Juízo da Câmara temporária acerca da legitimi-
dade dos Eleitores da Provincia, segundo o Art.
121 da citada Lei Regulamentar, cumpria aguar-
dar noticias a tal respeito para então se determi-
nar o prazo em que deveria trabalhar o mencio-
nado Conselho. 0 que communico a V. Ex. para
seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Sergipe.

Approva a decisão dada pelo Presidente da Pr o-
vinda do Rio de Janeiro, acerca do numero de
Eleitores que deve dar a Freguezia de S. Se-
bastião de Araruama, na Cidade do Cabo
Frio. ;}<

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 11 de Dezembro de 1848.

Illm. e Exm. Sr.—Tendo merecido a Impe-
rial Approvação a decisão que V. Ex. communica,
em seu Officio, n.° 47, de 7 do corrente, ter dado á
duvida proposta pelo Juiz de Paz mais vqtado da
Freguezia de S. Sebastião de Araruama, da Cida-
de de Cabo Frio, sobre o numero de Eleitores da-
quella Parochia, declarando-lhe que a regra esta-
belecida no principio do Art. 52 da Lei Regula-
mentar de Eleições, que manda dar hum Eleitor por
40 votantes,, he limitada pelo final do mesmo Ar-
tigo, que não permitte, seja qual for a porção de
votantes de huma Freguezia , que o máximo de seus
Eleitores exceda o minimo dos que ella tiver dado
nos annos de 1842 ou 1844, se mão na 5.a parte
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mais, conforme se vê da letra e espirito da citada
Lei, e já foi explicado pelos Avisos de 2 de No-
vcmhro de 1846, 9 de Julho de 1847, e 13 de Abril
ultimo; e que apezar da nova qualificação só pôdea referida Parochia dar mais hum Eleitor, alem dos
seis que teve em 1842: assim o communico aV. Ex.
para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. —Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

•*—•'< II II I III»

Approva a resposta dada pelo Presidente da Pro-
vincia do Rio de Janeiro ao Ojficio do Juiz de
Paz mais votado da Freguezia de JVossa Se-
nhora do Carmo, no Município de Cantagallo,
em que participando a ausência do respectivo
Parocho , pede providencias para preencher a
sua faltam

1." Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 11 de Dezembro de 1848.

Mm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o OíFicio de V. Ex., n.°45, de
6 do corrente, acompanhando, por copia, o quelhe dirigira o Juiz de Paz mais votado da Freguezia
de Nossa Senhora do Monte do Carmo, no Município
de Cantagallo, participando a auseincia do Parocho
da dita Freguezia, e pedindo providencias afim de
ser aquella falta remediada a tempo de se ceie-
brarem os actos religiosos recommendados no Art,
42 da Lei de 19 de Agosto de 1846 no dia 17 deste
mez, por occasião da eleição primaria para o pre-enchimento da vaga de hum Senador; e igualmente
consultando se, no caso de se não realisar aquella
solemnidade, deve proceder-se á referida eleição,
oti ser adiada. E o Mesmo Augusto Senhor Ha porbem Approvar a decisão que 

"V. Ex. dera, declaran-
9

,<-.;•
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do ao sobredito Juiz de Paz, quanto á primeira parte
do seu Oíficio, que no impedimento do Parodio pó-
de ser convidado qualquer Sacerdote para o sub-
stituir nos mencionados Actos; e quanto á segunda,
que acontecendo não haver absolutamente alguém
que os exerça, nem por isso deve deixar-se de fa-
zer a eleição no dia marcado, visto que tal cere-
monia não constitue por sua natureza huma forma-
lidade substancial, cuja falta produza nullidade, e
seja motivo suííiciente para ser adiada huma eleição.
O que tudo communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde deMont'a-
legre — Sr. Presidente da Provicia do Rio de Ja-
neiro.

*

Declara que huma vez perdido, pela mudança de
domicilio, o direito de fazer parte da Mesa Pa-
rochial, não se recupera pela nova residência.

f\ ¦*¦¦-¦ ;" ¦ *•-.? -,#", , •
. -" . • «-.'- *-' x ,'¦•» % '• ¦ ... ki *; ¦ ....

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 13 de Dezembro de 1848.

.,'; 
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Sendo presente a Sua Magestade o Imperador
o Oíficio de 8 do corrente, em que Vm. consulta
se, dada a hypothese figurada no Art. 12 da Lei
Regulamentar das Eleições ,'deverá convidar para
a formação da Mesa Parochial dessa Freguezia ao
5.? votado na eleição de Juizes de Paz, que teu-
do-se mudado para outra Freguezia, voltou a re-
sidir nessa, onde se acha actualmente, sem que
todavia seja votante, porque não está qualificado:
Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe, que
huma vez perdido pela mudança de domicilio, não
se recupera pela nova residência o direito de fa-
zer parte da Mesa, da qual alem disso não pode
ser Membro o indivíduo que nem a votar pode s?r
admittidò, por não estar qualificado; cumpri"f1rt



(69)

por tanto que a dar-se nessa Freguezia ahypothesc
figurada no mencionado Artigo, chame Vm. etti
vez do 5.° ao 6.° votado na eleição de Juizes de Paz,
e se este for também impedido, ao que se lhe se-
guir na ordem da votação. t

Deos Guarde a Vm. Visconde de Mont'ale-
gre. — Sr. Juiz de Paz mais votado da Freguezia
de Paquetá.

ADDITAMENTOS.

Em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Declara que
são e.vcluidos da lista dos votantes os Pe-

destres pagos pela Policia.

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador
o Officio de 4 de Janeiro próximo passado, no
qual Vm. , em conseqüência de ter de ser hum
dos Membros da Junta de Qualificação dos Ci-
dadãos votantes da Freguezia de Paquetá, por
ser o Eleitor mais votado, pede esclarecimentos
sobre a duvida, em que se acha, se, á vista da
Lei Regulamentar das Eleições, que no Art. 18,
n.° 6.° dispõe que sejão excluídos da lista ge-
ral as praças da Força Policial paga, devem o$
Pedestres pagos pela Policia ser incluídos nó men-
cionado n.° 6*°, attento õ seu espirito : Houve
o Mesmo Augusto Senhor por betn Declarar, quèna disposição dá Lei, expressada pelas palavras— As praças de pret..n¦ ¦• da Força Policial p&-
ga — estão cotó pretendidos todos os hómefís
alistados} e assalariados para desempenharem y-6"tf
còadjuvarem as diligencias da Policia :>: que de-
pendão dó uso dé fòfçá , ou tenhao a? denómi-
nação de Pedestres > 00 a de Guardaj dti óütfá
qualquer j pois nelles sé dá: a razão capital pela
qual a mesma Lei exclue os Marinhíeiróè dós Nài-
vios de Guerra, e ás Praças dé prét do Exercitôy



•

(70)

da Armada, e da própria Força Policial paga. 0
que communico a Vm. para seu conhecimento e
governo.

Deos Guarde a Vm. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Manoel
Alves Branco. — Sr. Vigário Francisco José Alves
da Silva.

Em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Declara que
são em geral qualificados como Jilhos-familias ,
os filhos que estão debaixo do pátrio poder;
mas que não podem ser como taes conside-
radas aquelles que se achão emancipados por
qualquer dos modos estabelecidos na Lei.

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o
Officio de 18 de Janeiro próximo passado , em que
Vm. participando a opposição, que fizera João
Coelho da Silva, Membro da Junta Revisora da
Freguezia da Ilha do Governador, a que conti-
nuasse a ser votante hum Cidadão Guarda Nacio-
nal, talvez maior de trinta annos, pelo simples
motivo de dar a sua residência como aggregado
de seu pae, e dever*por isso ser considerado como
filho-familia, pede esclarecimentos a este respeito,
nao obstante não ter a Junta annuido áquella
requisição , pelas razoes mencionadas no citado Offi-
cio : e o Mesmo Augusto Senhor, Ficando de
tudo inteirado, Houve por bem Declarar que tanto
no sentido juridiço, como no vulgar, são em ge-
ral qualificados como filhos-familias, os filhos que
estão debaixo do pátrio poder, e pertencem por
conseqüência ás famílias de seus pães; não podendo
por tanto ser como taes considerados aquelles, que
se achão emancipados por qualquer dos modos
estabelecidos na Lei, posto que residao em com-
panhia de seus paesv O que communico a Vm-
para seu conhecimento e governo.
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Deos Guarde a Vm. Palácio do Rio de Ja-
neiro em o 1.° de Fevereiro de 1848. — Manoel
Alves Branco. — Sr. Juiz de Paz Presidente da
Junta Revisora da Freguezia da Ilha do Gover-
nador.

i,

Em 11 de Abril de 1848. —i Approva a decisão
dada pelo Presidente da Provincia de Minas
Geraes ao Juiz de Paz do Districlo das sintas,
a respeito dos moradores do dito Districlo, que
deve/n ser qualificados volantes na Freguezia do
Ouro-Fino da referida Província.

• 
¦¦ * 

'

lllm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador, com o Oíficio de V. Ex, sob
N.° 26, e data de 41 de Março próximo findo, o
que lhe dirigira o Juiz de Paz do Districlo das
Antas, participando o seguinte: ,

1.° Que o Juiz de Paz da Freguezia do Soccorro
da Provincia de S. Paulo, situada junto ao Rio do
Peixe nas divisas dessa com aquella Provincia , lhe
requisitara a remessa da lista dos Cidadãos do mes-
mo Districlo , que estivessem nas circunstancias de
votar nas eleições; por entender que sendo estas
feitas por Parochias lhe assistia o direito de os
alistar naquella a que forão incorporados.

2.° Que os moradores do referido Districto
pertencerão sempre á Freguezia do Ouro-Fino, da
qual forão desmembrados por huma Commissão
nomeada pelo fallecido Bispo Deocesano de S. PauT
lo, e annexados á mencionada Freguezia do Soccoiv
ro, assignando-se-lhe divisas, que apenas distão
duas legoas da povoação da sobredita Freguezia do
Ouro-Fino, sem accordo do respectivo Parpçho,
nem conhecimento do Governo dessa Provincia,
nas quaes divisas se comprehendem não poucas
legoas de comprimento e largura, e grande nume-
to de habitantes desta ultima Freguepa.
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3.° Que os referidos moradores reclamarão
desde logo contra aquella deliberação da Autori-
dade Ecclesiastica, continuando a prestar obedien-
cia á Parochia do Ouro-Fino, onde tem servido
os cargos de Juiz de Paz e de Eleitor, e agora
reclamarão de novo perante o Juiz de Paz da mes-
ma Parochia.

4é° Finalmente , que elle Juiz de Paz do Dis-
tricto das Antas recusara ceder á exigência do da
Freguezia doSoccorro antes de consultar a V. Ex.,
6e determinando a Lei de 19 de Agosto de 1846,
explicada pelo Decreto N.° 480 de 24 de Outu-
bro do dito anno, que as eleições sejão feitas por
Parochias, deve esta base ser applicavel ao caso
em questão, no qual se trata de habitantes de diver-
pas Províncias.

t O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem De-
clarar queV. Ex. resolveo aeertadarnente, respon-
dendo ao mencionado Juiz de Paz do Districto das
Antas que, não competindo á Autoridade Eccle-
siastica desmembrar os habitantes de huma Parochia
para os encorporar a outra, mas sim ao Poder
Legislativo Geral j antes da promulgação da Lei
jõV 12 de Agosto de 1834, e depois d'ellá ás Assem-
hléas Legislativas Provinciaes, não pódé ter vigor
algum o áçto praticado pela indicada Commissão
jiomeada pelo fallecido Bispo Deocesano de São
Paulo v em quanto esse acto não for approvado peloPoder competente; e cOmo da declaração omcial
do dito Juiz de Paz se vê que os moradores do Dis-
tricto das Antas éontinúárão a fazer parte da Frè*
guézia dó Òüro-Finó, è a servir nella os cargos
de Juiz de Paz, e de Eleitor, e na Secretaria da
Presidência não consta que os moradores desse Dis-
tricto fossem desmembrados dáquèlla Freguezia y
he incontestável que elíes devêm ser abi quãlifi-cados _, e que o mesmd Juiz de Paz procedeO regu-
larmentc quando fêcusóu etiviàr a lista dos Gida-<
dãos do Districto, qüe estão nas éiíéunstahciâs de



( W )
votar; porque ainda quando legal fosse o acto da
Autoridade Ecclesiastica do Bispado de São Paulo,
occorria a duvida bem fundada— se os Cidadãos de
huma Província, embora pertencentes a outro Bis-*
pado, podem concorrer para a nomeação de Elei-
tores, que devem eleger os Representantes da Na-
ção por outra Província— e tendo sido consultado
o Governo Imperial a este respeito, devia o Juiz de
Paz da Freguezia do Soccorro esperar a sua decisão,
e conservarem-se as cousas no mesmo estado, em
que se achavão, e pelo modo por que se procedeo
nas duas eleições, que já tiverão lugar nessa Pro-
vincia em o 1.° de Agosto, e a 7 de Novembro do
anno passado, depois da promulgação da citada Lei
de 19 de Agosto de 1846. 0 que communico a V.
Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 11 de Abril de 1848. — Visconde de Ma-
cahé.— Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

Em 28 de Junho de 1848. — Jpprova o procedi-
mento do Presidente da Província de Minas Ge-
raesj acerca da duvida proposta pela Câmara
Municipal da Villa de tyiontes-Claros de For-
migasj sobre a nova reunião das Juntas de Quor-
lificação do dito MuniçipiQ , por não competia

m ás mesmçis Çamqras a designação de dias para
reunião das mencionadas Juntas. I

Illmv e Exm, Sr. —Foi presente a Sua Magesr*
tade o Imperador o Qfficio de V. Ex. do 1.°, de?
Março ultimo, sob n.° 21 , com a copia do que
lhe dirigira a Gamara Municipal da Villa de Montes^
Claros de Formigas, sobre os motivos que tete para
marcar a nova reunião das Juntas de Qualificação
do dito Município emp dia 13 de Fevereiros eo^
Mesmo Augusto Senhor, á vista das razões por V. Ex.

..» . X;";**¦:* 
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expostas naqueTIe OÍTicio, Manda não só Approvar
o procedimento de V. Ex. em suspender qualquer
decisão que, na forma do A viso de 13 de Dezembro
do anno passado, lhe cumpria dar, por não com*
petir ás Câmaras Municipaes a designação de dias
para reunião das mencionadas Juntas, quando ella
se não verifique nos prazos marcados na Lei; mas
também declarar-lhe , que em oceasião opportuna
o Poder competente, quando tomar conhecimento
da sobredita qualificação, resolverá como entender
conveniente.

Deos Guarde a V. Ex. — Palácio do Rio de
Janeiro em 28 de Junho de 1848.— José Pedro
Dias de Carvalho.-^-Sr. Presidente da Provincia de
Minas Geraes.

Solvendo duvidas. que na execução da Lei RègW*
lamentar das Eleições oceorrêrão na Pro*-

vincia do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 28 de Agosto de 1848*

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. n.° 24,
com data de 16 do corrente, contendo as deci-
soes dadas por V. Ex. ás seguintes duvidas oceor-
ridas na execução da Lei Regulamentar das Elei-
ções. - £ f^Mm ^rnmmm^^ \ Mmm

1.a Pôde o Eleitor pronunciado a livramento
em crime de responsabilidade, e cuja pronunciafoi competentemente sustentada, votar. ser vo-
tado r e funecionar como Eleitor no dia 7 de
Setembro futuro?

2.a Pôde o Eleitor, que foi absolvido peloJuiz de Direito, funecionar como tal em o dito
dia 7, mesmo durante a pendência do recurso,
que se interpoz para o Tribunal competente, da
sentença de absolvição?
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3.a Pode o Eleitor Supplente que, perdendo as
qualidades para ser votante c votado, foi elimi-
nado no Conselho de Qualificação, donde deixou
de recorrer, ser chamado para Membro compo-
nente das turmas?

4.a Pode o Cidadão, que foi qualificado em
huma Freguezia, e nella fez parte da Junta Qua-
lificadora, ser qualificado em outra no mesmo
anno, no acto de proceder-se á revisão da qua-
lificação?

5.a Podem os Cidadãos, que forem attendidos
pela Junta , votar nas eleições de 7 de Setembro ,
ainda que não fossem convocados, porque ao
tempo da convocação não se achavao ainda qua-
li ficados?

6.a Finalmente, não se tendo concluido ainda
o processo da qualificação, nem tão pouco po-
dendo concluir-se antes de 7 de Setembro, de
modo que fiquem livres , e satisfeitos os prazos
marcados na Lei para o andamento, e conclusão
dos trabalhos preparatórios, devem ser estes en-
curtados, ou transferido o dia que a Lei marcou
para a eleição dos Vereadores, e Juizes de Paz?

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido
a Secçao do Conselho d'Estado dos Negocio do
Império, Houve por bem Declarar o seguinte;

> 1 .• Que mereceo a Imperial Approvação a
decisão negativa dada por V. Ex. á 1.a duvida;
por quanto o Eleitor pronunciado á livramento
em crime de responsabilidade não está inhabili-
taclo nem de direito, nem de facto, visto que
não se acha preso, para funecionar como tal
no dia 7 de Setembro; sendo certo que o Art. 94
n.° 3.° da Constituição limita-se a declarar que
não podem ser nomeados Eleitores os criminosos
pronunciados em querela, ou devassa; mas ne-
nhuma disposição existe na Constituição donde
possa inferir-se que as funeçoes do Eleitor no-
meado legalmente devem ficar suspensas em virtude

10
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de pronuncia em querela, ou devassa; antes peío
contrario parece claro, á vista do Art. 8.° n.os 1.°
e 2.°, que o exercício dos direitos do Eleitor,
que são direitos políticos, não pôde ficar suspenso
senão por incapacidade physica, ou moral, e
por sentença condemnatoria á prisão , ou degre-
do, em quanto durarem os seus eífeitos.

2.° Que V. Ex. procedeo com acerto decidindo
afirmativamente a 2.a duvida; huma vez que a
sentença de absolvição seja da natureza daquellas,
que em direito são logo postas em execução, por
quanto, posto que o condemnado em processo cri-
minai não possa ser Eleitor, em semelhante caso
não se acha o da hypothese figurada naquella du-
vida, embora a sentença que o absolveo, não pas-
sasse ainda em julgado, visto que começa a pro-
duzir immediatainente todos os seus eífeitos, res-
tituindo o Cidadão á liberdade, e ao exercicio de
seus ^direitos políticos.

ç 3.° Que não mereceo também a Imperial Ap-
provação a decisão negativa que V. Ex. deo á 3.a
duvida; por quanto o Eleitor Supplente que, per-
dendo as qualidades para ser votante e votado,
foi eliminado no Conselho de Qualificação, donde
deixou de recorrer, pode ser chamado para Mem-
bro componente das turmas; visto que huma tal
decisão não pôde ter effeito retroactivo para privar
o Cidadão de direitos, que lhe forão legalmente
conferidos quando elle estava habilitado para re-
cebe-los; nem annullar o effeito dos votos, que
lhe forão dados pelos seus cômparoehianos; não
podendo admittir-se que seja outro o resultado da
eliminação senão a incapacidade de votar e ser
votado de futuro.

4.° Que mereceo igualmente a Imperial Appro-
vaçao a decisão aífirmativa que V. Ex. deo á 4^
duvida, devendo porem subentender-se que o Ci-
dadão qúe foi qualificado em huma Freguezia, e
nella fez parte da Junta Qualificadora deve, para

^^¦:^^'^';;'^-:-.v^^
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ser qualificado em outra no mesmo anno no acto
de proceder-se á revisão da qualificação, ternella
hum mez de residência pelo menos antes do dia
da formação da Junta, como determina o Art. 17
da Lei de 19 de Agosto de 1846; cumprindo ou-
trosim que esta nova qualificação seja participada
ao Presidente da Junta de Qualificação da Fregue-
zia de que se tiver mudado esse Cidadão, a fim
de proceder-se ahi á sua eliminação da respectiva
lista.

5.° Que bem resolveo V. Ex. a5.a duvida, respon-
dendo que os Cidadãos nas circunstancias nella men-
cionados podem votar nas eleições de 7 de Setem-
bro, se comparecerem a dar seus votos; visto que,
determinando a Lei Regulamentar das Eleições no
Art. 97 que podem votar para Vereadores e Juizes
de. Paz todos os Cidadãos comprehendidos na qua-
lifieação geral da Parochia, e tendo sido decidido
pelo Aviso de 5 de Julho deste anno que a pro-
xima eleição de Vereadores e Juizes de Paz se fi-
zesse pelos votantes qualificados pela Junta de
Revisão reunida este anno em todas aquellas Pa-
rochias, onde este acto se pudesse ultimar antes
do dia 7 de Setembro, a convocação dos votantes
deve ser regulada por esta lista, e não pela do
anno antecedente, podendo entretanto a falta de
comparecimento dos votantes, pelo motivo de não
terem sido previamente convocados, servir para
allivia-los da multa, como hum legitimo impedi-
mento. ^^^^0^k^á00-à^ú} &i$t r-- \ . r

6.° Finalmente, que igualmente bem decioio
V. Ex. a 6a do vida, declarando que não po-
dendo ser diminuídos os prazos, que a Lei mar-
cou para o andamento, e conclusão dos trabalhos
preparatórios da eleição; e cumprindo pelo con-
trario que fiquem completamente livres e satis-
feitos, por ser de summa importância que a qua-
lifieação seja feita no espaço de tempo, que a
mesma Lei julgou necessário para sua exactidão,

?•'¦')¦:'',.¦'¦'¦¦'¦.' ¦'•'. v." ¦¦'':'¦ ¦¦'.''-'. ¦¦"' " " • 
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se proseguisse nella, guardados os sobreditos pia-zos; e que, entretanto, se procedesse á eleição
de Vereadores e Juizes de Paz impreterivelmente
no dia 7 de Setembro próximo futuro, recor-
rendo-se á qualificação do anno antecedente, con-
forme foi ordenado em Aviso de 5 de Julho, jácitado, e que foi dirigido á Presidência da Pro-
vincia de S. Paulo.

O que tudo communico a V. Ex. para seu
conhecimento, governo, e execução.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia do Rio
de Janeiro.

V-íi- Ü
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Approva a decisão que o Presidente da Provincia
do Rio de Janeiro deo ás duvidas propostas pelo
Juiz de Paz da Freguezia da Filia de S. João
da Barra d Lei Regulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 8 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presShte a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 2 do
corrente, e copias que o acompanharão, do qual
consta que pedindo o Juiz de Paz da Freguezia da
Villa de S. João da Barra a essa Presidência o es-
clarecesse primeiramente, se os Eleitores que tem
de proceder a 17 do corrente á eleição de hum
Senador, devem reunir-se no dia antecedente ,
a fim de organizar-se a respectiva Mesa • e em se-
blindo lugar, se o Juiz de Paz competente para pre-
sidir á dita Mesa he o do quadriennio actual, ou
o do seguinte, resolvera V. Ex. responder-lhe.

1.° Que sendo applicaveis á reunião dos Eleito-
res para a eleição de Senadores, pelo Artigo 84
as disposições contidas no Capitulo 3.° da Lei de
19 de Agosto de 1846 a respeito da sua installação,
ceremonia religiosa, e mais actos preparatórios>
devem ser preenchidas no dia 17 do corrente todas
as formalidades exigidas pelos Artigos 69 e 70 da
referida Lei.

2.° Que pertence ao Juiz de Paz do novo qüa-
driennio, e em sua falta ou impedimento ão seu
immediato em votos, a presidência interina do Gol-
legio Eleitoral, visto que os Juizes de Paz anterio-
res terminarão o exercício de suas funcções no
dia 6 do corrente; e a Lei citada só lhes per-
rnitte no Artigo 110 expressa e taxativamente a
presidência das Juntas de Qualificação para as
quaes tiverem feito a convocação dos Eleitores e
Supplentes, e nenhum outro acto mais.

E Tendo o Mesmo Augusto Senhor Approvado

. 
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ambas as referidas decisões dadas por V. Ex.:
assim o communico a V. Ex. para seu conheci-
mento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Moni'
Alegre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Solve diversas ^duvidas sobre a execução da Lei
Regulamentar das Eleições, propostas pelosJuizes de Paz Presidentes das Mesas Parochiaes
das Freguezias do Pilar , de Nossa Senhora da
Conceição da Praia, e de SanfAnnu, na

Provincia da Bahia.

- 1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 8 de Janeiro de 1849.

Illm. eExm. Sr. —Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador os Officios de V. Ex., de n.os
27 a 29, de 31 de Outubro de 1847, versando
sobre as seguintes duvidas oceorridas por oceasião
da execução da Lei Regulamentar das Eleições.

1.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente daí Mesa
Parochial da Freguezia do Pilar, consultando se
o cidadão mudado de huma Parochia, depois de
nella qualificado, pode na mesma ser votado paraEleitor, ou se o deve ser na em que tiver esta-
belecido a sua nova residências O a

2.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz: se hum
cidadão reconhecidamente morador em huma Pa-
rochia, ha annos, pode ser votado para Eleitor
em outra Parochia, onde simuladamente se deo
á qualificação, mas na qual não tem residência
constante ou temporária. ; i;^,

3.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa
Parochial da Freguezia de Nossa Senhora da Con-
ceiçào da Praia: se podem votar nesta Freguezia
os cidadãos *que, sendo nella qualificados, mu-
dárão-se posteriormente para outra Freguezia.
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4." Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesai
Parochial da Freguezia de Sanl'Anna: se podem
votar e ser votados nesta Parochia para Eleitores
hum Eleitor e hum Supplente da Legislatura an-
terior, que deixarão de ser nella qualificados port _á — _..._ "^ntem

te he
delia

se ausentou com licença.
5.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz: se os men-

cionados Eleitor e Supplente forão devidamente
convocados para a organisação da Mesa Parochial
de 7 de Novembro de 1847, e se podem nella
funecionar.

6.a Duvida. Do sobredito Juiz de Paz Presidente
da Mesa Parochial da Freguezia de Nossa Senhora
da Conceição da Praia: se devem ser convocados
para a formação da Mesa Parochial dous Supplen-
tes de Eleitores da mesma Freguezia, que, depois
de nella qualificados, mudárão-se para outraFre-
guezia, onde residem ao tempo da organisação
da dita Mesa. $ c

EJnteirado o Mesmo Augusto Senhor das so-
luções dadas por V. Ex. ás referidas duvidas,
Manda Declarar: „' .¦'

l.a e 3.a Duvidas. Que bem resolvidas forao por
V, Ex. a 4 À e 3.a duvidas, declarando que, sendo
a qualificação a base da eleição, (como se reco-
nhece no § 2.° do Decreto n.° 480 de 24 de Ou-
tubro de 4846) devem os cidadãos de que tratão
estas duvidas votar e ser votados somente na Pa-
rochia em que forão qualificados, como se con-
elue das disposições dos Arts. |Íf 50 e 53 da Lei
Regulamentar das Eleições.

2.a Duvida. Que o cidadão de que trata esta
duvida, não estando no caso dos antecedentes,
pois que lhe falta a residência exigida pelo § 2.*
do Art. 47 da citada Lei, não pode, como deci-
dio V. Ex., ser votado para Eleitor, e -sim so-

-#
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mente devem ser recebidos os votos que sobre ellerecahircm, e ser-lhe expedido o competente di-
plorna em conformidade e nos termos do Art. 5G
da mesma Lei, declarado pelos Avisos 2.° de 15
de Abril de 1847, e 0 de Setembro de 1848 § 3.°

&¦ Duvida. Que bem decidio V.Ex. que os ei-dadãos mencionados nesta duvida não podem votar
nem ser votados na Parochia onde não forão qua-lificados, em virtude do principio invocado nas
duvidas 1.a e 3.a, embora fosse o Eleitor de que se
trata excluído indevidamente da qualificação, pornão haver mudado a sua residência, e somente
se ter ausentado temporariamente da Parochia,
como parece se deve concluir da exposição quefaz aquelle Juiz de Paz, visto não se ter elle apro-
veitado dos recursos que lhe concedia a Lei con-
tra essa exclusão.

5.a Duvida. Que lambem he conforme á Lei eDecisões Imperiaes, a solução que V. Ex. deo aesta duvida , declarando que o Eleitor e Supplente
de que ella trata não devião ser convocados paraa organisação da Mesa Parochial, e nem por tanto
podem delia fazer parte.6.a Duvida. Que finalmente nao foi bem resol-vida a 6.a duvida, pois que segundo osArts. 5.°e41 da mencionada Lei Regulamentar das Eleições,sobre os quaes forão dadas as terminantes decisõesconstantes dos Avisos 3.° do 1.° de Outubro de
18.47 § 2.°, e de 40 de Agosto de 1848, não po-dem ser convocados para a formação da Mesa Pa-
rochial os Supplentes de Eleitores de que se trata,não se podendo fazer distineção do caso da previaqualificação, por isso que não a fazem os citadosArtigos.

O que communico a V. Ex. para sua intel-hgencia e governo. ..
Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-

legre. — Sr. Presidente, da Província da Bahia.
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Approva as dicisoes dadas pelos Presidentes das
Províncias da Bahia, Pernambuco , e Minas
Geraes, sobre as duvidas dos Juizes de Paz
Presidentes das Juntas de Qualificação das
Freguezias de Inhambupe, Santo Amaro de
Ipitanga, Bizerros, e Arripiados, por occa-
sião da execução da Lei Regulamentar das
Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 9 de Janeiro de 1849.

¦.

Illm. e Exm. Sr.— Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador, com os Oíficios dos Pre-
sidentes das Províncias da Bahia, Pernambuco,
e Minas Geraes, as seguintes duvidas suscitadas
pelos Juizes de Paz de varias Parochias, por oc-
casião da execução da Lei Regulamentar das Elei-
ções.

1 .a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Freguezia de Inhambupe, Provin-
cia da Bahia, perguntando se Lino Reginaldo Al-
vim, mudando-se com sua família para a Cidade de
Olinda, onde está matriculado no Curso Juridico ,
depois de haver sido qualificado naquella Fre-
guezia, pôde nella ser votado para Eleitor, e se
deverão ser apurados os votos que nelle recahi-
rem, huma vez que elle assista ás eleições por
occasião de ir passar as ferias na mesma Fre-
guezia.

2.a Duvida. 0 Juiz de Paz Presidente da Jun-
ta de Qualificação da Parochia dos Arripiados,
Provincia de Minas, expondo que, havendo três
indivíduos reclamado para serem inscriptos na
lista dos votantes desta Parochia, exigindo de
mais hum delles a inseripção de outros indivíduos
em numero de 157* todos pertencentes ao novo
Districto de Santo Antônio do Carangolla, Fre-
guezia de São Paulo de Muriehé, por onde forão

11
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qualificados como devião, a referida Junta inad-
vertidamente incluirá a todos naquella lista;
consulta se devem taes iudividuos ser julgados
nullamente qualificados votantes na Parochia dos
Arripiados, e se a Mesa Parochial delia deve re-
cusar acceitar os seus votos, quando ahi compa-
reção , e instem para serem considerados votantes.

3.a Duvida. Do Juiz de Paz da Freguezia de
Santo Amaro do Ipitanga, Provincia da Bahia,
consultando se o Eleitor que se mudou para outra
Freguezia, deve ser convocado para compor a
Junta Qualificadora daquella Freguezia em que
foi eleito.

4.a Do mesmo Juiz, de Paz, se, em vista da
2.a parte do Artigo 17 da Lei Regulamentar das
Eleições, he permittido a qulquer cidadão mo-
rar em huma Freguezia , e dar-se a rol em outra,
para nesta ser qualificado.

5.a 0 Juiz de Paz Presidente da Junta de Qua-
lificação da Freguezia de Bizerros, Provincia de
Pernambuco, pergunta se hum Eleitor que fez
parte da Junta de Qualificação, e que foi igual-
mente qualificado na dita Freguezia, mas que pos-
teriormente se mudou para outra fora da Cornar-
ca, deve ou não ser convocado para a formação
da Mesa Parochial da Freguezia a que havia per-
tencido, e onde foi qualificado.

6.a Do mesmo, se o mesmo indivíduo acima
pode votar e ser votado na Freguezia de que se
mudou, e onde foi qualificado.

E o Mesmo Augusto Senhor Tendo presentes as
decisões dadas pelos referidos Presidentes a estas
duvidas, Manda Declarar:

.l.a e 6.a Duvidas. Que acertada foi a decisão do
Presidente da Bahia para que fossem recebidos e
apurados os votos que obtivesse o cidadão, de que
se trata, em conformidade, e nos termos do Artigo
56 da Lei Regulamentar das Eleições , como já foi
declarado nos Avisos 2.° de 15 de Abril de 1847,
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e 9 de Setembro de 1848 § 3,", pois que somente
ao Collegio Eleitoral compete decidir as duvidas que
occorrerem sobre a idoneidade dos votados, segundo
o citado Artigo 50, e o Artigo 71 da mesma Lei*
E que a 1 .a parte da 1 .a duvida, que nao foi resolvi-
da por aquelle Presidente, deve ser decidida da
mesma maneira por que o foi pelo Presidente de
Pernambuco a 6.a duvida, isto he, que os cidadãos
qualificados em huma Parochia, devem nella votar
e ser votados, embora ao tempo da eleição estejão
mudados para outra Parochia, pois que a qualifica-
çao he a base da eleição, segundo foi declarado em
Aviso datado de hontem expedido ao Presidente da
Bahia.

2.a Duvida. Que acertadamente foi declarado
pelo Presidente da Provincia de Minas, que os in-
dividuos de que trata esta duvida não deverão ter
sido qualificados na Parochia dos Arripiados, mas
que huma vez que forão, devera-se ter usado con-
tra essa indevida qualificação dos recursos que con-
cede a Lei, explicada pelo Decreta n.*500 de 16 de
Fevereiro de 1847, Artigos 8 e 9; e que devendo ca-
da cidadão votar na Parochia a que pertence, como
determina a Lei, e o declara o Decreto n.° 480 de 24
de Outubro de 1846 § 2.°, importaria em nullidade
a intervenção daquelles indivíduos na eleição da
Parochia dos Arripiados. Cumpre porem, em solu-
ção ao ponto principal da duvida, acerescentar;
que nada tem que entender a Mesa Parochial com
essa qualificação, e votos desses indivíduos, pois que
aquella só pôde ser remediada, huma vez que o
não foi por meio dos reeursps competentes, pela
Junta de Qualificação do anno seguinte; e quanto a
estes o seu conhecimento pertence ao poder compe-
tente, e nao ádita Mesa, a quem na conformidade
do Artigo 50 da referida Lei de Eleição, e Decisões
Imperiaes, nada mais cumpre do que receber e
apurar os votos dos indivíduos qualificados.

3.a Duvida. Que bem resolveo o Presidente da
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Bahia a 3." duvida negativamente, era vista do
disposto no Aviso de 24 de Novembro de 1846, e
das demais decisões citadas no precitado Aviso
datado de hontem.

4.a Duvida. Que da mesma fôrma foi bem rosol-
vida pelo mesmo Presidente esta duvida, que admi-
ra tivesse lugar, em vista da clara e terminante
disposição da 2.a parte do Artigo 17 da Lei de
Eleições citada pelo mesmo Juiz de Paz.

5.a Que finalmente foi bem decidido pelo
Presidente de Pernambuco, que o indivíduo, de
que trata esta duvida, não deve ser convocado
para a organisação da Mesa Parochial da Freguezia
de Bizerros, de que se mudou, pois que não só
são applicaveis ás Mesas Parochiaes as decisões
que ficão mencionadas na 3a duvida, como por-
que está esta espécie decidida pelo Aviso 3.° de
20 de Fevereiro de 1847 § 2.°, e pelo de 10 de
Agosto de 1848, de conformidade com aquellas
decisões, e dos Artigos 41 e 94 da Lei Regula-
mentar das Eleições, que se referem ao Artigo 5.°
da mesma.

Deos Guarde a V. Ex. Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Província da Bahia.

Apprava a decisão que o Presidente da Pro-
vinda da Bahia deo á duvida proposta pela
Câmara Municipal de Canavieiras, de não de-
verem sei* rncluidos estrangeiros na lista dos
votantes, pelo simples fado de se acharem estes
qualificados na Guarda JSacionai.

í.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 9 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.-— Sua Magestade o Impera-
dor, a quem foi- presente o Officio dessa Presiden-
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cia de 19 de Fevereiro do anno passado, acompa-
nhando a decisão sobre a duvida proposta pela Ca-
mara Municipal de Canavieiras, a saber: se os es-
trangeiros, pelo simples faclo de estarem qualifica-
dos na Guarda Nacional, devem ser incluídos na
lista dos votantes: Ha por bem approvar a mesma
decisão concebida nos seguintes termos: que em
vista do Art. 5.° do Regulamento n.° 500 de 16
de Fevereiro de 1847, a posse dos direitos de ei-
dadão Brasileiro constituída pelo seu exercicio, e
pelo de quaesquer cargos públicos, nao obstante
ser sufficiente para fazer incluir o que está no gozo
delles na lista dos votantes, nenhuma outra força
tem mais do que a de huma presumpção, con-
tra a qual se pode oppor prova que a nullifique;
e que por tanto, huma vez que provado seja que
taes individuos são estrangeiros, cumpre que a
Mesa respectiva os não qualifique.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento. f

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
lefrre.—- Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

Declara que os Membros das Juntas de Qualiji-
cação, Conselhos Münicipaes de Recurso, e
Mesas Parochiaes, quando sorteados Jurados,
sirvão de preferencia naquellas Estações? parti-
cipando ao Presidente do Tribunal do Jury o
seu legitimo impedimento. #

f.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 9 de Janeiro de 1849.

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 21
de Fevereiro do anno passado, cobrindo o que
V. Ex. expedio ao Presidente da Junta de Quali-
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íicação da Capital dessa Provincia , dechirando-lhe
em solução á duvida pelo mesmo proposta acerca
da Lei Regulamentar das Eleições, que tendo a
mesma Lei marcado o modo pelo qual podem ser
substituídos os Membros das Juntas Qualificado-
ras, &c, nenhum inconveniente ha para que os
daquella Junta compareção no Tribunal dos Jura-
dos como Juizes de Facto para elle sorteados.

E não merecendo a Imperial Approvação esta
decisão de V. Ex., Manda o Mesmo Augusto Se-
nhor Declarar-lhe que, posto seja verdadeiro o
principio em que ella se baseou, da difíiculdade
de se reunir geralmente o Conselho de Jurados
por falta de Membros, o que occasiona a demo-
ra no julgamento dos réos, os quaes, assim como
a sociedade interessão em que seja logo decidida
a sua sorte, com tudo, em vista da preferencia
que a Lei dá ao serviço das eleições \ mesmo so-
bre a Administração da Justiça , como se colhe
dos Arts. 28 e 38 da citada Lei Regulamentar das
Eleições, e de vários Avisos; e não sendo tão immi-
nente, nem irremediável o inconveniente previsto
por V. Ex., pois que na maior parte dos casos
pôde ser removido pelos meios que a Lei tem es-
tabelecido para preencher o numero de Jurados;
he mais conforme ao espirito da mencionada Lei
Regulamentar, que, nos termos do Aviso de 17
de Junho de 1847, o Presidente e mais Membros
das Juntas de Qualificação, bem como dos Conse-
lhos Municipaes de Recurso, e Mesas Parochiaes,
quando aconteça terem de comparecer naquelle Tri-
bunal como Jurados, ao mesmo tempo que hajão de
funccionar como Membros destas Estações, sirvão
de preferencia nestas, participando ao Presidente
do dito Tribunal o seu impedimento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande
do Norte.
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Declara que, na falta do Escrivão do Juiz de
Paz ou do SubdekgadOj pôde ser chamado
algum dos dons cidadãos já juramentados , sem
que seja necessário novo juramento , ou nomear
e juramerttar outro.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 9 de Janeiro de 1849.

...

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-*
tade o Imperador o Oííicio de V. Ex. de 13 de
Janeiro do anno passado, ao qual acompanhou
copia do que V. Ex. expedio ao Vigário da Fre-*
guezia de Salinas, declarando-lhe: 1.°, que para
servir na falta de Escrivão do Juiz de Paz ou do
Subdelegado por occasião da próxima futura reu*
nião da Junta de Qualificação daqueila Parochia,
poderá o Juiz de Paz Presidente da mesma Jun-
ta, em virtude do Artigo 30 da Lei Regulamentar
das Eleições, chamar algum dos dous cidadãos
que já se achão nomeados e juramentados, sem
que seja necessário novo juramento, ou nomear
e juramentar outro se o julgar conveniente: 2.°,
que se aquelle que he pratico da barra for ao
meswio tempo chamado para conduzir alguma
embarcação, deverá prestar-se a este serviço com
preferencia, por não ser tão fácil a sua sdbsti-
tuícão "ao mesmo serviço.

E Havendo o Mesmo Augusto Senhor Âppro^
Tado esta decisão: assim o communico a V. Ex;
para sua intelligencia.

Deos Guarde! a V. Ex. —Visconde de MonVa-
leçre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará, m

í.i
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Solve duvidas propostas pelo Presidente da Pro-
vincia da Bahia, acerca da Lei Regu-

lamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 11 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.—Foi ouvida a Secção do
Império do Conselho d'Estado acerca das seguin-
tes duvidas propostas por V. Ex. sobre a Lei Re-
gulamentar das Eleições de 19 de Agosto de 1846.

1.a Duvida. Se naquellas Freguezias, em que
não se procedeo ás eleições de Juizes de Paz e
Vereadores na epocha legal, na qual tiverão ellas
lugar em as demais do Município, deve-se ella
realisar em outro dia que haja de ser designado.

2.a Duvida. Se determinado que não deva ter
lugar a eleição, he esta deliberação extensiva ao
caso de que as Freguezias, que não intervier ao
na anteriormente verificada, constituão a maioria
do Município.

3.a Duvida. Se, decidido negativamente o ante-
cedente quesito, qual o procedimento a seguir-se:
se o deixar válida a eleição da minoria, ou man-
dar verificar a eleição em todo o Município, ainda
mesmo nas Freguezias em que já fora levada a
eífeito. ¦: ; •(:.:. ;->r . '

E Havendo Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de 16 de Dezembro do
anno próximo passado, Se conformado com o pa-
recer da referida Secção , exarado em Consulta de
11 de Novembro do mesmo anno: Ha por bem
Declarar: 'Ê-kMâMM^^M

1 .a Duvida. Que cumpre proceder-se ás eleições
para Vereadores e Juizes de Paz nas Freguezias do
Município em que ellas se não effeituárão, de-
signando-se para ellas o mesmo dia em cada Mu-
nicipio, huma vez que se verifique o impedimento
do Artigo 60 da Lei. Se pois não tiver occorrido
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impedimento para se nao fazerem as eleições no
dia marcado na Lei, não poderão efieituar-se,
salvo quando a Freguezia ou Freguezias em que taí
(alta se der, constituírem a maioria do Município.

2.a Duvida. Está resolvida com a decisão da
antecedente.

3." Duvida. Que subsistem as eleições de Ve-
readores e Juizes de Paz feitas na epocha, e com
as formalidades legaes, embora se proceda ás mes-
mas nas outras Freguezias do Município em queellas se não cfFeituárão, pois que não he ra-
zoavel que, o que he feito segundo as disposições
da Lei, se declare nullo, mormente por actos de
terceiro, que não podem ser imputados á quemdesempenhou o seu dever. He porem indispensável
que se verifiquem as eleições para Juizes de Paz em
todos os Districtos, em que não ti verão lugar na
epocha marcada, ainda que pertenção ás Fregue-
zias, a que, como fica dito, não cabe eleger seus
Vereadores por não o haverem feito no dia pro-
prio, sem que occorresse impedimento.

Podendo acontecer quej até que se eífeitue a
eleição na Freguezia ou Freguezias que a não íi-
zerão, tenha terminado o tempo da duração legal
das Câmaras Municipaes e Juizes de Paz eleitos em
1845; e exigindo o bem publico e particular quenão cesse o exercício destas autoridades antes de
eleitas as que tem de succeder-lhes; Ha outrosim o
Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar que,em quanto não estiverem eleitos os novos Juizes
de Paz e Vereadores, continuem a exercer as
suas funcções os que servirão no quadriennio an-
terior, embora findo.

O que tudo communico a V. Ex. para suaintelligencia, e execução.
Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta-legre. — Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

12
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Solve a duvida proposta pelo Juiz de Paz da
Cidade de Sorocaba, ao Presidente da Provin-
cia de S. Paulo, sobre a execução da Lei /{«-
gulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do" Império em 12 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.— Foi ouvida a Secção do
Império do Conselho d'Estado sobre a seguinte du-
vida suscitada por oceasião da execução da Lei Pie-
gulamentar das eleições de 19 de Agosto de 1846,
constante da representação do Juiz de Paz da Cida-
de de Sorocaba, e mais papeis que acompanharão
o Oíficio dessa Presidência de 17 de Julho do anno
passado.

Tendo a Câmara Municipal daquella Cida-
de officiado ao referido Juiz de Paz para convo-
car os Eleitores que tinhão de compor o Collegio
Eleitoral para a eleição de hum Deputado a que
se devia proceder em conseqüência da vaga que
deixou o Deputado nomeado Ministro da Justiça,
duvidou o mesmo Juiz de Paz fazer essa convoca-
ção, não só porque nao achava na Lei que lhe
fosse dada esta attribuição, como por não ter meios
de saber os nomes e moradas dos Eleitores dos outros
Districtos, parecendo-lhe por isso mais competente
para aquelle acto a Câmara Municipal. Insistindo
3orêm esta em sua opinião, e recorrendo aquel-'e 

Juiz de Paz á essa Presidência a fim de deci-
dir £ste conflicto, entendeo a mesma, como se vê
da Portaria que por copia acompanhou os men-
cionadòs papeis, ser indifferente que as Câmaras
façáo a convocação ou dirigindo-se direetamente
aos Eleitores, ou por intermédio dos Juizes de
Paz, visto que nada ha de positivo na Lei das
Eleições sobre esta matéria, advertindo porem que
no caso de seçuir-se este ultimo arbítrio, deve a
Gamara officiar a todos os Juizes de Paz para con-
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vocarem os Eleitores dos seus respectivos Districtos,
visto nao ser para isto competente o Juiz de Paz
do Districto em que se reúne o Collegio Eleitoral.

E Havendo Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de 16 de Dezembro do
anno passado, Se conformado com o jiarecer da re-
ferida Secção, exarado em Consulta de 29 de Julho
do mesmo anno: Ha por bem Declarar.

Que, com quanto já se tenha concluido, ha
muito aquella eleição, com tudo para regular
nos casos occorrentes, deve ficar entendido que
cumpre ás Câmaras Municipaes oíficiar a todos os
Juizes de Paz de seu Município a fim de que estes
convoquem os Eleitores de seus respectivos Districtos
para o Collegio Eleitoral que deve reunir-se no 1.°
Districto, debaixo da presidência interina do Juiz
de Paz deste, visto que como bem entende essaPre-
sidencia, não he este o competente para fazer
aquella convocação*

0 que communico o V. Ex. para sua intelli-
gencia e execução>

Deos guarde a V. Ex. — Visconde deMontV
legre — Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

WW" *mm

Declara que, quando se não tenhão reunido os
Conselhos Municipaes de Recurso, deve vigo-
rar a qualificação, como se elle reunido fosse,
e que ficuo suspensas unicamente as qualifica-
coes, contra as quaes se houver interposto
recurso. \-

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Nego-
cios de Império em 12 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.-—Sendo ouvida a Secção do
Conselho d'Estado dos Negócios do Jmperio sobre o
Officio dessa Presidência de 23 de Agosto do anno

>:*V:í.s;'
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passado, que acompanhou o dois0 Juiz de Paz da
Freguezia da Villa Franca do Imperador, e sobre
os esclarecimentos exigidos da mesma Presidência,
e ministrados por V. Ex. em data de 17 de Novembro
do citado anno, versando tudo sobre o não poder
aquelle Juiz de Paz convocar para a eleição de 7
de Setembro nem os cidadãos quali(içados nesse
anno, porque não os havia, nem os do anno an-
terior, por não se ter installado o respectivo Con-
selho Municipal de Recurso para conhecer dos
trabalhos da qualificação feita no mesmo anno: e
Havendo Sua Magestade o Imperador, por Sua im-
mediata Piesolução de 21 de Dezembro do referido
anno, Se conformado com o parecer da sobredila
Secção, exarado em Consulta de 9 do mesmo mez:
Ha por bem Declarar que, não cabendo no tempo
proceder-se a qualificação naquella Freguezia antes
da que tem de ser feita na fôrma da Lei no cor-
rente mez, cumpre á essa Presidência, logo queesteja concluída esta qualificação, ordenar que se
facão alli as eleições para Juizes de Paz e Verea-
dores que tem de funecionar no quadriennio de 1849
a 1852.

E como do citado Oíficio dessa Presidência de
23 de Agosto se collige a persuasão em que a
mesma está, de que a falta de reunião do Con-
selho Municipal de Recurso he sufficiente paratornar de nenhum effeito a qualificação dos vo-
tantes de qualquer Município: Ha o Mesmo Au-
gusto Senhor por bem outrosim Declarar que,se não tiver sido em qualquer Freguezia do Muni-
cipio, em que não se reunio o referido Conselho,
interposto recurso algum para o mesmo, vigora
a qualificação, como se reunido fosse o mesmo
Conselho; e que consequentemente só fica suspensa
a qualificação, contra que houve recurso, e não
foi decidido por não ter funecionado o Juízo com-
pe tente-.

O que communico a V. Ex. para sua intel-
ligençia e execução.
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Deos Guarde a V. Ex. —Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de São Paulo.

Resolve duvidas sobre a Lei Regulamentar das
EleiçÕes%

1.a Secçiío. Tiio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do lmpurio em 15 de Janeiro de 1849.

lllm. c Exm. Sr.— Foi ouvida a Secção do
Império do Conselho d'Estado sobre o requeri-
menló documentado de José Antônio de Amorim ,
e José da Rosa Vargas, da Villa da Estrella, em
que pedem providencias á respeito da dissolução
do Conselho Municipal de Recurso da mesma Vil-
Ia, ordenada por Oíficio dessa Presidência de 15
de Julho do anno próximo passado, bem corno
a informação que em data de 4 de Setembro do
mesmo anno prestou o antecessor de V. Ex. ao
dito requerimento, em que se expõe o seguinte:

Que tendo-se reunido o Conselho Municipal
de Recurso na 3." Dominga de Abril, e não- ha-
vendo dado por concluídos os seus trabalhos até
o citado dia 15 de Julho, decidio essa Presiden-
cia, que cumpria dissolver-se o mesmo Conselho
por não poder sua duração exceder a 15 dias, na
fôrma da Lei e Aviso de 13 de Abril de 1847:
que esta dissolução era tanto mais necessária quan-
to se apresentava como Membro do Conselho hüm
Eleitor, cujo mandato caducara no dia 3 de Maio, e
que consequentemente não podia fazer parle d'elle;
não podendo servir de embaraço a mesma disso-
lução, o não terem sido decididos os recursos
apresentados, porque neste caso cabia o disposto
no Artigo 10 do Decreto N.° 511 de 18 de Março
de 1847, que manda observar o determinado no
Artigo 9 do Decreto N.° 500 de 16 de Fevereiro
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do mesmo anno, c não a prorogação do prazo que
não he permittida pela Lei, nem a convocação de
hum Conselho extraordinário, que não tem lugar
no dito caso: que recorrendo os Supplicantes á
Relação do Districto nesta conformidade, esta não
tomou conhecimento do seu recurso, por não
ser elle interposto de decisão alguma, e sim do
facto de se não haver reunido o mencionado Con-
selho, facto sobre que devera a parte interessada
pedir providencias á Autoridade administrativa, e
não á este Tribunal, que i5Ó conhece das decisões
dos Conselhos de Recurso, ou da denegação de
decidir, apezar de reunidos legalmente para isso.

E Havendo Sua Magestade o Imperador, por
Sua immediata Resolução de 16 de Dezembro do
anno próximo findo, Se conformado como pare-
cer da referida Secção, exarado em Consulta de 10
de Novembro do mesmo anno, Ha por bem De-
clarar:

Que com quanto seja hoje sem proveito aos
Supplicantes qualquer decisão que se tome á
respeito do objecto de sua representação, vista a
nova qualificação a que tem de se proceder no cor-
rente mez, ainda mesmo que elles provassem, o
que não fizerão, que aquelle Conselho Munici-
pai de Recurso só esteve reunido de 16 a 20 de
Abril, e que não forão decididos os recursos que
lhe apresentarão; com tudo deve ficar entendido,
para casos semelhantes, que na hypothese figura-
da na exposição que fazem os Supplicantes, se ha
de considerar ter o Conselho denegado a decisão do
recurso, pois que esta hypothese está sem duvida
alguma comprehendida no Artigo 9 do citado De-
creto h.° 500 de 16 de Fevereiro de 4847, a que
se refere o Artiao 10 do outro de 18 de Marco do
mesmo anno n.° 511, nas palavras—por qualquermotivo — e o motivo, no caso era questão , foi o
não reunir-se o Conselho tantas vezes, quantaslhe cumpria fazer na forma da Lei. O que com-
munico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
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l)eos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Solvcndo diversas duvidas sobre a execução da
Lei Regulamentar das Eleições.

*

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Nego-
cios do Império em 1G de Janeiro de 1849.

111 m. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador as seguintes duvidas, suscitadas
nessa Provincia por oceasião da execução da Lei
Regulamentar das Eleições de 19 de Agosto de
1846 , a saber :

1.a Duvida. D'essa Presidência, consultando se
as Parochias devem ser fornecidas dos livros pre-
cisos para as eleições pela Gamara á cujo Mu-
nicipio pertencem, ou se pela Gamara daquelle á
que pertence o Circulo eleitoral de que fazem parte
as mesmas Parochias.

2.a Duvida. Da Gamara da Villa de Queluz, per-
guntando se o livro das actas da eleição de Eleitores
da Freguezia de Congonhas do Campo, que lhe foi
remettldo pela Gamara da Capital dessa Provincia ,
para ser presente ao Circulo eleitoral á que pertence
aquella Villa, deve ser ou não reenviado a esta
Gamara, como ella requisita, visto que, ao mesmo
tempo que a dita Freguezia pertence" ao seu Muni-
eipio, faz parte daquelle Circulo.

Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem Declarar:
1.a Duvida. Que da combinação dos Artigos 119

e 127 da citada Lei se conclue que o ônus do
fornecimento dos livros em questão deve pesar
sobre as Câmaras á cujo Município pertencem as
Parochias, da mesma maneira que ellas recebem o
lucro das multas impostas aos seus Municipes; e
neste sentido forão expedidos os Avisos do 1.° de
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Fevereiro de 18A7 § 5.°, e 1.° de A de Oniuhro do
mesmo anno § C.°

2.a Duvida. Que hem decidida foi a segunda
duvida por essa Presidência , quando declarou que
o livro das actas da eleição de Eleitores da Fre-
guezia de Congonhas do Campo devia ser reen-
viado á Câmara da Capital que o remeiteo, e a
cujo Município pertence a mesma Freguezia, não só
porque assim se deduz da referida Lei, e he esta a
conseqüência da decisão anterior, como porque, a
dar-se diversa intelligencia á Lei (que aliás a não ad-
mitte) resultaria o embaraço de não saber-se a qual
das Câmaras pertenceria semelhante livro, quando
hum Circulo eleitoral comprehendesse Freguezias de
mais de hum Município.

O que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

*.¦

Resolve algumas duvidas occorridas nas Pro-
vindas do Pará e de Minas Geraes, por oe-
casião da execução da Lei Regulamentar das
Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 16 de Janeiro de 1849.

Illm. eExrn. Sr. — Forão presentes á Sua Ma-
gestade o Imperador as seguintes duvidas, oceor-
ridas por occasião da execução da Lei Regula-
mentar das Eleições. f

1.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Freguezia do Curvello, da Pro-
vincia de Minas Geraes. Consulta este Juiz de
Paz se para a 2.a reunião da Junta que tem de
tomar conhecimento das reclamações, queixas e
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denuncias, devem ser convocados os Membros da
Junta que íbrao dispensados na sua 1.a reunião
por allegarem moléstia, ou aquelles que os sub-
stituírão.

2." Duvida. Do Presidente da Gamara Muni-
cipal de Igarapé-mirim , da Provincia do Pará,
nerauntando se acontecendo ficar doente hum dos'Membros do Conselho Municipal de Recurso,
podcr-se-ha chamar quem o substitua, ou se deve
continuar o Conselho a trabalhar com os dous
Membros que restarem. %•

3.a Duvida. Pergunta o mesmo Presidente da
Câmara, com referencia á duvida antecedente,
se , sendo o Membro impedido do Conselho Elei-
tor, e tendo de chamar-se hum substituto, esti-
verem impossibilitados de servir no mesmo Con-
selho os Eleitores immediatos, huns por terem
tomado parte nos trabalhos da Junta de Quali-
ficação, e outros por estarem doentes, dever-
se-ha recorrer aos Supplentes dos Eleitores.

4.a Duvida. Pergunta o mesmo Presidente da
Câmara a que horas devem ter começo, e ser
encerrados os trabalhos do Conselho Municipal de
Recurso. -,;;.., — " / :.:# . / Sí" -./.,'

E o Mesmo Augusto Senhor, inteirado das
decisões daquellas Presidências sobre as referidas
duvidas, Manda Declarar:

1.a Duvida. Que, conforme já foi resolvido
em Aviso de 26 de Abril de 1847, § 25, não
devem ser convocados para a 2.a reunião da Junta
de Qualificação os Membros que por qualquer mo-
tivo forem substituídos, mas sim os que os hou-
verem substituído, os quaes porem cederão o lu-
gar aquelles, logo que elles se apresentem para
funccionar, conm bem declarou a Presidência de
conformidade com os Avisos de 25 e 26 de Feve-
reiro, 8 de Abril de 1847, e 9 de Março de
1848. -

2.a Duvida. Que bem decidida foi pela Presi-
13 '¦;-;-jt: . ;'-'",- :.-;í-,r;;
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ciência esta duvida, quando declarou que no im-
pedimento de qualquer dos Membros do Conselho
Municipal de Recurso, deve ser chamado para
o substituir o seu substituto legal, ou o imme-
diato em votos, conforme for o impedido o Juiz
Municipal, ou qualquer dos outros Membros, se-
gundo o disposto no Artigo 33 da Lei Regulamen-
tar das Eleições para o caso nelle figurado, não
sendo admissível o arbítrio lembrado pelo Presi-
dente da Carnara, que, quando menos, iria ferir
o Artigo 36 da mesma Lei, que exige para as de-
cisões maioria de votos.

3.* Duvida. Que he conforme á decisão do Aviso
de 6 de Maio do anno próximo passado a intelli-
gencia dada pela Presidência ás palavras do citado
Artigo 33—immediato em votos—para o fim de
serem chamados os Supplentes dos Eleitores, con-
forme a ordem da votação, quando, sendo o Mem-
bro impedido Eleitor, estiverem os seus im-
mediatos impossibilitados de servir no Conselho
Municipal de Recurso, qualquer que seja o im-
pedimento dos mesmos.

4.a Duvida. Que, segundo está declarado no
Aviso 1.° de 13 de Abril de 1847, § 1.% devem
as sessões do Conselho Municipal de Recurso co-
meçar ás 9 horas da manhã, e terminar ao sol
posto, como está preseripto no Artigo 20 da Lei
Regulamentar das Eleições para as Juntas de Qua-
lificação. ím

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde deMonfa-
legre—Sr. Presidente da Provincia do Ceará.

.....

'¦.¦¦¦'•' ''.':'
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Approvu as decisões dadas pelo Presidente dá
Provincia da Bahia ás duvidas, propostas por
hum Eleitor da Freguezia do Santíssimo Sa-
cramento de Itaparica, sobre a Lei Regula-
mentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Nego-
cios do Império em 17 de Janeiro de 1849.

»

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o Oííicio de V. Ex. de 31 de
Outubro de 1847, e papeis que o acompanharão,
relativos ás seguintes duvidas sobre a Lei Regu-
lamentar das Eleições, propostas por hum Eleitor
da Freguezia do Santíssimo Sacramento de Itaparica.

1.a Duvida. Se pode presidir a Mesa Parochial
o Juiz de Paz mais votado daquella Freguezia,
que, tendo feito a convocação para a Junta de
Qualificação, deixou com tudo de a presidir por
pretextar moléstia, no em tanto porem que fez partedo Conselho Municipal de Recurso na qualidadede Presidente da Câmara

2.a Duvida. Se decidida pela negativa a duvida
antecedente, e competindo neste caso a presidência
dessa Mesa Parochial ao Juiz de Paz do 2.° anno,
que no impedimento do mais votado presidio áquella
Junta, pôde o mesmo assumir essa presidência,huma vez que esteja no exercicio do cargo de De-
legado de Policia, de que he substituto; e se, pelaamrmativa, deverá elle para isto passar a vara do
dito cargo ao substituto immediato*

E inteirado o Mesmo Augusto Senhor da so^
lução que V. Ex* deo a estas duvidas, Ha pôr bem
Declarar:

1.a Duvida. Que bem decidio V. Ex. esta duvi-
da, quando, guiado pelo espirito do Artigo 39 da
citada Lei Regulamentar das Eleições, declarou
que competia a presidência da Mesa Parochial ao
Juiz de Paz mais votado, e não ao 2.°, embora

¦ 

"¦'•¦ 

¦¦ 
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tivesse este presidido á Junta de Qualificação por
impedimento d'aquelle; pois que, se o citado Artigo
chama a presidir a Mesa Paroehial o Presidente da
Junta de Qualificação, he no presupposto de que
este, semi n do o determinado no Artigo 2.° do mesma
Lei, tenha sido o Juiz de Paz mais votado; e por
tanto, quando assim não haja acontecido, como
no caso em questão, sem embargo da letra do refe-
rido Artigo 39, deve-se entender que a Lei dá
preferencia para a presidência da Mesa Parochial
ao Juiz de Paz mais votado, como em casos análogos
tem entendido o Governo Imperial, como se vê do
Decrecto n.° 503 de 20 de Fevereiro de 1817, e
Avisos de 20 e 25 de mesmo mez, e de 13 e 27
de Abril do referido anno. Que igualmente foi bem
decidido, que o haver o dito Juiz de Paz mais vo-
tado feito parte do Conselho Municipal de Recurso
não o inhabilita para a presidência da Mesa Paro-
chiai, visto não haver incompatibilidade entre estas
funeções, que são diversas e independentes, como
tem expressamente declarado o Aviso 2.° de 22 de
Março de 1847 § 2.°, se bem que não devera elle
funecionar no dito Conselho, como está declarado
no mesmo Aviso de 22 de Março § l.° , e 2.° de
6 de Abril do mesmo anno § 2.*

2.a Duvida. Que, posto entendesse V. Ex, não
ser necessário resolver esta duvida, por ficar ella
prejudicada, nò caso èfh questão, com a decisão
sobre a anteridr, com tudo, para prevenir igual
duvida pára o futuro, cumpre declarar que, fa-
cültandb |)s Artigos 26 e 27 do Regulamento de
31 de Janeiro de 1842, para a execução da Lei
da Reforma Judiciária de 3 de Dezembro de 1844 ,
que os Delegados de Policia bem como os Subde-
legados, êejao propostos d'entre os Juizes de Paz,
nenhuma incompatibilidade ha em que estejão reu-
nidos úo mesmo indivíduo estes dous cargos,* com
declaração porem de que deve passar a jurisdicçao
da Policia o Juiz de Paz que tiver de presidir a



( *03 )

Mesa Parochial, não só porque accumulando elle
esta jurisdicção, ( sohretudo em vista dos abusos
que se tem dado ) pode isto incutir temor nos vo-
lantes, o que he contra a liberdade do voto, como
porque não pode , nem deve o Presidente da Mesa
Porochial ser distraindo dos trabalhos eleitoraes
para acudir á Policia da Povoação.

0 que communico a V.Ex. para sua intelligen-
cia. ;

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Mont'a~
legre. — Sr. Presidente da Província da Bahia.

Solve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.,ôiviuii.u.uW. — ^^V£

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Nego-
cios do Império em 19 de Janeiro de 1849.

. 
' j 
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Mm. e Exm. Sr. — Sendo presentes a Sua
Magestade o Imperador as seguintes duvidas so-
bre* a Lei Regulamentar das Eleições de 19 de
Agosto de 1846, a saber: ¦'l.a 

Duvida. De hum Membro da Mesa Paro-
chiai de Sabará, Província de Minas Geraes, per-
guntando se htim votante condemnado por cri-
m# de injuria á 4 mezes de prisão, cuja senten-
ça pende de appellaçáo, pôde votar na eleição
primaria. ^M^*ti?&?&*? % tífW;Wr'ifuê / ^h

2.a Duvida. Se quando resolvida pela nega-
tiva a duvida antecedente^ deve ser acceito _o
seu voto pela razão de estar qualificado, ou sp não
obstante esta circunstancia pôde a Mesa recusa-lo.

3.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jun-
ta de Qualificação de Pirajá, Provinc% da Bahia,
consultando se hum Eleitor pronunciado em cri-
me de responsabilidade que sè livra sob fiança,
e que tem recorrido para a Relação do Districto,
deve ser convocado para a organisação da Junta.

....
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4.a Duvida. Se deve o mesmo indivíduo ser
conservado na lista dos votantes do anno ante-
rior, ou delia eliminado.

Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem Man-
dar Declarar:

1.a Duvida. Que bem decidida foi pela Pre-
sidencia de Minas a 1.a duvida, por quanto, fi-
cando suspensa a execução da sentença, neste
caso, por eífeito da appellação interposta, como
he expresso no Artigo 211 do Código do Pro-
cesso Criminal, e Artigo 83 da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, não he extensivo áquelle
condemnado o Artigo 8.° § 2.° da Constituição
do Império, nem o § 2.° do Aviso de 11 de
Agosto do anno passado, que á elle se refere,
visto que a disposição quer da Constituição,
quer do Aviso, he somente applicavel ao con-
demnado, cuja sentença tem passado em Julga-
do, ou não he suspensivo o effeito da appellação
delia interposta; pelo que, continuando aquel-
le condemnado no gozo dos seus direitos poli-ticos, pode segundo o Artigo 91 da mesma Con-
stituição votar na eleição primaria, j

E porque esta questão he connexa com ou-
trás, que convém decidir, para prevenir duvi-
das que sobre ellas se possâo suscitar; Manda
outrosim o Mesmo Augusto Senhor Declarar: 1.°,
que o condemnado á prisão ou degredo, collocado
na circunstancia mencionada, pode votar na elei-
ção dos Vereadores e Juizes de Paz, como he
manifesto do Artigo 93 da Constituição, Artigo
3.° da Lei do 1.° de Outubro de 1828, Artigo
2.° da de 15 de Outubro de 1827, e Artigo
97 da de 19 de Agosto de 1846: 2.°, que podeo mesmo, condemnado ser votado para Elei-
tor, visto estar elle no caso do Artigo 94 da
Constituição, e Artigo 53 da citada Lei Regula-
mentar das Eleições, por continuar no gozo dos
seus direitos políticos, não obstante a condem-
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nação, como acima fica dito, sem que possacontrariar a esta decisão o argumento que porventura se queira deduzir do § 3.° dos referi-
dos Artigos, não só porque he principio de di-
rei to, que não se devem ampliar as disposições
odiosas por meio de argumentação, como porqueaquelle § trata da pronuncia exeqüível, e se-
gundo o Artigo 72 da Lei de 3 de Dezembro
de 1841 não he suspensivo o recurso delia depois
de competcntemente sustentada, excepto somente
durante o pequeno periodo da interposiçâo do re-
curso á sua apresentação ao Juiz á quo: 3.° final-
mente, que pôde o condemnado, na hypothese figu-
rada, ser votado para Vereador e Juiz de Paz, em
virtude do citado Artigo 93 da Constituição, Artigo
3.° da Lei de 15 de Outubro de 1827, 4.° da do 1.6
de Outubro de 1828, e 98 e 99 da mencionada Lei
Regulamentar das Eleições. K

2.a Duvida. Que posto cesse esta duvida, na
hypothese figurada, em vista da decisão sobre a
duvida antecedente, com tudo, para o caso em quea sentença de condemnação tenha passado em Jul-
gado ou não seja suspensivo o effeito da apellação,
bem resolveo a mesma Presidência, declarando quedeve ser recebido o voto do condemnado, não
só porque a qualificação he a base da eleição, ea
Lei Regulamentar das Eleições somente prohibeno Artigo 50 que seja acceito o voto de quemnão estiver qualificado, como porque o Artigo £6da mesma Lei, marcando as attribuições da Mesa
Parochial, não lhe deo o direito de reconhecer
da idoneidade do votante, seja qual for o seu
defeito, huma vez que elle esteja qualificado, cum-
prirido apenas que seja apurado em separado o
seu voto, a fim de que a autoridade á quemcompetir julgar da legalidade da eleição possauescnmina-lo.

3;a Duvida. Que foi acertada a decisão da Pre-^sidencia da Bahia, declarando, de conformidade
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com os Artigos 9." e 53 da Lei Regulamentar das

Eleições, sofre qW são baseadas^ as dee.soes d<„

Avisos de 31 de Dezembro de 1846 § 5. , e Io,
f e 23 de Abril de 1847, que nao pode ser

,i« nnri formar as turmas de que devem

:3 S da Junta de (|ualiíicação

o E e or pronunciado em crime de responsabih-

dade bem como em outro qualquer crime, embora

seia o seu crime afiançavel, porque a Le, nao

faz diíferença, e sem embargo da interposiçao

To rtto^or não «r elle effe.to suspens,™

como se vê do Artigo 71 da Lei de à de w

zembro de 1841, excepu> durante o pequeno .nter-

vallo até a sua apresentação ao Juiz a quo.
Z 

° 
Duvida. Que a decisão aííirmativa da mes-

raa4- Presidência sobre esta duvida he oonform.
aos Avisos de 31 de Dezembro de 184b $ o. ,
e de II 1 de Agosto de 1848, 1 .• de 28 do mesmo

mez e anno § V, e de 31 de Outubro do mes-

mo anno§ 1.°, dos quaes se conclue que, so o

condemnado a prisão ou degredo na circunstancia
íeferida na resolução sobre a 2.* duvida, he que
fica suspenso do direito de votar assim na eleição

primaria, como na de Juizes de Paz e Vereadores
P 

E para que se não suscitem mais duvidas sobre

a intervenção dos cidadãos pronunciados nas elei-

cões, deve ficar ententido: 1.%que a decisão an-

íerior aproveita tanto aos ÍWlf feWÍ||'
de responsabilidade, como por outro de qualquer
natureza, quer seja ou não ahançavel o crime,
nuer se tenha recorrido da pronuncia quer nao.

2 ° aue pôde o cidadão pronunciado nas mesmas

circunstancias ser votado para Vereador, como se

vê do Artigo 93 da Constituição, Artigo 4. da

Lei do 1.° de Outubro de 1828, e Artigo^ 08 da

Lei Regulamentar das Eleições: 3.°, que nao pode

porem o mesmo pronunciado ser votado paraj Juiz

de Paz, em vista do Artigo 3.» da Lei de 15 de

Outubro de 1827, e Artigo 99 da mesma Lei lie
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gulamentar das Eleições, que exigem para este cargo
as mesmas qualidades que para o de Eleitor. 0
que communico a V. Ex. para sua inlelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes.

Resolve diversas duvidas, que tem occorrido nas
Províncias de Minas Geraes, Bahia, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
.Norte, e Para , na execução da Lei Regula-
mentar das Eleições.

**•

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 23 de Janeiro de 1849.

"?¦¦¦¦

Illm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador as seguintes duvidas sobre
a Lei Regulamentar das Eleições de 19 de Agosto
de 1846.

!,a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jun-r
ta de Qualificação da Parochia de Piumhy, Pro-
vincia de Minas Geraes. Tendo sido por Lei Pro-
vincial desmembrado desta Parochia, *e incorpo-
rado á do Senhor Bom Jesus dos Passos o Dis-
tricto de S. João da Gloria; mas havendo o Bis-
po de Marianna se opposto á esta alteração em
razão de pertencer a Parochia dos Passos ao Bis-
pado de S. Paulo, pergunta aquelle Juiz de
Paz se devem os moradores do mencionado Dis-?
tricto ser qualificados na dita Parochia de Piurn-
hy, e se devem lazer pfurte da Junta de Quali-ficàção da mesma os Eleitores e Supplentes resi-
dentes tio referido Districto.

2.a Duvida. Do Jüiz de Paz Presiden te da Mesa
Parochial dá Freguezia do Pedrao, Provincia da
Bahia. Tendo sido desannekado da Parochia de
Ouriçangas, é incorporado á do Pedrao o Distri-
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cto dos Brejões, pergunta o mesmo Juiz de Paz
em qual destas duas Freguezjas devem votar os
moradores do dito Districto , os quaes forão qua-
lificados naquella Freguezia autes da dita des-
membração. E se, decidido que devem votar na
Freguezia á que anteriormente pertencião, devem
ser recebidos na do Pedrão os votos que nelles re-
cahirem. i

3.a Duvida. 0 Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Parochia do Pilão Arcado, Pro-
vincia da Bahia, pergunta em qual das Parochias
devem votar os moradores dos Districtos das Sa-
linas de Santo Antônio , e Brejos, os quaes ten-
do sido por Lei Provincial desannexados daqueila,
e incorporados á da Barra do Rio de S. Francisco,
forão depois restituidos á antiga Parochia do Pilão
Arcado, sendo que a qualificação dos habitantes
dos mesmos Districtos foi feita na Parochia da
Barra antes daqueila 2.a alteração. E quando seja
decidido que devão votar na Parochia do Pilão
Arcado, se se deve nella fazer huma nova quali-
ficação, ou se deve servir a que foi feita na Barra.

4.a Duvida. 0 Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Parochia de Jequiriçá, Provin-
cia da Bahia, ponderando que havendo a Assem-
bléa Provincial resolvido na correcção de limites
entre a dita Parochia e a de S. Gonçalo da Es-
tiva, que ficasse pertencendo áquella o Districto
da Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres, que fazia
parte desta; mas que tendo o Arcebispo deliberado
que os moradores ao norte do Rio Jequiriçá, onde
está situado o referido Districto, continuassem a
receber o pasto espiritual na Estiva, pergunta em
qual das duas Parochias devem votar os mora-
dores daquelle Districto, cuja qualificação foi feita
na de Jequiriçá depois da mencionada alteração*
porem antes da scieneia da deliberação do Ordi-
nario. iltiil •• \ .

5.a Duvida. Consulta o mesmo Juiz de Paz se
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devem ser computados entre os volantes da Pa-
rochia de Jequiriçá, quando se houver de marcar
o numero de Eleitores que ella deve dar, os
moradores do referido Districto dos Prazeres.

C.a Duvida. A Câmara Municipal de Pouso Ale-
gre, Provincia de Minas Geraes, communica que ,havendo sido elevado a Curato independente a Ca-
pella filial de S. José de Formigas, expedio, paracumprimento do Art. 1.° do Decreto n.° 480 de
24 de Outubro de 1846, as necessárias ordens para
que no mesmo Curato tivessem lugar os trabalhos
eleitoraes, ofliciando ao Juiz de Paz mais votado
do mesmo Curato para que com os oito cidadãos
que lhe ficassem immediatos em votos formassem
a Mesa Parochial, servindo para a eleição que ia
ter lugar a qualificação feita na Parochia á que
pertencia o dito Curato.

7.a Duvida. 0 Presidente da Provincia de Per-
nambuco, participando que tendo sido creada a
Parochia da Várzea, passando para ella com ai-
gumas alterações hum dos dous Districtos da dos
Afogados de que foi desmembrada, e suecedendo
que na nova Parochia se não reunisse a Junta de
Qualificação por não se achar ella canonicamente
provida de Parocho, pelo que forão os seus ha-
bitantes qualificados na antiga Parochia: achan-
do-se a dita Parochia açtualmente provida de Pa-
rocho, pergunta se deverá nella haver eleição,
visto não ter ainda Juizes de Paz; e quando
pela affirmativay por quem deve ella ser presidida,se pelo Juiz de Paz do Districto desmembrado,
ou por outro, e qual.8.a Duvida. Da Gamara Municipal da Estrella,
Provincia do Rio de Janeiro. Havendo o Conselho
Municipal de Recurso, convocado extraordina-
riamente para conhecer dos recursos interpostos
das decisões da Junta de Qualificação da Freguezia
de Petropolis, concluído os seus trabalhos no dia
19 de Junho de 1847; e não sendo possível eífe-
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ctuar-se a eleição de Juizes de Paz da mesma Fre-
guezia senão no dia 20 de Julho seguinte, por
se dever guardar o interstício de 30 dias pres-
cripto no Art. 94 da Lei Regulamentar das Elei-
ções, pede a mesma Câmara ser esclarecida sobre
a maneira por que deve proceder na eleição de
Eleitores da dita Freguezia designada para o dia
4 do referido mez de Julho.

9.a Duvida. 0 Juiz de Paz mais votado da Pa-
rochia de Angicos, Provincia do Rio Grande do
Norte, pergunta se, transferida a sede desta Pa-
rochia para a Igreja de Macau, por haver ces-
sado a opposição do Ordinário, compete á elle
Juiz de Paz a convocação dos Eleitores , e apre-
sidencia da Mesa Parochial em vista dos Arts.
39 e 110 da Lei Regulamentar das Eleições.

10.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Parochia de Santo Estevão de
Jacuipe, Provincia da Bahia, consultando aquém
compete presidir á Mesa Parochial, visto que,
obtendo os quatro Juizes de Paz igual numero
de votos, e não tendo a Gamara Municipal por es-
quecimento procedido ao sorteio para designar a
ordem dos mesmos, servirão elles segundo a or-
dem em que forão inscriptos na acta da eleição,
pelo que coube a presidência da Junta de Qua-
lificação ao primeiro inscripto.

11 .a Duvida. A Câmara Municipal da Feira de
Sant'Anna, Provincia da Bahia, pergunta se no
Districto novamente creado na Capella do Riachão
de Jacuipe, elevada depois á Freguezia, se deve
proceder extraordinariamente á eleição de Juizes
de Paz, ou se se deve esperar pela epocfoa marcada
para a eleição geral, a fim de contar-se ao certo
a serventia dos quatro annos.

12.a Duvida. Da mesma Câmara consultando se
a dita eleição deve ser feita na nova Freguezia do
Riachão de Jacuipe, sendo o Presidente delia o
Juiz de Paz mais visinho, ou se naquellá da Feira,
pela qualificaçfo á que na mesma se procedeo.
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13.a Duvida. Do Presidente da Provincia do Pa-
rá , consultando se deve proceder-se á nova elei-
ção de Juiz de Paz no Districto da Freguezia da
Campina, em conseqüência de ter sido desmem-
brado parte do seu território para formar a Fre-
guezia da Santíssima Trindade.

E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo intei-
rado, Ha por bem Declarar : \

1.a Duvida. Que acertada foi a decisão do Pre-
sidente da Provincia, declarando que os mora-
dores do Districto de S. João da Gloria devem ser
qualificados na Parochia do Piumhy, não pelara-
zão que dá o mesmo Presidente, de que esses mo-
radores se devem julgar não providos de Parocho
na Freguezia á que forão reunidos, e por tanto
lhes Jie applicavel o § 3.u do Aviso de 21 de
Dezembro de 1846, e nem tal hypothese he admis-
sivel; mas porque, em quanto não der o Ordinário
o seu assentimento á alteração decretada pela As-
sembléa Provincial, se deve considerar aquelle
Districto como fazendo parte da Parochia de Piumhy
pelo ecclesiastico, e a Lei, segundo está de-
clarado no § 1.° do Decreto n.° 480 de 24 de
Outubro de 1846, considera a divisão ecclesias-
tica como base das operações eleitoraes. Com esta
decisão fica resolvida a 2.a parte da mesma du-
vida sobre a convocação dos Eleitores e Supplentes
residentes no mencionado Districto.

2.a Duvida. Que mereceo a Imperial approva-
çãô a decisão da Presidência, de que os mora-
dores do Districto dos Brejões devem votar na Pa-
rochia á que forão incorporados, exigindo-se para
isto a qualificação feita na de Ouriçangas, não só
porque, devendo as eleições ser feitas por Paro-
chias, he applicavel á parte de huma Parochia o
que resolvem á respeito do todo os Avisos de 31
de Dezembro de 1846 § 1 &, 6<° do 1.? de Outu-
bro de 1847, e 2.° de 6 do mesmo mez e anno,
como porque, declarando os Avisos de 5 de De-
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zembro de 1846 § 3.°, e 2." de 20 de Fevereiro
de 1847 § 5.°, que só podem concorrer á eleição
de huma Parochia os Parochianos delia, não po-dião os moradores do referido Districto votar na
de que forão desmembrados. v

3.a Duvida. Que reduzindo-se esta duvida aos
termos da antecedente, pois que nada faz ao caso
a primeira alteração decretada pela Assemblea
Provincial, he-lhe applicavel a decisão anterior.

4.a Duvida. Que he contraria á direito a deci-
são da Presidência sobre esta duvida, pois que,sendo como fica dito, a divisão ecclesiastica a base
das operações eleitoraes, devem os habitantes do
Districto de Nossa Senhora dos Prazeres votar na
Parochia da Estiva, a que pertencem pelo eccle-
siastico em virtude da deliberação do Ordinário
embora pelo civil pertenção á Freguezia de Jequi-
riça, conforme está declarado no § 2.° do De-
creto n.° 480 de 24 de Outubro de 1846, e nos Avi-
sos de 8 de Fevereiro e 19 de Maio de 1848§ 2.°

5.a Duvida. Que á vista da decisão acima he ma-
nifesto que os votantes do Districto referido não de-
vem ser computados entre os da Parochia de Jequi-
riça, pois não lhe pertencem, e por tanto deve ser
reduzido proporcionalmente o numero de Eleitores
da mesma Parochia para cumprimento da 1 .a partedo Art. 52 da Lei Regulamentar das Eleições, ex-
plicada pelos Avisos de 2 de Novembro 

"de 
1846

§ 5.°, e 12 de Fevereiro de 1848 § 2.°
6.a Duvida. Que he conforme ás decisões cons^

tantes dos Avisos 6.° do 1.° de Outubro de 1847,
e 2.° de 6 da mesma data, e Art. 6.° da citada
Lei, a deliberação tomada pela Câmara Municipal de
Pouso Alegre, e approvada pelo Presidente da Pro-
vincia. ,

7.a Duvida. Que devendo proceder-se á eleição
de Eleitores da Parochia da Várzea depois que 

"for
feita a dos Juizes de Paz, deve a Mesa Parochial
ser composta do Juiz de Paz mais votado, e dos
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seus immediatos em votos, como determina o Art.
6.° da Lei de Eleições, e o declara o Aviso 2.° de
G de Outubro de 1847, observando-se a respeito
da eleição dos Juizes de Paz o que determinão os
Avisos de 21 de Dezembro de 1846 § 5.°, e de
31 de Dezembro do mesmo anno § 1.°

8.a Duvida. Que não pôde ser approvada a de-
cisão do Presidente da Provincia sobre esta duvi-
da, por quanto, como acima fica dito, a eleição
de Juizes de Paz deve preceder á de Eleitores,
não sendo applicavel á esta o que determinão os
Avisos citados na decisão anterior, visto que o
arbítrio por elles tomado he filho da necessidade,
por não haver outro meio de que lançar mão,
o que aqui não acontece. 0 motivo allegado da
falta de tempo para se fazer a eleição de Juizes
de Paz, por ter de guardar-se o interstício de 30
dias entre a qualificação e a eleição, não proce-de, porque, podendo ser adiada a eleição deElei-
tores, em virtude da faculdade conferida ao Go-
verno pelo Art. 80 da Lei Regulamentar das Elei-
ções, tempo haveria de certo para se proceder
previamente á eleição de Juizes de Paz, e quan-
do assim não acontecesse restava o arbítrio do §
4.° do Aviso 2.° de 25 de Fevereiro de 1847;
e finalmente se este não pudesse aproveitar, não
se devera ter procedido á eleição de Eleitores , pois
que a citada Lei no Art. 60 admitte a hypothese
de que huma ou outra Parochia não concorra para
a eleição dos Representantes da Nação.

9.a Duvida. Que com razão decidio o Presidente
da Provincia que competia a convocação dos Elei-
tores, e presidência da Mesa Parochial da Fregue-
zia de Angicos ao Juiz de Paz do Districto de Ma-
cau, para cuja Igreja foi tranferida a sede da mesma
Freguezia , sem que possa obstar á isto, nem o
argumento deduzido do Art. 110 da Lei Regula-
mentar das Eleições, por não ter applicação ao
caso, nem o que se funda no Art. 39 da mesma
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Lei, que, estabelecendo huma regra geral de-
baixo do prcsupposto de continuar a ser Juiz de
Paz do Districto da Matriz o mesmo que presidio
á Junta de Qualificação em conformidade do Art.
2.°, deve soflrer huma limitação na hypothese em
questão, e não prevista, a fim de ser respeitada
a mente do Legislador, que quer seja preferido
para aquella presidência o Juiz de Paz do Dis-
tricto da Matriz, que he hoje o de Macau, e não
o de Angicos.

IO.*1 Duvida. Que bem resolveo o Presidente da
Provincia, declarando de conformidade com o
Art. 39 da Lei Regulamentar das Eleições, que
devia funecionar como Presidente da Mesa Paro-
chiai de Santo Estevão de Jacuipe o Juiz de Paz
que presidio á Junta de Qualificação, visto que,
tendo os quatro Juizes igual numero de votos,
a nenhum outro podia neste caso caber a prefe-
rencia.

11.a Duvida. Que posto se conclua do Art. 13
do Código do Processo, e Art. 3.° e 116 da Lei
Regulamentar das Eleições, que se deve proceder
logo á eleição de Juizes de Paz para os Districtos
novamente creados, e alterados, com tudo bem
decidio o Presidente da Provincia, de conformi-
dade com o § 5.° do Aviso de 21 de Dezembro
de 1846, que não podia ter lugar esta eleição para
o Districto da Freguezia do Riachão, por não
estar ella canonicarinente provida de Parocho.

12.a Duvida. Que se conformou o mesmo Presi-
dente com a decisão dos Avisos de 21 de Dezem-
bro citado, e o de 31 da mesma data § 1.%
quando declarou que, huma vez pro vida de Paro-
dio a referida Freguezia do Riachão, devia a elei-
cão de Juizes de Paz ser feita nella, organisando-
se a Mesa com o Juiz de Paz do Districto mais
visinho, e os oito cidadãos immediatos em votos.

13.a Duvida. Finalmente que sendo alterado o
Districto de Paz da Freguezia da Campina pela des-
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membraçâo de parte do seu território, he sem
duvida que se deve proceder á nova eleição de Juizes
de Paz para ella, como claramente se deduz do
Art. 13 do Código do Processo Criminal, Art. 3."
da Lei Regulamentar das Eleições, e Aviso 2.° de
20 de Fevereiro de 1847 § 1.° e 11.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monfa-
lepre.1—Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

ípprova a solução dada pelo Presidente da Pro~
vinda do Rio de Janeiro, ás duvidas encon-

*

tradns pelos Presidentes do Conselho Municipal
de Recurso das Villas da Estrella, e de Santo
Antônio de Sd na execução da Lei Regulamentar
das Eleições. / %

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 23 de Janeiro de 1849.

. '- ¦ 'l. li.'-' #1 j - ••• . r • ' ¦ ' •

Mm. e Exm. Sr.— Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador os Officios dessa Presidência
do 1.° de Julho de 1847, e 15 de Julho do an-
no próximo passado, : sol vendo as seguintes duví-
das acerca da Lei Regulamentar das Eleição de
19 de Agosto de 1846* r ,m

1 .a Duvida. Do Presidente do Conselho Municí-
pai de Recurso de Santo Antônio de Sá, cônsul-
tando, se, tendo sido ínstallado o dito Conselho no
dia 28 de Junho de 1847, e acontecendo que durante
os 5 primeiros dias não se apresente recurso ai-
guni, como tem de succeder ^porque | segundo he
notório, não se apresentou nenhuma reclamação
perante as Juntas? de Qualificação, poeede legal-
mentev o mesmo Conselho encerrando as suas, Ses-
soes no 5;° dia > a fim de poder ter lugar no
dia* 4 do mez de? Julho seguinte a eleição de
Eleitores que tem de eleger hum Senador, como

15
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parece autorisar o Art. 35 da citada Lei, ou,
se Mo obstante isto, devera elle estar reunido
por mera formalidade durante os 15 dias marca-
dos nó Artigo 3G da mesma Lei.

2.a Duvida. 0 Presidente do Conselho Munici-
pai de Recurso dà Estrella, ponderando que, ha-
vendo o Conselho começado os seus trabalhos na
3.a Dominga de Abril de 1848 como manda a Lei,
nao os ha concluído até 6 de Julho seguinte,
consulta se deve elle ser pro rogado, ou se se
deve reunir hum Conselho extraordinário para deci-
dir os recursos ainda pendentes; e em qualquer
destes dous casos, se devem fazer parte do Conse-
lho dous dos seus Membros.

Ha ò Mesmo Augusto Senhor por bem Man-
dar Declarar:

1.a Duvida. Que bem decidio essa Presidência
que, nao obstante o disposto no Artigo 7.° do De-
creto n.° 511 de 18 de Março de 1847, deve o
Conselho Municipal de Recurso reunir-se durante
15 dias úteis, ainda que conste por qualquer ma-
neira que nenhuma reclamação se houvesse inter-
põèto perante as Juntas de Qualificação, pois que
assim õ determina o Artigo 36 da Lei Regulatiieii-
taí das Eleições, suficientemente explicado pelos
Avisos 2.° de 25 de Fevereiro de 1847 § 5.*, 1.°
de 6 de Abril do mesmo aiino § 3.°, e de 5 de
Setembro de 1848, com a declaração constante do
de 13 de Abril daqüelle anno de 1847.

2.a Duvida. Que também foi bem decidido, qúe
níao havia lugar nem a prorogaçao das Sessões
do Comeího, nem a convocação âe hum Conselho
extraordinário sob o pretexto úe haver reçúísôs
à dècidií, polis que para tal caso existe o remédio
do Artigo 9.b do Regulamento n.° 500 de 16 d« Fe-
vereiro de 1847, que se fez extensivo aos Gòttsfè*
íhos Muhicipaes de Récuí*so pelo Artigo Í0 dó
ÍDècreto n.° 511 de 18 de Março de 1847. Pelo
que foi illegal qúe o Conselho, de qufe se trata,
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funccionasse alem do termo, marcado pela Lei;
accrescendo que tambcm illegalmente fosse elle pre-
sidido durante algum tempo pelo Substituto do
Juiz Municipal, que servio na Junta de Qualifica-
cão, c se he verdade o que se aífirma, que conti-
nuasse a funccionar do dia 3 de Maio em diante
o Eleitor da Legislatura anterior, cujo mandato
caducara nesse dia. 0 que çommnnico a V. Ex.
para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'
Alegre — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Solve duvidas propostas d Lei Regulamentar das
Eleições.

•'¦¦¦í.-m

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 29 (}e Janeiro de 1849.

lllm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador as seguintes duvidas acerca
da Lei Regulamentar das Eleições de 19 de Agosto
de 1846,

1.a Duvida, Das Câmaras Münicipaes das Villas
dç Çanavieiras e Bella daPrinceza, e do cidadão
Joaquim Antônio Pinto Lisboa, do Districto de Ço^
roatá, Províncias da Bahia, S, Paulo, e; Mara^
nhão, consultando aquellas se pode continuar a
funccionar como Juiz de faz o indivíduo que,
depois de eleito para este cargo, exerceo o de
Substituto de Juiz Rfunicipal e de Qrphaos, e
vjce-versa, e reclamando aquelle contra a decisão
da Pifesidencia proferida sobre questão semelhante.

%/ Envida. Do çiííadão Domingos LourençQ Va?
Qurado, da Villa || Goyanna, Provincia de Pernam^
\jpm-i consultando se, havendo exercido o cargjO
de Fromotor da Justiça, depois (jue foi eleito J^z
de Paz, está iphibido de presidir áJVlesa Paror
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chiai, mormente tendo funccionado na Junta de
Qualificação, na qualidade de Presidente delia,
quando no exercício da Proraotoria, da qual está
actualmente exonerado.

3.a Duvida. Da dita Câmara Municipal da Villa
Bella da Princeza, e do cidadão Manoel Alves
Ribeiro, da Cidade de Cuyabá, Provincia de Mato
Grosso, perguntando aquella se o Juiz de Paz,
que he ao mesmo tempo Major Commandante da
Guarda Nacional, pôde presidir á Mesa Parochial,
huma vez que passe o Commando ao seu irnme-
diato, e este se ha incompatibilidade em que elle
presida á Junta de Qualificação, em conseqüência
de ter aeceitado o posto de Chefe da Legião da
Guarda Nacional, de que porem ainda não en-
trou em exercício.

4.a Duvida. Da referida Câmara Municipal de
Canavieiras, se o cidadão eleito Juiz de Paz, e
que se acha no exercício do cargo de Delegado,
ou Subdelegado de Policia, deve ser substituído
naqueJle cargo pelo immediato em votos, ou se
pode elle assumir a jurisdicção de hum ou outro
conforme mais lhe convier na occasião.

5.a Duvida. Da mencionada Câmara da Villa
Bella da Princeza, se está inhibido de funccionar
como Presidente da Mesa Parochial o Juiz de Paz
que, deixando de presidir á Junta de Qualifica-
ção, fez parte do Conselho Municipal de Recurso,
na qualidade de Presidente da Câmara.

E o Mesmo Augusto Senhor de tudo intei-
rado, Houve por bem Mandar declarar: f

1.a Duvida. Que pelos Avisos segundo de 8
de Março, e primeiro de 6 de Outubro de 1847
§ 1.° está clara e expressamente decidido, que o
exercício de hum dos dous cargos (não assim o
simples juramento ) importa a renuncia tácita do
outro para que anteriormente se foi nomeado
ou eleito, e que, para se julgar este renun-
ciado, basta a simples nomeação ou eleição, por
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que he ella suífieiente para dar o direito de opção;
como bem declarou a Presidência, contra cuja de-
cisão se reclama.

2.a Duvida. Que está esta duvida sufíiciente-
mente esclarecida pelos Avisos do1.° de Fevereiro
de 1847 § 8.°, e 9 de Outubro do mesmo anno, á
vista dos quaes, o haver o cidadão, de que se
trata,, presidido incompetentemente á Junta de Qua-lificação, não era razão para que pudesse assumir
a presidência da Mesa Parochial.

3.a Duvida. Que bem decidio o Presidente da
Província de Mato Grosso não ter perdido o direito
á presidência da Junta de Qualificação o cidadão
de que se trata; mas que não he admissível de
maneira alguma que presida á Assemblea Parochial
o indivíduo que tem exercido o posto de Comman-
dante da Guarda Nacional, pois que sendo incom-
pativel o serviço da Guarda Nacional com o cargo
de Juiz de Paz, pelo Art. 11 da Lei de 18 de Agosto
de 1831, declarado pelos Avisos de 12 de Setembro
e 8 de Novembro de 1833, e 1) de Novembro de
1846, e Portaria de 24 de Agosto de 1834, se-
gundo o principio estabelecido na decisão 1.% o
exercício do emprego da mesma Guarda importa
a renuncia do cargo de Juiz de Paz para que elle
fora eleito.

4.a Duvida. Que não ha incompatibilidade no
exerdeio simultâneo dos cargos de Juiz de Paz, e
Delegado ou Subdelegado de Policia, em vista dos
Arts. 26 e 27 do Regulamento de 31 de Janeiro
de 1842, que autorisa sejão os Juizes de Paz no-
meados para estes cargos; mas que, quando o
Juiz de Paz estiver na presidência da Mesa Pa-
rochial, deve passar ao seu Substituto a júris-dicção do cargo de policia que occupar, não só
porque assim convém para maior liberdade da
eleição, pois que a accumulação da policia, neste
casoj pôde incutir temor nos votantes, sobre-
tudo á vista dos abusos que se tem dado, como
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porque não pôde, e nem deve o Juiz de Paz
ser distraindo das funcções eleitoraes, para acu-
dir á policia da Povoação, quando alli se fizer
necessária a acção da Autoridade policial, como
já foi declarado em Aviso expedido em data de
17 do corrente mez.

5.a Duvida. Que posto não devesse fazer parte
do Conselho Muuicipal de Recurso o Juiz de Paz
que (qualquer que fosse o motivo) deixou de pre-
sidir á Junta de Qualificação, em vista das razões
que dictárão a decisão dos Avisos segundo de 22
de Março, e segundo de 6 de Abril de 1847 § 2,°,
com tudo conforme os mesmos Avisos não estava
o Juiz de Paz, de que se trata, inhibido de pre-
sidir á Mesa Parochial, pois que são diversas as
funcções de Presidente da Mesa Parochial, e de
Membro do Conselho Municipal de Recurso.
*¦ Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta»
legre. — Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

§olve duvidas encontradas tia execução dç, Liei
Regulamentar da$ fíleiçÕes. v

1/Sessão. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 30 de Janeiro de 1849.

':¦ ¦¦-

/ JHm. | Exnpi. Sr.-—Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador as seguintes duvidas suscitadas
pqr occasiào da execução da Lei Regulamentar das
Eleições de 19 de Agosto de 1846.

4.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta,
de Qualificação da Parochia de Afcrantes * Provirv-
cia da Rathia, perguntando se o numero de |§lp
tores desta Parochia deve corresponder $o de yq.*f
tantes, na forma da 1 ,a parte do Art, 52 da §f*
t^da Lei, ou se deve soffrer a redqcção ordenacla
ija 2,a parte do mesmo Artigo.
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2." Duvida. Do Presidente da Provincia do Cea-
rá, communicando ter ordenado á Gamara Muni-*
cipal de Cascavel que reduzisse o numero de seus
Eleitores a 21 , não obstante ter a Parochia numero
sufliciente de votantes para dar 34, pois que, se-
gundo a 2.a parte do citado Art. 52, não pode elle
exceder ao minimo das eleições de 1842 e 1844,
e mais a 5.a parte , tomando-se por base neste
caso a eleição de 1842. \

3.a Duvida. Do referido Juiz de Paz, do Pre-
sidente da Junta de Qualificação da Parochia de
Nossa Senhora das Necessidades, Provincia de San-
ta Catharina, e do Presidente da Mesa Parochial
do Pedrão, Provincia da Bahia, perguntando se
no augmento dessa 5.a parte se deve attender ás
fracções excedentes á metade de 5, á semelhança
do que determina a 1.a parte do mesmo Artigo a
respeito da fracção excedente a 20 votantes.

4.a Duvida. Do mesmo Presidente da Provincia
do Ceará participando que, tendo sido ànnulladá
a eleição ide 1844, e não havendo, por isso, na
Provincia ôs dous termos exigidos pelo Art. 52 da
Lêi dé Eleições para ser calculado o numero de
Eleitores que deve dar cada Paírochia, determinou
que servisse de base a eleição de 1842.

5.a Duvida. Do mencionado Presidente da Mesa
Parochial do Pedrão, e dò Presidente da Junta
de Qualificação da Parochia da Água Preta -, Pro-
vincia de Pernambuco, consultando se, pelo au-
gmento da população resultante da ânnexaçâo de
território de Outra Parochia, devem aquellas au-
gmentarem proporção ò numero de seus Eleitores,
òü se somente lhes cabe o augmento da 5.a parte,
nos termos da 2.a parte do Art. 52 da referida

6.a Duvida. Do Juiz de Paz da Parochia do Poço
da Panellâ, Provincia de Pernambuco. Téhdô sido
desmembrados desta Freguezia dous Quarteirões
para formarem a nova Parochki dà Várzea , que
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se acha canonicamente provida de Parodio, consulta
se os moradores dos ditos Quarteirões devem ser
convocados para votar na antiga Parochia de queforão desmembrados, e onde forão qualificados
antes do provimento canonico daquella á que hoje
pertencem.

7.a Duvida. Se decidida pela negativa a duvida
antecedente, ha de a Parochia do Poço da Panella
dar 21 Eleitores, numero correspondente ao total
dos votantes nella qualificados, incluindo os da-
quelles Quarteirões, ou se deve dar somente 1G,
por se dever abater daquelle numero de votantes
os que pertencem aos referidos Quarteirões.

8.a Duvida Do Juiz de Paz Presidente da Mesa
Parochial de Jacuhy, Provincia de Minas, Que
depois de haver convocado os votantes de todos
os Districtos de que se compunha a Freguezia pa-ra a eleição que teve lugar no dia 7 de No-
vembro de 1847, chegou ao seu conhecimento a
Lei Provincial que desannexou delia o Districto do
Aterrado, que foi encorporado á Freguezia do
Senhor Bom Jesus dos Passos; e que por não achar
na Lei disposição alguma que o autorisasse ainva-
lidar os Editaes de convocação, e a excluir da
eleição os votantes desse Districto, bem como das
turmas de que devia se formar a Mesa, os Sup-
plentes nelle moradores, resolveo admittir huns e
outros, recebendo, e fazendo, porém, apurar em
separado as cédulas dos ditos votantes.

9.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz. Quesendo
qualificados naquella Parochia de Jacuhy 561 vò-
tantes, deveria ella, se não fora aquella desmem-
bração, dar 16 Eleitores, sendo 14- em relação ao
numero de votantes, e 2 pelo acerescimo da 5.a
parte; mas que em conseqüência da mesma des-
membração, entende elle Juiz de Paz que deve
dar ã Parochia 13 Eleitores, correspondentes a 452
votantes, á que ficou reduzido o numero delles,
e mais a 5.a parte.
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10." Duvida. Do referido Presidente da Mesa Pa-
rochial da Freguezia do Pedião, perguntando se
deve ser excluído das turmas que tem de formar
a dita Mesa, e privado do voto passivo, o Eleitor
pronunciado pela Subdelegacia em crime inafian-
çayel, cuja pronuncia não está confirmada peloJuízo Municipal.

E o Mesmo Augusto Senhor inteirado das so-
breditas duvidas, e das decisões sobre ellas pro-feridas pelos Presidentes das Províncias, Ha porbem Mandar declarar:

í,a Duvida. Que qualquer que seja o numero
de votantes (le huma Parochia, nunca pode o
numero dos Eleitores exceder ao menor que ei-
Ia houver dado nas eleições de 1842 e 1844,
excepto o augmento que lhe possa competir da
5.a parte, segundo bem decidio a Presidência,
pois que a 1.a parte do Art. 52 da citada Lei
de Eleições deve ser executada com a limitação
da 2.a parte do mesmo Artigo, como nella he
expresso, e está declarado nos Avisos de 26 de
Abril de 1847 § 14, 15 de Junho do mes-
mo anno § 2.°, 2.° de 13 de Março, 1.° de 13 de
Abril, e de 1 e 11 de Dezembro de 1848.

2.a Duvida. Que he conforme ao que acima
fica dito a ordem expedida pela Presidência do
Ceará, excepto na parte; em que mandou tomar
por base para a eleição de 1847 somente a queteve lugar em 1842, pela razão que se expende
na 4*| duvida abaixo.

3.a Duvida. Que está declarado pelos Avisos de
0 de Junho de 1847, e 2.° de 13 de Março
de ÍS48 citados, que contramão as decisões da
Presidência da Bahia sobre esta duvida, que no
augmento da 5.a parte de que trata o referido
Artigo 52 da Lei não se deve attender ás fraecões.
de qualquer importância que ellas sejão; não po-dendo prevalecer o argumento de analogia invo-
cado, pois que se o Legislador na dita 2.a parte

16
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omittio o augmento pela fracção excedente ú me-
lade, estabelecido na 1.a parte, que immediátamen-
te lhe antecede, foi porque não quiz que elle ti-
vesse 1 tirar neste caso, e com razão, visto que
nesta 2."7 parle se trata de restringir ou limitar
a repra estabelecida na outra.

4.a° Duvida. Que determinando a Lei que, em
uanto a Assembléa Geral não fixar o numero

. e Eleitores que deve dar cada Parochia, sirvão
de base as eleições feitas em 1842 e 1844, teve
em vista, não as epochas por ella designadas,
mas as eleições das duas ultimas Legislaturas; e
por tanto, se a eleição de 1844, julgada nulla,
foi substituída pela que teve lugar em 1845, cia-
ro he, segundo o espirito da Lei, aliás invoca-
do pelo Presidente da Provincia, que devia ser-
vir de base á eleição de 1847 as duas de 1842
e 1845, e não somente a de 1842, como elle de-
cidio, decisão esta, que, quando mesmo não exis-
tisse a eleição de 1845, não poderia prevalecer,
em vista do Aviso de 31 de Dezembro de 1846
§2.°, que por falta de hum segundo termo orde-
nou que o numero de Eleitores fosse regulado pe-
lo numero de votantes. >¦¦

5.a Duvida. Que he conforme aos Avisos de
9 de Julho de 1847, e 1.° de 13 de Abril de-
1848 a decisão do Presidente da Provincia de Per-
nambuco, quando declarou que a Freguezia da
Água Preta não devia augmentar o numero dos
seus Eleitores na razão do acerescimo de votantes>
proveniente da incorporação de parte do tem-
torio de outra Freguezia, não assim a que ep
sentido contrário deo o Presidente da Provincia
da Bahiaj cumprindo porem declarar, que o au-
gmento da 5.a parte y facultado pela 2.a parle do
Art. 52 da Lei somente poderia ter lugar, huma
vez que com elle não excedesse m numero de
Eleitores da dita freguezia aos múltiplos de 40 vo-
tálites e mais hum pela fracção excedente a 20,
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como está explicado no § 5.° do Aviso de 2 de
Novembro de 184G. ;

G.a Duvida. Que bem decicido foi pelo Presi-
dente da Provincial-de conformidade com os Avi-
sos G.° do 1.° de Outubro de 1847, e 2.° de 6
do mesmo mez e anno, que os moradores dos
Quarteirões desmembrados da Parochia do Poço
da Panei Ia devião ser convocados para votar na
Parochia a que forão annexados, visto estar ella
canonicamenle provida de Parodio, servindo pa-
ra a eleição a qualificação feita na antiga Paro-
chia. (

7.a Duvida. Que também foi bem decidido pe-
Io mesmo Presidente, que do numero total dos
votantes qualificados na Parochia do Poço da
Panei Ia se devera abater o que pertencia áquelies
Quarteirões, e que nesta conformidade devia o nu-
mero dos Eleitores da mesma ser reduzido a 16,
pois que, segundo o Artigo 52 da Lei, explicado
pelo § 5.° do Aviso de 2 de Novembro de 1846,
não deve o numero de Eleitores de cada Parochia
exceder ao dos seus votantes.*

8.a Duv-ida. Que acertada foi a decisão da Pre-
sidencia, quando declarou que os moradores do
Districto do Aterrado devião votar na Parochia
á que d'antes pertencião, não pela razão que ei
le dá, de terem elles sido qualificados nesta Pa-
rochia, e não poderem por isso votar naquella
de que ficarão fazendo parte, pois que se fosse
por isso, seria a decisão do conformidade com
os Avisos 6° do 1.° de Outubro de 1847, e 2.0
de 6 do mesmo mez e anno, mas sim pela razão
especial, e não prevista por estes Avisos, de não
se poder fazer huma nova convocação para a Pa-
rochia do Senhor liom Jesus dq& Passos, por não
ser conhecida a tempo a Lei Provincial que de-
cretou a transferencia do referido Districto, ca-
so este que pede huma decisão diversa, a fim
de não ficarem aquelles cidadãos privados dosli-

¦

''"¦ ''• :":f
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reilo eleitoral, o qual pela sua importância deve
ser param ido ainda com preterição da regra esta-
belecida para os casos ordinários. Cumpre porém
advertir, que tendo esta decisão somente por fim,
como fica dito, conservar o direito eleitoral dos
cidadãos collocados na circunstancia dos de que se
trata, segue-se que, no mais que não prejudicar
á este direito se devem observar os princípios
sobre que são baseadas as Decisões Imperiae?
para os casos ordinários. E assim nao deviíío
funecionar na Mesa Parochial de Jacuhy os Sup-
plentes, posto que convocados, que ficarão per-
tencendo á Parochia do Senhor Bom Jesus dos
Passos, visto que o Governo Imperial tem re-
conhecido que os Eleitores e Supplentes podem
em casos semelhantes ser privados de funecionar
nas Juntas de Qualificação e Mesas Parochiaes,
como se vê do Artigo 3.° do Decreto N.° 480 de
24 de Outubro de 1846, e, Avisos de 24 de No-
vembro e 5 de Dezembro do mesmo anno § 3.%
2.° de 18 de Janeiro de 1847, 2.° e 3.° de 20
de Fevereiro do mesmo anno §§ 5.° e 2.°r 3.° do
1.° de Outubro do dito anno § 2.°, e de 10 de
Agosto de 1848. Que nao pertencendo os votantes
do Districto do Aterrado, em virtude da alteração
decretada, á Parochia de Jacuhy, mas sim á do
Senhor Bom Jesus dos Passos, devi ao os seus vo-
tos recahir sobre os habitantes desta , sendo os
mesmos recebidos em separado para serem remet-
tidos á Parochia á que pertencem, como se pra-
tiea nas eleições de Juizes de Paz e Câmaras Muni-
cipaes a respeito dos votantes que pelo ecclesiastico
pertencem á huma Freguezia, e ao eivei á outra.

9.a Duvida. Que segundo a advertência acima
devera-se ter seguido o arbítrio indicado pelo
Juiz de Paz, de reduzir o numero dos Eleitores
da sobredita Parochia cie Jacuhy, pois que, admit-
tida a opinião do Presidente da Provincia, viria
ellã a dar maior numero de Eleitores do que o ($*&

^
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correspondia ao numero de votantes da mesma
Parochia (visto que os do Districto desmembrado
pertencião á outra Parochia) o que he contrario
ao principio estabelecido na 1.a par/e do Art. 52
da Lei Regulamentar das Eleições, explicado pelo
§ 5.° do Aviso de 2 de Novembro de 1846;
sendo porem acertada a decisão do mesmo Pre-
sidente, quando declarou que não cabia o accres-
cimo da 5.a parte, visto ser elle admissível so-
mente no caso em que o numero de votantes
comporte este accrescimo , como está explicado peloAviso citado, e pelo de 12 de Fevereiro de 1848.

1ü.a Duvida. Que bem decidio o Presidente da
Jíahia, que não devia ser excluido das turmas e
privado do voto passivo o Eleitor pronunciado pelaSubdelegacia em crime embora inafiançável, pois(pie segundo o Art. 94 da Lei de 3 de Dezembro
(íe 1841, Art. 297 do Regulamento para a exe-
cução da mesma Lei de 31 de Janeiro de 1842,
e Art. 53 da Lei Regulamentar das Eleições, a
pronuncia decretada pelos Subdelegados não pro-duz os seus effeitos em quanto não he competen-
mente sustentada, não lendo applicaçao ao caso
em questão o Aviso de 31 de Dezembro de 1846,
porque trata de espécie muito diversa. 0 quecommunico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde aV. Ex.—Visconde de Monta-
legre. — Sr. Presidente da Provincia dá Bahia.

¦ ¦

w
i

Approva as decisões dadas pelo Presidente da
Provincia de São Paulo ás duvidas do Juiz de
Paz da Villa de São Sebastião, na execução
da Lei Regulamentar das Eleições.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Né*^
gocios do Império em 5 de Fevereiro de 1849.

Mm. e Exmv Sr. — Foi presente a Sua Ma-
t{

¦ 
¦
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gestadé o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 25
de Outubro do anno passado,1 acompanhando o
do Juiz de Paz da Villa de São Sebastião, côn-
tendo as seguintes duvidas sobre a Lei1 Regula-
mentar das Eleições de 19 de Agosto de 1846.

1.a Duvida. Se lindando a sua jurisdicção no dia
7 de Janeiro ultimo, devia no cm tanto fazer a
convocação dos Eleitores e Supplentes que, na con-
for m idade do Art. 4." da dita Lei, devião compor
a Junta de Qualificação na 3.a Dominga do cita-
do mez, ou se pertencia esta convocação ao Juiz
de Paz mais votado do presente quadriennio.

2.a Duvida. Deixando o exercício do seu cargo
no referido dia 7 de Janeiro, e devendo como
Eleitor da actual Legislatura fazer parte das tur-
mas que tinhão de compor aquella Junta, per-
gunta por quem devia ser feita a convocação.

3.a Duvida. Se no caso de competir-lhe a con-
vocação da mencionada Junta, também lhe per-
tencia a da Junta de Qualificação da nova Fre-
guezia de Caraguatatuba, para a qual ja havião
sido eleitos os Juizes de Paz, que todavia não ti-
nhão ainda prestado juramento.

4.a Duvida. Decidida affirmativamente a duvida
antecedente, quaes erão os 8 cidadãos immediatos
em votos ao Juiz de Paz, que havia de convocar,
ná falta de Eleitores, se os do quadriennio ulti-
mo, ou os do âctual.

E o Mesmo Augusto Senhor, de conformidade
com o parecer da Secção dó Império do Conselho
d'Estado, emittido em Consulta de 27 de Dezem-
bro do anno próximo pretérito, Houve por bem
Approvar as seguintes decisões por V. Ex. dadas
sobre as referidas duvidas:

1 .a Duvida. Que achando-se o Juiz de Paz repre-
sentante dentro do seu quadriennio,á ellepérten-
cia fazer a convocação determinada no Art. 4.° da
citada Lei de Eleições, e igualmente presidir aos
trabalhos da Junta de Qualificação, segundo o Art
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110 da mesma Lei, e não ao Juiz de Paz mais vo-
lado do presente quadriennio.2.a Duvida. Que á vista da decisão antecedente,
nenhuma convocação linha de fazer-se a seu res-* V/O

peito.
3.a Duvida. Que cumpria ao dito Juiz de Paz con-vocar a Junta de Qualificação da nova Freguezia

de Caraguatatuba, visto não ter ella Juizes de Pazem exercicio.
4.a Final mente. Que esta Junta devia ser formada

com os Supplentes do Juiz de Paz do quadriennio
que findou , visto que ao tempo da convocação ain-
da não estavão reconhecidos os Juizes de Paz da
referida Freguezia novamente creada. 0 que com-
mímico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. —Visconde deMont'a-
legre.—Sr. Presidente da Provincia de São Paulo.

s-: %

I ¦
í
[V :.

Solve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 5 de Fevereiro de 1849.

- ,:-ft'.1 ¦ • ,»¦ •.,>¦-; $ :-¦ », ., ¦ ;¦- | 
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Illm. e Exm. Sr.— Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oííicio de V. Ex. de 10 do
mez próximo passado, e papeis que o acompanha-
râoy versando sobre a reclamação de hum Elèitõi*
Siipplen te excluído da organisaçap da Mesa Paro-'
chiai na eleição de 7 de Setembro do anno findo,
pela razão de não ser qualificado votante na qua-lificação que teve lugar em Janeiro do dito anno:
Houve o Mesmo augusto Senhor por bem Appro-
var a decisão pela qual > em deferimento á refe-
rida reclamação, "V>¦ 

:Ex, revogou a de seu ante-
cessor que deo causa áquella exclusão, pois que,como bem entendeo V. Ex., era ella contraria

:¦::¦ 

¦: 
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intelligencia que o Governo Imperial tem dado á
cilada Lei, como se vê de vários Avisos, e com
especialidade do de 20 de Fevereiro de 1847, n.°
19, que no § 7.° estabelece não ser permittido ao
Juiz de Paz conhecer, em caso idêntico, da lega-
lidade da eleição dos Supplentes de Eleitores sob
pretexto de não terem as qualidades exigidas na
Lei,, cumprindo-lhe regular-se pela votação con-
stante das Actas, convocando na conformidade
dellas os Supplentes mais votados até o numero
respectivo de Eleitores, segundo prescreve o Ar-
t\po 5.° da mencionada Lei de Eleições. O que
communico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde deMont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes. t;

ii í

Solve duvidas sobre a execução da Lei Regulamen-
tar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 5 de Fevereiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o officio do Presidente da
Câmara Municipal da Capital dessa Provincia, em
que expõe que, deixando a Parochia de Carapina
de fazer a eleição dos Vereadores e Juizes de Paz
no dia 1 ele Setembro do anno próximo passado,
em que teve lugar a das demais Paroehias da mesma
Capital, adiandp-a para o 1.° de Novembro se-
guinte, sem qne disto tivesse a Cantara Municia
pail prévio conhecimento r o qíje o a opinião delle
Presidente parece contrario $os Artigos 41 e 94
da Lei Regulapieptar das EleiçOes de 19 de Agosto
de 1846, entra em 4wvida se a mosma^^^^^^C^
deve apurar a eleição da referida Parochia na for*-
ma do Artigo 105 da dita Lei,

..,;¦¦
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E o Mesmo Augusto Senhor, ouvida a Secção
do Império do Conselho d'Estado, Manda decla-
rar, de conformidade com o parecer da mesma
Secção exarado em Consulta de 12 de Dezembro
ultimo, que facultando o Artigo 60 da citada Lei
ao Presidente da Mesa Parochial, ou a esta, se
installada já estiver, fazer a eleição em qualquerdia, se por legitimo impedimento não puder ter
lugar no dia aprazado, não compete á Câmara
que nenhuma fiscalisação exerce sobre o proces-so eleitoral, entrar no conhecimento do motivo
por que a eleição se fez em dia diverso do desi-
;nado, podendo a mesma Câmara, nos termos do
Lrtigo 106 da referida Lei, communicar ás Auto-

ridades ahi mencionadas quanto lhe parecer digno
de noticia. O que communico a V. Ex. para sua
intelligencia, e para que estranhando ao Presidente
da mencionada Câmara o dirigir-se directamente
ao Governo Imperial, quando o devera ter feito
por intermédio dessa Presidência, faça ctfmprir a
este respeito o que se determina na Circular ex-
pedida por esta Secretaria d'Estadó em data de 26
do mez findôv k

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. -*- Sr. Presidente da Provincia do Espirito
Santo.

WÊÍ:

Solve Duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.

.''•'". - ¦ ¦ ' • •;** ¦ > - y *¦ í ?ifi -

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 7 de Fevereiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Sendo presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador as seguintes duvidas sobre a
Lei Regulamentar das Eleições de 19 de Acosto de

1.a Duvida. Do Presidente do Conselho Municipal
17
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de Recurso do Termo do Penedo, Provincia das
Alagoas, perguntando se deve convocar o Conselho
Municipal de Recurso, nào obstante não se haver
apresentado perante a Junta de Qualificação ne-
nhuma reclamação, queixa ou denuncia.

2.a Duvida. Se decidida pela alfirmativa a duvi-
da antecedente, deve convocar para o dito Conse-
lho o Eleitor mais votado em 1844, ou o da elei-
ção que teve lugar em 1847, huma vez que a con-
vocação deve ser feita depois de 3 de Maio de
1848. :S .

3.a Duvida. Do Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes, pedindo ser esclarecido sobre o em-
baraço que encontra na convocação da nova Jun-
ta de Qualificação, a que tem de mandar proceder
na Parochia de Santa Rita de lbitipóca por ter
sido nullamente composta com Eleitores de 1847, a
que funccionou em Janeiro do mesmo anno, visto
que, não podendo ella ser convocada antes de 14
ou 15 de Abril do dito anno, a sua 2.a reunião
ha de ser celebrada depois do dia 2 de Maio, em
que tem caducado o mandato dos Eleitores de
1844: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem
Declarar: ,

4.a Duvida. Que foi ella resolvida pela Presiden-
cia de conformidade com as decisões dos Avisos
n.° 8 do 1.° do Fevereiro de 1847 § 4.°, n.os 64 e 65
de 6 de Abril do mesmo anno §§ 3.° e1.°, e n.°
68 de 13 do mesmo mez e anno § i.°

2.a Duvida. Que bem decidio a mesma Presiden-
cia que devia ser convocado o Eleitor mais votado
ná eleição de 1847, visto que o de 1844 havia ter-
minado o seu mandato a 2 de Maio do anno prp-
ximo passado. , , íMéMí^MÊB

3/ Duvida. Que está ella resolvida pelo § 2.°
do Aviso de 5 de Janeiro de 1848, onde se deter-
mina que expirado o mandato dos Eleitores de 1844,
se dissolva a Junta composta delles, eonvocândo-se
immediataniente outra dos novos Eleitores para con-

.
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limiar nos trabalhos da qualificação. 0 que commu-
nico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex.—Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Cera es. t , i

• -1. :

Solve Duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.

.."¦¦' ,, j

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 8 de Fevereiro de 1849.

. Ur5

Illm. e Exm Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador, com o Officio dessa Presiden-
cia de 31 de Março de 1847, copia do que á
mesma Presidência dirigió a Junta de Qualifica-
ção da Parochia dos Arripiados, pedindo solução
ás seguintes duvidas que encontrara por occa-
sião de executar a Lei Regulamentar das Eleições
de 19 de Acosto de 1846.

1.a Duvida. Determinando o Art. 2.° da referida
Lei que a falta do Juiz de Paz mais votado
seja supprida pelo seu immediato em Votos,
pergunta, se, dado o impedimento physico ou
moral do 2.° e 3.°, nao estando juramentado
ó 4.°, deve elle não obstante entrar e conti-
nuar na presidência dos trabalhos da Junta, ou
dever-se-hão elles suspender, até que este preste
juramento , ou cesse o impedimento daqüellés.

2.a Duvida; Dada á ttrèsma hypòthese no acto
da Assembléá Parochial, se deve a maioria da
Mesa continuar em suas fimcíçoes^ ou se deverão
suspender-se os trabalhos eleitoraésf até que a
Gamara se reuna e juramente o legitimo sub-
StítUtO. ;|Jf|l|Í ¦'-' :^..:.^i-.»::-'::;!fv; $|..;;'- —A

3.a Duvidai' Faltando alguns dos Membros da
Junta de Qualificação, deve ella nomear quemo substitua na Forma do Art. 29 da Lei citada:
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mas como os Membros presentes na hypothese fi-
guiada são quatro, dado que haja empate na
nomeação, consulta se deve recorrer-se á sorte , ou
se tem o Presidente da Junta voto de quali-
dade, para o desempate.

4.a Duvida. Se o indivíduo assim nomeado,
deixando de comparecer, fica sujeito á multa
do Art. 126 § 5 n.° 2 da mencionada Lei.

5.a Duvida. Se havendo empate na votação da
multa, por serem quatro os Membros da Mesa,
importa elle a absolvição do multado, ou de-
verá recorrer-se a sorte, ou ao voto de qua-
lidade.

6.a Duvida. Suppondo que appareça o nomea-
do, e que dous ou três dias depois se apre-
sente o substituido, por haver cessado o seu
impedimento, deverá aquelle ceder á este o lugar
na Mesa, ou tem este perdido o clireito de fazer
parte da mesma, desde que ficou|iiyipedido, e
conseguintemente foi nomeado quem o substitua?

7.a Duvida. Se as decisões do Presidente da
Mesa proferidas sobre as reclamações, de que
trata o Art. 47 da Lei são terminantes, ou dellas
se pode recorrer patra a mesma Mesa.

8.a ])^vida. Se por occasião, da remessa da
relação nominal das pessoas, cujos recursos ti-
verem sido attendidos for estraviada a mes-
ma relação* epaq tiver a Presidente da Junta
incluído os nomes daquellas, pessoas na lista
dos votantes, deverão não obstante adotar, huma
vez, que apresente^ a despacho original proferido
pelo Conselho Mu^cipal. máãl0

9.a Duvida. Dada, a mesma, hypothese na re-
messa feita pela Relação cio Districto, se se deve
proceder semelhantemente. Mé^uS

10,a Duvida. Não devendo ser admittidos nomes
riscadas» alterados ou substituídos por outros,
conforme o Art. 50 da Lei, se as averiguações e
inspeçções sobre as cédulas devem ser exercidas no
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acto da entrega pelo votante, ou posteriormente á
sua recepção, a fim de evitar-se que em conse-
quencia daimmediata inspeòção e discussão, pre-sente o votante, deixe de ser secreto o e&ru-
tinio como quer o Art. 51 da referida Lei.

E o Mesmo Augusto Senhor, ouvida a Sec-
ção do Império do Conselho d'Estado, Houve
por bem Declarar:

1 .a e 2.a Duvidas. Que o Juiz de Paz, ainda quemais votado, não pôde presidir á Junta de Quali-ficação antes de haver prestado juramento, como
já foi declarado em Aviso de 25 de Outubro de
1846, o que também procede á respeito da Mesa
Parochial, e que n'um e n'outro caso devem ser
suspensos os respectivos trabalhos até que a Ca-
mara Municipal se reuna e defira juramento ao
legitimo substituto, devetido-se no caso em que
por qualquer motivo não tenha lugar este acto,
ou estejão impedidos os quatro Juizes de Paz,
recorrer-se ao Juiz de Paz mais visinho , e em
falta deste ao legitimo substituto y em confor-
midade das Leis e ordens em vigor.

3.a Duvida. Que na falta de algum ou alguns
dos Membros da Junta de Qualificação durante os
seus trabalhos deve a mesma nomear quem o
substitua na forma do Artí 29 da Lei de Eleições;
e occorrendo empate na nomeação recorrer-se-
ha á sorte ^segundo está decidido níos Avisos de
10 e 22 de Abril de 1847 § 1,°, e de 20 de
Fevereiro do mesmo anno n.° 19 § 13; y

4.a Duvida. Que o nomeado para substituir ao
Membro da Junta impedido^ pode ser compelir-
do á substituição com á multa do Art. 126 § 5
n.° 2 da Lei, como está declarado no Aviso n.°
140 de 4 de Outubro de 1847 §4.°5.a Duvida. Que dado o empate na votação
para a imposição da multa, deve prevalecer a
decisão favorável ao multado, segundo o principio
geral de Direito.

'.' ''Í-^'-':---'---',:iV':-'y'.Vf'
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6.a Duvida. Que o cidadão chamado para sub-
stituir ao Membro da Junta impedido deve ceder
o lugar á este, quando se apresente, huma vez
que a escusa a elle concedida tenha sido tem-
poraria, não porem quando houver sido absoluta,
porque nesta hypothese deve-se entender que
foi exonerado do cargo para que fora designado,
e não somente das funeções delle temporariamente,
devendo-se assim entender os Avisos de 25 e 26
de Fevereiro, 8, 13, 22 e 26 de Abril de 1847.

7.a Duvida. Que das decisões do Presidente da
Mesa Parochial autorisadas pelo Art. 47 da Lei
de Eleições nenhum recurso ha, visto que a mesma
Lei o não dá.

8.a e 9.a Duvidas. Que nos casos figurados nestas
duvidas he permittido aos cidadãos, cujos re-
cursos forão attendidos pelo Conselho Municipal
ou pela Relação do Districto, requerer ao Pre-
sidente da Junta de Qualificação, com os docu-
mentos comprobatorios do seu provimento, para
os fazer incluir no livro delia, devendo o mesmo
Presidente para este fim requisitar o livro da
qualificação á Gamara Municipal, quando já lhe
tenha elle sido enviado em virtude do Art. 37
da mesma Lei, não podendo a Mesa Parochial ad-
mittir a votar quem não estiver incluído na lista
da qualificação, segundo o Art. 50 da dita Lei.

10.a DuvidauiQue não podem ser admittidas ave-
riguações e inspecções sobre as cédulas no acto
em que os votantes as entregão* devendo-se ob-
servar á este respeito o disposto no Aviso n.°
58 de 22 de Março de 1847. O que communico
a V. Ex. para sua intelligencia e governo.

Deos Guarde a V. Ex.—Visconde deMont'à-
legre —Sr. Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes.
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S.olve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 13 de Fevereiro de* 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador, com os Ofíicios de V. Ex.
de 10 de Maio e 16 de Novembro de 1847, as
seguintes duvidas sobre a Lei Regulamentar das
Eleições de 19 de Agosto de 1846.

1.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta
de Qualificação da Parochia de S. Miguel, pedindoser esclarecido á respeito da maneira de classi-
ficar os cidadãos elegiveis em vista do Art. 53
da citada Lei.
*2.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz perguntan-do como se deve executar o Art. 52 da mesma

Lei sobre o >iiumero de Eleitores que deve dar
cada Parochia.

3.a Duvida. Do Juiz Municipal Presidente do Con-
selho Municipal de Recurso da Capital dessa Pro-
vincia, consultando se o dito Conselho procedeoem regra, designando para abertura das suas Ses-
soes, em quantorrnão houvesse affluencia-de re-
cursos, o espaço das 3 ás 5 horas da tarde,
em virtude de requisição de hum dos seusMem-
bros o Eleitor mais votado, que não podia com-
parecer á hora marcada no Edital de convocação
do mesma Conselho, 9 da manhã, por estar oc-
cupado com os trabalhos da Assemblea Provincial
de que era Deputado, parecendo á elle Juiz, depois
de reflectir sobre esta deliberação, que ella não
fora legal, visto g que os Tribunaes são obrigados
a trabalhar das 9 horas da manhã ás duas da
tarde.

4.a Duvida. Do mesmo Juiz Municipal, consultan-
do se nao ha nuilidade em que aquelle Eleitor
funccione sem que para isto obtenha dispensa
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da dita Assemblea, visto que a Lei prohibc que
o Deputado Provincial exerça qualquer emprego
publico durante as Sessões da Assemblea.

5.a Duvida. Do Juiz Municipal' Presidente do
Conselho Municipal de Recurso da Capital, pergun-
tando se o livro das Actas do Conselho deve ser
depositado no Archivo da Câmara Municipal no
fim de cada Sessão diária, ou somente depois de
encerrados os seus trabalhos.

6.a Duvida. Se o Escrivão de que tratão os Arts.
6.° e 7.°, combinados com o Art. 13 do Decreto n.°
511 de 18 de Março de 1847, he o Membro do
Conselho que, em conformidade do Art. 36 da
referida Lei de Eleições, houver sido encarrega-
do de escrever as Actas do Conselho.

7.a Duvida. Da Câmara Municipal da Cidade
de São Francisco. Tendo hum cidadão obtido dis-
pensa do cargo de Juiz de Paz por allegar que
a sua idade e enfermidades o inhibião de exercer
qualquer cargo publico, pelo que deixou a Câmara
de o convidar, sendo elle o 1.° Supplente, para
completar o numero de 9 Vereadores, de que ella
se devia compor, visto ter sido aquella Povoação
elevada a cathegoria de Cidade, consulta esta
Câmara se deve no em tanto o mesmo cidadão
tomar assento, huma vez que se dá por pronto
para exercer o cargo de Vereador, por haverem
cessado os motivos que derão lugar áquella sua es-
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8.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa

Parochial da Freguezia da Enseada consultando se,
á vista do Aviso de 5 de Dezembro de 1S46, deve
convocar para a organisaçãp da dita Mesa a dous
Supplentes de Eleitores, que residem ria Fregue-
zia de S. Joaquim de Garopaba, novamente creada.

9.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa
Parochial da Cidade da Laguna, perguntando se
a 1 .a e 2.a chamada dos votantes deve ser feita
no dia da installação da dita?Mesa, e se a 3.a
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no 2.° dia em hora designada pelo Presidente da
Mesa; e se finda esta 3.a chamada, póde-se , no
mesmo dia em que ella houver lugar, dar prin-
eipie á apuração das cédulas.

10.a Duvida. Do referido Presidente da Mesa
Parochial da Enseada, se o Subdelegado, tenda
sido encarregado pelo Chefe de Policia da Provín-
cia para se achar presente ao acto da eleição,
pôde fazer parte das turmas de Eleitores que tem
de compor a mesma Mesa.% e quando seja desi-
gnado para tomar assento na Mesa, que provi-
dencia se ha de tomar para que a Povoação não
fique sem Autoridade Policial.

11.a Duvida. Do mesmo Presidente. Se ti Juiz
de Paz ern exercício tem alguma ingerência nds
trabalhos eleitorae9*

12.a Duvida. Do Juiz de faz Presidente da Mesa
Parochial da Villa de São Miguel. Tendo na quali-
dade de Subdelegado do Districto demittido o Es-
cri vão do seu Juizo* que também serve para o Juízo
de Paz, e não havendo no lugar e na occasião
outra pessoa de qúe possa lançar mão, se pôde
nomear, nos termos do Art. 30 da Lei Regula^
mentar das Eleições, para servir na Mesa Eleitoral,
a hum indivíduo que tem 19 annos de idade.

131a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa
Parochialda Villa dé São José. Se o Membro da
Mesa impedido deve ser substituido na fôrma de-
terminada pelo Art. 29 da citada Lei, que trata
da substituição dos Membros das Juntas de Quâli-i
ticaçãôs, como parece, visto não havei? Artigo âl-
guni da meáma Lei, nenfc Decisão do Governo Im-

ria! (j!ue providéàciè este caso.
|lt Duvida. Dó Juiz de Paz Presidente da Mesa

Parochial da Capital da Prdvinciaf Tendo hum
cidadão reclamado éoixfra a admissão de hum |f|
tauté eoiídemnad© pelo Juízo Municipal na pena
de 6 dias dé prisão por crime1 d« desobedieneia >

pé

cuja sentença se interpoz appellaçaOí per
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se nao obstante esta circunstancia, e o que dís~
põe o Art. 53 § 3.° da Lei Regulamentar das Elei-
ções, e decisão 6.a do Aviso de 31 de Dezembro
de 1846, deve o mesmo condemnado ser excluido
de votar.

E o Mesmo Augusto Senhor , inteirado das
decisões proferidas por V. Ex. sobre estas du-
vidas, Houve por bem Declarar:

1.a Dttvida Que acertada foi a decisão de V.
Ex. á esta duvida, declarando que não precisa
a Junta de Qualificação ser esclarecida sobre ella,
por isso que somente lhe compete conhecer das
qualidades dos votantes, e não dos elegiveis, cujas
habilitações devem ser apreciadas pelos votantes,
a quem deve servir de norma o Art. 53 da Lei
Regulamentar de Eleições: e que, dando-se o
caso de recahirem votos em indivíduo que tenha
algum defeito, deve a Mesa Parochial limitar-se ao
que prescreve o Art. 56 da mesma Lei, como
por varias vezes tem sido declarado pelo Governo
Imperial.

2.a Duvida. Que foi ella solvida de conformi-
dade com as Decisões Imperiaes , constante dos di-
versos Avisos expedidos, nos quaes estão prevê-nidas todas as hypotheses figuradas por V. Ex.

3.a Duvida Que não está no arbritrio do Con-
selho Municipal marcar a hora em que devem
começar as suas Sessões, como V. Ex. decidio,
devendo-se cumprir á este respeito o que decide
o Aviso nii°, 68 de 13 de Abril de 1847 § 1.°

4.a Duvida. Que foi bem resolvida esta duvida
por V. Ex. de conformidade com a decisão do §1.° do Aviso n.° 150 de 5 de Dezembro de 1846.

5.a Duvida. Que acertada foi a decisão de V.
Ex. sobre esta duvida, pois que do final do Art;
36 da Lei Regulamentar das Eleições, e do Art*
37, se conclue claramente que o livro das Actas
do Conselho Municipal de Recurso deve ser de-
positado no Archivo da Gamarar depois de findos
os trabalhos do mesmo Conselho.,
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C* Duvida. Que a palavra —Escrivão — empre-
gada pelo Decreto n.° 511 de 18 de Março de
1847 não se refere ao Membro do Conselho en-
carregado de escrever as Actas, como V. Ex. en-
tendeo, mas sim ao Escrivão do Juizo Municipal,
como está declarado no Aviso n.° 114 de 26 de
Agosto de 1847, não só porque as Leis assim an-
tigas como modernas, sempre por meio delia de-
signão o Oíficial Publico que escreve perante os
Juizes, e áquelie Membro do Conselho cabe a de-
nominação de Secretario, como também porque
á vista dos serviços que lhe são incumbidos, e
das palavras dos Arts. 7 e 13 do referido Decreto
que fallão do Cartório do Escrivão, e da nomeação
e juramento de ajudantes do mesmo, he mani-
festo que não pode aquella expressão ser applicada
senão ao Escrivão do Juizo Municipal; não sendo
motivo para que assim se não entenda, o parecer
incompetente esse Escrivão para os trabalhos elei-
toraes, por a mencionada Lei de Eleições não fallar
nelle, como falia do Escrivão do Juizo de Paz
no processo da qualificação; por quanto nem sem-
pre as Leis previnem todas as necessidades do Ser->
viço publico, ficando a cargo de quem tem de as
fazer executar supprir as suas lacunas por meio
de huma razoável applicaçao das disposições de
outras, que podem ser applicadas, como no presen-
te caso, e em outros muitos da mesma Lei de Elei-
çoes, que tem sido providenciados pelas multín
plicadas Decisões do Governo Imperial.

7.a Duvida. Que não podia ser excluído do em-
prego de Vereador o cidadão de que se trata,
huma vez que se apresentou para o exercer, e
não obteve escusa deitei, pois que a Lei não re-
conhece as escusas previas è geraes, nem auto-
risa que os motivos apresentados para se ser alli-
viado de hum cargo se entendão militar a respeito
de outro qualquer, sem que haja expressa decla-
ração: não póde% cidadão ser exonerado de se\\
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cargo publico, depois de nomeado ou eleito, sem
que solicite e obtenha escusa delle, nos casos em
.que isto possa ter lugar.

8.a Duvida. Que acertada foi a decisão de V,
Ex. quando declarou que os dous Supplentes, queficarão pertencendo á nova Freguezia de São Joa-
i|uim de Garopaba, devião ser convocados para a
prganisação da Mesa Parochial da Freguezia da
Enseada, á que antes pertencião, não pela ra-
íão que Vf Ex. dá, de não estarem ainda nomea-
das as Autoridades civis, mas porque não estando
ainda provida de Parodio aquella Freguezia, co^
mo se collige da dita decisão, são elles parochia-
pos da Enseada, para cuja eleição por tanto de-
vem contribuir de conformidade com o principioexpendido nos Avisos de 5 de Dezembro de 1846.
§ 3.°, e n.p 19 de 20 de Fevereiro de 1847 § 5.%
os quaes se concluem o contrario, he porque tratão
de Freguezias oanonicamente providas de Parocho,

9.a Duvida, Que bem decidio V. Ex. de con-
formidade com o Art. 48 da Lei Regulamentar
das Eleições, que havendo tempo pode a 2."
chamada dos votantes ser feita no mesmo dia da
1.a, pelo rol que na occasião desta se houver
formado, e que a 3.a deve ser feita no dia Un->
mediato áquelle em que houver tido lugar a 2."
em hora designada pelo Presidente da Mesa a
encerrar esta; e que da mesma sorte, se houver
tempo, póde-se dar principio, ou fazer-se a apu-
ração dos votos no dia da ultima chamada % ppis
que a Lei no Art. 54 nao o prohibe, e he antes
conveniente para adiantar os trabalhos.

10.a Duvida, Que he conforme ao que pejoGoverno Imperial foi declarado em Aviso de ?9
do mez próximo passado, a decisão affirçnaiifa
dada por y. Ex. sobre esta duvida, pois q#e nfo
ha incompatibilidade em que o Suí)de|egado ffaça
parte da Mesa Parochial, devendo qna»<lo isto
succeda passar a jurisdieç|o ao seu jtegit&ino substi^
tuto, pelos motivos expressados no mesmo Aviso,

ao
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'il.a Duvida. Que bem decidido foi por V. Ex.

que ao Juiz de Paz em exercicio somente com-
pete prestar os esclarecimentos que delle forem
exigidos, pois que a Lei não lhe dá nenhuma
outra ingerência nos trabalhos eleitoraes,.

12.a Duvida. Que acertada foi a decisão de V*
Ex., declarando que não padia ser nomeado Es*
crivâo hum indivíduo de 19 annos, pois que 10
Art. 14 dp (Codjgo do Processo, e 43 do Regu-
lamento n.° 420 de 31 de Janeiro de 4842 exi-
gema idade de 21 annos para se poder servir este
OíTicio, cumprindo accrescentar que foi illegal a
demissão dada pelo Subdelegado do Escrivão do
íSeu Jijizo, pois que segundo o ArJ;. 44 do referido
Regulamento os Subdelegados somente tem júris-
xlicçjao para suspender o Escrivão, cuja demissão
íhe da attfibuição dos Delegados.

- 13/ Duvida. Que ordenando o Art. 41 da Lei
Regulamentar das iElçições, qpe as Mesas Parochiaes
sejão organistas segundo o disposto nos Aits.
!*.?, |."e &.° para ais Juntas de Qualificação, she
conseqüente qpe jtajnbem íe#ha applieaçâo ás mes-
m®$ Mesas ia provideneja a;dopt?4ít pela Art. 29
P^rn ia SobstijfcuiçSo dos &e$s Memjbros, como Jt&em

íendea V. Ex.
1i4^ Duvida fmalípente, Que íião foibejn deci-

por V. Ép« a ultima duvida, em yista do
<qjie se e&pende no Aviso de 19 do mez próximo
pasmado. 0 que tudo eommilDleo a V» Ex, para
j&qa ipteMiigeoçiaf i r
l§ ,Deos Guarde a W,ík. tt-Visconde de Montar
¦Jegre. r— Sr. Presidente do Brovincja de Santo

dida
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Solvc duvidas encontradas na execução da Lei Re-
gulamentar das Eleições,

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 26 de Fevereiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impera-
dor á quem foi presente o Oflicio de V. Ex. de
25 do mez próximo passado, consultando o que
lhe cumpre fazer, se algumas das Juntas de Qua-
lificação tiverem sido presididas pelo Juiz de Paz
do presente quadriennio, como V. Ex. espera que
aconteça.

Manda declarar que, no caso de que isto se
dê, quando a convocação dos Membros, que de-
vem compor as Juntas, tenha sido feita em tem-
po competente pelo Juiz de Paz do quadriennio
passado, em conformidade do que dispõe o Art.
4.° da Lei Regulamentar das Eleições, deve V;
Ex. haver por nulla a qualificação a que se tiver
procedido com huma tal Junta, por força do Art.
110 da mesma Lei, e ordenar que se reuna ou-
tra Junta, a qual porem deve ser convocada peloJuiz do quadriennio actual, e por elle presidida,
pois que o do quadriennio findo só era competente
para a convocação feita no tempo prescripto pelocitado Art 4.°, visto á este tempo não estarem em
^exercício os Juizes de Paz eleitos para o novo
quadriennio: d'aqui se deduz que deve prevale-cer a qualificação que for presidida pelo Juiz de
Paz deste quadriennio, huma vez que a convoca-
cão dos Eleitores e Supplentes para a organisação
da Junta, não havendo tido lugar no tempo pro-
prio por qualquer inconveniente que oceorresse,
como em alguns lugares tem suecedido, haja si-
do feita depois de terem entrado em exercício os
novos Juizes de Paz, por isso que o preceito do
final do Art. 110 referido, he tão somente appli-
cavei á hypothese que elle presuppõe no men-

¦ Sãs
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cionado Art. 4.° de ser feita a convocação hum
mez antes da 3.a Dominga de Janeiro.

Deos Gurade a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará.

Ordena que não obstante a dissolução da Câmara
dos Deputados, se prosigu no trabalho

da Qualificação.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 9 de Março de 1849. D

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador
a representação, em que Vm. pondera que teudo
de reunir-se a Junta de Qualificação dessa Fregue-
zia, para decidir nos termos do Art. 22 da Lei
de 19 de Agosto de 1846 sobre quaesquer queixas,
reclamações ou denuncias, que appareção contra
a qualificação, a que se procedeo na 3.2 Domin-
ga de Janeiro ultimo, entra em duvida se poderá
reunir a mencionada Junta, tendo sido por De-
creto de 19 do passado dissolvida a Câmara dos
Deputados; duvidando pela mesma razão reunir
o Conselho de Qualificação da Guarda Nacional:
Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe,
que, não obstante a dissolução da Câmara dos De-
putados, deve a Junta de Qualificação proseguir
em seus trabalhos, até que de todo se concluào,
como determina a Lei, installando-se na 3.a Do-
minga do mez de Abril próximo futuro, na for-
ma da mesma Lei o Conselho Municipal de Re^
curso: e que por tanto deve Vm. reunir a men-
cionada Junta para o íim indicado; e bem assim
o Conselho de Qualificação da Guarda Nacinal. 0
que lhe communico para sua intelligencia e exe-

Deos Guarde a Vm. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Juiz de Paz do 1.b Districto da Fre-
guezia do Sacramento da Corte.
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Solve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar dus Eleições.

1.* Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
rocios do Império em 21 de Março de 1849.

lllm. e Exm. Sr.— Subio á Presença de Sua
Magestade o Imperador o OíRcio de V. E*. de 9
de Dezembro do anno passado, com o do Juiz de
Paz Presidente da Mesa Parochial da Freguezia
dessa Capital, propondo as seguintes duvidas.

\.* Se deve convocar-se o Eleitor João Alves
Ferreira, que por ser liberto, fora eliminado da
lista dos Jurados por deliberação da Câmara Mu-
nicipal r e approvação dessa Presidência,

2.a Se deve igualmente convocar-se o Eleitor
Supplente José Jaeinlfoo de Carvalho, que se acha
pronunciado eirr crime de responsabilidade pela
Relação do Districtov

E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem
Approvar a decisão, que Y. Ex, deo, declarando,
quanto a primeira duvida, que não compelia nem
ao Presidente da Mesa Parochial, nem a est& em
ii/hecer da legalidade, comi que forâo nomeado» o&
Eleitores; e pelo que diz respeito a segunda, que
ella se acha sol vida em muitos Avisos do Governa
Imperial, especialmente no de 23 de Abril de 1847
§ 5.° 0 que communico a V. Ex. para sen eonhe-
cimento, e governo- '^M^^êd^

Deos Guarde a V< Ex. ~~ Tisconde dè j\Iont'a^
legre. — Sr. Presidente da- Província de
Grosso.
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Solve duvidas encontradas na execução da Lei

Regulamentar das Eleições.

pi 1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 13 de Abril de 1849.

Illrm e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 31
do mez passado, com a copia do que lhe havia diri-
gido o Presidente da Câmara Municipal 'da Villa
de Montes Claros de Formigas, propondo a se-
guinte duvida. ü

Se havendo ò Juiz Municipal Presidente do
Conselho Municipal de Recurso, servido de teste-
munha, e prestado seu juramento em huma jus-
tificação que servio de base a reclamações perante
a respectiva Junta de Qualificação, poderá elle ser
Vogai no Conselho, onde tem de apparecer o re-
curso daquella reclamação, ou se será incom-
pativel o lugar de testemunha, com o de Juiz
que vai exercer naquella causa.

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Approvar a decisão que V. Ex. deo áquella du-
vida, fazendo sentir que, tendo a Lei Regulamentar
das Eleições, no Art. 33, determinado que seja
o Juiz Municipal o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Recurso, declarando somente como im-
pedimento, o facto de haver feito parte da Junta
de Qualificação de alguma Freguezia, não era li-
cito ampliar a expressa disposição da dita Lei,
creatido outros impedimentos que ella não consi-
derou; accrescendo que o Regulamento, que baixou
com o Decreto n.° 500 de 16 de Fevereiro de
1847, declarou competentes os Juizes Municipaes
para darem ás partes attestados sobre factos, que
pertendão provar. O que communico a V. Ex.
para seu conhecimento.

Deos Guarde aV. Ex, — Visconde deMont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes. 19
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Manda observar a genuína inlelligcncia do ,4rt.

60 da Lei de 19 de agosto de 1846, re-
lativamente ds Eleições primarias.

¦¦ ¦ ¦ 

'¦.. 

. 

¦.:'¦¦ . 

.*'¦'.. ~ x. . ¦'

1.a Secção Rio de Janeiro. Ministério dos Ne*
rocios do Império em 20 de Abril de 1849.

¦ 
¦ ¦.

Ulm. e Exm. Sr. — Convindo pôr termo aos
abusos, com que os Juizes de Paz em algumas
Frcsuezias lanção mão do recurso de adiamentos
prévios nas Eleições primarias, fundando-se para
isso indevidamente no Art. 60 da Lei de 19 de
Acosto de 1846: Manda Sua Magestade o Impe-
rador recommendar a V. Ex. que faça observar a
intelligencia genuína daquelle Artigo, que não dá
faculdade para adiar eleições com antecedência,
mas tão somente para marcar novo dia, quando,
tendo chegado o designado, não tiver podido nelle
verificar-se a eleição, depois de esgotados todos
os recursos e providencias autorisadas pelas Leis,
para que ella possa fazer-se no dia aprazado.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde deMontV
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará

?->^#;f. \\ • ; ¦ • .-. :^':-X ¦¦¦¦', t

• fclJ

£.*: <¦¦ * '..:""! :*:'

Solve duvidas sobre a execução du Lá Regufa
||!ft^ílpKi« mentar das Eleições. *-*#% ¦-?

\r- í'&wm>

I* Secção. lio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 2© de AMl de 18*9.

\'4-

lllm. e Exm. Sr. — forão presentes a Sua
Magestade o Imperador às decisões dadas por y.
Ex. ás seguintes duvidas sobre ã Lei Hegulamen-
tar das Eleições , constantes dos papeis que acom-
panhárão o*Offioio de V. Ex. de 22 de Dezembro
do anno próximo'^assadóv^ . .

\.A Duvida; T)o Pfesidènte da CâmaraMuuici-

\
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pai da Villa da Barbalha, perguntando qual o tem-
po cm que deveria reunir-se, o Conselho Munici-
pai de Recurso, visto ter sido formada a Junta
de Qualificação depois da epocha marcada na ei-
tadaLci, em substituição da primeira, cujos tra-
balhos forão julgados nullos , por ter sido orga-
nisada com Eleitores incompetentes.

2.a Duvida. Do Juiz de Paz da Villa da Gran-
ia , perguntando se , lendo sido formada a Junta
de Qualificação da Freguezia da Villa com' os Elei-
tores de 1847, devia dar-se por nullo o seu tra-
balho , e proceder-se á organisação tle nova Junta
com os Eleitores de 1844.

3.a Duvida. Do Juiz de Paz da Villa Viçosa,
consultando como havia de cumprir o Artigo da
Lei que manda convocar os Eleitores e Supplen-
tes da Parochia para a Mesa Parochial do dia 7
de Setembro , visto que não houvera eleição pri-
maria na mesma Parochia,

4.a Duvida. Do Juiz de Paz da Cidade de Ara-
caty : se o Juiz de Paz do 1.° anno estava inhi-
bido de presidir ás eleições de 7 de Setembro, por
ter acceitado e exercido o lugar de 6,° Supplente
do Juiz Municipal do Termo.

5.a Duvida. Da Câmara Municipal da Villa do
Grato: quaes os Eleitores que deviao compor a
Mesa Parochial, no 4ja .7- de Sçtembrp, se os elei*
tos na eleição feita na Igreja de S. Vicente, ou
os feitos na Matriz. ^ ;

6.? Duvida. Do Juiz de Paz da Villa de Aquir-
raz; se não tendo elte ,Jaiz, de Paz presidido á
Junta de Qualificação por estar doente ao tempo
da sua reunião , mas tendo feito parte do Con-
selho Municipal de Recurso;t na qualidade de Pre-
sideute âm Câmara >tenSo tendo appareeido hum
só recurso ,pQd%ip^^ no
êi^^ lv,....'.

7.a Duvida. ^feiSp^^fe^^jK^BÍ Viçosa,:
se po4ilo ser votados nara Juizes de Paz e fe-

¦m
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readores cidadãos que não estivessem qualificados
como votantes.

8.a Duvida! Do Vigário da Freguezia da Barra
do Macaco: se tendo sido transferida por Lei Pro-
vincial a sede da Igreja Matriz de Santa Quiteria
para a Povoaçào da Barra do Macaco , devião as
eleições de Juizes de Paz e Vereadores ser feitas
na nova Matriz, ou na antiga. ^

9.a Duvida. Do mesmo: se tendo sido annexa-
da á dita Freguezia parte do território da Cidade
do Sobral, e Villa do Ipú , devião os cidadãos
ahi moradores , e qualificados votantes , votar na
Parochia, a que ficarão pertencendo, ou naquellas
de que forão desmembrados.

10.a Duvida. Do Juiz de Paz da Villa da Gran-
ja : declarando que não houve eleição de Juizes
de Paz e Vereadores na Parochia, por ter rece-
bido ordem da Presidência para nada innoyar a
respeito da qualificação dos votantes ahi feita ir-
regularmente, até ulteriOr decisão da Assemblea
Geral Legislativa , e pedindo 0 designe dia para
a mesma eleição. &t 4> i ^

11.* Duvida. Do Juiz de Paz da Villa do Ria-
cho do Sangue: communicando quê ia proceder
á eleição de Juizes de Paz e Vereadores com a
qualificação do anno antecedente, visto não ter
havido qualificação no anno passado de 1848.

12.a Duvida. Do Juiz de Paz da Villa de Aguiar a
perguntando se a eleição de 7 de Setembro deve
ser feita com a qualificação do anno anterior, visto
não se ter procedido á revisão no anno da mesma
eleição.-^¦¦^,-.í.|j^:^èp.í'n-;-í :'."- -áêi t^^êmim ¦ ¦" • i

E de conformidade com o parecer da Sec-
çao do Império do Conselho d'Estado , emittido
em Consulta de 29 do mez passado, Ha por bem
o Mesmo Augusto Senhor Declarar:

1.a Duvida. Que bem resolvera V. Ex. em data
de 7 de Junho de 1848 , que em conformidade
do Aviso de 8 de Junho de 1847 devia o Conselho
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de Recurso reunir-se em epoch* tal, que íicas-
sem salvos os prazos marcados lia Lei Regulamen-
tar das Eleições, como se determina no mesmo
Aviso , e em outros que posteriormente tem sido
expedidos ; mas que em virtude da decisão cons-
tante do Aviso de 18 de Abril do anno proxi-
mo passado devera-se sobr'estar na convocação,
até qite a Assembléa Geral resolvesse sobre a com-
petencia , ou incompetência dos Eleitores que .
concorrerão para a qualificação que fora julgada
nulla.

2.a Duvida. Que mereceo' a approvação Impe-
rial a decisão que V. Ex. deo , ordenando que
se sobr'estivesse na qualificação feita até decisão
do Corpo Legislativo, attenta a epocha em que
era oíferecida esta duvida, que, bem como a an-
tecedente, devia ser regulada pela doutrina do
Aviso citado de 18 de Abril do anno próximo
findo. :'¦ 

''V--- -¦¦^¦¦yiWjm- : :i IJilfi \ -"':
3.a Duvida. Que V. Ex. se conformou com a

decisão constante dos Avisos Imperiaes, e designa-
damente com o de 15 de Setembro do anno pro-
ximo passado no § 1.°, quando declarou, que
na falta de Eleitores devia a Mesa Parochial ser
composta com os Supplentes do Juiz de Paz, á
semelhança do que se pratica com as Juntas de
Qualificação, em virtude do Artigo 6.° da Lei Re-
gülarnentar das Eleições , vista a applicação que
o Artigo 41 da mesma Lei faz deste Artigo ás
Mesas Parochiaes.

4.a Duvida. Que aeertadamente deeidio V. Ex.
de conformidade com as multiplicadas Decisões
Imperiaes , que o Juiz de Paz de que se trata
não podia presidir á Mesa Parochial, por isso
que pela acceitação e exercicio do cargo de Sup-
plente do Juiz Municipal havia tacitamente re-
nunciado o seu emprego de eleição popular pela
incompatibilidade na accumulação de ambos os
empregos*

,."V*„.,;„y>.;í*(, >.:_._...« „..-..^.-,.>a-í-«. ™.~. ^»<v
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&.a Duvida. Que estando pendente de decisão
da Câmara dos Deputados as eleições verificadas
cm, duplicata , foi por V. Ex. bem decidido que
devia a Parochia , de que se faz menção nesta du-
vida, considerar-se sem Eleitores, para se recor-
rer á providencia do Artigo 6.° da citada Lei,
como para caso semelhante fica resolvido na du-
vida 3.a

6.a Duvida. Que foi bem decidido por V.Ex.,
em vista dos Avisos que V. Ex. cita , e que ser-
virão de base aos que forão expedidos em 17 e
29 de Janeiro do corrente anno, que, posto o
Juiz de Paz, de que se trata, fizesse incompeten-*
temente parte do Conselho Municipal de Recurso,
com tudo não estava elle inhabilitado para presi-
dir á Mesa Parochial.

7.a Duvida. Que com acerto resolveo V. Ex. que
os não qualificados votantes não podião ser eleitos
Juizes de Paz e Vereadores, visto que pela Legis-
iaçào em vigor somente podem receber votos para
Vereadores os que podem votar nas Assembléas Pa-
rochiaes, direito este de que são privados os não
qualificados pelo Artigo 50 da Lei Regulamentar
das Eleições de 19 de Acosto de 1846; e só po-
dem ser votados para Juizes de Paz os que tem
as qualidades precisas parai Eleitores , as quaes
faltão ao não qualificado , que não podendo vo-
tar, eomoi fica dito , he excluído do cargo de
Eleitor pelo Artigo 53 da citada Lei, e mais dis-
posições vigentes. \;J^'>*i*5i* >^?^

8.a Duvida. Que. V. Ex. decidio de aecordo
com a dispocisão do Artigo 4.° da Lei de Eleições: j
que a eleição se devia fazer na Igreja da Barra
do Macaco^ pois que ficara ella sendo a Matriz
da Freguezia, salvo ao Presidente da Mesa Par©-
chiai o direito que lhe outorgava o mesmo Artigo,
quando a [Matriz nao se prestasse a este ãcto.

9 :§ Duvida. Que* segundo tem decidido o Go~
verno imperial por varias vezes, devião oa naorado-
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res, (pie ficarão pertencendo á Freguezia da Barra do
Macaco, votar ahi, requisitando-se para este fim
as qualificações delles feitas nas Freguezias de que
forão desmembrados, salvo o caso de não estarem
elles providos de Parocho na nova Freguezia, por
que então, como bem decidio V. Ex., devião vo-
tar nas suas antigas Parochias.

10.a Duvida. Que obrou V. Ex. com acerto, e
de conformidade com as Decisões Imperiaes, or-
denando ao Juiz de Paz da Granja, que fizesse a
eleição de Juizes de Paz e Vereadores impreteri-
velmente no dia marcado pela Lei, servindo para
ella a qualificação do anno anterior, visto estar
tendente de decisão da Assembléa Geral a qua-
ificação ahi feita , com Eleitores incompetentes;

cumprindo porem advertir a respeito da falta de
reunião do Conselho Municipal de Recurso, á que
V. Ex. se refere no Oíficio dirigido ao dito Juiz
de Paz, que sobre tal matéria se deve observar

que se declara em Aviso de 12 de Janeiro do
corrente anno. < * ^ : / h

11.a e 12.a Duvidas. Que com razão approvou
V. Ex. o arbítrio tomado pelo Juiz de Paz do
Riacho do Sangue, e ordenou ao de Aguiar <jue
procedesse á eleição de 7 do Setembro com a qua-

ificação do aínno anterior, pois que nesta corir-
formidade tem sido expedidos diversos Avisos, corno
acima--fica #tOilfe.^||rp mâ^%i^âm ;#^|. -r-.'.; r p'%^%

0 que tudo communico a V- Ex. para. sita
intelligencia. •

t Beos Guarde a V. Ex. —Visconde deMonfa-
W&ÉêBM Presidente da Provincia do Geará*feg

• í »/.'"¦> * ' • - r .'•"¦¦ :¦ ' ]'-. :. ¦ -'!-<-\C:~ . 
'.'-V' 
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Sidve duvidas sobre a Lei Regulamentar das
Eleições, propostas pelo Juiz de Paz da Fre-

uezia de Cebolas, na Província do Rio de
Janeiro.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 25 de Abril de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Com o Officio de V. Ex.
de 18 de Janeiro do corrente anno forão presen-
tes a Sua Magestade o Imperador as seguintes du-
vidas sobre a Lei Regulamentar das Eleições, pro-
postas pelo Juiz de Paz do 3.° anno da Fregue-
zia de Cebolas, em data de 21 de Dezembro do
anno próximo findo.

\ .a Duvida. Se tendo elle presidido á Assem-
bléa Parochial no dia 17 do citado mez de De-
zemtoro, por se terem escusado os Juizes de Paz
do 1.°e2.°anno, sob o fundamenta de serem Ca-
pitães da Guarda Nacional; e se havendo também
pelo mesmo motivo feito a convocação da Junta
de Qualificação para #*3.a Dominga de Janeiro,
compete-lhe a; presidência desta.

2.a Se, no caso de quererem os referidos Jui-
zesdol.0 e 2.° anno assumir aquella presidência,
deve ou não ceder-lh'a, visto que no entender delle
Juiz de Paz não ha disposição alguma^ que de-
crete a incapacidade delles para servirem o cargo
de Juiz de Paz/ pelo facto de serem Officiaes aa
Guarda Nacional.

3.* Se, no caso de qualquer impedimento delle
Juiz de Paz, pode transmittir a presidência da
Junta ao seu immediato em votos.

4.a Se procedeo elle Juiz de Paz em regra, re-
vogando, logo que lhe foi passada a presidência
da Mesa Parochial, o Edital de convocação da Junta
de Qualificação, na parte em que marcava o numero
de onze Eleitores para a Freguezia, por outro em
que designava o numero de dez, por isso que ,

....... ..,,._ _ ^
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não obstante ter a Freguezia suíficientes votantes
para dar aquelle numero, com tudo, á vista do
preceito da 2.a parte do Artigo 52 da Lei de 19
de Agosto de 1846, não podia dar mais de dez.

E o Mesmo Augusto Senhor, inteirado das
decisões que V. Ex. deo ás duvidas mencionadas,
Manda declarar:

1 ,a e2.a Duvidas. Que conformou-se V. Ex. com
as Instrucções, que o Governo Imperial tem expe-
dido para execução do Art. 11 da Lei de 18 de
Agosto de 1831, como se vê do Aviso de 29 de
Janeiro próximo passado, quando declarou que
os Juizes de Paz do 1.° e 2.° anno estavão inhi-
bidos de presidir á Junta de Qualificação, huma
vez que durante o seu quadriennio havião exer-
cido o posto da Guarda JNacional; e que por tanto
competia a mesma presidência ao Juiz de Paz re-
presentante, que nella se devia manter, quando
aquelles a pretendessem assumir, salvo se não ti-
vesse havido o dito exercicio, porque então ces-
sava o fundamento, donde tem sido deduzido o
principio « da renuncia tácita de hum cargo in-
compatível com outro » applicado pelo mesmo Go-
yerno em diversos casos.

3.a Duvida. Que he sem duvida conforme ao
Art. 2 o da citada Lei de 19 de Agosto de 1846
a decisão affirmativa proferida por V. Ex. sobre
este quesito* ^

4.a Duvida. Que foi regular o procedimento do
Juiz de Paz, como V. Ex. lhe declarou, a fim
de ser cumprido o Artigo da Lei, em que elle ba-
seou a sua deliberação.

O que communico a V- Ex. P»Fa sen conhe-
cimento.. ^^%^^#>í^f-

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. —<• Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro»

"' . 'V.''- .'¦ 
'"¦' 'J
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Ao Presidente da Provincia de Minas Geraes,
solvendo as duvidas apresentadas pelo Juiz
Municipal do Termo da Campanha, na e.reew-
ção da Lei Regulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 25 de Abril de 1849. ¦>

'. ,-.:¦: '¦ 

%

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o OíFicio dessa Presidência de
5 de Abril do anno próximo passado, contendo
as decisões dadas sobre as seguiu (es duvidas offe-
recidas pelo Juiz Municipal do Termo da Carn-
panha á Lei Regulamentar das Eleições.

I;a Duvida. Tendo sido excluído das funcções
de Vereador da Gamara Municipal daquella Cidade,
em virtude do disposto no Decreto n.° 429 de 9
de Agosto de 1845, o Juiz Municipal Formado,
que-então era do Termo, se pôde elle, huma vez
que deixou o emprego de Magistratura, ser ad-
mittido ao exercício daquellas funcções.

2,a Duvida. Se tendo sido declarada nulla a
eleição do dito Bacharel para Vereador, por não
ter elle ao tempo delia os dous annos de domi-
cilio que a Lei exige, deve logo que os complete
julgar-se revalidada a mesma eleição.

3.a Duvida. Se os Supplentes de Vereador ju-ramentados pela Câmara sob a presidência daquelle
Bacharel, antes de declarada nulla a sua eleição,
precisão de novo juramento para pçdérem servir.

i4.a Duvida; Se por qualquer impedimento, no
dia marcado para a reunião do Conselho Muni-
cipal de Recurso, não puder comparecer o Presi-
dente da Gamara, nem os Vereadores que sé lhe
seguem em votação, existindo alguns delles em
tal distancia, que não possâo com facilidade ser
convocados, pode o Juiz Municipal Presidente do
dito Conselho, prescindindo delles, convocar os
Supplentes que mais próximos estiverem.
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5.a Duvicki. Se derem parte de doente todos
os Vereadores e Supplentes juramentados, a quem
deverá o Juiz Municipal chamar para funecionar
no Conselho Municipal de Recurso, huma vez que
a Câmara não se possa reunir para deferir jura-
mento aos Supplentes não juramentados; e se
tendo de ser convocado hum destes, corno elle
não possa servir sem juramento, se lh'o pode.
deferir o Juiz Municipal lia qualidade de Presi-
dente do Conselho.

E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem De-
clarar :

1.a e 2.a Duvidas. Que acertadamente decidio
essa Presidência que o citado Decreto rehabilita
o cidadão, que deixar o cargo de Juiz Munici-
pai, para assumir as funcções de Vereador, que
estava privado de exercer em quanto oecupava
aquelle cargo; mas que não aproveita esta dis-
posição ao Bacharel de que se trata , visto que,
sendo a sua eleição nulla de seu principio , como
foi declarada, não podia ser revalidada pelo com-
plemento do tempo do domicilio posterior á sua
eleição, por isso que a Lei exige os dous annos
de domicilio ao tempo delia.

3.a Duvida. Que he sem duvida válido o jüv
ramento deferido aos Supplentes antes de decla-
rada a nulli&ade da eleição do dito Bacharel,
visto que funecionava elle então legalmente, e
aquelle acto foi praticado nos termos da Lei do
1.° de Outubro de 1828: e assim foi menos acer-
tada a decisão em contrario dessa Presidência.

4.a Duvida. Que na falta do Presidente da Ca-
mara devem ser chamados para funecionar no
Conselho Municipal de Recurso, em lugar delle,
os Vereadores da Câmara, segundo a, ordem da
votação, embora estejão distantes, huma vez que
se achem no Município, marcando-se novo dia
para a reunião do mesmo Conselho, caso adistan-
cia em que estiverem, os ditos Vereadores seja tal i
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que elles não possão comparecer no dia lixado;
e só na falta dos Vereadores he que podem ser
convocados os Supplentes juramentados, guardada
também a seu respeito a ordem da votação.

5.a Duvida. Que não pôde o Juiz Municipal, na
qualidade de Presidente do Conselho de Recurso,
deferir juramento ao Suppíente de Vereador no
caso proposto, como bem decidio essa Presiden-
cia, por isso qua não ha Lei que lhe confira se-
melhante attribuição; eque, quando se der a hy-
pothese figurada , (o que talvez jamais aconteça)
deve-se esperar que algum dos enfermos se resta-
beleça, e com elle funccionará o Conselho em epo-
cha novamente designada, pois que então se torna
desnecessário o juramento do Suppíente não ju-
ramentado, que só o poderia ser pela Câmara
Municipal na fôrma das Leis em vigor.

0 que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Monfa-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
freraes r

Resolve duvidas sobre a execução da Lei Regu»
lamentar das Eleições. r

¦• . :' -. 2- •'.-;¦• ' - - '- ''.'¦,'• *>< - - '- 'i^J&K

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 27 de Abril de 1849.

Illm. e Exm. Sr. —Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. ri.0 51
de 23 de Dezembro do anno próximo passado >
em que V. Ex. communica a solução que deo ás
seguintes duvidas, suscitadas por occasião da exe-
cução da Lei Regulamentar de Eleições de 19 de
Agosto de 1846. ^ ^^0^^^^^0^^^

1.a Duvida. Do Juiz Municipal do Termo da
Cachoeira. Não se tendo reunido o Conselho Mtt-
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nicipal de Recurso na epocha marcada pela Lei,
pergunta este Juiz se deve elle reunir-se em ou-
tra qualquer epocha, apezar de constar official-
mente não ter havido reclamação, queixa ou de-
nuncia contra a qualificação; e se são úteis os 15
dias marcados para os trabalhos do mesmo Con-
selho.

2.a Duvida. Do Juiz de Paz mais votado da
Villa de Cintra. Tendo elle de presidir á Mesa
Parochial no dia 7 de Setembro, e devendo como
Eleitor comparecer no dia 17 do mesmo mez no
Collegio Eleitoral da Vigia para a eleição de hum
Deputado, pela vaga que deixou o Deputado no-
meado Ministro de Estrangeiros, pergunta como
pode elle, e bem assim os Eleitores que são Mem-
bros da referida Mesa Parochial, cumprir ao mes-
mo tempo dous deveres, no caso em que no re-
ferido dia 17 de Setembro não estejão Analisados
os trabalhos daquella Mesa.

3.a Duvida. Do Presidente da Mesa Parochial
da Freguezia de Sant'Anna, e da Câmara da
Villa de Chaves, perguntando a quem competia
expedir os Diplomas aos Juizes de Paz eleitos, se
á Mesa, ou á Câmara Municipal.

A.a Duvida. Da Câmara da Capital ypergun-
tando como deve ser designada a precedência
entre dous Juizes de Paz que obtiverào igual
numero de votos.;

5.a Duvida. Da Mesa Parochial de Mont'alegre,
communicando que, tendo hum Membro delia,
depois de funccionar por algum tempo, se reti-
rado, dizendo que renunciava o seu lugar, pelo
que foi multado, e chamou- se outro para o sub~
stituir, negou-lhe ella assento, quando poste-
riormente se apresentou para o rehaver.

6.a Duvida. Do Juiz de Paz do 2.° anno da
Freguezia de Mont'alegre, perguntando se deve
assumir a presidência da Mesa Parochial, visto
que o Juiz de Paz mais votado, allegando moléstia

¦

.--¦¦

¦
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ao passar-lhe a dita presidência, não a comprovou
com attestado. .

7.a Duvida. Dessa Presidência, dando parte de
haver negado a força requisitada pelo Presidente
da Mesa Parochial da Freguezia da Sé para a guar-
da da urna, por entender V. Ex. que em vista
do Art. 61 da Lei de Eleições devera esta requi-
sição partir da Mesa , como depois o foi, sen-
do-lhe então satisfeita.

i 8.a Duvida. Da mesma Presidência, participando
ter julgado nullos os trabalhos da qualificação fei-
tos pelas Juntas das Villas de Mont' alegre, Nova
da Rainha, e Manes, por terem ellas sido orga-
nisadas antes do dia 3 de Maio do anno próximo
passado com Eleitores da nova Legislatura, e or-
denando que se reunissem novas Juntas com os
mesmos Eleitores, visto serem elles então compe-
tentes por terem de funccionar as mesmas Juntas
depois do citado dia 3 de Maio. , ?
]: E o Mesmo Augusto Senhor, Approvando as
deliberações de V. Ex. constantes dos dous ulti-
mos quesitos, por isso que são ellas conformes
com a Lei e Decisões Imperiaes, Ha por bem
Declarar: :

1.a Duvida. Que mereceo a approvação Impe-
iria a decisão affirmativa sobre a í.a duvida, ba-
seada nos §§ 2.° e 3.° do Aviso n.° G4 de 6 de
Abril de 1847. r«

2.^ Duvida. Que, na collisão entre os dous
deveíes a cumprir, devião o Presidente e Membros
da Mesa preferir aquelle, á que erão chamados
nó Collegio Eleitoral, corno bem decidio V. Ex.,
por isso que a falta d elles na Mesa podia ser
supprida pelos substitutos que a Lei lhes dá, áo
mesmo tempo que os não tinbão no Collegio Elei-
toral, onde além disso não podiao ser represtn-
tados por procurador.

3/ Duvida. Que sem duvida pertence ás Ca-
íliarás Municipaes a expedição dos Diplomai aos
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Juizes de Paz, como já foi declarado em Aviso
de 31 de Oulubro de 1848 § 3.°, pois que he isto
expresso no Art. ,55 da Lei de seu Regimento, a
qual não foi alterada nesta parte pela novíssima
Lei de Eleições, em cujo Art. 105 se determina
sejão os Juizes de Paz convidados pelas mesmas
Câmaras para prestarem juramento,

4.tt Duvida. Que he procedente o argumento
que V. Ex. deduzio do Art. 115 da Lei Regula-
mentar das Eleições; mas que independente de se
recorrer a elle, devia a Câmara proceder ao sorteio
entre os dous Juizes de Paz em virtude do Art.
22 do seu Regimento, applicavel á eleição dos
Juizes de Paz pelo Art. 2.° da Lei de sua creação
de 45 de Outubro de 1827.

5.a Duvida. Que foi ella resolvida por V. Ex.
de accordo com a decisão constante do Aviso de
9 de Março de 1848. *'

6.a Duvida. Que acertadamente decidio V. Ex.
que devera o representante assumir immediatamen-
te a jurisdicção que se lhe passara, pois que não
era elle competente para julgar da veracidade do
impedimento allegado.

O que tudo commúnico a V. Ex. para sua in-
telligencia , recommendando-lhe que faça acómpa-
nhar as duvidas sobre a Lei de Eleições de to-
dos os documentos e esclarecimentos relativos, pois
que a simples e resumida exposição dellas nem sem-
pre poderá habilitar o Governo para as decidir
convenientemente. i

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de MotiVa-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará.
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Declara que na eleição de Deputados para a
nova Legislatura deve servir a qualifi-

cação do corrente anno.

Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do
Império em 27 de Abril de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oííicio de 17 do corrente,
em que V. Ex. consulta se, para a eleição de Elei-
tores a que tem de proceder-se no mez de Agosto
próximo futuro para a nomeação dos Deputados á
nova Legislatura, deve servir a qualificação de vo-
tantes, a que se procedeo no mez de Janeiro do
corrente anno, ou se a do anno anterior : Manda o
Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe que, sendo a
qualificação de Janeiro deste anno a ultimamente
feita, por ella, e não pela do anno anterior, se
deve proceder á referida eleição, como Sua Ma-
gestade o Imperador Hoi^ve por bem Decidir por
Sua immediata Resolução de 3 do mez passado
proferida em Consulta da Secção do Conselho de
Estado dos Negócios do Império de 2 do mesmo mez.
0 que communico a V. Ex. para seu conheci-
mento e execução.

Deos Guarde aV. Ex.— Visconde de Mont"a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Santa
Gatharina.

V; .• •
;i.jy<g<"..-.mm

Solve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições pêlo Juiz de Paz
da Freguezia de :S^^ , em
Campos r na Prúinncia do Rio de Janeiro.

4.a Secção. Rio de Janeiro. Ministei;íp dosNe-
gocios do Império em 28 de Abril de $849*

. . í'-'". •"'! 
"' '"' '\ ¦';¦¦',-.¦¦ 

.. ..." • ¦¦'¦¦''¦. ' ¦. ' : ¦ , 

'';• 

•¦¦¦: • )''.'t:

l„i *i .' . •. ;¦ '"..'-,:!.- .'„.,'. -' ! 
; .;. "

Illm. o Exm. Sr. §§- Tendo sidor presente a
Sua Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. de
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20 do corrente, com a copia do que lhe havia
dirigido o Juiz de Paz mais votado da Freguezia
de Santo Antônio de Padua, em Campos, relativo
ás seguintes duvidas.

1.a Gomo deverá proceder, achando-se na Igreja
Matriz na qualidade de Presidente da Junta de
Qualificação para o fim declarado nos Arts. 22,
23 e 24 da Lei Regulamentar das Eleições, senão
comparecer nenhum dos quatro Membros da Junta?

2.a Mandando o Art. 6.° da citata Lei, na Fre-
guezia em que não haja Eleitores, chamar os ci-
dadãos immediatos em votos ao Presidente da Junta
para a formação das turmas; o que deverá fazer,
quando faltem também estes para organisar as
Juntas, ou Mesas Parochiaes ?
é3.a Se, no caso de haver brevemente eleição

primaria, deve esta ser feita pela qualificação do
annò passado, òu pela do corrente ?

Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe:
1.a Que bem decidio V. Ex. a 1.a duvida, de-

clarando que, não sendo applica vel a esta hypo-
theseí o remédio consignado no Art. 29 da Lei,
porque este Artigo íiãa presúppõe a falta de qua-
trò Membros da Junta, se devia lançar mão, por
ser caso omisso na mesma Lei, do expediente au-
toHÉído pelo Ari 10, cuja disposição he applica-
véi a esta espécie, por dar-se na segunda reunião
da Junta ainda maior força de razão do que à
que levou o Legislador a estabelecer as projpden-•çiasfdx) citado^ Artigo^ i:,-c ^im-: fep^.:| a.M#

2.a Que bem resolvida foi também por Vi .Èx.
a 2.a duvida* decidindo que cumpre distinguir se
a falta de Eleitores he proveniente de ter sido a
Freguezia ultimamente creàdà, e hão ter ainda
il^|ÍÉ|e^.#è^ do seu não compà#cimento, deven*-
do-^sC) tio primeiro ca£õ/ seguir e disposto no Art
6.^ e faltando os quatro primeiros cidadãos alli
mencionados, chamar o Presidente hum cidadão ?
que atenha as qualidades Eleitor > e este no"; :'! :" ^ ¦¦--'«¦¦¦¦¦¦¦ '¦" ¦-2|v,..,7-...-.

¦í:-- ¦;'••¦¦ ..¦':-'«£'>#$
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mear outro para ficarem Membros da Junta, e
com os outros quatro formar a turma dos Sup-
plentes; e no segundo caso, isto he, níío com-
parecendo nenhum Eleitor, proceder, não na con-
formidade do Art. 6.* da mencionada Lei, mas
sim na do Art. 10.

$.a Que a eleição deve ser feita pela qualifi-
cação do corrente anno, como já se declarou, em
Aviso datado de hontern, ao Presidente da Pro-
vincia de Santa Catharina.

O qoe communico a V. Ex. para seu conlie-
cimento.

Deos Guarde a V. Ex.— Viseonde de Mont'a-
jegre. __ Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro,

í

Approva a deliberação do Presidente da Provin-
cia do Maranhão mandando proseguir na qua-
lificação do corrente anno; declara que por
essa qualificação se deverá proceder á eleição r
excepta nas Parochias onde se não tenha con-
cluido a tempo; e explica o que se ãeve enten-
der par qualificação eondmida.

í.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 30 de Abril de 1S49*

m. e Exm. Sr.— Tenda merecida a appro-
vação de Sua Magestade o Imperador a delibera-
ção que V r Ex., em conformidade da A viso de 9
de Marca ultima, tomou de inainlair proseguir
lios trabalhos da qualificação dp corrente anno, a
qual, eamo |á foi explicado em Avisa de 27 deste
mez, deverá servir para a eleição a que tem de pro-
eeder-^seno dia 5 de Agosto praxima futura: assií»
o communico a V. Ex. em resposta aoseu (Mfici®
de 28 do referido mez de Março; ficando aa intel-
ligenck de que nas Párochias onde a qualificação
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se não tenha concluído até aquelle dia 5 de Agosto,
e somente nessas , se deverá proceder á eleição
pela qualificação do anno anterior, na confor-
midade das decisões proferidas pelo Governo em
casos análogos; devendo reputar-se concluída a
qualificação logo que as Juntas Qualificadoras
tenhão terminado os seus trabalhos, huma vez
que nenhum recurso se tenha dellas interposto
para os Conselhos Municipaes , e no caso de se haver
recorrido para os ditos Conselhos, logo que estes
tenhão funccionado, e remettido ao Presidente
da Junta de Qualificação a relação das pessoas y
cujos recursos tiverem sido attendidos, visto que
das decisões dos mesmos Conselhos não ha re-
curso suspensivo.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Maranhão.

: V

Solve duvidas apresentadas sobre a execução da
Lei Regulamentar das Eleições, pelo Presi-
dente da Mesa Parochial da Cidade da Es-
tancia, na Provincia de Sergipe*

M Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 2 de Maio de 1849.

Illm. e Exm. Sr. -^-Sua Magestade o Impe-
rador, á quem foi presente o OíRcio de V. Ex.
de 22 de Março próximo passado, e papeis, que
o acompanharão> relativos ás duvidas suscitadas
pelo Presidente da Mesa Parochial da Cidade da
Estância, sobre o § |$ do Art. 46 da Lei Re-
gulamentar das Eleições de 19 de Agosto de 1846;
Houve por bem Àpprovar a solução que V. Ex.
deo ás mesmas duvidas, a saber:

1va Duvida. Que a expressão —r podendo ou-
virf -*~- de que usa aquelle §§ he muitissimo clara;

•%.
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para que dê lugar a duvida, mas que, por ser
facultativa á Mesa a audiência do Parodio, Juiz
de Paz, e cidadãos de conceito, não deve a Mesa,
que quizer cumprir os seus deveres, julgar-se dis-
pensada de procurar os esclarecimentos, que a Lei
põe a seu alcance, todas as vezes que duvidar da
identidade do votante; por quanto o arbítrio con-
cedido pela Lei em qualquer caso deve ser sempre
exercido de maneira que preencha o fim, que
ella teve em vista, qual, neste caso, o de man~
ter-se o direito do voto activo a quem o tem, e
obstar-se a que use delle aquelle que não estiver
qualificado.

2.a Duvida. Que a Mesa Parochial não he obri-
gada a estar pelo testemunho do Juiz de Paz, Pa-
rocho, e pessoas conceituadas; mas sim como Juiz,
que he, na questão da identidade pode dar-lhe
o peso, que merecer.

3.a e 4.a Duvida. Que a Mesa Parochial pode
chamar indistinetamente a qualquer dos indivíduos
mencionados no referido § 1.° do citado Art. 46 da
Lei, não só porque he isto conseqüência do que
fica dito na decisão 1.a, como porque assim se
collige claramente da conjuneção—ou — de que
ella se serve,- donde se conclue que não he ne-
cessario o testemunho de todos os ditos indivi-
duos, mas basta o daquelle, que á ella parecer
mais importante.

5.a Duvida. Que são sem duvida obrigados a
comparecer, e a depor perante a Mesa Parochial
os individuos por ella chamados para dar o seu
testemunho sobre a identidade do votante, porque
illusorio seria o direito, que a Lei lhe concede,
se nao houvesse huma obrigação que lhe fosse cor-
relativa* - . -¦ .. V-v* *** '

6,a Duvida. Que pode o votante offerecer para
testemunhar a identidade da sua pessoa ao Ins-
pèctor de Quarteirão, ou a quem mais quizer, pois
que a Lei ò nãó prohibe; mas que á Mesa fica

¦:&¦
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o direito salvo de ouvir ou não a testemunha
ollerecida, e de dar ao seu depoimento o cre-
dito que lhe merecer. 0 que communico a V.
Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
logre. Sr. —Presidente da Província de Sergipe.

Solve a duvida encontrada na execução da Lei
Regulamentar das Eleições pelo Presidente da
Câmara Municipal da Villa de Olimpo na Pro-
vincia do Parei.

1.a Secção Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 2 de Maio de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Tendo sido presente a Sua
Magestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 2
do mez passado, com a copia do que lhe fora di-
rigido pelo Presidente da Câmara Municipal da Villa
de Gurupá, propondo a seguinte duvida.

Se, dando-se a circunstancia de ser o seu im-
mediato em votos o Eleitor mais votado da Paro-
chia, deve elle servir no Conselho Municipal de
Recurso como Vereador, ou como Eleitor, e neste
caso a quem cumpre convocar para servir de 3.°
Membro do dito Conselho: o Mesmo Augusto Se-
nhorManda significar-lhe, que bem decidio V. Ex.
aquellá duvida, declarando ipie, á vista da prece-
dencia estabelecida no final do Art. 34 da Lei Re-
gulamentar das Eleições, e por argumento deduzi-
do da 6.a decisão do Aviso de 9 de Novembro de
1846, devia servir o immediato em votos como Ve-
reador, no mencionado Conselho; por isso que não
he permittido optar entre o cargo de Vereador, e
o de Eleitor; convocando-se o Eleitor, que se lhe
seguir, segundo a ordem da votação, para servir
de 3.° Metobró do referido Conselho, salvo se já

¦*¦
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tiver funccionado na Junta de Qualificação, porque
então deve convocar-se o Eleitor, que lhe for im-
mediato em votos. 0 que communico a V. Ex. para
seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monl'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará.

v

Manda proceder a nova qualificação nas Paro-
chias f cm que forão annulladas as qua-

lificaçoes feitas cm 1847.

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 7 de Maio de 1849.

Illm. e Ex. Sr. — Em resposta ao Oíficio de
V. Ex. de 13 do mez passado, n.° 18, tenho de
declarar-lhe que nas Parochias, em que forão an-
nulladas as qualificações feitas em 1847, se deve
quanto antes proceder a nova qualificação; visto
não se ter ainda feito, e que por ella deve ter
lugar a eleição de Vereadores e Juizes de Paz,
como também a dos Eleitores para a futura Le-
gislatura, na forma das decisões constantes dos
Avisos de 9 de Março, 27 e 30 de Abril do cor-
rente anno; sem que em nenhum caso possa ter
lugar a eleição pela qualificação, que se fez em
virtude do Decreto n.° 157 de 4 de Maio de 1842,
á vista do que dispõe o Ari. 129 da Lei Regula-
mentar das Eleições. I

Deos Guarde a V. Ex Visconde de Mont'a^
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Peruana-
buco,

¦ 
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Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro,
approvando as decisões dadas ás duvidas queapresentara o Juiz de Paz mais votado daFreguezia do Arrozal, na execução da LeiRegulamentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério do»Negócios do Império em 8 de Maio de 1849.

Illm. e Exm. Sr.— Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador as seguintes decisões dadas
por V. Ex. ás duvidas que, a respeito da Lei Re-
gulamentar das Eleições, apresentara o Juiz de Pazmais votado da Freguezia do Arrozal.

1.a Que as eleições a que na dita Freguezia
tem de se proced_er em 17 do corrente, devemser feitas com a qualificação do amio anterior,
não podendo servir a deste anno, tanto por nãoconstar que se achem terminados os trabalhos doConselho Municipal, como porque, tendo havidoduas qualificações, huma na Matriz sob a presi-dencia do Juiz de Paz do 3.° anno, e outra emdiversa casa sob a presidência daqueile Juiz dePaz, ainda se não resolveo sobre a validade denenhuma delias.

p Que não são afctendiveis as razões alienadas
pelo sobredito Juiz de Paz mais votado, acercada inconveniência de se fazerem aq-uelías eleiçõesna respectiva Matriz, visto que neHa se funceio-nou ^na ultima eleição de Eleitores, e se proce-deo a qualificação em Janeiro ultimo,, sem quea isso se oíFerecesse o menor obstáculo.

3.a Que ao mencionado Juiz de Paz como omais votado do quardiennio findo, compete presi-dir as referidas eleições, e na sua iaita, ou ausen-cia ao seu immediato, que estiver desempedido,
guardada a ordem da votação; e não assim quan-to ao preenchimento das funcções ordinárias doJuízo, porque estas pertencem ao Juiz-de Paz do ul-
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limo anno, (pie se acha cm exercício, c que deve
continuar até que cesse a falta dos novos Juizes;
como foi decidido para a Freguezia da Santíssima
Trindade. E Havendo o Mesmo Augusto Senhor
Approvado aquellas decisões, assim o Manda com-
municar a V. Ex. , em resposta ao seu Oílicio
de 4 do corrente mez.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
\ePre, — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Explica o sentido, cm que deve ser tomada a pa~
lavra recorridos, empregada no Art. 7-° do

Decreto JS.° 511 de 18 de Murço de 1847.
iáfe
\7fo

¦ 
:i^ ....¦ . í1* .;«

1.» Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
rocios do Império em 14 de Maio de 1840.

lllm. e Exm. Sr. — Sendo ouvida a Secção do
Império do Conselho d'Estado sobre a. duvida pro-
posta pelo Juiz Municipal Substituto da Cidade Dia-
mantina, relativamente ao Decreto n.° 511 de 18
de Março de 1847, no Oíficio que acompanhou ode
V. Ex. de 11 de Março ultimo; e Tendo Sua Ma-
gestade o Imperador, por Sua immediata Resolução
de 12 do corrente, se Conformado com o parecer
da mesma Secção exarado em Consulta de 25 de
Abril próximo passado: Ha por bem Declarar que
a palavra — recorrido—*, de que usa o Art. T.p do
citado Decreto, comprebende não só os indivíduos
em favor de quem houver decidido a Junta de re-
clamação, como quaesquer terceiras pessoas , que
posto não tenhão por maneira alguma figurado nas
reclamações , queixas ou denuncias, se;proponha©,
com tudo, por amor da verdade e interesse na boa
qualificação, a discutir perante o Conselho Munici-
pai os recursos que lhe forem apresentadosy huina
vez que requeirão ser parte nos mesmos recursos;
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por quanto nao só esta intelligencia está em har-
monia com a Lei de 19 de Agosto de 1846, que nos
Arts. 22 e 35 autorisa á qualquer cidadão a re-
clamação e denuncia, bem como o recurso da de-
cisão sobre huma ou outra proferida, mas também

porque a ser tomada aquella expressão no sentido
restricto, não ficaria preenchido o fim que a Lei
teve em vista concedendo aquella autorisação. 0
que communico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont a-
|eíJ.re< _ Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes*

Approva as decisões dadas pelo Presidente da
Provincia do Rio de Janeiro sobre as duvi-
das, que d Lei Regulamentar das Eleições

propoz o Juiz de Paz da Freguezia do Passa
Três.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

gocios do Império em 2I de Maio de 1849.

lllm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
•estade o Imperador o Officio de V. Ex. de 14

jo corrente, ao qual acompanharão por copia o
Officio do 3.° Juiz de Paz da Freguezia do Passa
Três, e a resposta que V. Ex. lhe dingio solven-
do as seguintes duvidas sobre a Lei Regulamen-
tar das Eleições. / -V i r • i u

0 Duvida. Se para a eleição de Juizes de Paz
e Vereadores, a que têm de proceder-se na dita
Freguezia, deve servir a qualificação do anno pas-
sado, ou a do que corre. '> ' ' '"'•

2 a Duvida. Se dada a hypothese de ter elle
Juiz de Paz de presidir á Mesa Parochial naquel-
Ia eleição, pôde durante os trabalhos ^eleitoraes
accumnlar o exercicio do cargo de Subdelegado
de Policia. 0

.
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3.a Duvida. Decidida negativamente a duvida
anterior, se estiver impedido o 1.° Substituto do
Subdelegado, único juramentado, á quem deverá
passar a vara.

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem
Approvar as seguintes decisões de V. Ex:

1.a Que para a mencionada eleição deve servir
a qualificação do anno passado, pela qual se fez
a convocação dos votantes, visto não estar conclui-
da a deste anno.

2.a Que posto não haja incompatibilidade na
accumulação do exercicio dos cargos de Juiz de
Paz e Subdelegado, em vista do disposto no Art.
27 do Regulamento n.° 120 de 31 de Janeiro de
1842, com tudo deve ella cessar durante os tra-
balhos eleitoraes pelas razões expendidas nos Avi-
sos de 17 e29 de Janeiro do corrente armo, em
virtude dos quaes deve o Juiz de Paz passar a ju-
risdicção policial ao seu legitimo Substituto.

3.a 
* 

Que na falta do 1.° Substituto do Subdelega-
do deve elle Juiz de Paz representante oínciar ao
Delegado do Termo para juramentar o 2.° Substi-
tuto, e os mais que forem precisos. O que commu-
nico a V. Ex. para sua intelligencia.

DeoS Guarde a Y. Ex. — Visconde de Mont'a-
fePTe# — Sr. Presidente da Província do Rio de
Janeiro*

t'v' .

Solve duvidas encontradas na execução da Lei Re-
gulamentar das Eleições pelo Juiz de Paz Pre~
sidente da Junta de Qualificação da Freguezia
de Borba, e pela Câmara Municipal da Villa
de Ourem, ambas na Provincia do Pará.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos -Ne-

gocios do Império em 21 de Maio de 1849.
Illmu e Exm. Sr, — Levei ao, conhecimento

de Sua Magestade sy Imperador as segnint|s duvi-
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das sobre a Lei Regulamentar das Eleições, e que
oonslão das copias, que acompanharão os Olficios
de V. Ex. n.os 26 e 27 de 12 e 17 do mez pro-
ximo passado.

1.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jun-
ta de Qualificação da Freguezia de Borba. Se os
Membros da Junta podem suscitar questão ácercí<
da legalidade ou illegalidade, com que funeciona o
Presidente da mesma por falta de diploma ou ju-
ramento, e tomar conhecimento dos actos por elle
praticados.

2.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz. Se o Es-
crivão, que serve perante a Junta, pôde dar es-
clarecimentos relativos aos trabalhos da qualificação.

3.a Duvida. Do dito Juiz. Se o Presidente da
Junta pode despedir o Membro delia, que procura
interroper os trabalhos com argumentos frivolos;
chamando o seu immediato para o susbtituir, efa-
ze-lo processar. i

4.a Duvida. Da Câmara Municipal da Villa de
Ourem. Se o livro da qualificação, de que trata o
Art. 21 da Lei Regulamentar das Eleições, deve
ficar em poder do Presidente da Junta, ou ser re-
mettido á Câmara do Município,

Eo Mesmo Augusto Senhor, inteirado das
decisões, que Vi Ex. proferio sobre as referidas
duvidas, Manda declarar-lhe:

1.a Duvida. Que não foi acertada a decisão de
V. Ex. sobre a 1.a duvida: 1.° ( quanto á legali-
dade, ou illegalidade, com que funeciona o Pre-
sidente da Junta ), porque os Membros da Junta
não são competentes para julgar dos defeitos do
Presidente delia; seja por falta de juramento, ou
de diploma; seja porque houvesse vicio ou irre-

gularidade em sua eleição, ou finalmente por ou-
tro qualquer motivo, bem como o não he o Pre-
sidente a respeito dos Membros da Junta, como
por varias vezes tem declarado o Governo Imperial;
sendo que qualquer questão, que se suscitasse sobre

;. '

'¦ vXfttÉ
¦¦;¦-,:'.
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esta matéria, seria em pura perda, porque nculm-
ma decisão se poderia tomar: 4Í.Ü 

( quanto aos
actos praticados pelo Presidente da Junta em virtu-
de das attribuições, que lhe são conferidas), por-
que assim o tem declarado o mesmo Governo no
§ 2.° do Aviso n.° 63 de 29 de Março de 1847, que
se funda nas razões acima expendidas. No 1.° caso
cabe aos Membros da Junta representar ao Go-
verno; e em hum e outro tem elles o direito de
fazer inserir na acta os proteslos necessários, e as
razões, por que duvidão da legalidade conteslada,
a fim de ser tudo apreciado pelo Poder competente.

2.a Duvida. Que também não he razoável a
opinião de V. Ex. acerca da 2.a duvida; porque,
posto não possa o Escrivão ante a Junta inferir-
se de motu próprio nos trabalhos da qualificação,
tem com tudo o direito, e mesmo he de seu dever,
como Empregado Publico que he, prestar os es-
clarecimentos, que delle forem exigidos em vir-
tude do dispo to no Art. 31 da citada Lei.

3.a Duvida. Que seguramente, como V. Ex.
decidio, não tem o Presidente da Junta direito de
despedir o Membro, que ou por ignorância, ou
de má fé propõe questões frivolas, que tendão a
interroper os trabalhos, porque, a Lei não o au-
torisa a impor semelhante pena, e mesmo haveria
perigo, que lhe concedesse huma tal autorisação
pelo abuso, que delia poderia fazer para organi-
sar a Junta com pessoas de sua parcialidade, como
V. Ex. mui bem pondera; mas que pode, e deve
o Presidente da Junta chamar a seus deveres oMem-
bro , que perturba os trabalhos, suspender mesmo
a Sessão, quando aquelle meio não seja sufncien-
te, e a interrupção for tal que não seja possi-rvel progredirem os trabalhos; e finalmente reque-
rer a sua punição á Autoridade criminal, quandohaja crime no seu procedimerto.

4.a Duvida. Que não procede a decisão de
V. Ex. sobre a 4.a duvida, por ser fcontraria ao
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Art. 3? <hi mencionada Lei, explicado pelo Aviso
n.° 29 de 27 de Fevereiro de 1847, que mandão
remetter o livro da qualificação á Câmara Muni-
cipal, logo que elle não seja mais preciso.

O que communico a V. Ex. para sua intelli-
geneia, e para que assim o faça constar ao Juiz
de Paz, e Câmara representantes.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Monta-
legre Sr. — Presidente da Provincia do Pará.

Solve duvidas encontradas na execução da Lei
Regulamentar das Eleições pelas Câmaras Mu-
nicipaes do Brejo, Serinhaem, e Bonito, na
Provincia de Pernambuco.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 24 de Maio de 1849.

-

Illm. e Exm. Sr.— Com o Oíficio de V. Ex.
n.° 35 de 3 do corrente , forão presentes a Sua
Magestade o Imperador as copias dos Officios das
Câmaras Municipaes do Brejo, Serinhaem , e Bõ-
nito, e das decisões proferidas por V. Ex. por ocea-
sião das seguintes duvidas sobre a Lei Regulamen-
tar das Eleições. r

1,q Duvida. Da Gamara Municipal do Brejo.
Se o Juiz dç Paz mais votado, e" que he substi-
tu to do Juiz Municipal, pode presidir á Junta
de Qualificação, ou se deve ser substituido pelo
seu immediato ém votos.

2.a Duvida Da mesma Câmara. Se tendo sido
qualificados pouco mais de 180 votantes, deve
com tudo a Freguezia dar o mesmo numero de
25 Eleitores, que deo na ultima eleição, ou se deve
elle ser reduzido de maneira que não exceda ao
numero de votantes, calculando-se hum Eleitoir
por cate ^votantes/ sègnndo o Art. 52 da Lei
Regulamentar das Eleições.

¦. 

.;
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3.a Duvida. Da mesma Câmara. Se devem ser-
vir na Mesa Parochial, (pie tem de ser convocada
para a próxima eleição, os Eleitores dá Legisla-
tura dissolvida, ou os do quadriennio anterior.

4.a Duvida. Da Câmara Municipal deSerinhaem.
Se, tendo sido annullada a eleição de 1847, devia
a mesma Câmara enviar ao Juiz de Paz respecti-
vo a copia da acta da eleição de Eleitores, que
teve lugar em 1844, huma vez que os seus pode-
res havião expirado.

5.a Duvida. Da Câmara Municipal do Bonito.
Communicando esta Câmara ter expedido as con-
venientes ordens, para que as Juntas de Qualifi-
cacao, bem como as Assembléas Parochiaes, func-
cionassem nas epochas marcadas na Circular dessa
Presidência de 28 de Março próximo passado;
pergunta se devem as mesmas Juntas e Assem-
bléas nas Villas do Altinho e Caruaru, ser presi-
didas pelos Juizes de Paz da Legislatura que íin-
dou no dia 7 de Janeiro do corrente anno, visto
não se ter ainda procedido a eleição de Juizes
de Paz nas ditas Freguezias, e não poder ella talvez
estar concluida a tempo de os novos Juizes po-
derem funecionar naquellas epochas.

E o Mesmo Augusto Senhor, Estranhando
que a Câmara Municipal do Brejo repita as du-
vidas 1,a e 2.a já por tantas vezes decididas pelo
Governo Imperial, e acertadamente resolvidas por
V. Ex., tomando assim o tempo inutilmente á
essa Presidência e ao Governo Imperial, Ha por
bem Mandar declarar:

3.a Duvida. Que foi bem decidida por V. Ex.
a 3.a duvida, que nãò lia razão alguma para ser
aventada em vista da clara e terminante dispo-
sição do Art. 112 da Lei Regulamentar das Elei-
cões. '^::

4.a Duvida. Que, tendo sido annullada a eleição
de 1847, que não foi por outra substituída, e
havendo expirado os poderes dos Eleüafes eleitos
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em 1844, certamente não resta outro arbítrio a
lançar mão do que o do Art. G.° da citada Lei,
como bem entendeo V. Ex. por analogia do
que se dispõe no § 7.° do Decreto n.B 480 de
24 do Outubro de 1846, e como expressamente
declarou o Governo Imperial pelo § 3.° do Aviso
de 11 de Agosto do auno ultimo, expedido ao
Presidente da Provincia da Parahiba.

5.a Duvida. Que, huma vez que não esteja con-
cluida a eleição dos Juizes de Paz nas Freguezias
do Altinho e Caruaru , a tempo de poderem elles
fuceionar nas Juntas de Qualificação e Mesas Paro-
chiaes, he indubitavel, como V. Ex. declarou, de
conformidade com as Decisões Imperiaes, que devem
servir os Juizes de Paz do quadriennio findo, aos
quaes cumpre aliás exercer todas as funeções de
seus cargos, em quanto não forem substituídos
pelos da eleição a que tem de proceder-se, como
tem sido explicado por mais de huma vez.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento, advertindo que, Havendo Sua Mages-
tade o Imperador Declarado em Aviso de 27 do mez
próximo passado, expedido era virtude da Resor
lucão de Consulta de 3 do antecedente mez de
Março, que a eleição de Eleitores marcada para
o futuro mez de Agosto deve ser feita pela qua-
lificação deste anno, cumpre que V. Ex., se ain-
da o não fez, revogue a Circular de 30 do referido
mez de Março, de que faz menção no OíFicio
que dirigio 

*á Câmara Municipal do Bonito.
Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-

legre. — Sr. Presidente da Provincia de Pernam-
buco.
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Resolve as duvidas encontradas pelo Juiz Munivi*
pai Substituto, Presidente do Conselho Munici-
pai de Recurso da Filia Franca do Imperador,
na execução da Lei Regulamentar das Eleições.

I.a Secção. Puo de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 25 de Maio de 1849.

lllm. e Exm. Sr. —» Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.° 42
de 12 do corrente mez, acompanhado da copia
do que em data de 30 de Abril ultimo lhe diri-
pío o Juiz Municipal Substituto, Presidente do
Conselho Municipal de Recurso da Yilla Franca
do Imperador , no qual expõe o mesmo Juiz
que, tendo o Presidente da Junta de Qualifica-
ção da Freguezia da dita Villa, depois de qua-
lifieados 104 votantes, suspendido os trabalhos
da Junta, sem que posteriormente a tornasse a
reunir para celebrar a sua segunda Sessão de 5
dias, ordenada no Art. 22 da Lei Regulamen-
tar das Eleições, elle Presidente do Conselho não
obstante esta falta, e fundando-se na doutrina
dos Avisos de 6 de Abril de 1847 n.os 64 e 65,
convocou o referido Conselho, ao qual sendo apre-
sentada huma petição de recurso contendo os no-
mes de cidadãos habilitados, e que pela maior
parte hayião sido contemplados nas qualificações
anteriores, das quaes a do anno de 1847 deo 466
votantes, e ade 1848 — 653; sendo a mesma peti-
ção instruidá com a certidão authentica do termo
de recurso que fora lavrado no livro das Actas
da qualificação com as formalidades prescriptasno Art. 5.° do Decreto n.° 511 de 18 de Marco de
1847, o mesmo Conselho, julgando pelos termos
em que estão concebidos os Arts. 8.° e 9.° do Deere-
to n.° 500 de 16 de Fevereiro de 1847, que o
não haver-se tomado conhecimento das reMámações
por falta daquella segunda reunião eqüivalia t se-

I
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rem de-attendidas as mesmas reclamações, tornou
conhecimento do referido recurso, e lhe dco pro-vimento, dando lugar assim á que nao ficasse
privado de votar hum tão grande numero de ei-
dadaos habilitados* :

E o Mesmo Augusto Senhor, á vista da ex-
posiçíío que faz aquelle Juiz, e que V. Ex. sub-<
metteo á consideração do Governo Imperial, Man-
da declarar a V. Ex; \ .

1.° Que foi irregular o procedimento do Pre-
sidente da Junta de Qualificação da Freguezia da
Villa Franca do Imperador, pois que não tinha
elle direito para suspender os trabalhos da Junta
pela maneira por que o fez, que importa huma
dissolução não autorisada por Lei, e expressa-
mente prohibida pelo § 4.° do Aviso n.° 63 de
29 de Marco de 1847. } >"'.-'f :mí)

2.° Que não tendo a dita Junta, como parece,
ftinccionado por todo tempo marcado no Art. 20
da Lei Regulamentar das Eleições, e não poden-
do sèr restringidos os prazos fixados na mesma
Lei para os trabalhos da qualificação, como por
vezes se tem decidido ^ deve V. Ex., declarando
serfí eífeito és trabalhos dà referida Junta, e os
que se lhe segtiírão celebrados pelo Conselho Mu-
nicipal de Recurso, que não podem subsistir pelas
razões que adiante se expendemy ordenar que se
reuna novamente a Juíita de Qualificação naquel-
Ia Freguezia, a qiial deverá celebrar as suas Sessões
pelo tempo e nos termos da citada Lei, como
em caso idêntico deterfrtinou o Governo Impe-
Tiai por Aviso de^2^dé Novembro do anno pro--
ximo findo § 1.° '01 "4 : \ *|fe í' *fe VM t í| *> - , Cl 81

3.°^Quê no caso porem de que a Junta tivesse
funecionadó por espaço de 20 dias, deve V. Ex.
ordenar qúè ella celebre a sua segunda Sessão,
embora tenha decorrido ò tempo para isto fixado
pelo Art. 22 da predita Lei, á semelhança do
que em circunstancia análoga\ se ordenou por Aviso
de 7 de Março do anno passado. 23
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4.° Que illegalmente tomou o Conselho Muni-
cipal conhecimento do recurso que lhe fora apre-
sentado, por isso que o caso figurado pelo Juiz
Municipal representante não esta de maneira ai-
guma comprehendido no Decreto por elle citado
n.° 500 de 16 de Fevereiro de 1847, como sup-
pôz, por quanto tendo este Decreto nos Arts. 8.°
e 9.° por fim explicar o Art. 35 da Lei das Elei-
ções, não podia referir-se á falta da segunda reu-
nião' da Junta de Qualificação, e por tanto sane-
ciona-la, sendo aliás aquella segunda reunião exi-
eida pelo Art. 22 da mesma Lei, como essencial
para o processo da qualificação, e para se poder
recorrer ao Conselho Municipal de Recurso, se-
gundo foi declarado no citado Aviso de 7 de Março
do ânno pretérito; '£ _

5.° Que, huma vez completos os trabalhos da
Junta de Qualificação eom a primeira e segunda
Sessão, deve ter lugar a reunião do Conselho
Municipal de Recurso na epocha que V. Ex. hou-
verde designar, tendo em vista o que se deter-
mina no Aviso n.° 22 de 25 de Fevereiro de
1847.- úk *¦*% -"' -:;':w ^¦¦¦hàhl um ¦ m :

6.° Que, acontecendo nao poder ficar conclui-
da a qualificação a tempo de poder ser ceie-
brada a eleição de Eleitores no dia aprazado pelo
Governo Imperial, 'observando-se, 

quando haja
escassez de tempo, õ que dispõe o§4.° do Aviso
proximaraente eitádo, confirmado pejo §8-° ào
de 23 de Janeiro do corrente anno, deverá ; V^.
Ex. lançar mão do arbítrio autorisàdo; pelo § &<°
do referido Aviso%0'ê 22 de .25 de Fevereiro de
1847, e § 8*° do outro que o confirmou*. E
quando nao seja ainda bastante para a sua ulti-
mação todo o tempo que Iem de decorrer até a
epocha marcada para a eleição dos Deputados a
Àssenlbléa Geral, de maneira que não possa até
eka epocha ficar concluída a eleição primaria;
como não lie permittido transferi r-rse aquelib elei-
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ção para outro dia, segundo o preceito do Art.
60 da mencionada Lei de Eleições, cumpre que
nesse caso se proceda á eleição primaria, na Fre-
guezia em questão, pela qualificação do anno pas-
sado, na conformidade da Decisão já proferida
em Aviso de 30 de Abril ultimo ao Presidente
da Provincia do Maranhão, '

0 que tudo communico a V. Ex. para sua
intelligencia e governo, cumprindo que V. Ex.
faça responsabilisar o Juiz de Paz Presidente da
Junta de Qualificação pelo seu reprehensivel e
illegal procedimento, que deo lugar a não se ler
feito a qualificação no tempo marcado pela Lei.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Monta-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

s .\i

/

;/¦•* \ \ *.-. .> V I i -. * ,.i- ?. . | ", ;¦¦.¦¦ * ./*.*: ¦ • * . i . V -i -

Approva a resposta dada pelo Presidente daPro-
vxncia do Rio dê Janeiro ao Juiz de Paz Presi-
dente da Junta de Qualificação da Freguezia da
Ribeira, do Município de Angra dos Reis, de-
clarando-lhe que não podia elle incluir o nome
do Cidadão Raphael José da Costa Júnior, na
lista dos qualificados í depois de encerrada a

: 2.a Sessão da1 mesma Junta.
j-, > ,¦ i !  ¦ . >. "- i ' ¦ ¦¦ < ';, ". 

\\ : ;'- '•- •¦ f ¦'

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 31 de Maio de 1849.

IUm. e Exm. Sr.-—Merecendo a Imperial Ap-
provação a resposta que V. Ex. deò ao Juiz de
Paz Presidente da Junta de Qualificação da Ene-
guezia da Ribeira, dt> Município de Angra dos
Reis, declarando-lhe que não podia elle, depois
de encerrada aí 2/ Sessão da Junta, incluir na
lista dos qualificados b nome do cidadão, Empre-
pregado Publico v Raphael José da Costa Júnior,
que por?!esquecimento^ como diz o mesmo Juiz
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de Paz, não fora contemplado ha ([frutificação a
([ue se procedeo no corrente anno, por isso que
huma tal falta somente podia ser remediada por
meio dos recursos autorisados pela Lei Regula-
mentar das Eleições; e que por tanto o mesmo
cidadão não pode ser admittido como votante se-
não por oceasião da revisão da qualificação que
ha de ter lugar no anno vindouro : assim p com-
munico aV. Ex. para sua intelligencia, e em res-
posta ao seu Oíficio de 25 do corrente mez. :

Deos Guarde a V. Ex. —Visconde de MonlV
lec:re. -r- Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro. <.?: ¦• otpnaj qíI-j^j : ¦• : \* oibl

Declara- legal a decisão do Presidente da Pro-
vincia de Sergipe, ordenando que Domingos
José Mendes, Vereador mais votado da Ca-

c mara Municipal da Villa de Nossa Senhora
:\%dos Campos, não fizesse parle do Conselho de
^ Recurso, nem funcciónasJse na mesma Câmara

•"por não estar qualificado volante ao tempo de
à sua eleição: outrosim queínão fosse chamado o
$à 1 .°; Suppíente da Câmara Municipal da Filia
^ do Espirito Santo 9 pela mesma razão de faltai de

qualificação, dçvendo em seu lugar sericorvtio-
cado o Suppíente immediato.

1a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne^-
goeios do Império em 31 de Maio de 1849.

IJlm. e Exm. Sr. — Sendo ouvida jr Secção do
Império do Conselho d'Estado, só)m# os objectòs
dos OíFiçios de W Ex, de 22 de jMãrço proximp
passado, sob n .os 41 e 43, e^pajjeis que os acom*
panhárào; e TendoSuaMagéstade o Imperador;*
por Súá immediat«^iesoIucâo de 26 do corrente
mez y Se )eonfbrmado com! o Ipareeer da mesma
Secção exarado em Consulta de46do dito imezn
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lia por bem Declarar , que legal e competenteinen-
te decidio V. Ex. (pie não devia *er chamado para
fazer parle do Conselho Municipal de Recurso o
cidadão Domingos José Mendes , que sábio Verea-
dor mais votado da Canía? a Municipal da Villa
de Nossa Senhora dos Campos, por isso que, não
estando elle qualificado votante ao tempo em que
leve lugar a sua eleição, não podia obter votos
para aquelle emprego, conforme o disposto no Art.
4.° da Lei do 1.° de Outubro de 1828, e 98 da Lei
Regulamentar das Eleições, combinado com o Art.
50 da mesma , ordenando ao mesmo tempo que
não continuasse elle a funecionar na Câmara, por
não poder ter assento nella. E que da mesma sor-
te resolveo V. Ex. acertada mente, que não fosse
chamado o 1.° Supplente da Câmara Municipal da
Villa do Espirito Santo ,;o Vigário encommeridado
Antônio Joaquim Pitanga Mu ri, não só por militar
a seu respeito a mesma razão de falta de qua-
lifieação , como porque alem disto nãò tinha elle
os dons annos de domicilio no Termo , que exigem
os citados ArtSé 4.° e98,* devendo em seúlugiar ser
convocado o Supptente immediáto. 0» que commn-
nico a V. Ex* para^ sua intelligenciau u] o \mi\i d

Deos Guarde a V. Èx. —Visconde de MnntW
legrè. êm Srv Presidente da ^ Broviricia; die Sergipe.
í)h':níffiíV ÉíV í*Wíí mim ú w(.éH :it:Mrdfit) ij^-sh è% oi>

S#àte duvidas sobre a exec&çãtâ da LeílRegu-

•u ri 1.a Seccão.í Rio dfe Janeiro. Ministério dos Ne-
gócios do Império em 31 de Maio de 18w*

iltViií •' ¦•**•;
Vi

o Illml ei Exiií. Sim-4- Forão presentes à Sua
Magesitadè o'Imperador os Qfficiós de ?V<Eb< de
15? do corrente mez sbb números «351 a $è*,íie co-
pias que os acompanharão, Relativamente ás sé*-
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guintes duvidas suscitadas por occasiáo da execução
da Lei Regulamentar das Eleições de 19 de Agos-
to de 1846. n,Hí

1.a Duvida. Do Juiz Municipal Presidente do
Conselho Municipal de Recurso da Capital da Pro-
vincia, perguntando se resulta nullidade aos ira-
balhos do dito Conselho por fazer parte delle o V«-
reador que serve de Presidente da Câmara, e que
he ao mesmo tempo Deputado á Assemblea Legisla-
tiva Provincial, onde tem de comparecer , visto que
de hum parecer da mesma Assemblea parece con-
cluir-se esta nullidade.

2.a Duvida. Do dito Juiz Municipal, pergun-
tando se deve o Conselho de Recurso attender
aos requerimentos apresentados por vários cidadãos
que, posto não houvessem recorrido das decisões
da Junta Qualificadora por os ter eliminado da
lista do anno anterior, pedem com tudo ser pro-
vidos pelas razões que allegao. '

H3.a Duvida. Do Juiz de Paz mais votado da
Villa da Barra de São Matheiis, consultando se
na falta de Escrfvao do Juizo de Paz deve cha-
mar a qualquer cidadão para fazer às suas vezes,
e qual o procedimento qüe deve ter no caso de
recusa. J.h npn^su^ **¦ • • »f
; 4,a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz, consultan-
do se deve convocar para a formação da Junta de
Qualificação os Eleitores de 1844, ou os da Legis-
latura dissolvida.

i 5.a Duvida* Do Juiz de Paz Presidente da Jun-
ta de Qualificação da Freguezia da Villa da Serra,
perguntando se deve proceder á qualificação, ou
se deve enviar a essa Presidência a^que teve lugar
no anno passada, em vista das razões produzidas
por hurh dos Eleitores Supplentès ná occasião em
que se ia arganisàr a Junta Qualificadora con-
vocadà por elle Juiz de Paz para o dia 29 do mez
de Abril ukimo, e que derão causa a que por

lo dos Eleitores rè Supplentès presentesaeiineraça

'*<*
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se sobrestivesse na mesma organisação, é fosse
ella transferida para o dia 0 do corrente, se ou-M
tra cousa não determinasse essa Presidência, eu-
jas ordens erão aguardadas. , n( u ,>,

E o Mesmo Augusto Senhor, inteirado das
referidas duvidas, c das decisões sobre ellas pro-feridas por V. Ex., Manda declarar:

1." Duvida. Que os trabalhos do Conselho Mu-,
nicipal de Recurso em questão não incorrem em
nuUidade pelo facto de serem celebrados ao mesmo
tempo que funcionava a Assembléa Provincial de
(pie era Membro o Vereador Presidente da Ca-
inara, que tornou parte nos ditos trabalhos, porisso que não constituindo emprego publico as func-
ções que exercem os Membros daquellas Esta-
ções , não estão elles comprehendidos na dispo-
sição do Art. 23 do Acto addicional, como está
declarado nos Avisos n.08 150 de 5 de Dezembro
de 1846 § 1.°, e de 13 de Fevereiro do corrente
anno § A.°; mas que no em tanto, de conformidade
com os Avisos citados, devem os Membros das
referidas Estações, para poderem de preferencia se
oecupar coín os seus, trabalhos,, pedir dispensa á
Assembléa Provincial de que fajzem, parte, devendo
abster-se djeljes, caso lhes seja negada a dispensa.

; 2.f Duvida, Que bem resolveo ¥. Ex. a 2.* du-
vida > reinettêndoo Juiz Municipal ao Decreto h*
511 de. ;18 ilíeí^^fp|^^4i^^ onde se mareão as
fçrmujas para a interposiçãocd® recurso da qiiali-
ftc^çao;?;> Cj q$ e por tantó, á vista jda i terminaiíte dis-*
p#sijçatí do Art. &• do mesmo ©ecreto ^ não deverião
ser jattendidos os requerimentos dos peticionarios>|
quae^quer que fossem aliás os motivos que obstas^
sepn á interposiçâb dos mesmos recursos perante as
Juntas Qúalifiçadoras, como por vezes tem sido
decidido., i-.i'V-iinvMÜí .míhSQwi$^

3.a Duvida. Que conformou-se V. Ex. com a
decisão do Aviso n.° 63 de 29 de Março de 1847 • §
1h° > quando declarou ao Juiz de Paz da Barra dç
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Sw Matheus que, para substituir ao Escrivão do seu
Juízo, devia cm primeiro lugar recorrer ao da'
Sulxklcgacia, e que só na falia deste he que dé-
via chamar a qualquer cidadão; cumprindo ad-
vertir que a pena , a que ficaria sujeito o cida-
dão que recusasse servir, seria a da multa do Art.
1'2G§5.° n.?3.° da Lei Regulamentar das Eleições,
se a sua recusa tivesse lugar depois delle juramen-
tado, como declara o Aviso n.° 55 de 20 do ei-
tado mez e anno; *e< quando fosse ella anterior
ao juramento, a pena seria a de desobediência,
pois que então não podia aquella ter lugar.

4.a Duvida. Que mereceo approvaçào a decisão
de V. Ex. sobre esta duvida, pois que estando ex-
ti netos os poderes dos Eleitores de 1844, não po-
dem funccionar nas Juntas de Qualificação è Con-
selhos Municipães de Recursos senão os da Legis-
latura dissolvida, que são tão competentes para os
trabalhos da Qualificação; como para os das Mesas
Parochiaes. aálf* i \ — • <?:$ p^ô^l? : ^4::^;K *¦ K'%*liS

5.a Duvida/ Que, posto o Aviso de 2o de Fe-
vereiro de 1847 na0 22, com cuja remessa por
copia responde© V. Ex. ás ratões produzidas pelo
Eleitor Supplente de que se trata, resolva as du-
vidas em que úlaborava o iaínesmo Suppíènte ácér-
ca da epochâ ein que a Junta Qualificadorà devia
celebfar aHsua segm*dfr reuriião, e da-jem que de
veria reunir-se^GonséMio Munieifíal de Recurso;
ei\ ontrosira aceptadámente ordenasse V> Ex. qüe
a Junta éei Qualificação eómeçasse; impréterivèf^
mente bsoseus ^abafthos no dia líôvafíbérité àpraM
zadé ^pdb lsei|> I^esWenít^ cúft) ti^o não ípôdé- o
Governo im periàl deixar de Téfíáçar; ií& dèmoíà
quei honfcve na convocação da Jüntáy ej ria deci-
são solicitada pelo Juiz de pâz, dessa Presi-
dencia,-o <pe sem duvida trará em resultado o
não poderíse concluir a'-; qii^lifiea^aov^ tethpq de
por élla sè fazer a eleição primaria; pôr quanto
pbr burcí lado vlê^e q*ie, tendo o fcne^mo Jniz de
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Paz oííiciado a V. Ex. em 42 de Abril, partici-
pando ter designado o dia 29 do mesmo mez
para a reunião da dita Junta, só em 2 de Maio
obteve resposta de V. Ex. provocada pelo 2.° Oífi-
cio que lhe dirigio no referido dia 29, quando,
se ella fosse logo expedida, ler-se-ia evitado a
nova transferencia da Junta para o dia seis do
corrente; e observa-se por outro lado que não
só não era motivo, para que deixasse a Jun-
ta de trabalhar na 3.a Dominga de Janeiro, a
falta de remessa das listas dos Districlos, por isso
que esta podia ser supprida na forma ordenada nos
§§ 1,° e 13 do Aviso de 2G de Abril do anno pas-
sado, como porque, ainda quando assim não
fosse, não era preciso tanto tempo para que se
obtivessem essas listas, e fosse outrosim cumpri-
do o Artigo T.° da Lei Regulamentar das Eleições,
únicos fundamentos que apresenta o Juiz de Paz
Presidente da Junta para transferir a sua reunião
para outro dia; o que denota falta de zelo em
hum negocio de tanta importância. Cumpre por
tanto queV. Ex., informando-se da razão da de-
mora na convocação da Junta de Qualificação da
Villa da Serra, faça punir os que forem culpa-
dos delia, ficando ha intelligencia de que deve
a eleição primaria a ser feita pela qualificação do
anno anterior, huma vez que por falta de es-
paço não esteja concluída a nova qualificação a
tempo de poder ella servir, conforme a decisão
do Aviso de 30 do mez próximo passado diri-
gido ao Presidente da Provincia do Maranhão,
do qual verá V. Ex. quando se deve reputar
concluída a qualificação.

O que communico a*V. Ex. para sua intel-
ligencia e execução. -

Deos Guarde a V. Ex.—Visconde de Mont'a-
legre.— Sr. Presidente da Provincia do Espirito
Santo. : v*« *}': :'; H;:

n
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Declara que, não obstante manifestar-se falsifica-
ção na copia authenlica da Acta da eleição de
Eleitores reniettida pela Câmara Municipal da
Freguezia do Jpostolo S. Malhias , na Provin-
cia do Maranhão, cumpre com tudo que se
proceda a novas averiguações; e, verificada
concludentemenle a falsificação de que se trata,
manda reunir nova Junta Qualifcadora.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

gocios do Império em 8 de Junho de 1849.
'¦¦¦¦¦', 'ít¦,- 
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Illrn. e Exm. Sr.— Foi presente a Sua Ma-
ívestade o Imperador o Officio de V. Ex. numero
14 de 3 de Fevereiro do corrente anno , no qual,
expondo circunstanciadamente o que occorrera na
Freguezia do Apóstolo S. Mathias da Cidade de
Alcântara, por occasião da revisão da qualificação
neste anno , dá como provados á vista dos docu-
mentos que junta, alem de outros factos, os se^-
guintes: 1.°, que a copia da Acta dos Eleitores de

que trata o Artigo 7.° da Lei Regulamentar das
Eleições fora recebida pelo 1.° Juiz de Paz no dia
20 de Janeiro, véspera da reunião da Junta Qua-
lificadora, bem que o Officio de remessa tenha a
data de 30 de Novembro do anno próximo pas-
sado; 2.9, que em conseqüência da demora no
recebimento da dita copia, fizera aquelle Juiz de
Paz a convocação dos Eleitores e Supplentes pela
copia da Acta que lhe servio de diploma como
Eleitor que he da Parochia; e que y.. comparada
aquella copia com esta e com os diplomas de
outros Eleitores, bem como com o Editai que
se affixará em cumprimento do Artigo 109 da ei-
tada Lei, e finalmente com a copia remettida^ á
Secretaria dessa Presidência pela: Mesa Parochial
em 21 de Novembro de 1847, conhecera que
ella estava falsificada: 3.°, que o mesmo Juiz de
Paz sobr'estarido por esta razão na organisação da

:¦::¦.¦.•¦. '¦.-..'... ., '.¦•:., ¦'¦.'.. ¦¦¦¦. '.¦¦ 
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Junta# até que V* Ex., a quem representara f
desse as providencias-que elle pedira, o Juiz de
Paz do 4." anno, arrogando-se o direito á presi-
dencia da mesma Junta, a formara com os Elei-
torcs e Supplentes de sua parcialidade, e por esta
Junta assim constituída se procedera á revisão dos
votantes do anno passado.

E o Mesmo Augusto Senhor, depois de ouvir
a Secção do Império do Conselho d'Estado sobre
as duvidas propostas por V. Ex., e que o emba-
raçào nas providencias que tem de dar para a pu-
niçao dos criminosos, e para que se proceda a huma
nova qualificação, que substitua aquella que pa-
rece a V. Ex. estar nulla; Ha por bem Declarar :

1.° Que sendo a qualificação hum «muito im-
portante acto da execução da Lei Regulamentar
das Eleições, e occorrendo a duvida de V. Ex.
sobre o modo de se effectuar e proseguir neste
acto, quando se manifestou a falsidade da copia
authentica da Acta da eleição de Eleitores remet-
tida pela Câmara Municipal; bem claro he que
hum dos casos se deo dos em que o Artigo 120
da referida Lei incumbe a decisão aos Presidentes
das Províncias, sem restricção alguma relativa á
origem de que nasção as duvidas que embaracem
a execução da mesma Lei. á y

2.° Que não obstante convencerem da falsifica-
çâo da Acta original os documentos que V. Ex.
ofFerece, com tudo cumpre que V. Ex. faça pro-
ceder a novas averiguações^por aquella Autoridade
que lhe "parecer mais própria e competente (po-
dendo encarregar disso os Substitutos das que fo-
rem suspeitas) comprehendendo-se nas diligencias
o exame do livro das Actas no Archivo da Câmara
MunicipaL v-.^.^c ;'-"ô^v-^;iií ?/- .^:—-r

3.° Que verificada a falsificação de huma ma-
neira concludente, se faça lançar nó mesmo li-
vro das Actas hum termo bem circunstanciado
do resultado do exame, com a especificação de to-
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das as alterações que attestem a falsificação, e em
seguida se lance no mesmo livro toda a copia da
Acta remettida á essa Presidência, a qual será so-
brescripta e assignada pela Autoridade que pre-
sidir ao exame, pelo Escrivão e mais pessoas que
houverem intervindo nesse acto, sem dependência
de mais assignatura alguma dos que havião sido
Membros da Mesa Parochial.

4.° Que então deixando V. Ex. á cargo das res-
pectivas Autoridades o procedimento que compe-
tir pelo crime de falsificação, observado o Artigo
411 á respeito dos factos que tenhão relação com
a revisão da Junta de Qualificação e trabalhos
da mesma, mande reunir nova Junta Qualifica-
dora, fazendo-se a chamada dos Eleitores e Sup-

plentes pela referida copia enviada á essa Presi-
dencia. O que communico a V. Ex. para sua in-
telligencia e execução, devolvendo-lhe os documen-
tos que enviou, como solicita.

Deos Guarde a V. Ex.—- Visconde de Mont'a-
legre. —Sr. Presidente da Provincia do Maranhão.

Declara ao Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro, que o Art. 52 da Lei Regulamentar
das Eleições. na segunda parte somente, com-
prekende as Parochias cujo crescimento de po-
pulação tenha lugar por qualquer motivo dentro
dos seus antigos limites. e não as que o hou-
verem por acerescinio de território de outra, ou
outras Parochias.

' 
X'-/-:¦>:

4.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 8 de Junho de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. numero
30 de 17 de Novembro do anno próximo passado>
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e copias que o acompanharão, relativas á duvida
proposta pelo l.° Juiz de Paz da Freguezia de
Guapymiiim, Município de Magé, acerca da in-
telligencia do Art. 52 da Lei Regulamentar das
Eleições na applicação da sua segunda parle a
huma Parochia, cujo território seja augmentado
por annexação de parte do de outra Parochia,
como acontece aquella, á qual foi annexado o
território do Sumidouro pertencente ao Município
de Nova Friburgo, que contêm, segundo diz o
mesmo Juiz de Paz, de 250 a 300 votantes. E
porque pareceo conveniente rever as Decisões Irn-
periaes em que V. Ex. se fundou na resolução da
referida duvida, visto que, se por hum lado são
ellas baseadas na letra do citado Artigo, parece
não se accommodarem todavia ao seu espirito: liou-
ve o Mesmo Augusto Senhor por acertado ouvir a
Secção do Império do Conselho d'Estado, a fim
de fixar a intelligencia do sobredito Anigo, de
modo que, prevenindo o abuso que elle teve
por fim evitar, não vá privar o augmento de
Eleitores naquellas Parochias, cuja população ha'a
lido hum augmento visivel e real proveniente de
incorporação de território estranho; e Conforman-
se com o parecer da mesma Secção, que opina
neste sentido : Ha por bem Declarar, que o men-
cionado Art. 52, na segunda parte somente, com-
prehende as Parochias cujo crescimento de popu-
lação tenha lugar por qualquer motivo dentro
dos seus antigos limites, e não as que o houve-
rem por accrescimo de território de outra, ou
outras Parochias, pois que neste caso, além do
numero de Eleitores que na conformidade daquelle
Artigo da Lei lhe compete, deve dar mais tan-
tos, quantos forem os mutipulos de 40 votantes
que se comprehenderem no solo annexado; e que
na mesma proporção seja diminuído o numero de
Eleitores das Parochias de cujo território se tenha
desmembrado alguma parte, seja de que impor-
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tancia for, para se annexar a outras. O que com-
munico a V. Ex. em resposta áquelle seu Oíficio,
e para que assim o faça executar sem embargo
das Decisões em contrario, que ficào sem elleito.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

¦

Jpprova a decisão do Presidente da Província de
Minas Geraes sobre a duvida da Câmara Mu-
nieipal de Jaguar/, que posto não sejão as
Mesas Parochiaes competentes para conhecer do
merecimento dos cidadãos votados para qual-
quer cargo de eleição, como tem declarado o
Governo Imperial, com tudo podia a Mesa
Parochial da Freguezia de Santa Rita fazer
declarar na Acta a falta de renda do cidadão
votado para 4.° Juiz de Paz da Freguezia.

i.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império ein 8 de Junho de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impe-
rador, Tendo ouvido a Secção do Império do
Conselho d'Estado sobre o objecto do Officio de
V. Ex. numero 112 de 20 de Novembro do anno
próximo passado, e papeis que o acompanharão:
Houve por bem Approvar a decisão que V. Ex. pro-
ferio por occasião da duvida proposta pela Câmara
Municipal da Villa de Jaguary , isto he , que posto
nao sejão as Mesas Parochiaes, como tem decla-
rado ò Governo Imperial, competentes para co-
nhecer do merecimento dos cidadãos votados para
qualquer cargo de eleição, com tudo podia a
Mesa Parochial da Freguezia de Santa Rita fazer
declarar na Acta, como fez, a falta de renda
do cidadão que obteve votos para 4.° Juiz de
Paz da Freguezia > como está decidido, entre ou-



Iros, pelo Aviso desle Ministério de 13 de Feve-
reiro próximo pretérito, dirigido ao Presidente da
Provincia de Santa Calharina, a fim de que o
Poder competente resolva sobre esta falta de ha-
bilitação, ordenando á referida Câmara que, corn
audiência do interessado, obtivesse todos os escla-
recimentos precisos sobre este objecto, de modo
a habilitar o Governo a resolver com conheci-
mento de causa, se deverá ou não ser empos-
sado do cargo de 4.° Juiz de Paz o cidadão de
que se trata. 0 que communico a V. Ex. parasua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde de Monfa-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes.

Declara a maneira por que deve ser entendido
o Aviso do 8 do corrente acerca do numero de
Eleitores de cada Parochia, de que se des-
membrou parte do território para ser annexado
a outra; e ordena que pelo Governo na Corte,
e pelos Presidentes nas Provincias se designe
qual o numero de Eleitores , que deve dar cada
Parochia nos termos do Art. 52 da Lei Regu-
lamentar das Eleições. v v , t

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 18 de Junho de 1849.

'.- ¦'.)

Illm. e Exm, Sr. — Sua Magestade o Impe-
rador Manda declarar a V. Ex., em additamento
ao Aviso de 8 do corrente mez, que a decisão
do mesmo Aviso deve ser entendida de maneira
que nunca o numero de Eleitores da Parochia.,
de que se desmembrou parte do território para se
annexar a outra, e o que ao desta deve ser accres-
centadp proporcionalmente ao numero dos votantes
comprehendidos no território annexado, excedão
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ambos juntos ao menor numero, que nas eleições
de 1842 e 1844 dera a Parochia antes da desmem-
bração, exceplo somente no augmento, que lhe
possa competir da quinta parte, na formar do Ari.
52 da Lei Regulamentar das Eleições; e que o rnes-
mo se deve observar a respeito das Paroohias crea-
das depois das epochas citadas, edaquella, ou da-
quellas de que as mesmas se formarem, corno opina
a Secção do Império do Conselho d'Estado, cujo
parecer he adoptado por conforme á doutrina do
mencionado Artigo; pois que fora absurdo suppor
que a Lei quizesse prevenir o abuso nas Parochias
inalteradas, ao mesmo tempo que o permittisse no
caso de desmembraçào dentro da mesma porção
de território.

E como pode sueceder que em hum e outro
caso o numero dos votantes comprehendidos no
território desmembrado seja tal, que, calculado
por elle o dos Eleitores que haja de dar o mes-
mo território, seja preciso , para ser guardada a
regra acima estabelecida, reduzir o da Parochia,
ou Parochias, que soffrêrão a desmembraçào, ou
vice-versa, pois que he muito possível que acon-
teça, ou que a população tenha augmentado pos-
teriormente ás ditas epochas, ou que na eleição,
que tem de servir de norma, fosse por qualquer
motivo o numero de Eleitores inferior ao que real-
mente poderia dar a Parochia, cumpre que neste
caso se faça huma proporção para ser conhecido
com exactidão o numero de Eleitores, que cada
parte da Parochia desmembrada deve dar. Assim
huma Parochia, que deo 10Eleitores, sendo qua-
lificados depois da sua desmembraçào 520 votan-
tes, 320 por hum lado , e 200 por outro, deve-
ria segundo a regra ordinária dar por alli 8 Elei-
tores, e por aqui 5, ao todo 13 Eleitores, nu-
mero que muito excederia ao que a Lei marca,
ou então, para que fosse observada a Lei, fora
preciso que huma parte do território diminuísse

,. -
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o numero dos seus Eleitores tanto quanto fos$e
necessário para que sommado com b da outra não
excedesse ao limite legal, no que haveria desi-
guâldade. Estes inconvenientes porem se removem
applicando-se a regra de proporção, segundo a
qual a parte do território, que contem rtó exem-
plí> dado 320 votantes, dará 6 Eleitores, e a ou-
tra 4, contemplada a frácção que mais se appüfo-
xima a hum inteiro, números estes que estão paracom os dos votantes na mesma razão, em què
estão 10 Eleitores para o total de votantes quali-
ficados, isto he, para 520 votantes.

A té! o presente tem estado unicamente a" cargo
dos Presidentes das Assembléas Parochiaes a desi-
gnação do numero de Eleitores, que devem dar as
respectivas Parochias, mas como, alem do abuso
que se pôde dar da parte dos mesmos, como de

è tem dado em algunslugares, acontece
que elles não tem conhecimento, nò caso de ãl-
teração e de creação de Parochias, do numero de
votantes que abrange o território estranho, que
deve servir de ièrmo de comparação; ao mèsflío
tempo que estão para isto habilitados o Govertiò
Imperial, e os Presidentes das Províncias pela ct>-
piaNlas qualificações, que lhes he enviada efft fexiè-
cu^ãò dos Àrts^ 21 e 24 da Lei Regülàmetítar dás
Elerçffès: ilân Mesmo Augusto Senhor outròsim
por be^, *de eônfbrifíidáde ^c
da Secção do Império^ Conselho; d'Estadby 0r^-
denar que sejàí deélarado pelo Governo na €6r^-
te, è jpelos Presidêütes^ua
de EMitflres^ * que devé^uar cada Pafôchia nos ter-
mos do Art. 32 da eitada; Lêi, e das decisões' coiís-
íantes dos Avisos expedidos sobre a intelligencia
d# fniesnrio Mitigo > dbsèr^ndoMê o que èèmàis
aqui se determiriaf bièm como np Aviso de 8 do
cirrente citado, a que este ser^e d%" éo
advertindo que "W^^^Ê^^^^M0Ê^m-
rôchiaes devem fêzer publico por Editaes o nutííe-
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ro de Eleit
rochias.

O que tudo communico a V. Ex. para suã
intelligencia e execução,

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

mk %

Declara que a Mesa Parochial da Freguezia e
Cidade de S. João de El-Rei, Provincia de
Minas Geraes, na eleição primaria designada
para o dia 5 de Agosto próximo futuro, deve
ser presidida pelo Juiz de Paz mais votado
do quadriennio corrente.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 19 de Junho de 1849.

:. -"P ..':'¦ 
-' ¦¦:„¦¦•

^ Illm. è Exm. Sr. — Suã Magestade o Impe-
rador, a quem foi presente o Oíficio de V. Ex.
n.° 68 de 5 do corrente mez, e õs que O acom-
panhárâo dos Juizes de Paz mais votados do actual
e do passado quadriennio da Freguezia e Cidade
de S. João de El-Rei, perguntando á qual dos dous
pertence a presidência da Mesa Parochial na elei-
çao primaria designada para o dia 5 de Agosto
próximo futuro: Manda declarar a V. Ex., que
a mesma eleição deve ser presidida pelo Juiz de
Paz mais votado do quadriennio corrente, pois
que, segundo está decidido pelo Aviso de 8 de
Janeiro ultimo, dirigido ao Presidente da Pro-
vincia do üio de Janeiro por oceasiao da eleição
de hum Senador, a disposição do Art. 110 da Lei
Regulamentar das Eleições, sendo exorbitante dos
princípios gèraés de direito; só pode reger o ^as^
especial de ^ue elle das Jun*
tas de %alineação, quando convocadas pelos Jui-
zeS" de Paz do dito qulirienuiò findo ¦«& «por isso

'•'.'"¦¦.¦..'¦"¦¦¦*" ' -.'¦.•/ -.¦-''; '¦.¦¦¦;..'¦ •'•''¦'/". .-"*; ¦¦'¦.¦J':-l'-. •:,:', ¦'¦"¦:• ,':>¦ v, 
':•'.';-:
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não pôde de modo algum ser ampliada á presi-dencia das Assembléas Parochiaes, que deve ser exer-
cida por Juiz cujas aüribuições nao tenhão expi-
rado; não servindo de embaraço o preceito do
Art. 39 da mesma Lei, que lambem se invoca, porisso que os termos de que elle se serve somente
tem por fim designar o Juiz de Paz mais votado
da Parochia, e não o próprio indivíduo que pre-sidio a Junta de Qualificação. 0 que communico
a V. Ex. para sua intelligencia e governo.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de jMontVlegre. — Sr. Presidente da Provincia dé Minas
Gera es.

¦

, • •

'«. 

\ 
¦>

Annulla a qualificação feita na casa da residen-
cia do Juiz de Paz do 1/ anno da Freguezia
do Arrozal, Município de Piràhy, da Provin*
cia do Rio de Janeiro ; e ordena que a eleição
de Eleitores se faça pela qualificação,. a que
se procedeo na Igreja Matriz sob a presiden-
cia do Juiz de Paz do 3.° anno.

'¦¦*'-

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 25 de Junho de 1849. í- ' .-'?Kfc(*

. "- 
¦

"

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma--
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.° 73 de
II do corrente mez, acompanhado das duas lis*
tas da qualificação, a que se procedeo na^Fren
guezia de S. João Baptista do Arrozal, Municipio
de Pírahy, bem como dos OíFicios e mais papeis*
com que V. Ex. informa á cerca dos motivos, que
derão lugar a fazer-se a mesma qualificação em
duplicata: e o Mesmo Augusto Senhor, Dando o
devido peso á^exposição, que faz .V> Ex*,. e jul<*
gando bem deduzida a conclusão* que tiraiemfavor
da qualificação feita na igreja Matriz» epresidicla

Juiz de Faz do 3«h anno, Ha por bem Qr*

H|

'i
41

pela
*&?
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denar que por ella se laça a eleição de Eleitores,
e não pela que foi celebrada na casa da residen-
cia do Juiz de Paz do 1.° anno, sob a sua pre-
sidencia.

Sendo a Igreja Matriz o lugar designado pela
Lei para os actos eleitoraes, e processo da quali-
ficação dos votantes; e tendo o Governo Impe-
rial, bem como essa Presidência, ordenado por
mais de huma vez que fossem estes actos celebra-
dos na Freguezia do Arrozal na Igreja, que lhe
serve de Matriz, por isso que ella oflerece a ne-
cessaria segurança e accommodação, como se ha
provado pelos exames, a que V. Ex. tem mandado
proceder para convencer a irregularidade do pio-
cedimento do Juiz de Paz do 1.° anno, José Joaquim
de Sousa Breves, na insistência em continuar a
servir-se da acanhada casa da sua residência para
a celebração dos mesmos actos, muito acertada-
mente os Eleitores e Supplentes, que não adherião
ao capricho do dito Juiz, se reunirão naquella Igreja
para o acto da qualificação dos votantes, que teve
lugar em Janeiro do corrente anno; e também
muito legalmente assumio o Juiz de Paz do 3.°
anno a presidência da Junta, huma vez que não
se apresentava o do 1.° anno, por não querer
funccionar naquelle Templo, e nem o Juiz do 2.°
anno, pois que se verificara a falta de ambos
estes, e por tanto a competência daquelle nos ter-
môs do Art, 2.° da Lei Regulamentar da Eleições.

Estabelecida assim a competência do Juiz de
Faz do 3.° anno, não he menos certo que deve
ser preferida a qualificação feita sob a sua pre-
sidencia, e nao a outra, por isso que não havendo
motivo algum, que impossibilitasse a celebração
deste acto na Igreja Matriz, caso único, que po-
deria justificar a designação de outro edifício,
pois o Art. 4.° dfi citada Lei não dá aos Presi-r
dentes das Juntas o arbítrio, que se tem arrogado
es.se Jui? de Pa? dp 1,° «anrio, segundp se
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declarado em vários Avisos, torna-se a qualifica-
ção feita fora da Matriz muitíssimo suspeita, sobre-
tudo attcndendo-se ao empenho, que tem cons-
tantemente patenteado o mesmo Juiz de Paz em
fazer celebrar na sua caía todos os actos relativos
a eleições, como foi entre outros o da eleição de
Setembro do anno próximo passado para Vereado-
res e Juizes de Paz, cuja a n nu Ilação teve por
principal fundamento a infraeeão do citado Ar-
tigo, e essa pertinácia, com que continua a aífron-
tar a Lei, e as ordens do Governo, e dessa Pre-
sidencia, e que o mesmo Governo não pode deixar
de condemnar, annullando os actos, a que ella
dá origem, como de presente annulla a.qualifica-
ção feita na casa da residência do 1.° Juiz de Paz
José Joaquim de Sousa Breves.

Nao prejudica á qualificação preterida, feita
nos termos legaes, a arguiçâo menos verdadeira de
ter ella comprehendido Parochianos do Passa Três,
por isso que, como se prova mesmo por hum oíficio
daquelle Juiz de Paz do 1.° anno, os suppostos
moradores desta Parochia pertencem a huma fa^-
zenda, que está dentro dos limites assim civis,
como ecclesiasticos da Freguezia do Arrozal; tanto
que nella tem sempre concorrido aos actos elei-
toraes, e estão sujeitos ao Inspector de Quarteir
rão, que, como diz o dito Juiz de Paz — dá obe-*
diencia na mesma Freguezia—; e quando por veii-r
tura não fossem esses indivíduos realmente mora-
dores no Arrozal, contra sua indevida qualificação
só caberião os recursos, que a Lei concede, como
já tem feito ver o Governo Imperial em casos
idênticos. r*-. -*£ ¦

O que tudo communico a V. Ex. para sua
intelligencia e execução ,e para que faça respon-
sabilisar o Juiz de Paz do 1.° anno, José Joaquim
de Sousa Breves, pelo facto repetida de infringir

|| Lei, e desobedecer ás ordens superiores.
i; Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
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legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Approva a decisão do Presidente da Provincia de
S.Pedro, declarando ao Juiz de Paz, que tem
de presidir á Mesa Parochial da Cidade do
Rio Grande, que o numero de Eleitores da res-
pectiva Parochia não deve exceder ao mínimo
do que ella deo nas eleições de 1845 e 1847,
salvo no accrescimo da quinta parte que lhe
possa competir.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 27 de Junho de 1849.

:

2

Illm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impera-
dor Manda declarar a V. Ex. que mereceo a Sua
Imperial Approvaçao a decisão, que V. Ex. pro-
ferio sobre a duvida proposta pelo Juiz de Paz,

ue tem de presidir á Mesa Parochial da Cidade
o Rio Grande na próxima eleição primaria, na

qual lhe fez ver que o numero de Eleitores da
mesma Parochia não deve exceder ao minimo do
que ella deo nas eleições de 1845 e 1847, salvo
no accrescimo da quinta parte, que lhe possa
competir, por isso que devem estas eleições servir
de norma nessa Provincia, em falta das de 1842
e1844y a bem de se cumprir a 2.a parte do Art*
52 da Lei Regulamentar das Eleições, que tem
por fim marcar o máximo; a que deve chegar o
numero de Eleitores das Parochias em quanto não
fop elle fixado por Lei. O que communico a V*
Ex. para seu conhecimento, e em resposta ao seu
Officio m* 24 de 11 do corrente mez; IsSi A

Deos Guarde a V. Ex.— Visconde deMont-a-
legré. — Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande

i ¦ . ti< í i S< i
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Ayiso de 28 de Junho de 1849. —Dá Instruc
çoes sobre a execução da Lei Regula-

mentar das Eleições.
m

• f.» Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 28 de Junho de 1849.

lllm. e Exm. Sr. — Sendo conveniente reu-
nir as principaes providencias que tem sido expe-
didas para a execução da Lei Regulamentar das
Eleições, na parte sobretudo que diz respeito ás
eleições primaria e secundaria a que tem de se
proceder no corrente anno: Houve Sua Magestade
o Imperador por bem Mandar organisar as Instruc-
çôes a este annexas, por mim assignadas na data
de hoje, nas quaes forão addicionados vários es-
clarecimentos tendentes a prevenir as duvidas quese possão suscitar sobre os pontos mais impor-
tantes da Lei; eOrdena que se executem em todo
o Império, expedindo V. Ex. para esse fim as
ordens necessárias ás Autoridades dessa Provincia
a quem o seu conhecimento e execução pertencer*Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Província de Rio de
Janeiro. -. .(>

íía mesma conformidade e data aos Presiden-
tes das demais Províncias. ^

Instrueções a que se refere o Aviso desta data
para a execução da Lei Regulamentar das

Eleições de 49 de Agosto de 1846.

^^J^^é^jk\ A convocação de que trata o Arl>
41 da. Lei Regulamentar das Eleições de 19 de
Agosto de 184tí y bem como a presidência dã As*
semblea Parochial f e Goliegio Eleitoralaté a elei*-
çló da Mesa, compete no 1.? anno de hum nW#
quadriennio ao Juiz de Paz mais votado do ©isr-
tricto da Matriz eleito para esse quadriennio.

^¦yy':ly^J!M
y^y'-.'¦•;'¦' 
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*

Art. 2." Nas Parochias em que por (juahpier
motivo não se lenha verificado a eleição dos no-
vos Juizes de Paz ao tempo da dita convocação,
e reunião da Assemblea Parochial e Collegio Elei-
toral, ou porque não se tenha procedido a ella;
ou porque haja sido annullada a que fora feila,
será aquella altribuição exercida pelo Juiz de Paz
mais votado do ultimo quadriennio.

Art. 3.° Se a referida eleição estiver valida-
mente concluída depois da mesma convocação,
porem antes da reunião das sobreditas Assembléas
e Collegio , assumirá a presidência destas o Juiz
de Paz mais votado dessa eleição. O mesmo se ob-
servará quando a eleição tiver lugar posteriormen-
te á reuuião da Assemblea Parochial, mas ante-
riormente á installação do Collegio Eleitoral.

Art. 4.° A substituição do Juiz de Paz mais
votado pelos seus immediatos em votos na fôrma
do Art. 2.a da Lei terá lugar, qualquer que seja
o motivo da sua falta, e em qualquer tempo em
que ella se dê, mesmo na occasião da assignatura
das Actas e Diplomas dos Eleitores. Na falta dos
Juizes de Paz do Districto da Matriz será a sub-
stituição exercida pelo Juiz de Paz do Districto mais
visinho. T

Art. 5.° Estas substituições terão lugar in-
dependentemente de ordem prévia da Autoridade
superior, sempre que constar a huns e outros Sub-
stitutos por qualquer maneira a falta do Juiz de
Paz a quem devem substituir. Cessará porem a
substituição logo que o Juiz de Paz, a quem de
preferencia ella competir, se apresentar para func-
cionar nos termos da Lei e Ordens em vigor*

Art. 6.° A demora na expedição das ordens
da Camarai Municipal não impede que no dia pro-
prio se facão as convocações determinadas pela
Lei; assim para a reunião das Juntas de Qualifi-
cação e Conselhos Municipaes de Re eu rso | como
para a da^ qualquer

.-¦..¦' . 
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eleição. Para a reunião dos Collegios Eleitoraes
nào exige a Lei convocação.

Art. 7.° Se por qualquer motivo o Juiz dePaz mais votado não tizer as convocações, de quetrata o Artigo antecedente, serão ellas verificadas
immediatamente pelo seu legitimo Substituto, se-
gundo a ordem estabelecida no Art. 4.° destas Ins-
trucções; advertindo que, quando o immediato
ao dito Juiz de Paz não supprir esta falta até ás
10 horas da manhã do dia seguinte ao marcado
para a eleição, qualquer dos outros Substitutos o
deverá fazer.

Art. 8.° Se por qualquer inconveniente for
demorada a convocação, o Juiz que a houver de
fazer marcará no Edital que mandar affixar o dia
em que deve ter lugar a reunião da Junta, Con-
selho Municipal e Assemblea Parochial, indepen-
dente de mais ordem superior, de maneira quefique salvo o prazo que na fôrma da Lei deve
mediar entre as ditas convocação e reunião.

Art. 9.° Quando porem, seja qual for o mo-
tivo, não se puder salvar esse prazo na eleição
de Eleitores, porque não haja espaço suííiciente
até o dia designado para a reunião do Collegio
Eleitoral, proceder-se-ha nao obstante á dita elei-
ção, pois que na collisão de se faltar a huma for-
malidade da Lei, ou de deixar huma Parochia
de concorrer para a eleição dos Representantes
da Nação, deve-se de preferencia soccorrer a este
direito, cuja garantia he o principal fim da Lei,
no em tanto que a Autoridade competente apre-
ciará a procedência da omissão desta formalidade
quando houver de verificar os poderes de seus
Membros.

Art. 10. Sendo a convocação huma forma*-
lidade estabelecida pela Lei para maior garantiados cidadãos, que tem de intervir nos actos da
qualificação e eleição, não prohibe a Lei que con-
corra a esses actos o cidadão ou cidadãos não con-

26
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vocados. Es(a doutrina he extensiva ao Supplente
de Eleitor que houver de substituir ao Eleitor Ia 1 -
lecido, mudado ou impossibitado de comparecer,
de que falia o Art. G5 da Lei, c bem assim aos
votantes que deixarem de ser convocados por não
haverem os seus nomes sido incluídos a tempo na
lista de qualificação.

Art. 11. A eleição primaria designada para
o dia 5 de Agosto próximo futuro se fará pela ipia-
lificação do corrente anno, salvo nas Parochias em
que ella não estiver concluida até o dia da elei-
cão, porque então servirá a ultima qualificação;
entendendo-se por qualificação concluida aquella
da qual não tiver havido recurso, ou quando
tenha havido, esteja elle decidido pelo Conselho
Municipal, embora das decisões deste penda re-
curso para a Relação do Districto, pois que o
recurso neste caso não produz eífeito suspensivo.

Art. 12. Se a qualificação se concluir depois
da convocação dos vontantes, mas antes do dia
marcado para a eleição, será esta, não obstante,
feita pela nova qualificação, por isso que desde a
data da sua conclusão tem caducado a qualificação
anterior, e segundo a Lei devem votar em huma
eleição todos e só os cidadãos qualificados. A falta
da convocação dos cidadãos novamente qualifica-
do não os inhibe de intervirem na eleição, segundo
o que fica declarado no Art. 10 destas Instrucções.

Art. 13. Se por falta de tempo, ou outro
qualquer motivo, não puderem ser preenchidas as
formalidades estabelecidas nos Arts. 37 e 38 da
Lei, de maneira que ao tempo da eleição não
estejão incluídos na lista da qualificação os nomes
dos cidadãos providos em gráo de recurso pelo
Conselho Municipal ou pela Relação do Districto,
serão os mesmos cidadãos I não obstante. admittidos
a votar, huma vez que se faça certo o provimento
do seu recurso, por isso que o Art. 50 da Lei,
quando prohibe que seja recebido o voto do in-
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dividuo não incluído na qualificação, somente tem
por fim impedir que votem pessoas não qualifica-das; segundo este principio não devem ser ad-
mittidos a votar os indivíduos desqualificados em
gráo de recurso, embora nào tenhão os seus no-
mes sido eliminados da qualificação.Art. 14. Quando aconteça que depois de or-
ganisada a Junta de Qualificação e Mesa Parochial
venha a faltar algum dos seus Membros (com ex-
cepção do Presidente, que será substituído na fór-
ma já declarada), será elle substituído nos ter-
mos do Art. 29 da Lei; e se a falta for dos qua-tro Mesarios, organisar-se-ha nova Mesa segundo
as regras estabelecidas nos Arts. 10 a 12 da*mesr
ma Lei, pois que nenhuma outra providencia, alem
das que se contêm nestes Artigos, pôde melhor ca-
ber nesla hypothese não prevista. *Art. 15. A omissão da formalidade religiosa
não impede que se faça a eleição em que a Lei
a requer, por isso que não he ella da substan-
cia da eleição: não obstante porem se emprega-
rão todos os esforços para que ella seja celebrada.?

Art. 16. Quando por algum motivo, seja qualfor , não sejão fornecidos pela Câmara Municipal
os livros necessários para as eleições e qualificação,será a sua falta supprida por hum livro especialf
aberto, numerado, rubricado, e encerrado peloPresidente da Assembléa Parochial, Junta de Qua-lifieação, e Conselho Municipal. >

Art. 17. A falta da lista geral dos votantes,
pela qual deve ser feita a chamada, em qualquereleição, será supprida pelo Edital que se houver
affixado na porta da Matriz, ou por huma copia
authentica do mesmo, ou finalmente por huma
copia authenlica extrahida da que tiver sido en-
viada ao Governo na Corte } e aos Presidentes nas
Províncias. \-,.:j.. a ¦,,¦ *;.lf v\rv.>?*^ * K-n*

Art. 18. Se a Câmara Municipal deixar de
remetter ao Collegio Eleitoral o livro das Actas das
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AssembléasParochiaes, a que he obrigada pelo Art.
67 da Lei, será elle supprido, em caso de necessi-
dade, pelo original ou pela copia do Edital aílixa-
do na porta da Matriz, em execução do Art. 109
da mesma Lei.

Art. 19. Por nenhum motivo ou pretexto dei-
xará a Mesa Parochial de receber e apurar a ce-
dula do cidadão qualificado, bem como os votos
que recaiurem em qualquer indivíduo; ficando-lhes
salvo o direito de fazer inserir na Acta as decla-
rações que julgar convenientes, e para que está
autorisada pelo Art. 56 da Lei. Ao Poder compe-
tente pertence apreciar qualquer defeito dos votan-
tes e votados.

Art. 20. O Presidente e Membros permanen-
tes do Collegio Eleitoral serão substituídos, qual-
quer que seja o motivo da sua falta, por nova
eleição feita de conformidade com o Art. 70 da
Lei, a qual será verificada pelos Eleitores pre-
sentes e pelos que immediatamente puderem com-
parecer. Durante esta eleição servirá interinamente
de Presidente o Membro do Collegio mais votado,
completando-se a Mesa com os Eleitores que hou-
verem obtido votos na 1.a eleição da Mesa, guar-
dada a ordem da votação entre os presentes. No
caso de empate na eleição dos novos Mesa rios,
bem como na dos que houverem de completar a
Mesa, decidirá a sorte.

Art. 21. Na Acta da apuração geral dos vo-
tos de qualquer eleição serão elles escriptos em
letras alphabeticas, e não por algarismo. ^

Art. 22. O aviso aos Eleitores para assisti-
rem ao Te-Deum, e bem assim a inutilisaçao das
cédulas, não deverão ter lugar senão depois de
concluídos todos os trabalhos das Assembléas Pa-
rochiaes e Collegios Eleitoraes, inclusive a assigna-^
tura da Acta da apuração geral dos votos, expe-
diçãò dos Diplomas aos Eleitores, e remessa dos
livros á Câmara Municipal. ?
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Art. 23. Quando algum ou alguns dos quatroMembros da Mesa, em qualquer eleição, deixe de
assignar as Acias e copias das mesmas, tanto as
que tem de servir de Diplomas aos eleitos, como
as que devem ser enviadas ás Autoridades a quema Lei ordena a sua remessa, deverá prescindir-sedesta formalidade, declarando-se porem nas Actas
e copias os nomes dos Mesarios que não assigná-
rão, e o motivo disto. No caso em que a falta da
assignatura seja dos quatro Mesarios, deverá o Pre-
sidente do acto, ou o que o substituir, quandoelle também falte, organisar nova Mesa, na fór-
ma declarada no Art. 14 destas Instrucções, e porella será preenchida aquella formalidade.

Art. 24. Se a falta de todos os Membros tiver
lugar no Collegio Eleitoral, far-se-ha com os Elei-
tores presentes, e os que immediatamente puderem
comparecer, eleição de nova Mesa na forma da
Lei, quer para a assignatura das Actas, quer para
outro qualquer trabalho.

Art. 25. Quando, por qualquer motivo, acon-
teça que o Eleitor não possa apresentar o seu Di-
ploma na occasião em que se tiver de proceder â
huma eleição, será elle, não obstante, admittido a
votar, huma vez que o seu nome conste do livro
da eleição respectiva, ou do Diploma de qualquer
outro Eleitor da Parochia, e depois de reçonhe-
cida a identidade da pessoa. No caso de não se
poder obter o livro, e de que não haja oütró Di-
ploma, séj a qual jfor o motivo, deverá ser rece-
bido o voto do Eleitor se elle apresentar attestadd
de algum ou alguns Membros da Mesa da sua Pa-
rochia, ou outro documento por onde conste ter
elle obtido sufficiente numero de votos para este car-
go, e jurando o mesmo Eleitor a verdade disto,
sendo sufficiente o simples juramento, huma. vez
que não seja possível acompanha-lo de documento.
O mesmo se observará a respeito do Supplente de
Eleitor chamado a votar nos casos do Art. 65 da

¦' -;.-¦:
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Lei, quando não lendo sido convocado compareça
espontaneamente na fôrma do Art. 10 das presen-
tes Instrueções.

Art. 26. O voto do Eleitor que se apresen-
tar sem Diploma, na fôrma do Artigo antecedente,
será apurado em separado, a fim de que o Poder
competente resolva sobre a sua validade; pois que,
se por hum lado não he justo que por falta de
terceiro fique privado de votar quem tem a isto
direito, não he conveniente por outro que, pela
confusão do seu voto com os dos outros Eleito-
res, se inutilise os destes, quando se venha a co-
nhecer que aquelle voto fora indevidamente ad-
mittido.

Art. 27. O Art. 60 da Lei não permitte que
o Presidente da Assemblea Parochial antes da ins-
tallação da mesma a adie anticipadamente, mas
só no caso em que, chegado o dia da eleição, não
possa ella verificar-se depois de esgotados todos os
recursos legaes.

Art. 28. Nas Actas que se lavrarem dos tra-
balhos da Junta de Qualificação, Conselho Muni-
cipal, Mesa da Assemblea Parochial, e Collegio
Eleitoral, alem das demais declarações ordenadas
pela Lei e Decisões Imperiaes, se fará especificada
menção de tudo quanto oceorrer relativamente ás
providencias estabelecidas nestas Instrueções, a fim
de que a Autoridade competente resolva como achar
de justiça.

Palácio do Rio de Janeiro 28 de Junho de
1849. — Visconde de Mont'aleffre.

,.¦¦-¦ ' >.' í t J* i ¦¦"-'? ¦ *¦¦ ". ' '
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Declara ao Subdelegado de Policia da Freguezia

da Guaratiba, que nenhuma ingerência lhe dá
a Lei em matéria eleitoral, mas antes que he
do seu rigoroso dever evitar que a Policia tome
qualquer parte nos trabalhos da eleição.

1\ Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 11 de Julho de 1849.

Em resposta ao Officio de Vm. de 7 do cor-
rente mez, tenho de declarar-lhe, de ordem de
Sua Magestade o Imperador, que, com quanto
deva essa Freguezia na próxima eleição primaria
dar 15 Eleitores, e não somente 14 como decla-
rou o Juiz de Paz que fez a convocação ordena-
da no Art. 41 da Lei Regulamentar das Eleições,
visto que na de menor numero de Eleitores das
que ti verão lugar nos annos de 1842 e 1844 deo
13, como se vê das Actas que acompanharão
aquelle seu Officio, e que inclusas revertem, e
no presente anno forão qualificados 635 votante;
e posto que outrosim o mesmo Juiz de Paz omit-
tio no Edital da convocação a hora em que, de
conformidade com o Art. 8.° da citada Lei, devem
começar os trabalhos eleitoraes, o que se bem
não seja expressamente ordenado na Lei, todavia
convém que se faça publico para maior sciencia
dos interessados; e que alem disso fosse mal ca-
bida no mesmo Edital a declaração, de que a
eleição será celebrada com toda liberdade, que
não haverá recrutamento no tempo fixado pela
Lei, e que elle Juiz de Paz fará retirar qualquer
foiça armada que se apresente nâ Igreja Matriz
com o fim de coagir o voto do cidadão contraias
intenções do Governo Imperial, por isso que, alem
de ociosa e poder essa declaração assustar o povo,
que pelo menos poderá receiar-se de que se pre-
tende attentar contra o livre exercício de hum
tão importante direito, o que não he de esperar
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das Autoridades da confiança do Governo, não era
a mesma declaração objecto que devesse ser in-
serto naquelle Edital, que somente devia conter a
designação do dia, hora, e lugar da eleição, e do
numero de Eleitores que deve dar a Parochia, e a
convocação dos Eleitores e Supplentes que tem de
formar as turmas para a organisação da Mesa Pa-
rochial (com especificação de seus nomes), e dos
votantes qualificados: com tudo muito irregular-
mente procedeo Vm. em mandar arrancar o men-
cionado Edital, e faze-lo substituir por outro pas-
sado em seu nome, e assignado por Vm., como
consta do Oíficio do sobredito Juiz de Paz, em
que representou contra este seu procedimento,
para o qual não estava de forma alguma autori-
sado nem pela Lei, nem pelas Decisões do Go-
verno Imperial; ficando Vm. na certeza de que
nenhuma ingerência lhe dá a Lei em matéria
eleitoral, e que somente he da sua competência,
e mesmo de seu rigoroso dever, evitar que a Po-
licia tome qualquer parte nos trabalhos da eleição,
que o Governo Imperial está no propósito firme
de fazer manter em toda a sua liberdade.

Deos Guarde a Vm. — Visconde de MontV
legre. — Sr. Subdelegado de Policia da Freguezia
da Guaratiba. H

Solve duvidas sobre a execução da Lei Regula-
mentar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 11 de Julho de 1849.

Em resposta ao Officio de Vrn. de 7 do cor-
rente mez , no qual representa contra o procedi-
mento do Subdelegado de Policia do Districto dessa
Freguezia por ter mandado arrancar, e substituir
por outro passado em seu nome e por elle assi-
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gnado, o Edital que Vm. fizera aífixar no dia 4
do mesmo mez corrente, em observância do Art.

/41 da Lei Regulamentar das Eleições: tenho a de-
clarar-lhe , de Ordem de Sua Magestade o Impe-
rador, que de modo algum estava nas altribui-
ções do mesmo Subdelegado aquelle arbítrio queelle se arrogou, como nesta data se lhe faz
sentir, declarando-se-lhe que nenhuma ingeren-
cia lhe dá a Lei em matéria de eleições, e que
somente lhe compete, e he mesmo de seu rigo-
roso dever, evitar que a Policia tome qualquer
parte nos trabalhos eleitoraes, que o Governo
imperial está no firme propósito de fazer manter
em sua inteira liberdade : e outrosim lhe decla-
ro que também nao foi Vm. fiel executor da Lei;
1.°, quando fez inserir no seu referido Edital a
declaração, de que a eleição se fará na sua Fre-
guezia com toda liberdade ; que durante o tempo
marcado na Lei não haverá recrutamento; e que
Vm. fará retirar qualquer força armada que seapre-
sente na Igreja Matriz com o fim de coagir o voto
do cidadão; por isso que huma tal declaração,
alem de ociosa, e poder incutir temor nos vo-
tantes, que quando menos ficarão receiosos de que
semelhantes meios serão empregados pelas Auto-
ridad^s em quem o Governo tem depositado até
o presente a sua confiança, não tinha cabimento
no Edítcii de convocação, que só deve conter a
declaração do dia, hora e lugar da eleição, o
numero de Eleitores que deve dar a Parochia, e
a convocação dos Eleitores e Supplentes (com es-
pecificação de seus nomes) e dos votantesv2.°,
quando deixou de designar a hora em que a elei-
ção deve ter lugar, o que, posto não seja expres-
samente ordenado na Lei, convém com tudo que
se faça publico para maior sciencia dos interessa-
sados, e o edifício em que ella tem de ser, ce-
lebrada, como manda o Art. 4,° da mesma Lei •
3,° finalmente, quando declarou que essa Fregue-

27
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Zia deve dar 14 Eleitores, por isso que tendo cia
dado 13 n< eleição de 1842, e nao 12 como Vm,
affirma no seu Offieio, c 

^»*M™l,ficM"\
neste anno 635 votantes »'A^'|ig
dar 15 Eleitores segundo o Art. 52 da Ler liegu-
amentar das Eleições, o que tudo se ve do Ed.-

tal que acompanhou o dito seu Offieio, e das
Áctas das eleições de 1842 e 1844 env.adas por
•$%££. 

poftnto que Vm., inteUigeneiado
do que fica ponderado, faça affixar novo Edital de
u " 

i.* «« nnfll limitando-se aos obiectos
convocação, no qual, nmiiduuu. j
que elle deve comprehender, declare,, que essa
Freeuezia tem de dar na próxima eleição 15 Elei-

tores = o que se lhe ordena sob sua responsabi-
lidade, e em virtude do disposto no Aviso de 18

de Junho ultimo, expedido ao Presidente da Pro-
vínria do Rio de Janeiro,

C Guarde a Vm.-Visconde de Moníale-

gre. — Sr. Juiz de Paz mais votado da Fregue-
zia da Guaratiba.

Solve duvidas sobre a execução £ da Lei Regula-
mentar das Eleições.

1/ Secção. Rio de Janeiro. Ministério-dos Ne-

gocios do Império em 14 de Julho de 1849.

Mm. e Exm. Sr.—Sendo ouvida a Secção do
Império do Conselho d'Estado, sobre oOfticio dessa
Presidência n.° 71 de 20 de Julho de 1847, e o
da Presidência de Goyaz. n,? 55 de 2 do mesmo
mez e anno, versando sobre o embaraço^ em que
se achão na observância do final do Art. W aa
Lei Regulamentar das Eleições relativamente nessa
Provincm ao Collegio de Guarapuava que, sendo
creado quando dava 6 Eleitores, actualmente nao

pôde dar mais de 4, por ser este o menor numero
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dos que deo nas Eleições de 1842 e 1844, e na de
Goyaz, ao Collegio de Natividade, que dando avul-
tado numero de Eleitores na ultima eíeição ante-
rior a sua creação, pela qualificação feita naquelle
anno de 1847, veio a conhecer-se que não podia
dar mais de 3, donde resulta que não podendo
organisar-se o Collegio nos mencionados pontos
hão de os seus habitantes ficar privados do direito
de concorrer para a eleição dos Representantes da
Nação, á vista da terminante disposição daquelle
Artigo, que ordena, que, huma vez determinada
a divisão dos Collegios Eleitoraes, somente por
Lei poderá ella ser alterada: e Tendo Sua Mages-
tade o Imperador, por Sua immediata Resolução
de7do presente mez, Se conformado com o pa-
recer da referida Secção, exarado em Consulta de
2 do dito mez, Ha por bem Ordenar que se observe
provisoriamente o seguinte:

1.° Verificando-se que algum Collegio Eleito-
ral dá menos de 6 Eleitores, irão estes votar no
Collegio mais visinho, onde serão admittidos com
as formalidades da Lei, tomando-se porem em se-
parado os seus votos.

2.° Nos Collegios que derem até 8 Eleitores,
mas nunca menos de seis, estes se reunirão, e func-
cionarão conforme os Arts. 62 a 70 da citada
Lei Regulamentar das Eleições com as seguintes
alterações: 1 .a , a Mesa Eleitoral, que tem de sub-
stituir a interina de que trata o Art. 69 da mesma
Lei, compor-se-ha do Presidente, hum Secretario
e hum Escrutador: 2.a, a Commissão de 3 Membros,
de que falia o Art. 70, será desempenhada por
hum só Eleitor. r _

Estes arbítrios se afastao na verdade dos pre-
ceitos legaes, mas como na alternativa de, ou dei-
xar-se de observar restrictamente a Lei, ou privar-se
os cidadãos de hum tão importante direito, para cuja
garantia foi ella promulgada, seria absurdo que
na sua execução, para não se incorrer naqueüa

j3-.-
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falta, se sacrificasse o fim delia, nenhuma du-
vida deve haver em (pie se sigão os mesmos ar-
bitrios como os mais razoáveis, até que o Poder
competente definitivamente resolva como achar v
mais conveniente para supprir a lacuna da Lei.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. —Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro,
soivendo as duvidas que lhe forão propostas pelo
Juiz de Paz mais votado da Filia de S. João
da Barra, sobre a execução da Lei Regulamentar
das Eleições.

i ?

1.a Secção. Rio de Janeiro. Minsterio dos
Negócios do Império em 21 de Julho de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impe-
rador, a quem foi presente o Officio de V, Ex.
de 18 do corrente mez, acompanhado da copia
do que V. Ex. dirigio ao Juiz de Paz mais vo-
tado da Freguezia da Villa de S. João da Barra,
soivendo as duvidas por elle propostas sobre a
Lei Regulamentar das Eleições, Ha por bem Man-
dar declarar a V. Ex :

1.° Que compleíando-se no dia 4 de Setembro
próximo futuro o prazo marcado no Art. 68 da
dita Lei para a eleição de Deputados, á que tem
de proceder-se este anno, por isso que o mesmo
prazo começa a contar-se do dia 6 do mez de
Agosto anterior, de conformidade com o Art. 69
da mesma Lei devem naquelie dia íeunir-se os
Collegios Eleitoraes para celebrarem a Sessão pre-
paratoria para os fins indicados neste Artigo, e
no Art 70, e que no immediato dia 5 do referido
mez de Setembro se procederá á sobreditja elei-
ção depois de verificados os diplomas dos Eleito-
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res, nos termos do Art. 71 , e de preenchidas
as formalidadades religiosas ordenadas no Art. 72,
huma vez que ellas possão ter lugar na forma
declarada nas Instrueções de 28 do mez próximo
passado.

2.° Que segundo declara o Art. 10 das cita-
das Instrueções, não exige a Lei a convocação
dos Eleitores para a inslallaçào dos Collegios Elei-
toraes, mas que todavia convém que as Câmaras
Münicipaes, por intermédio dos Juizes de Paz, con-
voquem os Eleitores dos diversos Districtos, con-
forme foi decidido em Aviso de 12 de Janeiro do
presente anno, dirigido ao Presidente da Provin-
cia de S. Paulo.

3.° Que o sorteio no caso de empate na eleição
de Eleitores deve ser feito pela Mesa Parochial
antes de encerrados os trabalhos da mesma elei-
ção, se o empate for entre os últimos votados para
o fim de saber-se qual delles deve ser conside-
rado Eleitor, e poder-se-lhe remetter o diploma
na fôrma do Art. 57 da Lei; se porem o em-

pate tiver lugar entre eleitos que em todo o caso
tenhao de entrar no numero dos Eleitores que
deve dar a Parochia, então se procederá ao sor-
teio na 1.a oceasião em que houverem de func-
cionar os empatados, seja para acto eleitoral, seja

para os trabalhos da qualificação, sem que seja
necessário repetir-se esta operação em outra qual-
quer oceasião, era que elles tenhão de servir, co-
mo iá tem sido declarado, por isso que o primeiro
sorteio fixa de huma vez o lugar que compete
aos Eleitores que tiverem obtido igual numero de
votos, bem como designa os cidadãos que no des-
empate devem ser considerados Eleitores e Sup-

A.° Que alem das attribuições que os Arts> m
e 47 da citada Lei Regulamentar das Eleições_ex-
pressamente conferem á Mesa Parochial, e ao Pre-
sidente delia, deve-se em regra geral entender que
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compete á este a decisão de qualquer duvida,
assim como qualquer deliberação que tenha de ser
tomada antes de constituída a Mesa á que elle tem
de presidir, e áquella todas as deliberações e de-
cisões que se houverem de tomar posteriormente
á sua installação.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta-
legre, _u Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

, ;

>^.S

Solve duvidas sobre a execução^ da Lei Regula-
mentar das Eleições.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 23 de Julho de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua Ma-
gestade o Imperador os Oflicios de V/. Ex. n.08 31
e 33 de 13 do corrente mez, e copias que os acom-
panhárão, relativos ás seguintes duvidas propostas
sobre a Lei Regulamentar das Eleições.

1.a Duvida. Dos Juizes de Paz Presidentes das
Mesas Parochiaes das Freguezias do Triumpho, San-
t'Anna do Rio dos Sinos, e Espirito Santo da
Cruz Alta, consultando se o numero de Eleitores
deve ser regulado pelo numero de votantes, visto
que nos annos de 1842 e 1844 não houve ahi elei-
ções, ou se pelas que tiverão lugar nos annos de
1845 e 1847, conforme V. Ex. determinou ém
Circular de 22 de Maio próximo passadov m

2.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa
Parochial da Freguezia de Nossa Senhora da Con-
eeição do Arroio, perguntando se deve a mesma
Freguezia dar 4 Eleitores segundo a qualificação
de 1847, oü 3 conforme a de 1848.

3.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz, perguntan-
do se o numero dé votantes que o Art. 52 da Lei
torna por base do numero de Eleitores, he o dos que
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forem qualificados, ou somente o dos que vo-
tarem. . -± .

4.» Duvida. Do sobredito Juiz de Paz Presiden-
te da Mesa Parochial do Espirito Santo da Cruz
Alta, perguntando qual o numero de Eleitores que
deve dar a mesma Freguezia, que se por hum lado
teve diminuição de território pela creação da Pa-
rochia do Passo-fundo, por outro teve augmento
pela annexação do Districto de S. Xavier,

5.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz, pergun-
tando se devem continuar a regular para a elei-
ção próxima futura as divisas civis, por não es-
tarem ainda fixadas as ecclesiasticas.

E o Mesmo Augusto Senhor Manda declarar
a V. Ex :

1 a Duvida. Que foi bem resolvida a l.a Duvi-
da r sobre a qual já se deo decisão em Aviso deste
Ministério de 27 do mez próximo passado dirigido
a V Ex.

2.a Duvida. Que não são as qualificações de
4847 e 4848, ou outras quaesquer que devem ser-
vir de base para a designação dos Eleitores mas
sim as eleições de 1845 e 1847. como V. Ex.
declarou, e he conforme ao citado Aviso, e que
se a Parochia de que se trata não tiver dado na
menor destas duas eleições 5 Eleitores pelo menos,
não pôde ella comportar o augmento da 5. par-
te, como erradamente suppõe o Juiz de Paz. _

3 a Duvida. Que he o numero dos volantes qua-
«ficados, e não o dos que comparecerem a votar

que deve ser tomado por base do numero de

E14MWa. 
Que a respeito desta duvida se deve

...bí^E « que se achaWrmioado. nos Av,so,
deste Ministério de 8 e (8 do £^g«ggg
gidos ao Presidente ^MÉMS

5 a Duvida. Que para as eleições devem Tçgu
lar as divisas ecclesiasticas, segundo, tem snlo por
vezes declarado pelo Governo Im—>
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O que tudo communico a -V. Ex. para seu co~
nhecimento e governo.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a~
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio Gran-
de do Sul.

ii? ~... M • 

\

•So/ei *m duvidas propostas pelo Presidente do
Conselho de Recurso do Município de São Leo-
poldo, na Provincia do Rio Grande do Sul, d
Lei Regulamentar das Eleições.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 23 de Julho de 1849.

Mm. e Exm. Sr. —Não merecendo a Impe-
rial Approvação a decisão dada por V. Ex. á du-
vida proposta pelo Presidente do Conselho de Re-
curso do Município de São Leopoldo, constantes
das copias que acompanharão o Oíficio de V. Ex.
n.° 27 de 11 do corrente mez: Manda Sua Mages-
tade o Imperador Declarar-lhe:

1.° Que a noticia quer particular quer oíficial
de não se ter interposto recurso algum das de-
cisões da Junta de Qualificação não autorisa áque se
deixe de convocar e reunir o Conselho Municipal
de Recurso, e nem que elle deixe de funecionar
por espaço dos 15 dias úteis ordenados pela Lei,
como foi declarado nò § 1.° do Aviso de 7 de Fe-
vereiro do corrente anno, expedido ao Presidente
da Provincia de Minas Gera es, e nos outros queahi se citao. •--n< ím^v *aA* H-tó ^P^^'

2.° Que tendo nullamente feito parte do Con-
selho de Recurso* do difo Municípiov nos dias em
que elle funecionoü, ò Suplente 'dos 4 Juizes de
Paz, por isso que na falta de Eleitores deve-se re-
correr, não á elle; masB%os Supplentes de Eleito-
rês, como está declarado nos Avisos de 6 de Maio
do anno próximo paSado > expedido ao Juiz Muni-
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cipal da Corte, e de 16 de Janeiro do corrente
anno § 3.°, dirigido ao Presidente da Provincia do
Ceará, cumpre que seja convocado legalmente novo
Conselho, o qual deverá funecionar durante o tem-
po marcado na Lei, tendo-se em vista o que, para
commodidade dos seus Membros, se faculta no
§ 1.° do Aviso n.° 68 de 13 de Abril de 1847.

3.° Que posto o Conselho Municipal de Recur-
so não deva deixar de estar reunido durante os
15 dias úteis fixados na Lei Regulamentar das Elei-
ções, para cumprimento do Artigo 36 da mesma
Lei, com tudo a preterição desta formalidade^ como
acontece naquelle Município, de nenhuma manei-
ra affecta a eleição primaria designada para o dia
5 de Agosto próximo futuro, pois que a qualifi-
cação se considera finda com a segunda reunião
da Junta, huma yez que das suas decisões não se
tenha interposto recurso, como tem sido declara-
do em vários Avisos, e ultimamente o foi nas Ins-
trucções de 28 de Junho ultimo.

O que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia e governo.

Deos Guarde a V. Ex. -^ Visconde de Mont'a-
legre.— Sr. Presidente da Provincia do Rio Gran-
de do SuL ;>-—-^MÉÊ. J:|ip;

!_

Declara ao Presidente da Provincia de S. Pedro
que deve ser convocado hum Eleitor y o quak,
em razão de sua avançada idade, fora elimi-

nado da lista dos votantes*

1a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne
rocios do Império em 23 de Julho de 1849.

Xlim. e Exm. Sr, •-. §üa Magestade o Impera-
dor, á quem íbi presente 0 (Micio de V. Ex. n.°
|| de 13 do corrente, e copias que o acompa-
nhàrão relativas à duvida proposta pelo Juiz de

28

.•' - , 
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Paz Presidente da Mesa Parochial da Freguezia de
S. João da Cachoeira, se deve convocar para a
organisaçâo da mesma Mesa o Eleitor José Custo-
dio Coelho Leal, que fora eliminado da lista dos
votantes por assim haver requerido cm razão da
sua avançada idade: Manda declarar a V. Ex. que
se deve fazer a convocação deste Eleitor, con-
forme está decidido por Aviso de 28 de Agosto
do anno próximo passado § 3.°, e pelas razões
abi apontadas, e que fora illegal a sua elimina-
ção da listados votantes, por isso que a Lei não
reconhece como inhabilidade para ser votante a
avançada idade,, nem admitte que por hum tal
motivo, ou outro qualquer não estabelecido, se
requeira a exclusão da lista dos votantes, e menos
que seja deferida huma semelhante pretenção.;

O que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia, e para que nesta conformidade revogue
a sua decisão; accrescentando que, quando se de-
vesse considerar inhabilitado aquelle Eleitor para
a organisaçâo da Mesa, não devera com tudo ser
chamado o Suppíente para o substituir, como
V. Ex. declarou, pois que he isto prohibido pelo
Art. 5.° da Lei Regulamentar das Eleições.

Deos Guarde a V. Ex.—Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio Gran-
de do Sul.

Mandando revogar as decisões do Presidente da
Provincia do Piauhy acerca da) incompatibdi-
da de das funcçoes de Juiz de Paz com as de
Membro do Conselho Municipal de Recurso na
qualidade de Presidente da Câmara Municipalj
£ observar a doutrina do Aviso de 22 de Junho
ultimo, dirigido ao Presidente da Provincia do

1.a Secção. Rio de Janeiro- Ministério dos Ne-
rocios do Império em 30 de Julho de 1849-
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lllm. eEx. Sr. — Forão presentes a Sua Ma-
gestadc o Imperador os Oíficios de V. Ex. do tf»
de Junho próximo passado n.ÜS 181 e 182, aos
quaes acompanharão copias das decisões dadas porV. Ex. sobre as duvidas suscitadas pelos Presi-
dentes das Mesas Parochiaes das Villas de Oeiras
e das Barras, relativamente á execução da Lei Re-
gulamentar das Eleições. E merecendo a appro-
vação Imperial as decisões: 1.il de que a eleição
nesta ultima Villa se deve fazer pela qualificação
deste anno, como ordena o Aviso deste Ministe-
rio de 9 de Março ultimo, sobre que V. Ex. se
fundou, e 2.a de que não ha incompatibilidade
entre o exercicio do cargo de Juiz de Paz e
Membro do Conselho Municipal de Recurso na qua-

uizlidade de Eleitor, huma vez que hum tal
não tenha intervido por qualquer maneira nos
trabalhos da Junta de Qualificação: Ha por bem
o Mesmo Augusto Senhor Mandar declarar a V.
Ex., que se bem fossem conformes aos Avisos en*
tão em vigor as decisões de V. Ex. relativas á
accumulação das funeções de Juiz de Paz e Mem-
bro do dito Conselho, na qualidade de Presidente
da Câmara Municipal, por se ter como incompa-
tivel a accumulação destes cargos/ com tudo de-
pois que por Aviso de 22 do referido mez de Ju-
nho dirigido ao Presidente da Provincia do Piio
de1 Janeiro, revogando-se as Decisões Imperiaes
em contrario, se declarou não haver semelhante
incompatibilidadef por terem cessado com a pro-
iíiulgaçao dá Lei de 3 de Dezembro de 1841 as
razões em que se basearão as ditas Decisões, não
podein subsistir as indicadas decisões de V. Ex v
qü£ cumpre sefãft revogadas y òbsèívândo -se á dou-
trina do Aviso ultimamente citado. O que com-
niunieo a V; Ex. para sêit governo. -

Bi Deos Guarde a ¥. Ex. ^-Visconde de Moofà-
lèere, P# Sr. Presidente da Provincia do Piauí iy.

¦': •¦..-¦".; 
"'->„a
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Declara nulla, por falia de observância de for-
malidades substanciaes, a qualificação jeila
pela respectiva Junta da Freguezia da Filia de
Apudf, em 7 de Janeiro do corrente anno; e
determina que sejão tomados em separado os
¦votos dos Eleitores da mesma Freguezia.

¦¦' 

.

4.a Secção. Rio Janeiro. Ministério dos Ne-
rocios do Império em 34 Julho de 1849.

lllm. e Exm. Sr. —Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.° 39
de 6 de Junho próximo passado, e copias que o
acompanharão relativas á convocação da Junta de
Qualificação da Freguezia da Villa de Apudy, feita

pelo Juiz de Paz do actual quadriennio em 7 de
Janeiro do corrente anno: Ha por bem o Mesmo
Augusto Senhor Mandar declarar-lhe, que sem
razão deixou V. Ex. de mandar reformar a qua-
lificação feita por aquella Junta, para o que es-
tava autorisado pelas Decisões do Governo Impe-
rial em casos idênticos, e para o que havia tem-
po sufficiente, segundo se deprehende da data da
communicação de huma tal occurrencia a essa
Presidência, visto que nem a boa fé com que
procederão o dito Juiz de Paz e a Câmara res-
pectiva, nem o facto de não influir no resultado
da eleição semelhantes irregularidades, devião jus-
tificar a procedência de huma qualificação nulla%
pela infracção de formalidades que são de sua
substancia , taes a convocação e a presidência da
Junta por Juiz competente, e a guarda do inter-
vallo entre a mesma convocação e a installação
da Junta. A reforma por tanto da referida quali-
ficaçao era de absoluta necessidade para que le-
galmenté se fizesse a eleição aprazada para o
dia 5 de Agosto próximo vindouro, para a qual
deveria lançar-se mão da qualificação do anua
passado, quando não houvesse tempo sufficiente
para a conclusão da deste ànno: inãs como ao tem-
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o da recepção deste Aviso já estará concluída a so-
>redita eleição, e nada ha a providenciar por parte

do Governo Imperial que possa sanar a nullidade
de que ella será alfectada, aguarda o mesmo Go-
verno a occasião opportuna para submetter este
negocio ao Poder competente; cumprindo porém,
para que o defeito na eleição dos Eleitores damen-
cionada Freguezia de Apudy não aífecte de modo
algum os votos dos demais Eleitores que concor-
rão ao 'mesmo Collegio, que sejão os da sobredita
Freguezia tomados em separado, 0 que tudo com-
munico a V. Ex. para sua intelligencia e exe-
cução.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre.— Sr. Presidente da Provincia do Púo Grau-
de do Norte.

Solve duvidas sobre a execução da Lei Regulamen-
tar das Eleições. r

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 13 de Agosto de 1849.

lm Mm. e Exm. Sr. — Sendo presentes a Sua
Magestade o Imperador os Officios de V. Ex. n.°
40 e 41 de 10 e. 13 do mez próximo passado, e
copias que o acompanharão das decisões dadas por
V. Ex. sobre as seguintes duvidas.

1 ,a Se a Presidência das Mesas Parochiaes na
eleição primaria celebrada no dia 5 do corrente
devia ser exercida pelos Juizes de Paz mais votados
do quadriennio actual ou do passado.

2.a Se se deve julgar como reclamação desat-
tendida pela Junta de Qualificação, para ter lu-

gar o recurso, aquella de que a mesma Junta nao
tomar conhecimento por íalta da apresentação
dos documentos por ella exigidos, ...

3.a Se as.-Mesas Parochiaes na referida eleição
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de 5 do corrente devião ser organisadas com os
Eleitores da Legislatura dissolvida.

lia por bem o Mesmo Augusto Senhor, Tendo
approvado as decisões allirmativas de Y. Ex. aos
dous últimos quesitos, por isso que estão ellas de
accordo com a Lei Regulamentar das Eleições, e
Avisos expedidos pelo Governo Imperial para a
sua execução, Mandar declaraF a V. Ex. que nào
foi acertada a decisão á 1.a duvida, por isso que
a presidência das Mesas Parochiaes pertencia aos
Juizes de Paz mais votados do actual quadriennio,
e não aos do passado, como tem sido declarado
pelo Aviso de 19 de Junho ultimo dirigido ao
Presidente da Provincia de Minas Geraes, pelo
Art. 1.° das Instrucções de 28 do mesmo mez,
e anteriormente já o havia sido pelo § 2.° do
Aviso de 8 de Janeiro do corrente anno endere-
çado ao Presidente da Provincia do Rio de Ja-
neiro por oceasião da eleição de hum Senador,
com cuja doutrina devera V. Ex. se ter confor-
mado na decisão aquella duvida, que não pode
ter outra solução mais conforme a Lei, do que a
que lhe deo o Governo, Imperial, pelas razões con-
signadas nos citados Avisos de .8 de Janeiro e 19
de Junho. \% fsNíwui or^¥^ **>**&

.Como porem o acto da eleição esta consu-
mado, cumpre que elle seja respeitado (se he que
aquellas Decisões Imperiaes dei 9 e 28 de Junho
não chegarão, a tempo de poder ser opportuna*-
mente revogada a decisão* de y. Ex.f, aor menos
para^lguns pontos) ate que o Poderi competente
resolva, sohre a, sua validade- 0 que communico
a %.fi Ex. paira seu conhecimento e governo. ^¥f ü

Deos Guarde a V. Ex?!~ ^isconde do Montfe
legre* -— Sç. Presidente da Provincia do Paia. ^ fe

; —Ví * ^--¦<',-.: ';¦.¦ .-..¦..¦. :íáiu*'''-H \ ••' > •• ¦¦"1 -:-::.- -? '-, t - ' t \-:¥i:ejt& ¦¦"é4J>:- -'#¦*'¦ :>#5'í
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Solvè duvidas encontradas na execução da Lei Re-
gulamenlar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 31 de Agosto de 1849.

•Illm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sna Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.° 89 de
11 do corrente mez, e copias que o acompanharão
relativamente ás duvidas propostas por vários Func-
cionarios sobre a Lei Regulamentar das Eleições,
entre outras, a que ao Juiz de Paz mais votado da
Estância oílerece o Art. 19 das Instrucções de 28
de Junho ultimo, em que elle suppõe estar compre-
hendido na palavra — defeito — de que falia o
final do mesmo Artigo, a falta de identidade do
votante; e a que apresenta o Delegado de Policia
da Villa de Nossa Senhora da Conceição do Porto
da Folha sobre a supposta nullidade da qualifica-
ção, por ter funccionado no Conselho Municipal,
como Presidente da Câmara, o ¦ 1.° Supplente do |Juiz Municipal, que nesta, enao naquella quali- \
dade devera fazer parte do mesmo Conselho, con-
forme tem sido declarado em vários Avisos expe-
didos por este Ministério para a execução da Lei
Regulamentar das Eleições: Houve o Mesmo Au-
guto Senhor por bem Approvar não só as decisões
negativas de V. Ex. a estas indicadas duvidas,
constantes das copias em n.aíJ 9 a 12; a 1 .a por
ser manifesto que aquella expressão dó citado Art.
19 das Instrucções não1 se refere á identidade do
votante, mas somente á sua idoneidade, de qué
V. Ex. a presenta alguns èxeinpios, é a 2.a po rqu e
tal nullidade se não dá^ visto que, nenhum re-
curso se lenáo interposto ^parà o referido Consé-
lho, não pôde a nullidade delle aíFeetar a quali-
fieaçâo, que ficou concluída com a 2.a reunião
da Junta, na fôrma por que tem sido explicado
em diversos Actos do Governo Imperial o que

¦ 
¦

¦¦
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se deve entender por - qualificação concluída ~;

como também as que sol verão as dcma.s du.y-.das,

por isso que se conformou V. Ex. com as Dec.soes
lmoeriaes anteriormente proferidas.

0 que communico a V. Ex. para seu conhe-
C,meí)eos 

Guarde a V. Ex. —Visconde de Mont'a-
ieírre. — Sr. Presidente da Província de Sergipe.

Declara ao Presidente da Provincia do Maranhão, fie
os Eleitores que devem organisar as Mesas Ihirockmex
para a elekâo de Vereadores c Juizes de Paz, sao os
da Lkjislatm-a dissolvida, e não os iiUimamenic eleitos.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

gocios do Império em 4 de Setembro de 4849.

Illm. e Exm. Sr. —Foi presente a SuajMa-

gestade o Imperador o Offieio de V. Ex. n.° 35
de 22 de Maio próximo passado, em que depois
de dar conta de haver transferido para o dia 4.°
de Outubro próximo vindouro a eleição de Verea-
dores e Juizes de Paz, aprazada para o dia 7 do
corrente, pelos motivos ponderados no dito Ofíi-
cio, consulta V. Ex. quaes dos Eleitores devem
concorrer para a formação da Mesa Parochial na
mesma eleição, se os dissolvidos, ou os que aca-
bão de ser eleitos em 5 do mez próximo passado;
parecendo a V. Ex. que se deve dar preferencia
a estes, não só porque o Art. 442 da Lei Regu-
lamentar das Eleições não comprehende a hypo-
these de ter havido eleição de Eleitores depois da
dissolução, como porque por Aviso dirigido a essa
Presidência em 22 de Dezembro de 4848 se deo
huma decisão que, na opinião de V. Êx., he ap-
plicavel á hypothese vertente.

E o Mesmo Aeusto Senhor, inteirado do ex-



ADD1TAMENTÜ AS DECISÕES DE 1848.

Em 31 de Julho de 1848. — Declara que no sorteio
para saber-se qual dos Eleitores Supplentes será designado
para fazer parle das turmas na organisação da Mesa
Parochial, devem entrar tão somente os Supplentes em-
peitados presentes, c não os impedidos por ausência
temporária ou mudança de Parochia.

lllm. e Exm. Sr. — Subio á presença de Sua
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 18
do corrente , com a copia do que lhe dirigira o
Juiz de Paz do 1.° anno da Villa da Mangaratiba,
apresentando a seguinte duvida.

Se tendo-se de proceder ao sorteio para sa-
ber-se qual dos Eleitores Supplentes empatados
será o designado para fazer parte das turmas na
organisação da Mesa Parochial no dia 7 de Se-
tembro próximo futuro, devião entrar nelle dous
dos ditos Supplentes que se achão impedidos,
hum por ausência temporária, e outro por mu-
dança de Parochia. E o Mesmo Augusto Senhor
Manda responder que bem decidio V. Ex. aquella
duvida, declarando que no referido sorteio devião
entrar tão somente os Supplentes empatados, pre-
sentes ao acto da organisação da Mesa Parochial,
podendo o que se achar impedido por ausência
temporária ser contemplado no caso de ter voltado
ao seu domicilio, è{ nunca o impedido por mu-
dança de Parochia, porque se considera excluído
de contribuir para à eleição delia: o 'que tudo
está de accordo Com a disposição dos Avisos do
1.° e 20 de Fevereiro do anno passado,.5

Deos Guarde a V. Ex. -^ Palácio* do Rio de
Janeiro em 34 de Julho de 18m - José Pedro
Dias de Carvalho, i- Sr. Presidente da Província
do Rio de Janeiro. r u **•:>. :W f

r &.&\
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Declara que a designação feita no acto da amração
final da Mesa Parochial entre os Eleitores ou bujyúen-
tes que obtiverão kual numero de votos, subsiste, e
te 

'por 
ella que o Juiz de Paz tem de quiar-se na cm-

vocação que tem de fazer para eleição de Vereadores eque
Juizes de Paz.

'" \ ..

¦' ¦ ¦ 
"

¦ 

;

¦; 
¦•c

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 29 de Agosto de 1848.

Illm. e Ex. Sr. — Com o Oflicio de V. Ex.
n.° 97 de 5 do corrente, foi presente a Sua Ma-
pestade o Imperador a copia do que a V. Ex. di-
rigira o Juiz de Paz Presidente da Junta qualifica-
dora da Freguezia de Passe, no qual, em consequen-
cia de ter de fazer a convocação dos Eleitores e
Supplentes da mesma Freguezia, em cumprimento
do Art. 92 da Lei Piegulamentar das Eleições,
pondera não só que os Eleitores Antônio de Castro
Alvares e Antônio Marques de Carvalho tem igual
votação, o que pode obstar ao conhecimento do
menos votado da 1.a turma, e mais votado da
2.*; mas também que, sendo dez os Eleitores, e
devendo hum igual numero ser convocado,, Jem
o 10.° votação igual á do 11.°, e por isso pergunta
se deve chamar estes onze Supplentes* accresçen-r
tando que, como fez ver a V. E?., julgando a
Mesa Parochial de sua áttribuição, quando se
procedeo á eleição dos Eleitores e Supplentes, em
vista da diposição do Art. 115 d,acitada Lei, exphr
cado pelo Decreto n.° BQ 4? 24 deOutufero de 18^
§ 4.° , o decidir togo, no empate dos £lei0res,
não só qual deveria preceder p$ra a desiguaçao
ias turmas, como qual ào$ jSupplePÍ^s ^everia
icar em décimo lugar, foi este sorteio annun^ffp
por Edital; e feito com as formalidMes <la Wj %P-
Mesmo Augusto Senhor, de tudo invado, Houve
por bem Declarar que V. Ex. procedeo com acerto,
respoodendò áquelle Juiz de Paz que a designa-
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ção feita pela mencionada Mesa Parochial no aclo
da apuração final entre os Eleitores ou Supplen-
tes, que obtiverão igual numero de votos, sub-
siste, e he por ella que o mesmo Juiz de Paz deve
guiar-se na convocação que tem de fazer em
observância do sobredito Art. 92; visto que fora
eíFectuada por Autoridade competente, e guar-dadas no sorteio as formalidades precisas, de con-
formidade com a disposição do indicado Art. 115,
como já foi decidido pelo Aviso de 5 de Julho pro-ximo passado, expedido ao Presidente da Provincia
de São Paulo. O que communico a V. Ex. para seu
conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — José Pedro Dias de
Carvalho. — Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

A fprova a decisão do Presidente da Provincia de S.
Paulo, declarando ao Juiz de Paz mais votado da
Freguezia de S. João da Boa Vista, que, por elle
estar dentro do seu quadriennio, lhe pertence fazer q
convocação determinada no Art. A." da Lei Regula-
mentar das Eleições; assim como presidir aos iraba-
lhos.da Junta.de Revisão.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 10 de Outubro de 1848.

. -"»- 
,,.,.¦..--, 

. 

"-,'¦ .',*..

Illm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador d Oíficio de V. Ex. n.° 121
de 26 de Setembro próximo passado, que acon*-
panha o que lhe dirigira o Juiz de Paz mais vo~
tado da Freguezia de São João da Boa Vista, con-
saltando, se, em conseqüência de findar a sua juí-
risdicção em Janeiro do anno próximo futuro|
deve ifôzer a convocação determinada no Art. k/\
da Lei Reguilana«ntar das Eleições, ou se deve
ser feita pelo Juiz eleito em 7 do dito Setembro;

'¦.'*'* :.'.';..;'.V'"Vt--"; ¦¦:¦-.¦' ;-' ','y\; ¦¦'-.^'¥í'lM
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assim como por quem devem ser presididos os
trabalhos da Junta de Revisão, que tem de ve-
rificar-se em o referido mez de Janeiro: Houve
o Mesmo Augusto Senhor por bem Approvar a
decisão de V. Ex. declarando aquelle Juiz de Paz

que por elle estar dentro do seu quadriennio,
lhe 

'pertence 
fazer a mencionada convocação; as-

sim como, em virtude do disposto no Art. 110
da citada Lei, presidir aos trabalhos da sobre-
dita Junta de Revisão. O que communico a V.
Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Monta-
legre. _ Sr. Presidente da Província de S. I aulo.

Declara que deve proceder-se á eleição na Villa da Ls-

trella com a qualificação do anno passado, e bem assim

que, estando a Freguezia de Inhomenm em ugar er-

mo, se faça a eleição na Capella, que esta dentro da

Povoacão.
li

1 .* Seceão. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

goeios do Império em 16 de Novembro de 1S48.

Illm. e Exm. Sr. — Forão presentes a Sua
Magestade o Imperador, com osOfficios de V. hx.
de 15 do corrente mez, sob n.os 25 e 26, os da
Câmara Municipal da Villa da Estrella datados de
10 e 11 do dito mez, com todos os documentos
que os acompanharão; colligindo-se dos mesmos
documentos: *?;

1.° Que não está ainda terminada a qua Mi-
cação deste anno no Município da Villa da Es-
trella, em conseqüência das irregularidades oc-
corridas na formação e trabalhos do Conselno
Municipal de Recurso, donde resultou a falta da
remessa para o Archivo da mencionada Câmara,
tanto do livro das Actas daquelle Conselho, como
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do da qualificação dos votantes da Freguezia da
Guia, que pendia da decisão do dito Conselho,
cm recursos interpostos por alguns cidadãos da-
quella Freguezia.

2.° Que a Igreja, que actualmente serve de
Matriz na Freguezia de Inhomerim, está longe do
centro da Villa em lugar quasi ermo, onde na
eleição a que proximamente tem de proceder-se não
poderá guardar-se a urna com a necessária se-
gurança, e debaixo da vigilância dos votantes;
entretanto que ha dentro da Povoaçao huma Ca-
pella, onde poderá fazer-se a eleição com toda a
segurança e muito maior commodidade, circuns-
tancias que tem induzido a Câmara Municipal res-
pectiva a solicitar já pela terceira vez a mu-
dança da Matriz para a dita Capella.

E inteirado o Mesmo Augusto Senhor de todo
o expendido, Houve por bem Declarar :

1.° Que alem das irregularidades com que
foi feita, não estando ainda terminada, a qua-
lifieação deste anno na Villa da Estrella, se deve
proceder á eleição, que alli tem de fazer-se no
dia 17 do mez próximo futuro com a qualifi-
cação do anno anterior, devendo nesta confor-
midade proceder-se a convocação e a todos os
mais actos da mesma eleição, como em caso ana-
lago já foi decidido pelos Avisos expedidos aos
Presidentes das Províncias de São Paulo e Per-
nambuco em 5 de Julho e 15 de Setembro deste
anno. -.¦:*;- ' * ^ - v:

2.° Que visto estar a Matriz da Freguezia de
Inhomerim em lugar ermo, distante da Povoaçao,
e que por taes circunstancias nenhuma segurança
offerece á guarda da urna, se faça a referida elei-
cão na Capella que está dentro da Povoaçao; cum-

prindo que isto se declare nos editaes da convo-
cação dos votantes, a fim de que elles tenhão toda
a certeza do lugar a que devem concorrer para
votar. 0 que tudo communico a V. Ex. para seu

¦¦.,'¦'.'¦. 
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conhecimento, e para que nesta conformidade ex-
peça as necessárias ordens.

Deos Guarde a V. Ex.—Visconde de MontV
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de
Janeiro.

Declara que nem a Lei de 19 de Agosto de 1846, nem os
Avisos expedidos para a sua execução autorüão a

adiar previamente o acto da eleição primaria.

1.a Secçào. Rio de de Janeiro. Ministério dos
Nepocios do Império em 15 de Dezembro de 1848.

111 m. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. n.° 53
de 13 do corrente, enviando por copia o de 4
também do corrente, em que o Juiz de Paz mais
votado da Freguezia do Arrozal lhe communica
que terá de adiar a eleição primaria marcada para
o dia 17 deste mez, por causa do estado de agi-
tação que observa na dita Freguezia: Houve por
bem o Mesmo Augusto Senhor Approvar a deli-
beração que V. Ex. tomou de declarar ao mencio-
nado Juiz de Paz que nem o receio que elle in-
dica, nem a Lei de 19 de Agosto de 4 846, ou
qualquer dos Avisos expedidos para sua regular
execução r o autorisão na qualidade de Juiz de
Paz mais votado a adiar previamente hum acto de
tal importância; cumprindo que se abstenha de
assim proceder, e devendo, quando seja fundado
o receio que manifesta, dar as providencias que
couberem na sua alçada, e solicitar as que de^-
penderem de outras autoridades para evitar qual-
quer oceurrencia que possa perturbar a referida
eleição, na qual depois de constituida aMesa, tem
elle Juiz de Paz para manter a ordem e policia da
Assembléa Parochial, os? recursos estabelecidos no
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§ 1.° do Art. 47 da Lei citada. O que communico
a V. Ex. em resposta ao sobredito seu Oíficio.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta-
legre. — Sr. Prsidcnte da Provincia do Rio de
Janeiro.
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ADDITAMKNTO ÁS DECISÕES DE 1849.
ir-

Declara que a revisão da lista dos votantes da Freguezia
da Guia deve recahir sobre a lisla geral e swpplemen-
tar de 1817; c que compele a qualquer cidadão o dir
reito de apresentar nos cinco dias da reunião da Junta
de Qualificação as reclamações ou denuncias que enten-
der convenientes.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 8 de Janeiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.— Sendo presente a Sua Ma-
gestade o Imperador , com o Oííicio de V. Ex. n.° 3
de 2 do corrente, a copia do que lhe dirigira o
Juiz de Paz mais votado da Freguezia da Guia da
Villa da Estrella, pedindo esclarecimentos acerca
da maneira, por que deverá proceder no corrente
anno á revisão da lista dos votantes daquelia Fre-
euezia, e a Portaria, também por copia, que V.
Ex. expedio ao dito Juiz de Paz, na qual lhe> de-
clara: 1.° que não estando terminada a qualifica-
cão do anno passado naquella Freguezia, por não
ter funecionado, como devia, era fôrma legal, o
respectivo Conselho Municipal, segundo já foi de-
clarado pelo Aviso de 16 de Novembro do dito
anno; e não havendo tempo, nem sendo ademis-
sivel a reunião do dito Conselho, deve recahir a
revisão ordenada pelo Art. 25 da Lei de 19 de
Aeosto de 1846, a que se tem de proceder no
corrente anno, sobre a lista geral e suplementar
do anno de 1847, pela qual se fez^a eleição que
ultimamente teve lugar na mesma Freguezia: 2.
que á vista da disposição terminante do • Art. U
da dita Lei, he claro que competindoa qualquer
cidadão, nos 5 dias da segunda, reunião das Jun-
tas de Qualificação, o direito de apresentar as re_
clamações ou denuncias que entender convenientes
acerca das feitas ou illegalidades com que ellas

:M
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tenhão procedido, tanto a seu respeito como em
relação a qualquer outro, podem taes reclamações
ou denuncias versar não só sobre a indevida ins-
cripção, mas também sobre a injusta exclusão
dos votantes.* e Tendo o Mesmo Augusto Senhor
Approvado as decisões dadas por V. Ex. ao sobre-
dito Juiz de Paz, assim communico a V. Ex. para
seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legpe. -Sr. Presidente da Provincia do Rio de Ja-
neiro.

t • MrTÀ ÍJ 
'. ..- 7 l ! * -¦* ', ¦¦ r: ¦ ¦'¦ . ' *

Solve duvidas encontradas na execução da Lei Requlamm-
tar das Eleições.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 9 de Janeiro de 1849.

.

Illm. e Exm. Sr. — Tendo levado ao conheci-
mento de Sua Magestade o Imperador o Oíficio de
V. Ex. de 2 do corrente, acompanhando por co-
pia o que a V. Ex. dirigira em 20 do mez findo
a Mesa Parochial da Freguezia de São Pedro e Sào
Paulo da Villa da Parahiba do Sul, nessa Provin-
ciay participando que tendo-se organisado a respe-
ctiva Mesa, e começado a apuraçãfc das cédulas,
foi o Juiz de Paz mais votado, por achar-se im-*
possibillitadoT substituido pelo immediato em votos,
assim como também o fora ,' e pelo mesmo mo-
tiyo, o Secretario ^primeiramente eleitoy e que ter-v
minados os trabalhos eleitoraes, e preenchidas to^ :
das as formalidades legaes^ reconheceo-se então,
quando se ia lavrar a Acta final^ que não tinha sfe
doieitapela Mesa anterior k de que tratai o Ar tu 4 9
da Lei de 19 de Agosto de 184 6: Houve o Mesmo
Apgiisto Senhor poc bem A pf*rovai* & ddibmçãm
que V. Ex* tomou f constante da, Portaria de 30 do
m&smo rne&, taml^^ ctcelarando
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à sobredita Mesa que a omissão da segunda Àcta
não pode ser supprida pela Mesa actual por lhe
faltarem os caracteres legaes, e que achando-se ter-
minada a eleição e já publicados os nomes dos
eleitos, deve o segundo Juiz de Paz reunindo nova-
mente na Igreja Matriz os Membros da Mesa Paro-
chiai> tratar de fazer lavrar, em dia previamente
annunciado, e com a maior publicidade, a Acta fi-
nal com todas as precisas declarações, afim de que
em tempo opportuno seja tudo presente ao Poder
competente. O que communico a V. Ex. para seu
conhecimento, e em resposta ao citado Oíficio.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de MontV
legre.—Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro;

•: ?,

* JL, V

Transfere para o dia 28 do corrente a installação da Jun-
tá de Qualificação da Freguezia da Guaratiba, na
conformidade do Aviso de 25 de Fevereiro dè 1847
ao, Presidente do Pará, visto ser impraticável a sua
reunião no dia %i; devendo publicar-se por Editaes
esta transferencia, eproceder-se d convocação dós Eiei-
tores e Supplentes para o novo diar v -

4.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 49 de Janeiro de

-

is Sendo presente a Sua Magestade o Imperador
o Qfficio; datado de hontem, em que Vm. parti-
cipa a impossibilidade de installar-se no dia 24 do
corrente a Junta de Qualificação dessa Freguezia;
e consulta se pôde transferir para o Domingo sé*
guinte a sua installação * Manda o Mesmo Augustó
Senhor declarar-lhe que na confórmidad© da uW
cisão proferida por? Aviso de 2i de Fevereiro de
4 841 ao Presidente da Provincia do Paira j nenhum
inconvenientelÉÉ ft ©antes? cumpre que seja tf an&-
ferida para> Domingo 28 dí^ corrente a installação
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da mencionada Junta, visto ser impraticável no
dia 21 a sua reunião; devendo Vm. publicar por
Editaes esta transferencia, e proceder á convocação
dos Eleitores e Supplentes para o novo dia, bem
como a todas as mais diligencias da Lei de 19 de
Aeosto de 1846; ficando na intelligencia de que
nao obstante a transferencia, devem ser religiosa-
mente guardados os prazos marcados nos Arts. 20,
21 e 22 da mesma Lei, todos os quaes se conta-
rão do dia em que cIFectivamente tiver lugar a
installação da Junta. t

Deos Guarde a Vm. —Visconde de Monta-
Wre. _ Sr. José Justino da Silveira Machado, Juiz
de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Fre-
guezia da Guaratiba.

i«

Approva a decisão do Presidente da Provincia de Minas
Gemes, solvendo duvidas acerca da execução da Lei

Regulamentar das Eleições.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 27 de Janeiro de 1849.

':ã 
>•-:.
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IHm. e Exm. Sr, — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 10
do corrente, sob n.° 5, acompanhando as copias
tanto do que lhe fora dirigido pelo Juiz de Paz
do Districto da Pedra do Anta, do Termo de Ma-
rianna, nessa Provincia, como da resposta de V.
Ex., sendo objecto do da primeira as seguintes
duvidas: 1.* se deve ou não reunir-se a Junta de
Qualificação naquelle Curato j ha pouco elevado a
Parochia por Lei Provincial: 2.a sei os Eleitores
abi residentes devem ser convocados para a for-
mação da Junta de Qualificação da Parochia da
Ponte Novay por onde forão eleitos: 3.a final-
mente f se devendo elles ser convocados para a
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formação da Junta de QuaíHjcação da nova Pa-
rochia, como deverá ser ella formada, visto não
haverem Eleitores Supplentes: e o Mesmo Augusto
Senhor de tudo inteirado, Houve por bem Ap-
provar a deliberação tomada por V. Ex., decla-
rando, quanto á primeira duvida, que não es-
tando canonicamente provida a Parochia nova-
mente creada nesse Districto, não pôde ahi re-
unir-se a Junta qualificadora; devendo a revisão
da qualificação d'esse Districto ser feita pela Junta
da Matriz da Ponte Nova, a que pertencia antes
da creacão da nova Parochia, na conformidade
dos Avisos de 21 de Dezembro de 1846 e 20 de
Fevereiro de 1847; ficando por este modo res-
pondida também a 2.a duvida, e parte da 3.a; e
pelo que respeita á ultima parte desta, que nas
Parochias novamente creadas deve o Presidente da
Junta convocar, em lugar de Eleitores e Sup-
plentes, os ditos cidadãos, que lhe ficarem im-
mediatos em votos, para representarem os quatro
Eleitores, e seus Supplentes. 0 que communico a
V. Ex. para seu conhecimento, e em resposta ao
citado Oíficio. \ ; -M #

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Minas
Geraes. mmfá ¦<¦•-¦ ^m-ii-v. ...^u-; ¦;•

Declara que ás Câmaras Municipaes compete sem-

pre a apuração definitiva dos votos para Ver
readores, quer haja huma ou mais Parochias
no Município< *

1a Secção, Rio de Janeiro. Ministério dosjíe-

gocios do Império em 3 de Fevereiro de 1849.

SS lHm. e Exmv Sr. — Tendo levado ao conheci-
mento de SuarMagestade o Imperador o, seu OIti-
cio de 11 Mo mez passado, sob n.° 4, e as copias



que o acompanharão, sendo a primeira da Ca- .
mara Municipal da Cidade da Estância , nessa Pro-
vi nela. era oue communicou a essa Presidência
haver entendido que não lhe pertencia, mas sim
á Mesa Parochial da mesma Cidade fazer a apu-
ração de votos para Vereadores, e expedir-lhes os
competentes Diplomas, por comprehender o res-
pectivo Município huma Parochia somente; e a
segunda, a resposta de V. Ex. sobre o referido
objecto: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem
Approvar a deliberação tomada por V. Ex., de-
clarando que, na conformidade do Artigo 105 da
Lei de 19 de Agosto de 1846, que deve ser en-
tendido pelos seus antecedentes e subsequentes, a
apuração definitiva de votos para Vereadores com-
pete sempre ás Câmaras Münicipaes, quer haja
huma ou mais Parochias no Município.

O que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimento, e em resposta ao citado OíTicio.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre.-T- Sr. Presidente da Provincia de Sergipe.

.', ~r-i ..... .1.1 .««—» ,
4-*-it-- ¦' 
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Manda proceder a nova qualificação na Parochia de Tra-
cmhqem, pois que he nulla a que for presidida por

.Juiz de faz incompetente, como o. foi a de,que se trata.
-..:r ¦:¦"•¦: t ' *-'z\.~ . .,. - 5 ¦ %í s ':¦/¦¦-. ¦¦ '¦ y*Wl ' '-

.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios dp Império em 3 de Fevereiro de 1849. ..¦*'•<. 

*

yy<; .
-v:^v'-' ¦'.,; ¦;¦¦

lllm. e Exm. Sr. — Sendo presente a Sua. Ma-
gestade o Imperador o Officio dessa Presidência de
47 de Maio de 18*7 , em que consulta se deye
mandar /proceder a n ova qualificação na Parochia
de Tracunhaem em virtude do que foi decidido
no Decreto e Aviso de 20 de Fevereiro do dito
anno: Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem Man*
dar declarar, de conformidade com o parecer da
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Secção do Império do Conselho d Estado (pie, postoseja extemporânea a decisão a esta duvida, visto
que tem havido duas qualificações depois daquella,
todavia cumpre que em casos semelhantes se pro-ceda a nova qualificação, pois que he sem duvida
nulla a que for presidida por Juiz de Paz incom-
petente, como o foi a de que se trata.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia de Peruam-^
hueo.

SK

-¦¦',.-"'

Declara que o Presidente da Província de Minas Gemes
deve ser sempre qualificado naquellà das Freguezias a
que pertencer o Palácio na época da qualificação,
huma vez que tenha residido no mesmo Palácio pelo
menos trinta dias antes daquelle em que se fizer aqmr
Uficacão.

* 1 Va Seceão. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do ímperio em 5 de Fevereiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr.-^ Sendo presente aSuaMa^
gestade o Imperador o Officio de 25 do mez fin-
do, em que V. Ex. expõe a duvida quê se stís-
cita a respeito da Freguezia em que deve ser qua-r
lificado o Presidente dessa Provincia, visto dar-ser
a circunstancia de pertencer de tempo immemo-
rial o Palácio da Presidência, ariíiüàl e alterna-
damente or& áí Freguezia do Ouro Preto, oraMár
de Antônio Dias, «os limites das quaes he situa-
do: Manda o Mesmo Angus to Senhor declarar f
que o Presidente da Pro vi n cia deve ser sempre
qualificado naqiiella das duas mencionadas Fie-
gueziâsf a quê pertencer ©Palácio tia epoc* d|
qualificação, huma vez; que tenha residido no níes-
mo Pafaeio pelo menos trinta dias antes daquelle
em que se fizer á qualificação f tios termos do Art.
1$ <M Lei de * W de Agosto de 1846, pois' que

¦ ¦^"'
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neste caso especial, e talvez único residir no la-
lacio importa o mesmo que residir naquella das
duas Freguezias, a que elle annual 

^*n^
mente peítence. O que communico a V. Ex. paia
seu conhecimento e execução.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont a-
legre. --Sr. Presidente da Provincia de Minas Ge-
raes.

, \, 
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Soivendo duvidas propostas pela Câmara Municipal da
Villa de Turvassú, na Provincia do Para, sobre as elei-

ções de Juizes de Paz e Vereadores qm tiverao. lugar
m mesma Villa.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

gocios do Império em T de Fevereiro de 1849.

Illm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Mages-
tade o Imperador o Officio de V. Ex. de 5 de Ja-
neiro ultimo, a que acompanharão nao so a co-
pia da representação que lhe dirigira a Câmara
Municipal da Villa de Turyassú sobre as faltas,
e irregularidades commettidas pela respectiva Mesa
Parocnialna próxima passada eleição para Juizes
de Paz e Vereadores, cuja Acta também por co-
pia veio junta ao dito Officio, como também a da
resposta que V. Ex. deo a semelhante respeito: e
o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Appro-
var a decisão de V. Ex., com declaração porem de

que, competindo ás Câmaras Municipaes e não as
Mesas Parochiaes o sorteamento dos empatados,
deve V. Ex. expedir as ordens convenientes para
que se proceda a novo sorteamento dos três cida-
dãos que obtiverão igual numero de votos para
Presidente da mencionada Gamara, satisfazendo-se
religiosamente as formalidades prescriptas no Art.
lio' da Lei Regulamentar de Eleições, v

O que communico aV.Ex. para seu conheci-
mento, governo, e execução.
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Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a
lcgre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará.

t» „ 4 .»•*«.¦ ¦

I i
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Declara que estando collocada a Matriz da Parochia de
S. Vicente Ferver no território da Comarca d'Alcan-
tara, deve a mesma Parochia fazer parte da dita
Comarca, e não da de Vianna, onde tem parte do
seu território.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 9 de Fevereiro de 1849.

......

Illm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impe-
rador Manda declarar a V. Ex., para o fazer
constar á Câmara Municipal da Villa de Vianna,
em solução á duvida por ella proposta em Oíficio
de 12 de Abril de 1847, que, estando collocada
a Matriz da Parochia de S. Vicente Ferrer no ter-
ritorio da Comarca d'Alcantara, he fora de du-
vida que na divisão dos Collegios por Comarcas
feita por essa Presidência, deve a mesma Paro-
chia fazer parte do Collegio da dita Comarca, e
não da de Vianna, onde tem parte do seu ter-
ritorio, visto que, como está declarado no § 1.°
do Decreto n.° 480 de 24 de Outubro de 1846, a
Lei considera a divisão ecclesiastica como base
das operações eleitoraes, e a sede da Parochia he
que determina o Município p e conseguintemente
a Comarca a que ella pertence, Outrosim deter-
mina o Mesmo Augusto Senhor que V. Ex. ad-
virtaaquella Câmara que, quando tiver de di-
rigir-se ao Governo Imperial, o deverá fazer por
intermédio d'essa Presidência, como acaba de ser
determinado na Circular expedida por este Minis-
terio era data de 26 do mez passado. y

Deos Guarde a V. Ex,^-Visconde de Montfa-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Maranhão.
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Approva a deliberação do Presidente da Provin-
cia do Rio de Janeiro declarando que no Cu-
rato da Caçaria não pôde praticar-se acto ai-
gum eleitoral, póf não ter sido o dito Curato
ainda reconhecido pela Assembléa Provincial.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 13 de Fevereiro de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o seu Oíficio de 12 do cor-
rente, acompanhando a copia da Portaria por V.
Ex. dirigida á Câmara Municipal da Villa de São
João do Príncipe, na qual lhe communica terem
sido annulladas pelo Governo Imperial as eleições
de Vereadores e Juizes de Paz da Freguezia do
Passa-tres, e do Curato de São José da Caçaria,
e marca o dia 25 de Março próximo futuro para
se proceder a novas eleições na dita Freguezia so-
mente: e o Mesmo Augusto Senhor de tudo in-
teirado Houve por bem Approvar a deliberação
que V. Ex. tomou quanto ao Curato da Caçaria,
declarando á referida Câmara que não pôde nelle
praticar-se, como abusivamente se tem feito, acto
algum eleitoral, visto que, embora creado pelo
Bispo Diocesano para as funcções puramente espi-
rituaes, não foi ainda reconhecido pela Assembléa
Provincial, como he indispensável para que se-
melhante creação possa produzir eíFeitos civis e
políticos. O que communico a V. Ex. para seu eo-
nhecimentoy e em resposta ao citado Oíficio.

Deos Guarde a V.*Ex. —Visconde de Mant?a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Rio de Ja-
neiro.

„-/•../*•¦...-.¦-¦,';-...¦ '.:••:, ;'-'¦'-'';¦„'„ ¦¦ 
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Approva a decisão dada pelo Presidente da Provincia
de Minas Geraes, mandando proceder na Villa de For-
miaas ás eleições de Juizes de Paz no dia 14 de Ja-
neiro deste anno, visto não se terem feito na época
marcada por Lei, e declarando que ellas devião ser
presididas pelo Juiz de Paz mais votado do quadri-
ennio de 1848.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos
Negócios do Império em 23 de Fevereiro de 4849.

Illm. e Exm. Sr. —Foi presente a Sua Ma-
gestade o Imperador o Oíficio de V. Ex. de 4 4
de Dezembro do anno passado, com copia não só
do que lhe dirigira a Câmara Municipal da Villa
de Formigas a respeito das eleições de Juizes de
Paz da dita Villa, que não forão feitas na epo-
ca marcada por Lei, como da resposta que V.
Ex. deo: e o Mesmo Augusto Senhor, Confor-
mando-se, por Sua immediata Resolução de 47 do
corrente, com o parecer da Secção do Conselho
d'Estado dos Negócios do Império, emittido em
Consulta de 10 de Janeiro ultimo, Ha por bem
Approvar a decisão que V. Ex. deo, mandando
proceder áquellas eleições no dia 44 do referido
mez de Janeiro, e declarando que ellas devião ser
presididas pelo Juiz de Paz mais votado do qua-
clriennio findo em 1848, visto pe, sendo isto o
que devia fazer a Gamara, lhe ícompetia a 'pres 

j-
ceneia da Mesa nos termos do Ãrt. 440, combi-
nado com o 93 da Lei Regulamentar das Elei-
ções. 0 que communico a V. Èx. para seu co-
nhecimento e governo. í

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre.— Sr. Presidente da Provincia de Minas
Ge raes.

.-

*
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Declara que, não obstante a dissolução da Câmara dos
Deputados, deve proseguir-se no trabalho da qualifi-
cação dos votantes, prucedendo-se á segunda reunião
da Junta Qnalificadora, e á do Conselho Municipal
de Recurso.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 9 de Março de 1849.

lllm. e Exm. Sr.—Devendo, nao obstante
a dissolução da Câmara dos Deputados, prose-
guir-se no trabalho da qualificação dos votantes,
a que na fôrma do Art. 25 da Lei n.ü 387 de 19
de Agosto de 1846, se deo começo na 3.a Do-
minga do corrente anno, procedendo-se no prazo
da Lei nao só á segunda reunião da Junta Qua-
lificadora para decidir na forma do Art. 22 sobre
quaesquer queixas, reclamações ou denuncias que
appareçao, como também á do Conselho Muni-
cipal de Recurso, que na forma do Art. 36 se
deve installar na 3,a Dominga do mez de Abril
próximo futuro: assim o communico a V. Ex.
para seu conhecimento e execução.

Deos Guarde a V. Ex. Sr. — Presidente da
Provincia do Rio de Janeiro.

c

Declara ao Juiz de Paz actual de Jacarepaguá que lhe
não compete a presidência da Junta de Qualificação
na Sessão que tem de decidir sobre as reclamações e
denuncias interpostas das decisões da mesma Junta;
mas sim ao Juiz de Paz do Districto mais visinho.

s
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1*a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
gocios do Império em 13 de Abril de 1849.

Sua Magestade o Imperador Manda declarar a
Vm., para sua intelligencia e em solução á du~-



(1#)

vida que propõe em Oíficio de 4 do corrente, que
não compete a Vm. a presidência da Junta de
Qualificação na Sessão que tem de celebrar para
decidir sobre as reclamações, queixai, ou denuncias
interpostas das decisões da me.*mu Junta, mas sim
ao Juiz de Paz do Districto mais visinho do qua-
drieimio passado, huma vez que estejão impedi-
dos todos o» Juizes de Paz desse Districto eleitos
para o mesmo quadriennio, visto ser assim con-
forme á Lei Regulamentar das Eleições e ao Art.
02 do Código do Processo Criminal.

Deos Guarde a Vm. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Juiz de Paz actual da Freguezia de
Jaciirepaguá.

Declara que não estão comprehendidos na excepção do §
1.° do Art. 18 da Lei Regulamentar das Eleições os
Officiaes da Guarda Nacional, por isso que lhes na®
he applicavela expressão— OficiaesMilitares—empre-
(jada no mesmo §.

mm*.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-

gocios do Império em 21 de Abril de 1849.

Mm. e Exm. Sr. — Tendo Sua Ma gestade o
Imperador Approvado a decisão proferida por V.
Ex. sobre a duvida proposta pelo Juiz de Paz Presi-
dente da Junta de Qualificação da Villa das Bar-
ras, declarando-lhe que não estão comprehendi-
dos na excepção consignada no § 1.° do Art. 18 da
Lei Regulamentar das Eleições os Officiaes da Guar-
da Nacional, por isso que não podem elles ser en-
cabecados na expressão — Officiaes Militares — em-
pregada no mesmo §: assim o communico a V.
Ex. em resposta ao seu Oíficio de 16 de Eevereiro
do corrente anno. • ,.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Monta-
lefrre. — Sr. Presidente da Provincia do Piauny.

...
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•dava incompatíveis at/j'crentes empregos com os Car-
qos de Juiz de Paz e Vereador da Câmara.

»
*

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Ne-
goeios do Império em 26 de Abril de 1849..

Mm. e Exm. Sr. — Sua Magestade o Impera-
dor, a quem forão presentes os Oílicios de V. Ex.
sob números 48 a 51, de 21 e23 de Dezembro do
anno próximo passado, versando sobre as duvidas
ofterecidas pelas Câmaras Municipaes dessa Capital,
e das Villas de Mazagão e da Vigia, acercada ac-
cumulação de vários empregos, Ha por bem De-
clarar:

1.a Duvida. Que dando-se a respeito do em-
prego de Suhdelegado de Policia, bem como de
Delegado, a mesma razão porque o Decreto n.°
429 de 9 de Agosto de 1845 declarou inaceu-
mulavel o emprego de Juiz Municipal com o de
Vereador, acerescendo que tanto aquelles como
este, tem a attribuição de julgar as infracçõesde
posturas, em que he parle a Câmara Municipal,
ha certamente incompatibilidade na accumula-
ção do exercício dos referidos cargos de Dele-
gado e Subdelegado com o de Vereador da Ca-
mara, e deve-se a seu respeito observar o quedetermina o mesmo Decreto.

2.a Duvida. Que por diversas vezes tem o Go-
verno Imperial declarado a incompatibilidade da
accumulação dos empregos de Administração de
Fazenda cora os cargos de Juiz de Paz e Ve-
reador, cumprindo que se observe a respeito dos
Juizes de Paz e Vereadores que forem nomeados
para os ditos empregos o que se determina no
Aviso n.°32de5 de Março de 1847, e para o caso
de serem os Empregados de Fazenda eleitos Juizes
de Paz e Vereadores, se cumpra o disposto nas
Ordens do Thesouro de 23 e 24 de Dezembro de
1833, 15 de Abril e 18 de Junho de 1834, 19 de
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Fevereiro de 1835, e Avisos n.«284 de 10 de Janeí-
ro de 1841 $ 3.° en.« 32 de 5 de Março de 1847 ,
com a declaração do Aviso de 25 de Setembro de

1848 dirigido ao Presidente do Rio Grande cio
TMorte

3 a Duvida. Que não ha razão para que se não

facão extensivas as Decisões citadas na duvida an-

terior aos Collectores e Escrivães das Co lecionas ,
pois que elles não podem sem prejuízo do serviço
edamno das partes ser distrahidos das suas funcçóes
diárias: e por tanto deve V. Ex. revogar a de-

cisão que deo em contrario por occasiao da du-

vida proposta pela Câmara Municipal de Mazagao
e constante d o § 13 do seu Oíhcio sob n.° 5 .

4» Duvida. Que não podendo o Conego que
tem funccòes diárias a cumprir, e a horas certas,

desempenhar cumulativamente as funcçóes de Ye-

reador , he sem duvida incompativel a accumulaçao
do exercido destes dous empregos, cumprindo

* 
observar-se a seu respeito o que o Governo Im-

perial tem determinado relativamente aos Empre-

gados de Fazenda , por haver identidade de razão,

como bem decidio V. Ex. _
5 a Duvida. Que com razão decidio V. £x. ser

incompativel o emprego de Fiscal da Câmara com

o de Vereador , não só porque ha repugnância nas

funecões dos dous empregos, proveniente da de-

pendência em que aquelle Empregado esta da Ca-

Lra, e pela fiscalisaçào que sobre os seus actos ella

tem de exercer, como também porque%«*£
cumulacão expressamente prohibida pela Reso-

lução n.-371 de 20 de Setembro &gmm .
6 a Duvida. Que havendo o Decreto n. m

de 1T de Fevereiroxde 1847 declarado incompa-*

tive o exercício cumulativo do Offic.o de Esm-
Tão de Orphãos cc 'o do emprego de Tereador

pelo prein zo que fita á Administração da jus-
fe, ^om mail deve ser prohibida a = aceu-

tnulacão do exercido dito Officio com o do em-
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prego de Secretario da Câmara Municipal, que he
sem duvida muito mais peiirsionado.

7.a Duvida. Que pela mesma razão de não
poderem ser desempenhados sal^isfactoriamente e
sem prejuízo do publico os Oílicios de Tabellião
e de Escrivão dos Auditórios pelo indivíduo queaccumular o emprego de Vereador, pela natu-
reza das funcções dos ditos Oílicios, que exigem
assiduidade constante e diária, ha certamente in^
compatibilidade na accumulação dos ditos empre-
gos. O Escrivão ou Tabellião eleito para este cargo
deve delle pedir escusa, e o Vereador que for
nomeado para os ditos Oílicios, perde pelo exer-
cicio delles o emprego de eleição. O que tudo
communico a V. Ex. para sua intelligencia e
execução.

Deos Guarde a V. Ex. — Visconde de Mont'a-
legre. — Sr. Presidente da Provincia do Pará


