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A 'cmda na mesma casa

Alfribuiçõe' dos presidentes de provincia, por Oaetano José de
Andrade Pinto. 1 v. in, 40 , 6HOoo.

impostos e ?'e1ldas !lemes do Imperio do Bnl,zit, pelo mesmo.
I. v. in. 40 48000.

P,'clecçues de Economia politica, pelo Conselheiro P. Âutran da
Malta Alhuqu rque. 1 v. in. 40 6nooO.

i\lal1twl de Economia politica, pelo mesmo. 1 v. in. 80 38000.
('ath"ci.~mo ete Economia politica, para uso das escolas normaes,

1'010 me:imo. 1 v. in. o 2$OQO,
PhilosOlJ/lia eto Direito publico, para uso das escolas normaes,

pI'I" mesmo. 1 v. in. 8· 3ROOO.
C<lther.ismu ..:onstitllf'ÍOrlal, por Demophilo. 1 v. in, 120 elic, 18200,

br. 18000.
l~'lerile"..tll sen-il, Loi de 28 de Setembro de 1871. Repertorio pOol:

01 dem RI phahética, pelo Dr. J. A. de Azevedo Castro. 1 v.
iu. 'I" aBono.

o c01llmel'ciante: Commercio, suas relações com as Alfandegas;
Comruel do m~riliruo; das fallencias; Philosopllia da industria,
paI' B, J. Borges. I v. in. 40 88000. .

lú'(IUCção dos p"Í1lcipaes pesos e medidas para os do systema metrlco
e mal calculos necessarios ás Alfandeg3s do Impedo, pelo Bach!lr
rel João dos l:;antos Marques, conferente da Alfandega da CÔrte.
1 v. in. 4" 68000.

A leI do "ecrutamento de 26 de Setembro de 1874 aunotada, pelo
Dr. Didtlllo Junior. 1 v. in. 40 GSOOO.

Rcpertorio da Constituição politica do Imperio do Brazil e do acto
addicionol, pelo Dr. J. R. Macllado PurLella. 1 v. in. 8· 28000.
~ovo guia da gltarda nacional ou a lei de 19 de Setembro de 1850
commentada e additada com todas a disposições de lei respectIvas
" deci ôes do Governo ate 18i9, pelo Dr. A. T. do Freitas Junior.
1 V. in. 80. 5Soo0,

En 'aios 'o/wc o Di"eito administ,'ativo com referencia ao estado e
as lll,tiLuiçõe peculiares do Brazil, pelo visconde dtl Uruguay.
2 v . in. 40 128000.

Estllelos prutico,\' sob,"c a administração das pro'oVncias, pelo mesmo.
2 vNn. 40 148000.

l!.' tuclo sob,'c /) CJ'edito I'ural e h!lPothacario, por L. Peixoto de
Lacerda Werned', 1 v. ia. 40 6S000.

1'l'ac tmio pratico do . Bancos, por J. W. Gilbart. 3 v. in. 4· 168000.
Cap.t"l, C'ü'culaçclo e Bancos, por J. ·Wilson. 1 v. in. 40 68000.
Uequlamento da,' Alfandegas II mesas de l'endas, por E. À. de

Alhayde. 1 Y. iDo 40 58000. .
Codigo ci'ímina/ <lo Imperio do Bl'a~il pelo Dr. C. A. CordeIro.

1 v, in. 40 118000,
A Provincia. Estudo de desceutralisação no Brazil, por À C. Tavares

Ba Lo . 1 v, iD. ·ln 7HOoo .
.L 'ovo I'egl,lamtillto do imposto de tl'ansmissão de p"opriedaàc anno

tado pelo Dr.J, C. de Azevedo Castl'o. 1 v. in. 4· 38000.
,\dc/,teenlentos ao odigo do Commel'cio, pelo Dr. A. Teixeira de

Freitas. 2 vs. in. 40 gr. 3'~OOO.
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LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PARTE I

Lei n. 5029 de 9 de Janeiro de 1881

(REFORMA ALEGISLAClo ELEITORAL)

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguinte ResoluçãO da Assembléa Geral:

Art. 1. o As nomeações dos senadores e deputados
para a assembléa geral, membros das assembléas legis
lati vas provi nciaes, e quaesq uer autoridades electivas,
serão fei tas por eleições directas, nas quaes tomarão
parte todos os cidadãos alistado", eleitores de conformi
dade com esta lei.

A eleição do Regente do Imperio continúa a ser feita
na fórma do Acto!·Mg~.cional á. ConstituicàO Politica
pelos eleitores tIe qu~ tratá a presente lei. O:.r . ,

(1) Vide in fino no Appendice, pags. 207 á 208 os arts. 26 á 2n
do Acto addicional ou Lei de 12 de Agosto de 1834.



DOS ELEITORES

Art. 2.° E' eleitor todo cidadão brazileiro, nos ter
mo' dos arts. 6°, 91 e 92 da Constituição do Imperio,
que tiver renda liquida annual não inferior a 200S por
bens de raiz, industl'ia, commercio 011 emprego, (2)

Nas exclusoes do referido art. 92 comprebendem-se
as praças de pret do exercito, da armada e dos corpos
poli cines, e os serven tes das repartiçoes e estabeleci
mfD tos pn blicos. (3)

Art. 3.° A p\'Ova da renda, de que trata o artigo an
tecedente, far-se-ha :

~ 1. ° Quanto á renda proveniente de immoveis :
1. Si o ímmo'/el se achar na demarcaç!1o do imposto

predial ou decima urbana - com certidão de repartição
fiscal de estar o immovel averbado com valor locativo

(::l) Art. 60 da Coost. do lmp.: São cidadãos brazileiros :
1. Os que uo Brazil tiverem nascido quer sejão iogenuos ou li

bertos, ainda que o pai seja. estrangeiro, llmól vez que este não resida
por serviço da sua nação i

lf. Os !ilhos de pai brazileiro, e es illegitimos de mãe brazileira,
nascidos em pniz estrangeiro, fluO vierem estabelecer domicilio no
Imperio:

III. O filhos de pai brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro
cm serviço do Imperio embora elles não venhão estabelecer domi
cilio no Brazil ;

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas possessões, que sendo
jil residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Indepen
d ncia nas lJl'ovincias onde habitavão, adberil'ão á esta expressa, ou
tacitamente pela continuação da sua residencia;

V. 0" estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua religião_
A lei determinará as qualidades precisas, para se obter carta de na
turalisação _

Vid. art. 11 do Decr. n. 7;)81 de 20 de Janeiro de 3881 pelo qual
mandou-se observar as Instrucções para o primeiro alistameutf' dos
loitores de qne trata a presente Lei.

Quanto aos arts. 91 e 02 vid" in fifi. o Appelldice pago ~O~.
obre empregados publicas portuO'uezes brazileiros adoptlvoS, ou

li Luralisados. e estrangeiros emprega~osem logares publicas: Decr.
e Av. de 18 tle Agosto de 1831.

Pelo Decreto de 4. do Ag,)slo do IDesmo anno mandtlu-se recolhei
:"Js enotarias das presidencias os livros ue juranwnto á Constituivão.

(;1) Vid. H'pra Tal. 2.
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D~O inferior a 2008 ou com recibo daquelle impo, to pas
sado pela mesma repartiçs.o.

II . .)_ o immovel nã.o se achar na demarcacão do im
posto predial, ou decima urbana ou não esti ver sujeito
a este impo to, ou si consistir em terrenos de laVOUla
ou de criaçao, 0\1 em quaesquer outros estabelecimentos
agricolas ou ruraas :

Quando o occupar o proprio d')no - pela computa0ã.o
da renda á razilo de 6 0/. sobl'e o valor do immovel, ve
rificado por titulo legitimo de pi'opriedade ou pO:ise, ou
por sentença judicial que as reconheça,

Quando nilo o or.cupar o proprio dono -pela compu
taçúo da renda feita do mesmo modo, ou pela exhibiçãO
de contrato do arrendamento ou aluguel do immove ,
lancado em livro de notas com antecedeucia de um anno
(4):pelo menos,e expressa declaraçao do preço do arren
damento ou alugueL

§ 2, o Quanto á renja proveniente de industria. ou
profissão :

r. Com certidlto que mostre estar o cidadã.o in .. cripto,
desde um anno antes (5) ,no regi"ltro do commercio, ('orno
negociante, corretor, agente de leilões. a- mini tradOl'
de tra iche, capitão de navio, piloto de carta, ou cornu
guarda-livros ou lo caixeiro de casa commel''';'ll, ou ad
ministrador de fabrica industrial, uma vez que a c,nl.
commel'cial ou a fabrica t nha o fundo capital de G;~OO'

pelo menos.
II, Com certidão, passada pela re pectiva reparti :il.0

fiscal, de pos uir o cidadão fabrica, officina ou outro e,'
tabelecimento industrial 01'1. rural, cujo fundo capitill
seja, pelo menos, de 3:400$, ou com cel'tidl1o ou talão
de pagamento de imposto de industria ou pwfi '.. fi.o UIl

de qualquer outro imposto baseado no valor lücati\'o do
immovel urbano ou rural, em importancia aunllalu[1.O
inferior a 248 no município da Côl'te, a l~S deutl'o da..
cidades e a 68 nos demais lugares do Imperio.

(4.) Para o primeiro alistamento ex-v& do arl, 70 da presente Lei
n, 3029, este prlOzo fica reduzido á quatro mezes: Arl.43 § 30 .10 D "l'.
n,7981,

(5) A mesma observação da Not. anterior: Art. 11 n. 10 di) eitaLlo
Decl', n. 7001.
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III. Com certidl:lo, passada pela l'eE'pectiva repartíçl:lo
fiscal, de po suir o cidadão estabelecimento commercial,
cujo fundo capital seja de 3:4008, pelo menos, e pelo
qual tambem pague o imposto declal'adono numero au
tecedente.

IV. Os impostos a que se referem os dous ultimas nu
meras só conferem a capacidade eleitoral, havendo sido
pagos pelo menos um anno antes do alistamento. (6)

Não servirilo para prova da renda quaesquer outros
impostos nM mencionados nesta lei.

§ 3. o Quanto á renda, proveniente de emprego pu
blico:

I. Com certidilo do thesouro nacional e das tbesoura
rias de fazenda gel'aes e pl'ovinciaes, que mostre perce
ber annualmente o cidadão ordenado não inferior a
2008, por emprego que dê direito á aposentação, DilO
sendo, porém, esta ultima condição applicavel aos €m
pregados do senado, da camara dos deputados e das as
sembléas legislativas provinciaes, com tanto que tenham
nomeacão effectiva.

II o éom igual certidilo das camaras municipaes,
quanto aos que neUas exercerem empregos que dêm di
reito á aposentaçllo.

III. A mesma prova servirá para os empre"Tados apo
sentados ou jubilados e para os ofliciaes reformados do
exercito, da armada e dos corpos policiaes, comprehen
didos os ofliciaes honorarios que percebam soldo ou
pensão.

IV. Os serventuarios providos vitaliciamente em ofli
cios de justiça, cuj a lotação não fôr inferior a 200$ por
anno, provarão a respectiva renda com certidão da lota
ção dos mesmos oflicios, passada pela repartição com
petente.

§ 4. o Quanto 'á renda proveniente de titulas de di
vida publica geral ou provincial- com certidilO au
thentica de possuir o cidadão no proprio nome ou, si fôr
casado, no na mulher, desde um anno antes do alista
mento (7), titulos que produzam anllualmente quantia
nilo inferior á renda exigida.

(6) A mesma observação da Not. 4.: Decr. cito D. 70Sl Alto 47.
(7) A mesma observação da Noto 4 cito : Decr. cit.: ATt. 52.



-9-

§ 5. o Quanto á renda proveniente de acçoes de bancos
e companbias, legalmeute autoriadas, e de depositas
em caixas economicas do governo - com certidão au
tbentica de po suir o cidadão, desde um anno antes do
alistamento (8), no proprio nome ou ,si fôr casado, no da
mulher, titulas quP- produzam quantia não inferior á
mencionada renda.

Art. 4. o São considerados como tendo a renda legal,
independentemente de prova:

I. Os ministros e os conselheiros de estado, os bispos,
e os presiden tes de provincia e seus secretarias.

II. Os senadores, os deputados á assem bléa geral e
os mem bras das assembléas leg'islativas provinciaes.

III. Os magi trados perpetuas ou tempararias, o se
cretario do supremo tribunal de justiça e os das relaçõe8,
os promotores publicas, os curadores geraes de orpbãos,
os cbefes de policia e seus secretarias, os delegados e
subdelegados de policia.

IV. Os clerig'os de ordens sacras.
V. Os directores do thesouro nacional e das thesou

rarias de fazenda geraes e provinciaes, os procuradores
fiscaes e os dos feitos da fazenda, os inspectores das al
fandegas e os chefes de outras repartiçOes de arreca
dacão.

VI. OS directores das secretarias de estado, o inspec
tor das terras publicas e CeJIOllisação, e director geral e
os administradores dos correios, o director geral e vice
i1irector dos telegTaphos, os inspectores ou directores das
obras publicas g'eraes ou provinciaes, os directores das
estradas de ferru pertencentes ao Estado, e os chefes de
quaesquer outras repartições ou estabelecimentos pu
blicos.

VIr. Os empregados do corpo diplomatico ou consular.
VIII. Os ofliciaes do exercito, da armada e dos corpos

policiaes.
IX. Os directores, lentes e professores das faculda

des, academias e escolas de instrucção superior, os ins
pectores geraes ou directores da instrucçao publica na
Côrte e provincias, os directores ou reitores de institu-

(8) Reduzido á quatro mezes para (J primeiro alistamenlo; arl. 10
da presente Lei n. 3029, e art. 53 do eH, Deer. n. 7981.
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tos, collegios ou outros estabelecimentos publicas de
instrucçao, e os respectivos professoreEl, os professores
pllblicos de instl:ucçao primaria por titulo de nomeaçao
effectiva ou vitalicia.

X. 0" habilitados com diplomas scientificos ou litte
rarius de qualquer faculdade, academia, escola ou insti
tuto nacion",l ou estrangeiro, legalmente reconhecidos.

Será titulo comprobatorio o proprio diploma ou do
cumento authentico que o suppra.

XI. Os que desde mais de um anno antes do alista
mento dirigiI'em casas de educaçí10 ou ensino, frequen
tadas por 20 ou mais alumnos, ou leccionarem nas mes
mas casas.

Servirá de prova - certidão passada pelo inspector
ou director da instrucção publica na Côrte ou nas pro
víncias.

XII. O' juizes de paz e os vereadores effectivos do
quatriennio de 1877 - 1881 e do seguinte, e os cidadí10s
qualificados j li rados na l'evisll.o feita no anno de 1879. (9)

Al't. 5. 0 °cidadão que não puder proval a renda le
gal por algum dos meios determinados nos artigos pre
cedentes será admittido a fazeI-o:

I. Pelo valor locativo do pl'edio em que houver resi
dido desde um anno antes (lO),pelo meuos,com economia
propria, sendo o valor locativo annual, por eUe pago,
de 400$ na cidade do Rio de Janeiro, de 300$ nas da
B::l.hia, Recife, S. Luiz do Maranhão, Belem do Pná,
Nicthet'oy, S. Paulo e Porto-Alegre, de 200$ nas de
mais cidades, e de 100$ lias villas e outras povoa
cõe .
. II. Pelo valor locati vo annual de 2008, pelo menos,
de terrenos de lavoura ou de criação, ou de quaesqner

(9) Os cidadãos á que refere-se este art. 40 n. 12 desde que o
requererem, serão alistados, uma vez que estejam comprehendidos em
alguma das classes nelle enumeradas; art. 57 do Dacr. cito n. 7981
de 29 de Janeiro de 1881.

Art. 61 do me.mo Decr. n. 7981: A prova de estar o cidadão
comprehendido na lista dos Jurados pela revisão de 1879, dá-se me
diante certidão do Escrivão do Jury.

(10) Este prazo, no primeiro alistamento, fica reduzido á quatro
mezes: Art. 70 da Lei n. 3029, e art. 62 do cito Dec. n. 7981.
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outros estabelecimentos agricolas ou ruraes, que o
cidads.o haja tomado por arrendamento desde um anno
antes. (11)

§ 1. ° A prova será àada em processo summario pe
rante o juiz de direito da comarca; e, nllS que tive
rem mais de um juiz de direito, perante qualquer
delles, e será a seg'uinte :

r. Quanto aos predios sujeitos ao imposto predial
ou decima uI'bana - certidão de repartição fiscal, de
que conste estaI'em averbados com o referido valor lo
cativo annual.

n. Quanto aos predios não sujeitos ao dito imposto
ou decima - contI'ato de arrendamento ou alug'uel,
celebrado paI' ascriptura publica com a data de um
anno antes (12) t pelo meaos, ou por escripto particnlar
lançado com igual antecedencia em li vro de notas,
havendo expressa declaração do preço do arrendamento
ou aluguel; e, em falta destes documentos - o titulo
legitimo ou sentença passada ero julgado, que prove
ter o ultimo dono do predio aàquirido a propriedade
ou posse deste por valor sobre o qual, á razão de
6 %, se compute a renda .annual, na importancia de-
clarada no n. I deste artigo. .

III. Quanto aos terrenos de lavoura ou criação, ou
outros estabelecimentos agricolas ou ruraes - contrato
de arrendamento por escriptura publica com a data de
um anuo ante:;, pelo menos (13), havendo expressa çle
claração do preço.

IV. A's provas que ficam designadas se addicionará
sempre o recibo do proprietario do predio, terreno ou es
tabelecimento, cum data Dilo anterior a um mez, pro
vando estar pago até então do preço do arrendamento
ou aluguel.

S 2.° O jniz de direito julgará, á vista das provas es
tabelecidas no paragrapho antecedente, por sentença
proferida no prazo de 15 dias, ouvindo ú promotol' pu
blico, que responderá den tro do de cinco dias.

(11) A lllesma observação da not. antecedente.

(12) A lllesma observação da noto 10 sU1'll'a.

(13) A mesma observação da not. 10 stlp1'a.
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Nenhum processo comprehenderá mais de um cida
dão, e nelle não terá lugar pagamento de se11o, nem de
custas, excepto as dos escri viles, que serão cobradas pela
metade. (14)

§ 3. 0 A sentença do juiz de direito será fundamen
tada e della haverá recurso voluntario para a relaça.o do
districto, interposto dentro do prazo de 10 dias pelo pro
prio interessado ou por seu procuradnr especial, no caso
de exclusãO; e por qualquer eleitor da parochia ou dis
tricto, no caso de admissão.

§ 4. o As certidões e outros documentos exigi.dos para
a alistamento dos eleitores são isentos de sello e de quaes
quer outros direitos.

§ 5. o Em caso de falta ou impedimento, o juiz de di
rei to será substituido :

Nas comarca!'; que tiverem um sÓ juiz de direito: lo
pelo juiz municipal effectivo da séde da comarca; 20

pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da
mesma comarca, que forem mais vi inhos.

Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito:
lo pelos outros juizes de direito, conforme a regra geral
de sua substituiçãO; 2° pelos juizes substitutos forma
dos, de conformidade com a' mesma regra.

Si todos e11es faltarem ou acharem-se impedidos, o
processo será feito perante o juiz de direito da comarca
mais visinha.

DO ALISTAMENTO ELEITORAL

Art. 6. o O alistamento dos eleitores será preparado,
em cada termo, pelo respectivc juiz municipal, e defini
tivamente organisado por comarcas pelos juixes de lli
reito destas.

(14-) Vid. Arl. 69 do cito decr. n. 7981 de 29 ele Janeiro de 1881.
O texto supra, como o do Art. 60 d'este decr. n. 7981, diz- as

custas (do escrivão) se,'ão cobradas po,- metade.
Si o processo é summario, e se n'asta ordem de processos as custas

são por melade nos termos do Art. 196 do Reg. de custas n. 5737 de
2 de Seiembro de 1874, segue-se que no processo summario de que
aqui trata-se para prova da reoda, as custas reduzem-se it quarta
parte, pois que, nos termos d'aquelles Decrs. cobrão-se por metade.
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§ ]. o Na Côrte o ministro do imperio, e nas provin
cias os presidentes, marcarão dia para começo dos tra
balhos do primeiro alistamento que se fizer em virtude
desta lei.

§ 2. o Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de
dirôito, tanto (I preparo como a organisaçllo definitiva
do alistamento serão feitos pelos juizes de direito, cada
um no respectivo districto criminal, competindo ao do
lo o registro do alistamento geral dos eleitores de toda
a comarca, pelo modo estabelecido nos §§ 80 a 11 deste
tigo. (15)

Para este fim ser-lhe-hão remettidos pelos outros
juizes os alistamentos parciaes que tiverem organi
sado. (16)

§ 3. 0 Em caso de falta ou impedimento, o juiz de di
reito será substi tuido: lo pelo juiz municipal effectivo
da séde da comarca; 20 pelos juizes municipaes effecti
vos dos outros termos da mesma comarea, que forem
mais visinhos.

Nas comarcas que tiverem mais de umjuiz de direito:
lo pelos outros juizes de direito, conforme a regra geral
de sua substituição; 20 pelos juizes substitutos forma
dos, de conformidade com a mesma regra.

Si todos elles faltarem ou acharem-se impedidos, o
alistamento dos eleitores será organisado pelo juiz de
direito da comarca mais visinha.

§ 4. o Nenhum cidadão será incluído no alistamento
dos eleitores sem o ter requerido por escripto e com
assignatura sua ou de especial procurador, provando o
seu direito com os documentos exigidos nesta lei.

Em cadá requerimento não poderá figurar mais que
um cidadão.

(15) Nas comarcas de que aqui trata-se. terminado o prazo de dez
dias do art. 60 § 70 para a apresentação dos requerimentos. os Jui
zes de Direito designam logo o prazo de dez dias, para a corroLora
ção de provas e juntada de ducumentos, o qual é incluido no de qua
renta e cinco dias para os despachos definitivos: Alt. 36 do cito
Decl'. n. 7~S1.

(16) Só para o registro. A assignatura c entrega dos titulos de
eleitores nestas comarcas é da competencia dos Juizes de Direito á
cujo cargo pertence a ol'ganisaçãn do alistamento: cito Decr. n. 798l
al'ts. 90 e 93.
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o juiz de direito e os juizes municipaes serlto, porém
incluidos errr-officio no alistamento da parochia de seu
domicilio.

§ 5.· Só no alistamento da parochia em que tiver do
micilio poderá ser incluido o cidadão que fôr reconhecido
eleitor.
, § 6.· Os requerimentos de que trata o § 4· serão en
treg'ues aos juü:es municipaes no prazo de 30 dias, con
tados da data do edital em que estes deverão convidar
pr.ra tal fim os cidadãos d s seus municipios. (17)

Desses requerimentos e dos documentos que os acom
panharem, ou forem posteriormente apresentados, darão
recibo os juizes municipaes.

§ 7.· Estes D lsmos juizes, no prazo de 10 dias (18),
exig-irão POl' de~pachos lançados naquelles requerimen
tos, d que serão publicados por edital,a apresentação dos
documento. legaes que não tiverem sido juntos, sendo
concedido pa a essa apresentação o prazo de 20 dia,s. (19)

§ 8.· Findo este ultimo prazo, os juizes m'lOicipaes
envüiI'ão aos juizes de direito da comarca, dentro do de
20 dias, todos os requerimentos recebidos e rospectivos
documentos, acompanhados de duas relações, que orga
nizarão por municipios, parochias e districtos de paz,
sendo collocados os nomes por ordem alphabetica em
cada quarteirão.

Em uma destas relacoes se conterão os nomes dos ci
dadãos que houverem' exhibido todos os documentos
legaes, em devida fórma, e na outra se mencionarão os
nome:s daquelles cujos requerimentos não se acharem
completamente instruidos ou forem acompanhados (le
documentos defeituosos, declarando-se as faltas ou de
feitos. Em ambas as relações farão os juizes municipaes

(17) Para a revisão do alistamento deve observar~se o mesmo prazo
de 30 dias aqui designado, pois que o Ad. 8. Si 6. da Lei n. 3029
sómente reduzio o~ prazos do Si 7. em diante, e não do Si 6. supra)
do AI't. 6·.

(18) Contados da data da entrega do requerimento, diz o Art. 23
do cito Decr. n. 7981 de 29 de Janeiro de 11l81.

(l9) Este prazo e o do Si 8. seguinte ticão reduzidos ã dez d:as,
11(\ revisão do alistamento: Art. a· S; 6. da Lei n. 3029,

(



15

• as obser"ações que lhes parecerem con"enientes para
esclarecimento dos juizes de direito.

§ 9. o Os juizes de direito, dentro do prazo de 45 dias,
contados do em que tiverem recebido os requerimentos
preparados pelos Juizes municipaes e as respectivas re
lll.ções, julgarão provado ou não o direito de cada
cidadão de ser reconhecido eleitor, por despachos fuuda
mentados, profel'idos nos proprios requerimentos; e, de
conformidade com estes despachos, organizarão o alis
tamento geral e definitivo dos eleitores por comarcas,mu
nici pios, parochiaR, districtos de paz e quarteiraes (20),
podendo para esse fim exigir de quaesq uer autoridades
ou empregados publicas as informações de que neces
sitarem. (21)

Nos d~z primeiros dias do dito prazu,.:;erá permittido
aos cidadaos apl'esentar aos juizes de direito, para serem
juntos aos seus requerimentos, os documentos.,exigidos
pelos juizl'ls municipaes, ou quaesquer outro.. .que melhor
provem o seu direito, quando não tenham podido fazel-o
perante estes em tem po proprio, devendo ser informados
pelos respectivos juizes municipaes os requerimentos que
acompa nharem esses documentos.

§ 10. No prazo de 20 dias em seguimento do estabe
lecido no paragrapho antecedonte, os juizes de direito
farão extrahir cópias do alistamento geral da comarca,
das quaes remetterão - uma ao ministerio do imperio
na côrte, ou nas provincias ao presidente, e outra ou
outras ao tabellião ou tabelliães a quem competir fazer
o registro do mesmo alistamento. Além destas farão
tambem extrahir cópias parciaes do alistaUlento,contendo
cada uma o relativo a cada llunicipif) da comarca, as
quaes remetterão aos respectivos juizes municipaes, que
as publicarão por edital logo que as receberem, e as
farao registrar pelo tabellião ou tabellütes do municipio,
quandu este não fàr o da cabeça da comarca.

(20) Vid. no fim do Regul. n. 7981 o Modelo n. 1, que poderá
servil' de norma.

(21) Pelo Av. D. 318 de 22 de Maio de 1878 declarou-se que não
ha inconvenieDte em remetter a JUDia Municipal de qualili.'ação á
Secretaria e mandar affixar na séde e fregllezias do murticipio listas
impressas,uma vez que estejão devidameDte conferidas e autbenticadas.
Y~de á Net. ao art. 22 S) 10 o Av. n. 521 de 30 de Setembro de 1879.
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Em falta absoluta ue tabelli~J será feito este servico
pelo escriv~o ou escriv~es de paz, que o juiz competente
designar.

§ 11. Si houver mais de um tabelli~o na cabeça da
comarca ou no municipio, o juiz de direito ou o juiz
municipal poderá mandar fazer o registro por dous ou
mais, quando julgar conveniente esta divis!1o do tra~

balho á vista do numero das parochias ou dos districtos
de paz, designando quaes os municipios, parbchias ou
districtos de paz que ficarão a cargo de cada um.

§ 12. O registro será feito em livro fornecido pela
respectiva camara municipal, aberto e encerrado pelo
juiz de direito ou pelo juiz municipal, os quaes tambem
numerarão e rubricarão as folhas do mesmo livro. (22)

§ 13. O regilttro ficará concluido no prazo de 40 dias,
contados do em que o respectivo tabellião houver rece
bido a cópia do alistamento. Esta cópia, será devolvida
ao juiz competente com declaraçãO da data do registro.

O trabalho do registro terá pt'eferencia a qualquer
outro.

§ 14. Os titulos de eleitor, extrahidos de livros de
talões impressos, serão assignados pelos juizes de direito
que tiverem feito o alistamento.

Estes titulos conterão, além da indicação da provincia,
comarca, municipio, pfl.rochia, districto de paz e quar
teirãO, o nome, idade, filiaçao, estado, profissão, domi
cilio e renda do eleitor, salvas as excepções do art. 4°, a

(22) Av. n. 448 de 6 de Novembro de 1877 sobre o fornecimento
de livros pal'a o processo eleitoral.

«1.- Directllria.-Ministerio dos Negocias do Imperio.-Em res
posta ao seu oflicio de 3 do corrente mez. declaro á Vm. que o livro
âe que trata o art. 93, 20 periodo, das Instrucções de 12 de .Janeiro
de 1 76, deve, nos termos do art. 154 das mesmas Instrucções, ser for
necido pela Qamara Municipal, e numerado, rubricll.do, aberto e en
cerrado pelo Presidente desta ou pelo Vereador que elle designar.»

A decisão deste Aviso quanto a numeração, rubric:\, abertura e en-
cerramento dos livros para o regi tro, deixa de subsistir; porquanto (.
todos estes actos que pelo antigo syslhema Cl\oceroiam aos titulas de
qualificação, e que hoje são para o bvro do registro lias titulas de elei-
tOI es, competem ao juiz de Direito OU ao Juiz Municipal: Ar!. 6 § 12
da Lei u. 3029. e art. 85 do Decr. n. 79 l.

O fornecimento eontinúa a earg das Camaras MllJÚeifaes, á re
quisição d'aquelles Juizes; e quando esta não possa faze -o cumpre
ao Governo: eit. Deer. n. 7981 Arts. 8G e f!7.
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.. circumstancia de saber ou nilo ler e escrever, e o nu·
mero e data do alístamen to, (23)

Os ti tulos serilo eKtrahídos e remettidos aos juizes
municipaes dentro do prazo de 30 dias, contados do em
que se tiver concluido o alistamento geral.

Q1larenta e oito horas depois de terem recebido os
titulas os juizes municipaes convidarl1o por edital os
eleitf)res, comprehendidos nos alistamentos dos respec
tivos municipios, para os irem receber, dentro de 40 dias.
nos lagares qne para este fim designarem, desd3 as 10
horas da manhil até ás 4 da tarde.

Nas comarcas especiaes a entrega dos titulas será feita.
pelos juizes de direito, que tiverem organizado o alis
tamento,

§ 15, Os titu.los serilo entregues aos proprios eleitores,
os quaes os assignarílO á margem peraute o jlliz muni
cipal 011 juiz de dil'eito; e em liVl'o especial passarão
recibo com sua assiguatu['a, sendo admittido a assig'nar
pelo eleitor, que não sonber ou nilo puder escrever,
outro por eUe indicado. (24)

§ 16. Os titulas dos eleitores, que os ntio tiverem
procurado dentl'o do prazo designado para sua entrega,
serilo remettidos pelo juiz competente ao tabelliilo que
houver feito o registro do respectivo alistamento, o qual
os con ervará sob sua guarda, afim de entl'l'gal-os
quando forem solicitados pelos proprios eleitores, s'ltis
feita por estes a exigencia do paragrapho antecedente,
sendo assignados o titulo e recibo deste perante o mesmo
tabeUill.o. (25)

§ 17, Quando o juiz municipal ou juiz de direito
recusar ou demorar por qualquer motivo a entn'ga do

(23) Viu. no fim do Reg. n. 79810 Modelo n. 2.

(24) Pelo Av. n. 333 de 19 de Junho de 1878. explicando-se o que
se dqvia entender por ultima qualificação clInclulda, decidiu-se, que
como tal entenlJie-se aquella em que estão pI eenchidas as formll/i
dad'ls prescl'lptas par'a os respectivos trabalhos, inclusive a da en
trega dos titulus aos votantes.

(25) Fka assim revogRrlo o art. 93 (uU. per.) do Decr. D. 6017 de
1~ de .Jllneiro de 18i6, e por conseguinte a decisão do Av. n. 2t de
2ó ele Janeü'o de 1873. que 11l11llliJ.vão recolher os titulo:! dp qUF.lllfiedçi'io
não r~cehiclos á Gamara MuniCipal, e al1i guard.d-os em cofre. Vld.
á. pago 297-Seg. Divis. Parte lo art. 93 daquelle Decr. n. 6097,

2
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titulo, poderá o proprio eleitor, por simples requeri
mento, recorrer do juiz municipal para o juiz de direito,
e deste para o ministro do imperio na côrte, ou nas prll
vincias para os presidentes destas.

Nestes casos o juiz d9 direito, ou o ministro do impe
rio na côrte e os presiden tes nas provincias, mandarllo
por despacho, dentro de 24 horas, que o juiz recorrido
responda, o que este deverá fazer dentro de igual prazo,
contado da hora em que houver recebido o requerimento,
e que será certificada pelo agente do correio ou pelo
aflicial de justiça encarreg'ado da entrega.

O recurso será decidido dentro do pl'azo de 5 dias,
contados do recebimen to da resposta do juiz recorrido;
uu da data em que deveria ter sido dada.

o ca o de recu a ou demora na entrega do titulo
pelo tahellião que o tiver sob sua guarda, haverá re
curso, pelo modo acima estabelecido, para o juiz de
direito, na cabeça da comarca, e fóra desta, para a res
pectivo juiz municipal.

§ li:;. No caso de perda de titulo poderá o eleitor re
quereI' ao competente juiz de direito novo titulo, á vista
de justificação daquella perda com citação do promotor
publico, e de certidão do seu alistamento. (26)

O despacho sel'á proferido no prazo de 48. h01'aS ; e, si
fôr negativo, haverá recurso para o ministro do imperio
na côrle, ou nas provincias para os presidentes de.stas.

No novo titulo e no respectivo talão se fará declaraçãO
da circumstancia de ser segunda via e do motivo pelo
qual foi pas.sado.

126) Vid, á pa~, 297 - Seg. Divis. Parte I o art. 95 do cilado Decr.
n. tiOJ7 de 12 de Janeiro de 1876.

O Av. n. 5;17 rle 2 de Oulubro de 1879~declara que os titulos
de qualilicação são permf1.nenles-. Foi presente ao Governo o oflicio
n. 870 de 28 Je Maio do anno proximo passado, dando o conhecimento
da tleClsiio pda qual a presidencia declarou á Juuta municipal
de qu.lIfL..ação de votantes da cidade de Pelotas, sobre consulta que
esta fiz'Ira, que sendo permanente a qnalt/icação feita nos lermos do
Decr. n. :.1675 de 20 de Outubro de 1875, e não se encontrando nella
disposição que alllor.se a expedição de novos titulos aos cidadãos
antertormente qualilicatlos, e que pprmanecem na presente qualificação,
devia a mesma Junta passar titulos unicamente aos que fossem
agora incluidos.

O governo approva esta decisão, porquanto:
1. 0 .Quer do cito Decl'., quer das Instrucç. de 12 de Janeiro de

1876 lU'&. 22 e seus numeros, art. 61 e seus §S), art. 75 usgtte 79, es-

r

r

r
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Do megmo modo se procederá quando se passar novo
titulo, no caso de verificar-se erro no primeiro.

Art. 7°. Para o primeiro alistamento que se fizer,
em virtude dRsta lei, ficam reduzidos a 4 mezes os pl'azos
de que se trata no art. 3° § l° n. II, § 2° ns. I e IV,
§ 4° e § 5°; art. 4° n. XI; e art. 5° ns. I e II, e § l°
ns. II e III relativameute ás provas de renda.

Art.8.0 o primeiro dia util do mez de Setembro de
1882, e de entllo em diante todos os anuas em igual dia,
se pI'0cederá á revisito do alistamento geral dos eleitores,
em todo o Imperio, s6mente para os seguintes fins:

r. De sel'em elimiuados os eleitores que tiverem fal
lecido ou mudado de domicilio para f6ra da comarca,
os fallidos nilo rehabilitados, os que estiverem inter
dictos da administraçãO de seus beu, e os que, nos
termos dos 8rts. 7° e 8° da Constituiçi1.O, honverem
perdido os direitos de cidadão brazileiro ou não estive
rem no gozo de seus direitos politicas. (27)'

pecialmente o art. 95, que trala dos casos de passar-se novo titulo,
bem se collige, uma vez passado <l obtido o titulu de qualificação, é
eUe permanente por tal ser igualmente a mesma qualificação;

2. ° Serião illusorias A~ ~arantias de caracter definiti 1'0 dos Si~ do
art. 61, se os titulu~ de qualificação tivessem de ser reformados de
dous em dous annos;

3.0 Não póde deixar rle ser permanente, salvas as excepções do
S 10 do art. 61, o titulo extl'ah:do do livro especial da qualificação
definitivamente approvada de couformidade com os al'ts. 74 e gO das
referidas Instrucç. Se não bastasse o espirito da lei, cujo fim foi
garantir o volante com o seu titulo de habilitação do ai bitrio e ca
pricho das j uotas qualLfiC'adoras poderem de dois em dois annos alterar
a qualificação, fazendtl a inclusão e exclusão que bem lhes approu
vesse, obrigando os votantes á nova Iiscalisação e interposição de
novus re~ursos, a discussão no parlamento sobre a mesma lei nào
deixa duvida que o pensamento do legislador foi dar ao vutante um
titulo permanente para o exercício do voto até que o perdesse nos
casos por eUa previstos.

(27) Consto do Imp. art.70 .-Perde o direito de cidadão brazlleiro:
L O que se naturalisar em palz estrangeiro.
n. O que sem licença do Imperador aceitar emprego, pensão, ou

condecoraçao de qualquer Governo estrangeiro:
TIL O que fór banido por sentença;
Art.8o Suspende-se o exercício dos direitos politicos:
L Por incapacidade phy ica, ou moral;
II. Por senlença condemnatoria á prisão, ou degredo, emqllanto

durarem os seus effeitos.
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II. De serem incluidos no dito alistamento os cida~

dilas que requererem e provarem ter adquirido as qua
lidades de eleitor de conformidade com esta lei, e sou
berem lêr e escrever.

§ 1. ° A prova de haver o cidadão attingido a idade
legoal será feita por meio da competente certidão t2~) ; e
a de saber lêr e escrever pela letra e assignatura do ci
dadao que requerer a sua inclusão no alistamento, uma
vez que a letra e firma estt'jam reconhecidas por tabel
lillo no req uerimentu que para este fim dirigir.

§ 2. 0 Para quese considt)re o cidadão domiciliado na
parochia, exige-se que nella resida um anno anuo antes
oa revi ao do alistamento geral dos eleitores, salva a
disposiçao do § 4°, ('~9)

§ 3. ° O eleitor elIminado do alistamento de urna co
marca! por ter mudado para outra seu domicilio, será
inc1 uido no alistamento desta, bast:mdo para este fim
que perante o juiz de direito da ultima COlDarca prove
o novo domicilio e exhJba seu titulo de eleitor COlIl a
declaraçilo da mudança, neUe posta pelo juiz de direito
respectivo, ou, em falta deste titulo, certidilo da sua
eliminaçilo, por aq uelle motivo, do alistamento em que
se achava o seu nome.

§ 4.° Si a mudança de domicilio fôr para a parochia,
districto de paz ou secção comprehendidos na mesma
comarca, o juiz de direito desta, requerendo o eleitor,
fará no alistamento as necessarias declaracões,

§ 5. ° A eliminação do eleitor terá lu'gar s6mente
nos seguintes casos: - de mal te, á vista da certidão de
obito ; - de mudança do domicilio para f6ra da co
marca, em vi rtude do requerimento do proprio eleitor
ou de informações da competente aut:)ridade, prece
dendo annuncio por edital aflixado .com antecedencia

(28) Que é a certidão de baptismo ou qualquer outro documento
que legdlmente a substitua: An. 21 do Decr. n. 7')K1.

Quando não haja assentamento de bajJtismo, abrir-se-ha novo, me·
diante justiJieaçao, como nos casus ofdinados. _

(29) A parochia do domicilio é aqueIla em que o cidadão reside ha
bitudlmentl:l: Art. 31 do cito Dcer. 11. 7981.

Na palavra d'lmicilio, diz a mesl]'la disposição, não se comprehendem
os escriplorio. para o exercicio da advocacia, da medIcina ou de ql:al
que( outra profi&ão.

r
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.. de 30 dias em lug-ar publico da séde da comarM e na
parocbia, districto de paz ou secção de sua l'esidencia,
ou de certidão autl1enti:la de estar o eleitor alistado em
outra parochia de comarca diversa, onde tenha estabe
lecido novo dumicilio, sendo apresentada esta certidão
por meio de requerimento assignado por pessoa compe
tente uos termos do § 7° ; - e I1U de perda dos direitos
de cidadão brazileiro ou suspensito do exercicio dos di
reitos politicas, de fallencia ou interdicça.o da gerencia
de seus bens, á vista das provas exigidas no § 2~ do
art. l° do decreto legislativo n. 2675 de 2U de Outubro
dd 1875. (30)

§ 6.° Nos trabalhos rias revisOe~ dos alistamentos se
rão observadas as disposições desta lei relativas ao pro
cesso estabelecido para o primeiro alistamento geral,
reduzidos porém a 10 dias os prazos dos §§ 7° e 8°, a 30
o do § 9·, a 10 o do § 10, e a 30 os do §§ 13 e 14 todos
do art. 6·.

§ 7. ° A eliminaçl1l1 do eleitor, em qUAlquer ~os casos
do n. 1 dest.e artigo, será requerida pelo promotor pu
blico ou pelo seu adjunto, ou por tres eleitores da res~

pectiva parochia, por meio de petição documentada nos
termos do § 3°.

Os docnmentos serão fornecidos gratuitamente pela
repartiçao ou pelo funccionario publico competente.

§ 8.· As eliminações, inclusões e alterações que se fi
zerem nos alistamen tos, quando se proceder a sua revi
SãO, serlio publicadas, com a declaraçao dos motivos,
por editaes aflixados nas purtas das matrizes e capellas,
ou em ou tros 111~ares publicas.

§ 9 ° Concluidos os trabalhos das revisoes e extrahi
das as necessarias cópias, o juiz de direito pllssará os
ti tulos de elei tor q ue com petirem aos novos alistados,
seguindo-se para sua expedição e entrega as disposiçoes
dos §§ 14 e 16 do art. 6· desta lei.

§ 10. No caso de dissoluÇllO da camara dos deputa
dos, servirá para a eleição o alistamento ultimamente
revi to, nilo se procedendo á nova revisao entre a disso
luçao e a eleiçao que se fizer em consequencia delIa.

(SO) Al'b. ]0 S) 2~ no Decr, n. 2675 de 20 de Outubro de 18i5. Vid.
á. pago 154Div., Sego Parte r.



- 22

Art. 9. o As decisCles dos juizes de direito so bre a in
cluSM dos cidadMs no alistamento dos eleitores, ou a
sua exclus!lo deste. serllo definitivas.

Dellas, porém, terila recurso para a relaç110 do dis
tl'icto, sem effeito suspensivo: loas cidadaos nllo in
cluidos e os excluidos, requerendo cada um de per si ;
2° qualquer eleitor da comarca, no caso de inc1usao in
deviua de outro, referindo-se cada recurso a um s6 in
dividuo.

Estes recursos S'1rão interpostos no prazo de 30 dias,
quanto ás inc1usOes ou não inc1nsoes, e em todo o
tempo, qnanto á~ exclusoes. (31)

§ 1.0 Interpondo estes recursos, osrecorrentesalle
garllo as razOes e juntar1lO os documentos que entende
rem seI' a bem de sen direito.

No prazo de 10 dias, contados do recebimento dos
recursos, os juizes de direito reformar11o ou confirmar11o
as suas decisoes j !:l, no ultimo caso, o recorrente fará
seguir o pl'ocesso para a rela ç110 , sem accrescentar ra
zo~s nemd'untar novos documentos.

§ 2. o s recursos interpostos para a relação de de
cisOes proferidas sobre alistamento de eleitores ser110
julgados, no prazo de 30 dias, por todos os seus mem
bros presl::ntes.

§ 3. 0 Nilo é admis ivel suspeição de juizes no julga
mento dos recursos, salvos s6mente os casos do art. 61
do Codigo do Processo Criminal; nem se lDterromperllo
os prazos por motivo de férias judiciaes. (32)

\
r

(31) Pelo Aviso n.221 de 14 de Junho de 1877-deve ter andamento
independentemente do preparo de que trata o art. 61, 2- parte do
;Reg. de custas. o I ecurso interposto para a Relaçã., sobre 'lualificação
de votantes. Vid. supm art. 50 Si 20 da Lei n. 3029.

Vid. infl'a lí Not. 25 Av. n. 521 de 30 de Setembro de ltí19, e á
ot. 28 Av. n. 410 de 4 de Agosto de 1879.

(32) Os casos de su peic;ão nos termos do art. 61 do Cod. do Proc.
Crim., slio: inimizade capitul, alllizac1e intima, parentesco por con-
saguinidade ou affinidade atê 20 gráo com alguma das partes, seus (
amos, se,nhoresl tuton'es ou cm'adores, ou demanda com alguma deUas,
~u partIcular lnteresse na decisão da causa. Os juizes são obrigados
n ~arem-so de SUSP~lt~S (diZ a mesma dispolsição), ainda quando não
seJao recusados. Nao e licito, DOS termos do Av. de 23 de Junbo de
1834, aos. juizes darem· ~ de suspeitos só porque as partes o exigem,
sem mohvo legal, mas sIm nos casos marcado!! neste Codigo.



§ 4. o Sera.o observadas as di.~po!;ições do decreto le
gislativo n. 2675 de 20 de Outubro de 18,5 e das res~

pectivas instl'Ucções de 12 de Janeiro de '.8i6, sobre os
recursos, na parte nilo alterada for esta leI. (33)

DOS ELEGlvmS

Art. 10. E' elegivel para os cargos de senado!', de
put.;'tdo á assembléa e'eral, membro de assembléa ]e5'is
lativa provincial, vereador e jaií. de paz todo o cidatlilo
que rôr eleitor nos termus do art. 20 desta lei, não se
achando pron uuciado em procf!:';:lo criminal, e sall'us as
disposições especiaes qne se seguem;

§ 1. o Req !ler-se:
Para senador :-a idade de 40 annos para cima e a

renda anuual de 1:600$ por bens de raiz, 'industria,
commercio ou empl'ego ;

Para deputado á assembléa geral ;-a renda annual
de 800$ por bens de raiz, industria, commercio ou em
prego;

Para membro de assembléa legislativa provincial :-
o domicilio na provincia por mais de dons annos;

Para vereador e juiz de paz ;-0 domicilio no muni
cipio e districto por mais de dous annos.

§ 2. o Os ctdadilos naturalisados nílO silo, porém, ele
giveis para o cargo de deputado á assembléa get'al sem
terem seis anuas ue residencia no Imperio, depois da na
turalisaçilo.

o art. 76 do Decr. 7981 de 29 de Janeiro de 1881 só enumera os
casos seguintes: inimizade capital, amizade intima, e parentesco
consanguineo ou affim até o 20 gráo.

Mas a presente Lei no art. supra reporta-se, sem distinguir, ao
art. 61 do Cad. do p!·r,c. Crim., que enumera não só esses casos,
como os acima indicados no principIO desta nota.

(83) Vid. á pago 150 Div. eg.ParLe I o Art.1o ~ 18 do Decr. n.2675,
e á pago 292 os arls.80 á b do Regul.n. 6097 dfl12 de Janeiro de 1876.

Pelo aviso u. 48 de 7 de Fevereiro de 1877 declarou-se ser da
compelencia do Promotor PubliCO denunciar os membros da junta
parochial, que derão causa á nul1idade da quali.ti.cação.
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DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 11. Nilo podem ser votados para senador, de
pu tado á assem bléa geral ou membro de assembléa le
gislativa provincial:

I. Em todo o Imperio :
Os directores geraes do thesouro nacional e os direc

tores das secretarias de estado.
II. Na Côrte e nas provincias em que exercerem au-

toridade ou j lJ risdicçãO :
Os presidentes de provincia ;
Os bispos em suas dioceses;
Os commandantes de armas;
O.; generaes em chefe de terra e mar;
Os chefes de estações navaes;
Os capitiles de porto; .
Os inspectores ou directores de arsenaes ;
Os inspectores de corpos do exercito;
Os commandantes de corpos ILilitares e de policia;
Os secretarias de governo provincial e os stcretarios

de policia da Côrte e provincias ;
Os inspectores de thesourarias de fazenda geraes ou

provinciaes, e os chefes de outras repartições de arreca
dacão;

Ó r1irector geral e os administradores dos correios (34)
Os inspectores ou directores de icstrucçilo publica, e

os lentes e directores de faculdade ou outros estabeleci
mentos de instrucçao superior;

Os inspectores das alfandegas;
Os dezt'mbargadores ;
Os juizes de direito;
Os juizes municipaes, de orpbs.os e os juizes substi

tutos ;
Os chefes de policia;
Os promotores publicos j

(34) o Director gAral dos Correios e~erce autoridade em todo o
Imperio, e por conseguinte a sua incompatibilidade estende-56 á todo
este.

r

r

r
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.. Os curadores geraes de orphll.os;
Os desembargadore~ de relaçOes. ecclesiasticas (35)
Os vigários cs pitulares ;
Os governadores de bispado j

Os vigarios geraes, provisores e vigarios foraneos ;
Os procuradores fiscaes, e os dos feitos da fazenda e

seus ajudantes. .
III. Nos districtos em que exercerem autoridade ou

jurisdicçao j .

Os dei ('gados e su bdelegados de policia:
§ 1. o A incompatl bilidade eleitoral prevalece:
I. Para os referidos funccionarios e seus substitutos

legaes, que tiverem estado no exerci cio dos respectivos
empregos dentrfl de seis mezes anteriores á eleiçao.

II. Para os Eubstitutos que exercerem os emprf'gos
den tro dos seis mezes, bem como para os que os prece
derem na ordem da substituiçllo e deviam ou podiam
assumir o exerci~io. _

III. Para os funccionarios effectivos, para os substi
tutos dos juizes de direito, nas comarcas espE'ciaes, e
para os supplentes dos juizes municipaes, desde a data
da aceitação do emprego ou funcçll.o publica até seis
mezes depois de o terem deixado, em virtude de remo
cao, accesso, renuncia ou demis.sll.o .
• § 2°. Tambem 'nao poderllo ser votados para senador,
deputado á assembléa geral ou membro de assembléa
legislativa provincial;- os directores de estradas de
fe. 1'0 pertencentes ao Estado, os directores e engenheiros
chefes de obras publicas, em prezarias, contrutlidores e
seus prepostos, arrematantes ou interessados em arre
matação de taxas ou rendimentos de qualquer natureza,
obras ou fornecimentos pubhcos, ou em companhias que
recebam su bvençll.o, garantia ou fiança de juros ou
qualquer auxilio, do qual possam auferir lucro pecunia
rio da fazenda geral, provincial ou das I:lunicipalidades,
naquellas provincias onde exercerem os ditos cargos, ou
os respecti vos con tractos e arremataçoes tenham execuçll.O
e durante o tempo delles.

(35) Oomo por ora só temos uma Relação ecclesiast.ica, exercendo
os seus membros jurisdicção em todo o Imperio, resulta que esta
ineompatibilidade é extensiva á t.odo este.
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A palavra ({ interessados» não comprehende os ac
cionistas.

Art. 12. ° fnuccionarifJ publico de qualquer classe
que perceher pel.. _ ~f)fres geraes,' provilJciaes, on muni
cipaes, ,encime tos 01\ percentagens ou tiv'e:- direito a
custas por actos de officios de justiça, si aceitar o lugar

·de deputado á assembléa geral ou de membro de assem
bléa legislati va pro vincial, nito poderá,dmante todo o pe
riodo da legislatura, exercer o emp"ego ou cargo pnblico
remunel'ado que tiver, nem perceber vencimentos ou
outras vantagens, que delle provenham, nem contar
antiguidade para aposentação ou jubilaçito, nem obter
remoção ou accesso em sua carreira, salvo o que 111e
competir por ao tignidade.

§ l°, Os juizes de direito ficarão avulsos durante o
período da legislatura, e finda esta voltarão para as CQ
mal'CUS em que se achavam, si estivel'em vagas, ou irl10
servir em comarcas equivalentes, que o governo lhes
designará.

§ 2", A aceitação do lugar de depntado ou de membro
de assembléa legislativa provincial importará para os
juizes substitutos nas corr.arcas especiaes, e para os
juizes municipaes e de orphãos a renuncia destes cargos,

§ 3°, °funccionario publico comprehendido na dispo
SiÇão deste arLigo, que aceitar o logar de senador, será
d.posentado ou jubilado com o vencimento correspondente
ao tempo de exercicio que ti ver, na fórma da lei,

§ 4°, Das disposições deste artigo, exceptuam-se:
r. Os ministros e secretarias de estado;
II, Os conselheiros de et>tado :
III, Os bispos; .
IV. Os embaixadores e os enviados extraordinarios

em miSSão especial;
V, Os presidentes de provincia ;
~r. .Os officiaes ~ilitares de terra ou mar, quanto á

antIgUIdade, e, nos lotervallo:J das sessões, quanto ao
·oldo.

Art. 13. O' ministros e secretarios de estado uM
poderao sei' votados para ,'enador emqllanto exercerem o
carg'o e até seis mezes depois, salvo na provincia do seu
nascimento ou domicilio.

r
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Art. 14. Nl10 poderl1o os senadores e, durante a 1e
g'islatura e sei.;; mezes depois, os deputados á assembléél.
geral, salva a disposição do art. 34 da ConstituiçãO, Lem
os membros das assembléas legislativas provincil'es,
aceitar do governo geral ou-provincial com missões ou
empregos rem unerados, excepto os de conselheiro de es
tado, presidente de provincia, embcllxador ou enviado
extraordinurio em missão especial, bispo e commandallte
de forcas de terra IJU mar.

NãO' se comprehendem nesta disposiçãO as nomeações
por accesso de antiguidade para emprego civil ou pusto
militar de terra ou mar.

ao poderão tam bem os senadores, os depu tados á
assem bléa geral e os mem bros dad assem bléas leg'islativas
pl'ovinciaes obter a conceõsão, acquisiçao ou g'ozo de
pl'ivilegios, contractos, arrematações de reuda , obras e
fornecimentos publicos, embora a titulo de simplices
in tel'essados.

Esta disposiçãO não comprehende os privilegios de
invençllo.

DA ELEIÇÃO EM GERAL

Art. 15. As eleiçoes de senadores, deputados á as
sembléa geral, membros das assembléas legislativas
provinciaes, vereadores e juizes de paz continuarltO a
fazer-se nos dias e pelo modo determinados na leo'islacão, o •
vIgente, com as a1teraçoes seguintes (:3ô) :

§ l°. A eleição começará e terminará no me!'lmo dia.
§ 2. o São dispensadas as cerernonias religiosas e a

leitura das leis e reg'ulamentos\ que üeviam preceder
aos trabalhos eleitoraes.

§ 3, ° Fica prohibida a presença on intervenção de
força publica durante o pl'ocesso eleitoral.

(36) Vid. á pags. 307 usque 316 Div. sego Parte I desla obr, os
a,'ts. 181 á 152 do Decr. n, 6097 de 12 de Janeiro de 1876.
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§ 4. o O lugar, onde dever funccionar a mesa da as~

sembléa eleitoral, será separado, por uma divisao, do
reci nto destinado á reuniã.o da mesma assem bléa, de
modo que nã.o Re impossibilite aos eleitores a inspecção
e fiscalü:acllo dos trabalhos.

Dentro daquelle espaço só poderão entrar os eleitores
á medida que forem chamados para votar.

§ 5. o Compete ao presidente da mesa regular a po
licia da assõmbléa eleitoral, chamando á ordem os que
della se desviarem, fazendo sahir os qne não forem
eleitores ou injuriarem os membl'os da mesa ou a qual
quer eleitor, maudando lavrar neste; caso anta de desúbe
diencia e remettcndo-o á autoridade competente.

No caso, porém, de offensa physica con tra qualquer
dos mesarios ou eleitores, o pr~sidente poderá prender o
offensor, remettendo-o ao juiz competente para ulterior
procedimento.

§ 6 o As eleições se farao por parochias, (37) ou, nas
que contiverem numero de eleitores superior a 250, por
districtos de paz, ou, finalmente, por secções de parochia
ou de di~tricto, quanrlo a pal'ochia, formando um só
districto de paz ou o districto, contiver nnmero de elei
tore. excedente ao desig'nadú. Cada secçao deverá con
ter 100 elei tores, pelo menos.

O governo, na Côrte, e os pl'esidentes, nas provincias,
designarão com a precisa an tecedencia os edificios em
que deverilo fazer-se as eleições. 8ó em falta absoluta
de outros edificios poderM ser designados para esse fim
os templos religiosos.

(37) Pelo Av. n. 556 de 26 de Dezembro de 1877 se decl~ra que á
qualquer eleição parorhial é applicavel a doutrina do Av, Circo
n. 407 de 14 de Julho de H76.

PolI' este AI'iso declal'''u-se: 10 que devem ser admittillos á votar
nas Rssembléas par.•chiaes. até a conclusno da terceira chamada os
cidadãos que exhibirem certidão authentica de provimento de recl;rse
em virtude do qual tenham sido qualificados por decisão dos Juizes
de Di rei tI', sem que para tal admls ão se exija lapso da tempo; 20
qUA não devem ser admittidos á votar os cidadã..s contra quem se
prova., exhiblOdo-se certidão authentica, terem sirio, em virtude de
recurso. elimina ios da qualificação por decisão dos Jujzes rie Di "eito.

Pelo aI t, 15 Si 17 da Lei n. 3029 tem hoje lugar só uma chamada
de eleitores. .

Pelo art. 73 do Decr. n. 7981-a certidão da sentença de admissão
é que determiua a I1wlusão nl) ali,tamento do individuo que a tiver
obtido, se o aliitamento nã<> estiver encerrado.

(
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§ 7. o Em cada parochia, districto de pl1Z ou secçl1o,
se organisará uma mesa para o recebimento, apuraçao
dos votlJS e mais trabalhos da eleicão.

Esta mesa se com para: •
L Nas parochias ou districtos de paz: do juiz de paz

mais votado da sMe da parochia ou do districto de paz,
corno presidente, nos termos dos arts. 2° e 3° da lei
n. 387 de 19 de Agosto de 1846, e de quatro membros,
que serllo : os dous juizes de paz que áquelle se segui
rem em votos, e os dous cidadaos immediatos em votos
ao 4° juiz de paz. (38)

Em caso de a Ilsencia, falta ou impossibilidade do juiz
de paz mais votado, exercerá as funcções de presidente
da mesa o que se lhe seguir em votos até ao 4°.

Quando por ausencia, falta ou impossibilidade não
comparecer o 2° ou o 3° juiz de paz, que devem ser
m eru bras da mesa, será con vidado o 4°; e si destes tres
juizes de paz s6 comparecer um ou nenhum se apresen
tar, o presIdente da mesa convidará, para supprir as
falta.s, um ou dous eJeitores d'entre os presentes.

Si deixarem de comparecer os dGua cidadãos imme
diatas em votos aos juizes de paz, que devem tambem
compôr a mesa, ou algum deIles, serilo convoC1jdos 11m
ou dous que aquelles se seguirem em votos, até ao 4°,
sendo a falta destes ultimas preenchida por eleitores
d'en tre os presen tes, designados, no caso de fal tarem
am bos, pelo presidente, e no caso de comparecer um,
pelo immediato que ti ver com parecido. (39)

Esta mesa será constituida na vespera do dia desig
nado para a eleição, dia em que tambem se reunirá a
de que trata o numero seguinte, lavrando o escrivão de
paz, em acto continuo, no livro que tiver de servir para

(38) Lei n. 337 de 19 de Agosto de 1846 Arts. 20 e 30. Vide Div.
Seg. Pai te I pag. 322.

Vicio ao art. 23 infra o Av. n. 4 de 5 de Janeiro de 1877.
. Pelo Av. n. í7 d" 7 de :Mal'ço dt) 1877, l) erlJpregado de fazenda

não sofire de!lconto quando lia qualidade de juiz de paz, presidir á
organi 'açào das juntus parochiaes.

Vid. AVi>. n. 389 de 1 de Julho de 1878, e n. 405 de 6 deJulho
de 187tl.

(39' Pelo Av. n. 520 de 30 de Setembro de 1879, decidio-se, que,
nüo havendo lei ou decisào do governo que estabeleça a iucompa
tibilidade entre as funcções de promotor publico, .e as de presidente
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a eleição, a acta especial de suaformaçl1o ou installação,
a qual será assignada pelo presidente e demais mem
bros da mesa constituida.

II. Nas secçoes da parochia que contiver um s6 dis
tricto de paz ou nas dos districtos de paz: de um presi
dente e de quatro membros, os qllaes serão nomeados:
o presidente e dous destes membros pelos juizes de paz
da séde da parochia ou do districto; e os outros dous
pelos immediatos dos mesmos juizes de paz.

Estas nomeacões serilo feitas d'entre os eleitores da
secção respectiva tres dias antes do marcado para a elei
Ção, no edificio designado para a Ja parochia ou dis
tricto, havendo convocação dos referidos juizes e de
seus quatro immediatos com a antecedencia de 15 dias.

Basta o comparecimento de um dos juizes de paz e de
um dos immediatos convocados para se proceder a
mp.sma nomeacão.

Ooncluido eÉte acto, o escrivão de paz lavrará, no li
vro que tiver de servir pl\ra a eleição na respectiva sec
çao, a acta especial da nomeação da mesa.

Esta acta será assignada pelos juizes de paz e S'lUS

immediatos, que houverem comparecido.
§ 8. o Quando, no caso do § 60 , se di vidir em secções

~lgllma parochia ou districto, a mesa da secção onde es
ti ver a séde da parochia será organisada pelo modo es
tabelecido no § 70 n. 1.

Quando o districto dividido não fôr o da séde da pa
rochia, será tambem organisada do mesmo modo a mesa
naquella das secções do districto que contiver maior
numero de eleitores.

Será applicavel s6mente ás demais secções a regra
estabelecida no n. II do § 70 •

da meZ!l parochial, nem razões pelas quaes enas se repugnem, pórlem
accumulal-as na mesma pessoa. No casu (diz o mesmu Av.) que por
ventlua occorra, de ter o presidente da meza parochi ..l de achar-se
ao mesmo temp" no Tribunal do jury, pode elle declarar-se impedido
para O exerciclO das funcções neste Tribunal. visto que, nos termos
do Av. n. 6 de 9 de Jllneiro de ld·t9 e OUl'\lS, o serviço eleitoral plefere
á qualquer outro, me~mo o de admini tr<lção da justiça.

Vld. lÍ pag :392 Div. Se~. Parte I o arl. 80 in fino do Decl'.
n. 60.1 sobl e intervenção do promotor publico nos recursos.

Pelo arl. 90 ~ 40 supra da L.i n. 302d mandou-so observar aquelle
Decr. n. 6097, soô re Os rec \Usos na l.larte n.ão alterada.



• § 9. o Os juízes de paz deverilo concor rer para formar
as mesas eleitoraes, quer estejam ou não em exercicio,
estejam embora suspensos por acto do governo, ou por
pronuncia em crime de responsabilidade. Esta disposi
ÇilO é extensiva aos quatro immediatos aos mesmosjui
zes, na parte que lhes for applicavel.

§ 10. Os presidentes e mais membros, que têm'de
compôr as mesas eleitoraes, sãO obrigados a participar
por eRcripto, até ás 2 horas da tarde da vespera do dia
da eleiçilo, o impedimento que tiverem, sob a pena do
art. 29 § 14.

S6 poderão ser substituídos depois de recebida esta
participação, ou depois das 2 horas da tarde, no caso de
não ser ella feita,

§ 11. O presidente ou membros das mesas eleitoraes,
em caso de falta ou impedimento durante os trabalhos
da eleição, serilo substituidos pelo modo seguinte:

Nas mesas eleitoraes de parochia, districto ou secçao
organisadas pela f6rma estabelecida no n. I do § 7° : 
1° o presidente, pelo juiz de paz que se lhe seguir em
votos, ainda que seja membro da mesa e, no caso de não
haver juiz de paz desimpedido, pelo eleitor que os mem
bros presentes nomearem, decidindo a sorte em caso de
empate; 2° os membros da mesa pelo modo determinado
na 2" e na 3- parte do n. I citado.

Nas mesas das secçoes de que trata a parte final do
§ 8° : - l° o presidente, pelo eleitor que os membros
presentes nomearem, decidindo a sorte em caso tie em
pate; 20 qualquer dos dous membros que os juizes de
paz houverem nomeado, pelo eleitor ou eleitores que o
presidente convidar; 3° qualquer dos dous membros
que os immediatos dos juizes de paz tiverem nomeado,
pelo eleitor que o outro membro presente designar, e,
faltando ambos os ditos membros, pelos eleitores que o
presidente convidar.

§ 12. Não será válida qualquer eleição feita perante
mesa que não fôr organisada pela fórma estabele~ida
nos paragr8:phos anteriores.

§ 13. Quando na vespera, ou, não sendo possível, no
dia da eleição at~ á hora marcada para o começo dos
trabalhos, não se puder insta11ar a mesa elei toraI, não
haverá eleiçilo na parochia, districto ou secção.
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§ 14. Deixará tambem de haver eleição na párochia,
districto ou secção onde por qualquer outro motivo não
puder ser feita no dia proprio.

§ 15. No dia e no edificio designados para eleição
comecarão os trabalhos desta ás 9 horas da manhã.
Re~nida a mesa, q lIe deve ser installada na vespera,

se procederá ao recebimento das cedulas dos eleitores
pelo modo estabelecido para a eleição primaria na legis
laçlJ.o vigente. (40)

§ 16. Cada candidato á eleição de que se tratar, até
ao numero de tres, poderá apresentar um eleitor para o
fim de TI.scalisar os trabalhos em cada uma das assem
bléas eleitoraes do distdcto. Na ausencia do canrlidato,
a apl'eseotação poderá ser ftlita por q nalq ner elp,itor.

Havendo, porém, mais ue tres candidatos, terão pre
ferencia os fiscaes daqnelles qtle apresentarem maior
numero de assignatnl'as de eleitores, declarando que
adoptam a sua candidatura.

A apresentação destes fiscaes será feita por escripto
aos presidentes das mesas eleitoraes, quando estas se
installarem.

Os fiscaes terão assento nas mesaR eleitoraes e assig
narão as actas com os respectivos membros, mas nlJ.o te
rl10 voto deliberativo nas questões que se suscitarem
acel'ca do processo da eleiçãO;

O nao comparecimento dos fiscaes ou a sua. recusa de
a signatura nas actas não trará iuterrllpção dos trabd.
lhos, nem os annullará.

§ 17. Haverá uma só chamada dos eleitores.
Si depois de findar esta chamal1a, mas antes da aber

tura da urua que contiver as cedulas, algum eleitor
que, não tendo acudido á mesma chamada, requerer ser
admittido a votar, será recebida aSila cenula. (41)

§ 18. Nenhum eleitor será admittido a votar sem
apres~ntar o seu titulo, nem poderá ser recusado o voto

(40) Vid. á pago 217. Div. sego Parte I desta obra os arts. 96 e se
guintes de eH. Decr. n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876.

(411 Pelo Av. n. 513 de 9 de A.gosto rie 1H78 mandnu-se proceder
á nova eleição por ter-se encontrado aberto o cofre. onde se encer
ravão os respectivos pareis, com fDlta de folhas a rol dos votantes
que Dao accudirão á chamada DO dia anterior.

r

r

r
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• do que exhibir o dito titnlo, não competindo á mesa
entrar no conbecimento da identidade de pessoa do elei
tor em qualq uer destes casos.

Si, porém, a mesa reconhecer que é falso o titulo
apresentado ou que pertence a eleitor, cuja ausencia 011
fallecimento seja notaria, ou si houver reclamaçl10 de
outro eleItor que declare pertencer-lhe o titulo, apresen
ta.ndo certiião de seu alistamento passada pelo compe
tente tabellião, a mesa tomará em separado o voto do
portador do titulo, e assim tambem o do reclamaute, si
exhibir novo titulo expedido nos termos do art. o· § l8
desta lei, afim de ser examinada a questão em juizo
competente, á vista do titulo impugnado ou sobre que
haja duvida, titulo que ficará em poder da mesa para
ser remettido ao mesmo juizo para os devidos effeitos.
com quaesquer outros documentos que forem apresen
tados.

§ 19. O voto será escripto em papel branco ou ani
lado, não devendo ser trall:sparente, nem ter marca, sig
nal ou nurneracão. A cedula será fechada de todos os
lados, tendo rõtulo conforme a eleição a que se pro
ceder.

As cedulas que contiverem signaes exteriores ou in
teriores, ou forem escriptas em papel de outras côres ou
transparente, seri1.o apuradas em separado e remettidas
ao poder verificador competente com as respectivas
actas.

Depois de lançar na urna sua cedula, o eleitor aSilig·.
nará o seu nome em um livro para esse fim destinan.o e
fornecido pela camara municipal, o qual será aberto e
encerrado pelo respectivo presitlente ou pelo vereador'
por elle designado, que tambem numerará e rubricará
todas as folhas do mesmo livro.

Quando o eleitor não souber ou não puder assignar o
seu nome, assignará em seu lugar outro por elle indi
cado, e convidado para este fim pelo presidente da
mesa.

Finda a votaçllo, e em seguida á assignatura do ul
timo eleitor, a mesa lavrará e assigol'l.rá um termo, no
qual se decla,re o numero dos eleitores inscriptos no
dito livro.

3
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o mesmo livro será remettido á camara municipal
com os demais livros concernentes á eleicão.

§ 20. Concluida a apuração dos votos, que se fará
pAlo modo estabelecido na legislação vigente, será la
vrada e assignada pela mesa, e pelos eloitores que qui
zerem, a acta da eleição, na q nal serão mE:ncio nados os
nomes dos eleitores que não tiverem comparecido, os
quaes por essa falta não incorrerão na pena de multa.

A mesma acta será transcripta no livro de notas do
tabellillo ou do escrivão de 'Paz, e assignada pela mesa e
pelos eleitores que quizerem.

§ 21. E' permittido a qualquer eleitor da parochia,
districto ou secçllo apresentar por escripto e com sua
assigllatura protesto relativo a actos do processo eleito
ral, devendo este protesto, rubricado pela mesa 'e com o
contra-protesto deeta, si julgar conveniente fazeI-o, ser
appeusado á cópia da acta que, segu ndo a disposiçãO do
parag'rapho seguinte, fôr remettida ao presidente do
senado, da camara dos deputados, dl1 assembléa legisla
tiva provincial, ou á camara municipal. Na acta se
mencionará simplesmente a apresentação do protesto.

§ 22. A mesa fará extrahü tres cópias da referida
acta e dal:' assignaturas dos eleitores no livro de que
trata o § 19, senço as ditas cópias assignadas por ella e
concertada>: por tabelliao 011 escl'ivão de paz.

Destas cópias serão enviadas - urna ao ministro do
imperio na Côrte, ou ao presidente nas provincias; ou
tra ao presidente do senado, da camara dos deputados
ou da assernbléa legislativa provincial, conforme a elei
ÇãO a que se proceder; e a terceira ao juiz de direito de
que trata o 3rt. 18, si a eleição fôr de deputad0 á as
sembléa get'al ou de membro de assembléa legislati va
provincial.

Na eleiçilo de vereadores, a ultima das ditas cópi!is
será enviada á camara municip>:tl respectiva.

Quandl) a eleição fôt, para llenador, será esta ultima
cópia enviada á camara municiplil da Côrte, si a eleição
a eUa pertencer e á provincia do Rio de Janeiro, e ás
Camarl18 das capitaes das outras provincias, si a eleiçao
a es tas perteucer.

Acornpanharao as referidas cópias as das actas da for
mação das respectivas mesas eleitoraes.

r
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DA ELEIÇÃO DE SENADORES

Art. 16. A eleicão de senador continúa a ser feita
por provincia, mas sempre em lista tl'iplice, ainda

• quando tenham de ser preenchidos dous 011 mais luga
res: nesta hypothese proceder-se-ha á segunrh eleição
logo depois da escolha de senador em virtude da pri
meira, e assim por diante.

r. O governo, na Côrte e provincia do Rio de Ja
neiro, e os presidentes nas outras provincias designarão
dia para a eleiçs.o, devendo proceder-se a esta dentro do
prazo de tres mezes.

Este prazo será contado:
No càso de mOl'te do senador, do dia em que na côrte o

governo, e nas provincias o presidente, tiver conheci
mento certo da vaga, ou em que receberem commnni
caçs.o desta, feita ao governo pelo presidente do
senado, ou ao pt'esidente da re'pectiva provincia pelo
governo ou pelo presidente do senado. Estas commu
cações serão dirigidas pelo correio sob registro.

No caso de augmento do numero de senadores" do
dia àa publicaçs.o da respectiva lei na côrte ou na pro
vincia a que se referir.

II. Cada eleitor votará em tres nomes, constituindo a
lista tri plice os tres cidads.os que maior numero de votos
obtiverem.

§ 1.0 A apuração geral d~s authenticas das assem
bléas eleitoraes e a formaçs.() da lista triplice serão feitas
pela camal'a municipal da côrte, quanto ás eleições desta
e da provincia do Rio de Janeiro, e pelas camaras das
capitaes das outras outras provincias, quanto ás eleições
destas.

A estes actos se procederá dentro do prazo de 60 dias,
contados do em que se houver feito a eleiçs.o.

I. Devem intervir nos referidos actos ainda os vere a
dores que se não acharem em ex.ercicbo ou estiverem
sUtSpensos por acto do governo, ou por pronuncia em
crime de responsabilidade .

•
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II. Na apuração a camara municipal se limitará a
som mar os votos mencionados nas differentes authen
ticas, attendendo sómente ás das eleições feitas perante
mezas organizadas pela fórma determinada nos §§ 7.· a
11 do art. 15.

III. Finda a dita apuração, se lavrará uma acta, na
qual se mencional'ilO os nomes dos cidadãos e o numero
de votos que obtiveram para senador, desde o maximo
até ao minimo; as occurrencias que se deram durante os r

trabalhos da apuração; e as representações que, por
escripto e aSf<ig'nadas por qualquer cidadão elegivel,
sejam presentes á camara municipal, relativas á mesma
apuração.

IV. Desta acta, depois de devidamente assignada, a
camara municipal remetterá- uma cópia l:luthentica ao
ministro e secretario de estado dos negocias do imperio,
acoro panhando a lista triplice, assignada pela mesma
camara, para ser presente ao poder moderadorj- outra
cópia da mesma acta ao presidente do senadoj- e outra
ao presidente da respectiva provincia.

§ 2 o Na vertfiCação dos poderes a que proceder o se
nado, nos termos do art. 21 da OonstituiçãO, si resultar
a exclusão da lista triplice do senador nomeado, far-se
ha nova eleição em toda a pruvincia: no caso da exclu
são recahir em qualquer dos outros dous cidl"dãos con
tem pIados na lista triplice, será organizada pelo senado
nova lista e sujeita ao poder moderador. (42)

r. Si o senado reconhecer que algum ou alguns dos
tres cidadãos incl uidos na lista tri plice se acham com
prehendiJos em qualquer das incompatibilidades espe
cificadas no art. 11, serão declarados nullos os votos qUf;J
lhes tiverem sido dadus: e o cidadão ou cidadaos que se
eguil'em completarão a lista triplice.

II. Procedet'-se-ha tambem a nova eleicão em toda a
provincia, quando, antes da escolha do senador, fallecer
algum dos tres cidadãos que compuzel'em a lista tri
plIce.

. (42) Ar~. 21 da Constituiçâo! A Domeáçâo dos respeCtivos Pre~
sldentes, Vlce-pre5identes, e Decretados das Call1aras, verificação dos
poderes _de tieus membl'.'s, jurawellto, e sua policia iuterior, se
executai ao na forma dos seus Regimentos.
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o mtismo se observará no caso de morte do senador
nomeado, cujos poderes n1\o tenhR.lD sido ainda verifi
cados ou quando algll l l1 rloE .:idad,l l ls induiilos nli li.·ta
triplice ca I'eça de q ua.lq IH~I' dns condíçÕ~j ie eligibili
dade exig'i~as nos ns. I, II e IV do an. 45 da Consti
tuiçao. (43)

DA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS Á. AS1;EMBLÉ,\ GERAL E MEMBROS

DAS ASSEMBLÉAS LEGISLATIVAS PHOVINCIAEs

Art. 17. As provincias serão divididas em tantos dis
trietos eleitoroes qauan tos fOI'em os seus depn tactos á.
assem bléa geral. a ttendendo-se qna nto poss..i vel á igual
dade de popnlação entre os ~istl'Íctos de cada provincia
e respeitando-se a contiguidade do territorio e a in
teg'ridade do mu nicipio.

§ 1.0 O governo ol'ganisará e submetterá á approvação
do poder legi lativo a divisão dos ditos districtos sobre
as seguintes ~ases :

r. O mllnicipio da côrte compl'ehenderá tres distri
ctos eleitoraes e o~ das cajJitaes da Babia e Pernambuco
dous districtos, cada om.

II. Os districtos eleitoraes de cada provincia serão
designados por. numeros ordinaes, computada a popn
lação sego odo a base do al't. 20 do decreto legislati vo
n. 26'75 de 20 de Outubro de 1875. (44)

UI. Para cabeca de cada dHricto eleitoral será desi
gnado o Iogar mãis ceútral e importante delle.

IV. Na divisão dos districtos eleitoraes 6 sers'o
comtempladas as parochias e municípios creados até 31
de Dezembro de 1879.

Para todos os eifeitos eleitoraes até ao novo arrola
mento da população g'eral do Impedo subsistil'l1o ioal
teraveis as circumscripções parochiaes e municipaes

(43) Vid. Appendicc pags. 204 à 205.

(44) ArL 20 do DecI'. n. 2675 vid. á pago J64. Div. Sego Parte l.
d'esta obra.
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contempladas na divisão dos districtos eleitoraes feita
em virtude detita lei, não obstante qualquer alteração
resultante de creação, extinção ou subdivisão de paro
chias e municipios.

§ 2. o A di visão dos distl'ictos eleitoraes, feita de con
formidade com o paragrapho preeedente, será posta pro
visoriamente em execução até á definitiva approvação
do poder legislativo, não podendo o governo alteral-a
depois ue sua publicação.

§ 3.° Cada districto elegerá um deputado á assembléa
geral e o lJumero de membros da assembléa legislativa
provincial marcado no art. 1.' § 16 do decreto legisla
tivo n. 842 de 19 de Setembro de 1855. (45)

Quanto ás províncias de Santa Catharina, Paraná
Espirito Santo e Amazonas, que tem de set· divididas
em dous districtos, elegerá cada uma dellas 22 membros,
cabendo 11 por districto.

Art. 18. O juiz de direito que exercer jurisdicçãO na
cidade ou villa designada pelo governo para cabeça de
districto eleitoral, ou, em caso de falta, o seu substituto
formado em direito, ou finalmente, na falta deste ultimo
o juiz de direito da comarca mais vizinha comporá com
os presidentes das mesas eleitoraes uma junta por elIe
presidida, a qual fará a apuração geral dos votos das
diversl1s elições do mesmo districto para deputado á
assembléa g'eral ou membros das assembléas legislati
vas provinclaes.

A esta apuração se procederá pelas authenticas das
actas daq uellas eleições, dentro do prazo de 20 dias,
contados do em que elIas se tiverem feito, precedendo
annuncios por editaes e aviso aos ditos presidentes com
declaração do dia, hora e log'ar da reunião.

Para que a junta apuradora possa funccionar é neces
saria a presença, pelo menos, de quatro pt'esidentes de
assembléas 'eleitoraes. Na falta destes, serão chamados
pela ordem de sua votação os juizes de paz da parochia
ou do districto, onde funccionar a junta. Si ainda estes
não comparecerem, recorrer-se-ha aos juizes de paz da
parochia ou do districto mais vizinho.

(45) Art. 1" Si 16 do Decr. n. 842 de 19 de Setembro de 1855,
Vid. á pag. 38'2 d'esta obra Div. Sego Parte r.

f

r
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Na apUl'açito a junta se limitará a sommar 08 .votos
mencionados nas differeutes authentica~, attendendo
s6mente ás das eleições feitas pel'ante mezas ol'ganizadas
pela f6rma determinada nos §s 7.° a 11 do art. 15, pro
cedendo no mais como dispõe a legislação vig'ente. Os
eleitores presentes, que quizerem, assignarao a acta da
apuraç!lo.

§ 1.0 Na cidade, onde houver mais de um juiz de
• direito, será presidente da junta apuradora o mais anti

go, tendo preferencia o de mais idade quando fôr igual
a an tiguidade; e, segando a mesma regra, serão subs
tituidos uns pelos outros no cazo de falta ou impedi
mento.

No municipio em que, nos termos do § 1.0 n. I-do
artig'o antecedente, hoa ver doas oa mais di trictos
eleitoraes, seguil'-se-ha para a presidencia ue cada junta
apuradora a regra acima e!jtabelecida, correspondendo
a antignidade do juiz de direito ao numero elos districtos
elei toraes, de modo qne o mais antigo sirva no L o, o
immediato no 2. ° e assim por diante,

§ ~.o Não se considerará eleito deputado á assembléa
geral o cidadão que não reuni,' a maioria dos votos dos
eleitore , que concorreram á eleição,

Neste ca o o presidente da janta expedirá os neces
sarios avisos para se proceder à nova eleição vinte dias
depois da apuração geral.
~a segunda eleição, para a qual servirão nas assem

bléas eleitoraes as mesmas mesas da primeira, s6 poderão
ser votados os dous cidadãos que ne ta tiverem obtido
maior numero de votos, sendo su:ffi.ciente para eleger o
deputado a maioria dos votos, que ~ol'em apurados.

§ 3.° Na eleição dos memLros das assembléas legis
lativas provinciaes cada eleitor votará em um s6 nome.

Serlto considerados eleitos os cidadãos que reunirem
votação ig'ual, pelo menos, ao quociente eleitoral, cal
culado sobre o numero total dos eleitol'es que concor
rel'em á eleição. Si algum ou alguns dos cid/ldaos não
reunirem aquella votaçl1o, proceder-5e-ha , quanto aos
logares não prehenchidos, á nova eleiçao pela f6rma
disposta no parag,'apho antecedente, observando-se
tambem, quanto ao numero dos nomes sobre os quaes
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deve r<!cahir a nova votaçli.o, a regra estabelecida no
mesmo parag-rapho.

Art. 19. Conduida dpfioitivamente a eleicM e trans
cripta 00 livro de notas de nm dos tabel1iat's"do lugal' a
acta da llpuraçllo geral dos votos, a junta apuradora ex
peuirá diplomas aos eleitoR - deputado á assembléa ge
ralou membros da assem bléa legislativa provincial,
remettendo as cópias authenticas da acta da apuraçao
dos votos ao ministro do imperio, na Côrte, ao presi
dentp, nas pt'ovincias, e á camara dos deputados ou á
llssembléa legislativa provincial, conforme fôr a eleiçãO,
ficlmélo revogado o art. 90 da lei n. 387 de 19 de Agosto
de 1846. (46)

Art. 20. No caso de reconhecer a camara dos depu··
tados ou a as embléa legislativa provincial que um ou
mais dos eleitos est!lo comprehendidos em qualquer das
incompatibilidll.des especificadas no 8rt. 11, serlto de
clarados nu110s os votos que lhes tiverem sido dados,
e pl'ocader-se-ha á nova eleiç!lO, na qual nM poderlto
Bel' votados o cidauão ou cidadz.os, cuja eleiçlto tiver
sido por esse mutivo annullada.

hocedel'-ee-ha tambem á nova eleic!lo, si da annulla
çlto de votos pela camara ou assem bléa resultar a ex
clu ao de algum dos que tiverem obtido o respectivo
diploma.

Art. 21. No caso de vaga de deputado á assembléa
geral ou de membro de a,sembléa legisllitiva provincial,
que occorrer durante a legislatura, proceder-se-ha á
nova eleiçlto para o preenchimento do lugar, dentro do
prazo de tres mezes contados do dia em que, na Côrte o
goverQ() e nas provincias o presidente, tiverem conhe
cimento certo da vaga, ou em que. receberem communi
caçs.o desta, feita pelo presiden te dR. camara dos depu
tados, no primeit·o caso, ou pelo presidente da assem
bléa legi~lati\la provincial, nu segundo. Estas commu
nicaçêíes serilo dirigidas pelo correio sob registro.

(46) Art. 90 da Lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846 Vid. á pag 346
d'esta obra, Div. Seg _Parte L

r
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DA ELEIÇIO DE VEREADORES E JUIZES DE PAZ

Art. 22. Na eleicllo de vereadores cada eleitor vo
tará em um só nom~.

• As CllIDaras muuicipaes continuarão a fazer a apura-
ção gel'al dos votos do municipio. (47)

ScI'llo declarados vereador es os cidudaos que, até ao
numero dos que deverem compôr a ClJmara do municí
pio. reunirt'm votação ig'ual, pelo menos, ao qnociente
eleitoral, calculado sobre o numero total dus eleitores
que concorrerem á eleiçao. Si algum ou alguns dos ci
dadiloa nilo reu nirem aquella votaçilO, proceder-se-ha á
nova eleiçao pelo modo determinado no § 3° do art. 18.

No processo desta eleiçao e em todos os'seus termos
serao observadas as dispo!<içoes da legislaçao vig'ente,
com as alteracoes feitas nesta lei.

§ 1. ° Quando se tiver deixado de prlJceder á eleiçao
em parochias, districtos de paz ou secçoes, cujo numero
de eleitores exceder á metade dos de todo o município,
ou quando nas eleiçoes annulladas houver concorrido
maior numero de eleitores do que nas julgadas válidas,
ficarao sem etreito as das outras parochias, districtos de
paz e secções, e se procederá á nova eleiçllo geral no
municipio. (48)

(47) Pelo Av, n. 299 de 28 de Julho de 1877 declarou-se: 10, que
a Camara Municipal deve apurar separadamente os v ·tos de eleição
prochial, cujo validade depende de decisão do Poder Judicial i ~!o. que
annullada essa elei~ão, deve-se procedei' a nova apuração geral de
conformidade com a sentença do referido Poder.

(48) Pelo Av, n. 325 de 16 de Agosto da 1877 declarou,se, que
desepparecendu a urna que continua as ced nlas de uma eleição de
vereadores e juizes de paz, e devendo-se por isso fazer outras cba
madas. cumpria organisar nova mesa, visto ter a paruchia novos
eleitores na época de funccionar a dita mesa.

Av, n. 422 de 19 de Outubro de 1877 ao Presidente da Pro,'incia
de Sergipe: Em officio de 22 'de Maio do corrente anno expõe essa
Presidencia qne, tendo a Relação do districto, por via de recnrso,
considerado valida a eleição de Vereadol'es e Juizes de Paz do Muni,
cipio ela Capital, fôra contestada posteriormente por diversos cidadãos,
em reclamação dirigida á mesma Presidencia. a eleição de alguns Ve-
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Em nenhum outro caso se fará nova eleiçao geral.
§ 2.' a Côrte, nas capitaes das pl'ovincias e nas de

mais cidades os vereadores só poderao seI' reeleitos qua
tro annos depois de findar o quatriennio em que servi
rem.

§ 3.' No caso de morte, escusa ou mudança de do
micilio de algum vereador proced~r-se-haá eleiç9.O para
preenchimento da vag'a.

§ 4.' Quando, em razão de vagas ou de faltas de
comparecimento, não puderem reunir-se vereadores em
numero necessario pal'a celebrarem-se as sessões, ser9.o
chamados para perfazerem a maiOI'ia dos membros da
cam ara os precisos immediatos em votos aos vereadores,
Si, no ca o da ultima parte do § 3° do art. 18, se hou
ver procedido a duas eleições para vereadores, aquelles
immediatos serão os da primeira eleição.

readores, allegando-se que haviam sido illegalmente eleitos, vislo não
serem residentes no municipio por mais de dous annos.' A' vista disto,
consultou a Presidencia :

10 Se a decisão do Poder Judicial'io, validando a eleiQãn de Verea
dores e Juizes de Paz, refere- -e unicamente ao processo eleitoral, ou
tambem aos cidadãos eleitos, embora não estejam eru condições legaes
pua ser voladlls; 20 se julgado definitivamente o processo eleit"ral
pelo Poder Judiciaria, unlco competente para validaI-o, ou annul
lal-o, sem que em occasião opportuna alguem se apresentasse recla
mando cl1ntra a inclusão de Cidadãos indevidamente elelt.,s, pel'clem
e te os direito que adqllil'lram, á visla de prova, pllsteriormente
exhibida, da illegitimidade de sua eleição: resolveu -se quanto a 1-,
que a decisão do Poder J ud iciario refere-se aos pontos da reclamaçãu
que foi julgada; e outros novos, quer relativos ao processo eleitoral,
quer a elegibilidade dos valados, so poderium tel' Sido levados ao co
nheciment.. dos tribllllaes (Juiz de Direito e Relaçã.') nos termos da
Lei, por via de reclal11&ção apresentada delltlo do prazo de trinta
dias, cO:ltados da dala da apuraçãJ; e quanlo â 2- : que a reclamaçãu
apre 61Jtada fÓl'a do prazo legal não surte eU'eito algum para o tim de
excluir da vereança e do j uizado de paz o;; cidadãos que se reputam
bem e legitimamente eleitos depois de pas 'adas u trinta dias da lei,
sem se ter movido queslão sobre sua elegibilidade, não influindo
para o caso o julgamento proferido sobre o processo eleitoral, vist.)
qu e refere-se unicamente aos ponlos da reclamação apresentada e jul
gada.

Sobre o mesmo a sumpto o Av. n 139 de 12 de Março de 1878.
Av. n, 521 de 30 de Setembro de 1879: A' proposito de um des

pacho do juiz de direito da comarca de Queluz, que declarou nulla
a eleição de veleadore. do municipio respectivo sob o fnndamento
de não ter â elta concorrido a pai ocrna de Qu~luz. cujo votantes
pelo seu numero, poderião ter inUuido no resultado da mesma elei
ção, suscitou a presidellc.ia duvidas sobre a co,npetencla daquelle
juiz para assim decidir, ,mtendendo que o faclo que motivara tal des
pacho, sendo um dos previstos !lI ~l't, 1·J2 das InLrucções l'rgulamen
tares annexas ao Decr. n. 6097 de 12 de Janei~'o de 1876, cabia ,í.

('
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Só poderão ser chamados, em taes casos, os immedia
tos em votos aos vereadores, até numero igual ao dos
vereadores de que a camara se compuzer.

§ 5. o As camaras municipaes continuarão a compôr
se do mesmo numero de vereadores marcado na legisla
ÇãO vigente, com excepção das seguintes que terão: a
do municipio da Côrte 21 membros; as das capitaes das
provincias da Bahia e Pernambuco 17; as das capitaes
das do Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Minas
Geraes, S. Paulo e S. Pedro do Rio-Grande do Sul 13 ;
e as das capitaes das demais provincias 11.

Cada uma das mesmas cam aras terá um pr~sidente e
um vice-presiden te, os quaes serão eleitos annualmente,
na I" sessão, pelos vereadores d'entre si.

§ 6. o As camaras não poderão fnnccionar sem a pre
senca da maioria de seus membros.

Âo vereadol' que faltar á ses ão, sem motivo justifi
cado, será imposta a multa de 10$ n~s cid~des e de 5$
nas villas.

presidencia verilical-o ou por via de reclamação, ou pelo exame das
actas eleiloraes, para o fim de mandar proceder á nova eleição geral
no municipio.

Submetlido á Secção dos Negocios do Imperio do Oonselho de
EstaJo o oillcio n. 8 de 2ij de Fovereiro do anno passado, que deste
aS5umpto se occupou, foi a mesma secçao consultada sobre o seguinte
quesito, que resume as duvidas suscitadas:

Qual é a au~horidade a quem compete verificar se na eleição de
vereadores tem ocoorrido qualquer dos casos figul ados nos SI lo, 2°,
30 e 50 do ArL 142 das Instrucções de 12 de Janeiro de lt>iti, afim
de que regularmente se faça e1Tectiva a providencia administrativa
indicada nu § 4'?

A di ta secção, considerando: que as hypotheses dos mencionados
§SI 1',20 , 3l ', e 50 Dão ouvol vem factos que por sua natureza induzãr' á
presumpção de fraude,que aliás deve ser plenamente pi ovada,no pro
cesso da eleição geral do munlcipio, nem se comprehendem nos oito
casos taxativamente estabeleCidos no SI lo do alto 3t.i das referidas
Instrucções. circumstancias unicas que determinão a competencia da
authoritlade judiciaria para annullar elei~'ões municipae', precedeuuo
reclamação, nos terlDlIs dos arts. 145 e 1'16 das dila. In.trocções, foi
de parecer, em consulta de 5 de Julbo ultimo, que ao Ministro do
imperio na Córte, aos pre identes nas pl'ovincias, compete a verificação
dos casos figul'atlos no SI~ 10,20 30 e 50 para que regularmente Sp

adopte a providencia do SI 4\ todos do já mencionado art. 142: e que,
portanto, foi menos cudal o procedime).llo do juiz de diJ:eito da
comarca de Queluz :i quem isto se deve fazer constar.
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Art. 23. A eleição dos juizes de paz continuará a fa
zer-se pelo mario (l .. te'·minado na legislação vigente,
com as aI teraçaes fei"{;as nesta lei. (-1:9)

A apul'ação dos votos será feita pela camara mUniCi

pal respectiva, quando a parochia 011 o districto de paz
estiver dividido em seccões.

Art. :.l4, As funcçaés de vereador e de juiz de pRZ

sM incompativeis com as de empregos publicas retri
buidos j e não podem ser accumuladas com as de sena
dOI', deputado á assembléa geral e membro de assembléa
legisaltiva provincial, durante as respectivas SP.S~ÕHS.

Art. 25. Feita a primeira nleiçllo de deputados á as
sembléa gel'al pelo modo estabelecido nesta lei, proce
der-se-ha tambem á eleição das camaras municipaes e
dos juizes de paz em toda o Imperio no primeiro dia util
do mflZ de Julho, que se seg'uir, começando a correr o
quatr'iennio no dia 7 de Janeiro subsequente.
, Art. 26. Quando alguma villa fÔl' elevada á cathe

goda de cidade, a respectiva camal'a municipal conti
nuará a funccionar com o numero de vereadores, que
tivel., até a posse dos que forem nomeados na eleição
geral para o quatriennio seguiute.

AI,t. 27. A disposição da ultima parte do n, IV do
§ l° do art, 17 não impede a eleição de camaras e jui
zes de paz nos municipios, parochias e districtos de paz,
que forem novamente creados, com tanto que o sejam
dentro dos limites marcados para os districtos eleitoraes.

Art. 28. O juiz de direito da comarca contiOlla a ser
. o funccion' rio competente para conhecer da validade

ou nnllidade, nlto só da eleição do vereadores e juizes
de paz, mas tambem da apuração dos votos, decidindo
todas as questoes concernentes a estes assumptas, pela
fórma que dispoe a legislação vigente. (50)

(49) Av. n. 4 de 5 de Janeiro de 1877: Modo de substituir os
juizes de paz, quando não houverem Q<Jvos eleitos.

Av. n. 3H de 2.t de Ago to de 1877: Declara: 10, que é null~ a
eleiçã'l do cidadão pronunciado para o cargo de juiz de paz (Vid.
art.lO da Lei n. :ID29 ibi: não se achando elc.); 20 que se a pro
nuncia é posterior á eleição, póde o eleito prestar o jUl'amento do
cargo, embora não possa exerceI-o.

(50; Pelo Av. n. 173 de 15 de Novembro de 1877 declarou-se, qut\
depois da promulgação do Decr. n. 2675, não é permittido ao poder

r
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§ 1. o Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de
direito competirão essas attribuiçi;es ao juiz de direito
do lo districto criminal, e, na sua falta, aos que deve
rem substituil-o.

§ 2. o Das decisões do juiz da direito sobre as eleições
de vereadores e juizes de paz, em conformidade deste
artigo, haverá recurso para a relação do districto. O re
CUl'SO será julgado, no prazo de 30 dias, por todos os

# seus membros presentes. (51)

PARTE PENAL

Art. 29. Além dos crimes contra o livre gozo e exer
cicio dos direitos politicas do ddadM, mencionados nos
arts. 100, 101 e 102 do Codigo Criminal, ser.ão tambem
considerados crimes os definidos nos paragraphos seguin
tes e punidos com as penas nelles estabelecidas (52) :

§ 1. o Apresentar-se algum individuo com titulo elei
toral de outrem, votando ou pretendendo votar:

administrativo conhecer as reclamações concernentes ás eleições de
vereadores e Juizes de paz.

Pelo Av. n. 523 de 6 de Dezllmbro de 1877 declarou-se ser appU
cavei aos casos de reclamaçõe~ atlinentes á validade ou nullidade da
eleição parcial de qualquer cidadão para o cargo de vereadur, ou juiz
de paz, a disposiçào do art. 20 § 30 do Decr. n. 2675. Vid. á pago 17:l
d'esta obra Div. 2- Parte la, O cito Decr.

Vid. supra á Nvt. 25, o Av. n. 521 de 30 de Setembro de 1879.

(51) Pelo Av. n. 410 de 4 de Agosto de 1879 declarou-se: lo, que,
segundo o reglmen do Decr. n. 2675. é da exclusiva compelencia do
Poder Judicial o julgamento das eleições de juizes oe paz e de verea
dores, nem o Governo póde intervir neste julgameoto, nem póde emba
raçal-o qualquer decisão do Poder legislativo, ainda me,mo aquella
qu~ tiver por etr~ito a annnllação de alguma eleição primaria por
VICIOS de organi ação da me,a pai ochial perante a qua se haja e[
fectuado a eleição de juizes de paz e de vt:read"res. N'esLa materia
(diz o mesmo Av.) é inteiramente independente a alçada dos dous
po.deres -legislaLivo e judic;ario; 20 que, se ha incompetencia no
JUIZO que ti vel' conheciuu de uma eleição de Juizes de paz, ou de
vereadores. não é o governe quem póde declarai-o, mas o Tribunal
da RlIlação, que é a ultima illstancia para as deci,ões desta ordem.

Está decisão tem inteira applicaçãLl llob o dominio da Lei n. 3029
de 9 de Janeiro de 1881.

(52) Cod. Crim. arts 100, 101, e 102: Vid. desta obra Appendice
pags. 208 á 209•

•
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Penas: prisão de um a nove me6\J,j e multa de 100S a
300$000,

Nas mesma:! penas incorrerá o eleitor que concorrer
para esta fraude, fornecendo o seu titulo.

§ 2, o Votar o eleitor POl' mais de uma vez na mesma
eleição, aproveitando-se de alistamento multipIo :

Penas: prÍ'lação do direito do voto acti vo e passivo
por quatro a oito annos e mu'lta de 100$ a 300$000,

§ 3. o Deixar a autoridade competente de incluir no
alistamento dos eJeitol'es cidadãos que, nos termos desta
lei, tenha pro vado estal' nas condições de eleitor, incluir
o que não estiver em taes condições ou excluir o que
nãO se achar comprehendido em alg'uns dos casos do
§ 5' do art. 8" :

Demorar a extracção, expedição e entrega dos titulas
ou documentos, de modo que o eleitor não possa votar
ou instruir o recurso por elle interposto:

Penas: suspensão do emprego por seis a dezoito me
zes e multa de 200$ a 600$000,

§ 4. o Deixar a autoridade competente de preparar e
enviar ao juiz de direito, nos termos do § Ro do art. 6",
os requerimentos dos cidadãos que pretenderem ser alis
tados e as relações qne os devem acompanhar:

Penas: su pensão do emprego por um a tres annos e
multa de 300$ a l:OOOSOOO.

Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occul
tal' ou extraviar titulas de eleitor e documentos, que
lhe forem entregues, relativos ao alistamento.

§ 5. 0 Passar certidãO, attestado ou documentos falsos,
que induza a inclusão no alistamento ou a exclusão:

Penas: as do art. 129 § 80 do Oodigo Oriminal. (53)
Ao que se servir da certidãO, attestado ou documentos

fals::ls para se fazer alistar:
Penas: as do art. 167 do Oodigo Oriminal. (54)

(53) As penas do art. 129 SI 80 do Cad. Crim., são: perda do
emprego com IDhabilidade para outro por ura á seis annos : de prisão
com trabalho por dous mezes á quatro anDaS, e de multa de cinco
fi vinte por cento do darono causado pela falsidade.

Quando da fal idade tiver rezultado outro crime, á que esteja
imposta maior pena, n'ella iucorrerá tambel1l o réo.

(5.!) As penas do art. 167 do Cad. Crim., são: prisão com tra
balho por dous mezes á quatro anuas, e de multa de cinco á vinte
por cento do damno causado, ou que se poderia causar,

t
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§ 6.° Impedir ou'~bstarde qualquer maneira a reunião
da mesa eleitoral ou da junta apUl'adora no lugar desi
gnado:

Penas: prisão por um a tres annos e multa de 5008
a 1:500$000.

§ 7." Apresentar-se alguem munido de armas de
qualquer natureza:

Penal>: prisão por seis mezes a um anno e multa de
" 100$ a 300$000.

Si as armas estiverem occultas:
Penas dobradas.
§ 8.° Violar de qualquer maneira o escrutinio, rasgar

ou inutilizar livros e papeis relativos ao processo da
eleicilo:

Penas: prisão com trabalho por um a tres annos e
multa de 1:000$ a 3:000$, além das penas em que in
correr por Ol1í,ros crimes.

§ \:lo o Occultar, extraviar ou subtrahir alguem o titulo
. do eh:i tal' :

. Penas: prisão por um a seis mezes e multa de 100$ a
300SUOO.

§ 10, Deixar a mesa eleitoral de receber o voto do
eleitor que se apresentar com o respectivo titulo:

Pena:>: privação do voto acti vo e passi vo por dons a
quatro annos e multa de 400$ a 1:200$000.

§ 11. ReuniJ'-se a mesa eleitoral ali a junta apuradora
f6ra do lugar designado para a eleiçao ou apuração:

Pena: prisilo por seis a dezoito mezes e multa de 500$
a 1:500S000.

§ 1~. Alterarem o presidente e os membros da masa
eleitoral ou junta apuradora o dia e a hora da eleiçãO,
ou induzirem, por outro qualquer meio, os eleitores em
erro a este re peito:

Penas: privação do direito do voto activo ou passivo
por quatro a oito annos e multa de 500$ a 1:500$000.

§ 13. Fazer parte ou concorl'el' para a formaçilo de
mesa eleitoral ou junta apuradora illigitimas:
. Pena:;: pl'ivação do voto a~Livo e p~ sivo pOl' quatro a

Olto annos e multa de 3008 a 1:000S000.
§ 14. Deixar de comparecer, ~em causa participada

para a formação da rr.:esa eleitoral, conforme determina
o 10 do art. 15 :



-48 -

Penas: privação do voto activo e passivo por dous a
quatro ltnnOS e multa de 200S a 600S000.

Si por esta falta não se puder formar a mesa:
Penas: privação do voto activo e passivo por quatro

a oito annos e mnlta de 400S a 1:2008000.
§ 15. O presideute da provincia que, por demora na

expediçilo das ordens, der causa a se não concluirem em
tempo as eleições:

Penas: suspensilo do emprego por seis mezes a um
anno.

§ 16. A omissão ou negligencia dos promotores pu
blicas no cumprimento das obrigações que lhes são im
postas por esta lei, será punida com suspenção do em
prego por um a tres annos e multa de 300S a 1:000S000.

§ 17. As disposições dos arts. 56 ti fJ7 do Codigo
Cl'iminal são applicaveis aos multados que não tiverem
meios ou nilo quizerem satisfazer as multas. (55)

Art. 30. No processo e julg-amento dos crimes previs
tos no artigo antecedente, ainda qnando commettidos
por pessoas que não são empregll.dos publi~os, se obser
varão as disposições do art. 25 §§ lo e 50 da lei n. 261
de 3 de Dezembro de 1841 e respectivos regulamen
tos. (56)

(rol Cod. Crim. art. 56: As multas serão recolhidas aos cofres
das Camaras Municipaes, e os condemna'ios que, podendo, as não
pagarem dentro em OiLO dias, serão recolhidos á prisão, de que não
sahiráõ, sem que paguem.

Art. 57: Não tendu os condemnados meios para pagar as multas,
sel'ão condemnados em tanto tempo de prisão com trabalho, quanto
fór necessario para ganharem a importancia d'eUas.

(56) Lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1aU art. 25 :
Aos juizes de direito das comllrcas, além das attribuições que

têm pelo Cod. do Proc. Crim. compete:
1.0 Formar culpa aos empregados publicos não privilegiados nos

crimes de responsabilidade.
~.o Julgar definitivamente os crimes de responsabilidade dos

empregados publicos não privilegiados.
D,zp.nJo o art. 30 da presente Lei n. 30~9-aindaquando commet-

tidos por pessoas que nllo silo empregados publicos-, licRo assim am- r
plla,las as attl'lbuições conferidas pelo art. ~ da Lei de 3 de Dezem-
bro de 18U e pelo art. 20J ~ 1" do Regul. de 31 de Janeiro de 1842
aos juizes de direito, c'ompotlfi lo á estes Juizes a formação ela culpa,
nos cmues de que trata-se. mesmo contra os que não exercerem
emprego publico, e res~.edivo julgamento.

Deixa pOrltlnto de subsislir a decisão do Av. n. 3D de 3 de
Junho de ltl61, pelo qual se declarou que, por abusos praticados
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§ 1.. Nestes processos observar-se-ha o disposto nos
art. 98 e 100 da lei de 3 de Dezembro de 1841, quanto
ao pagamento de custas e sel1os, e nao serao retardados
pela superveniencia de férias. (57)

As primeiras certidões serao passadas gratuitamente.
§ 2.· Aos promotores publicos das respectivas comar

cas serão intimadas todas as decisões proferidas pelas
autoriclades competentes afim de promoverem a respon
sabilidllde dos fl1nccionarios que nella houverem incor
rido ou requererem o que fôr de direito.

Art. 31. Serão multados administrativamente quando
deixarem de cumprir quaesquer das obrigações que lhes
sM impostas:

§ 1.. Pelo ministro do imperio na côrte e palo presi
dente nas provincias :

L Os juizes de direito e as camaras municipaes,
funccionandCl como apumdores de actas de assembléas
eleitoraes: na quantia de 100$ a 300$ os primeiros, e
de 50$ a 200$ cada vereador.

II. Os funccionarios e empregados publicos que dei
xarem de prestar as informações exigidas para o alista
mento dos eleitores: na quantia de 50$ a 200$000.

§ 2. o Pelos juizes de direito:
L As mesas eleitoraes: na quantia de 250$ a 5008,

repartidamente pelos seus membros.
II. Os presidentes das mesas eleitoraes ou seus sub

stitutos, chamados para apuração de actas de assembléas
eleitoraes, que não comparecerem sem motivo justifi
cado: na quantia de 50$ a 200$ cada um.

TIL Os tabelliães incumbidos da transcripçao de acta
de apuração dos votos: na quantia de 50S a 100$000.

§ 3. o Pelas mesas eleitoraes :

durante os trab.llhos da junta revisora de qualificação de votantes,
o Juiz de Paz, na qualidade de Funccionario Publico deve respon
der no respectivo Juizo privilegiado, e os outros membros, por não
terem rigorosamente este caracter, no fóro commum.

(57) Art. 98 da Lei de 3 de Dezembro de 18!! : A expedição dos
autos e traslados não poderá ser retardaja por falta de pagamento das
custas, as quaes poderáõ ser cobradas executivamente.

Art. 100: Os julgamentos nos processos criminaes terão lu&ar
independentemente do sello e preparo, qUtl poderáõ ser pagos depois.

'1
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1. Os membros destas que não comparecerem, ausen
tarem-se ou deixarem de assignar a acta sem motivo
justificado: na quantia de 50S a 100$000.

II. O~ cidadaoe convocados para a formaçll.o das mes
mas mesas que não comparecerem ou que, tendo com
parecido, não assignarem a acta: na quantia de 50$ a
100S000.

III. Os escrivães de paz ou de subdelegacia de poli
cia, chamados para qual'luer serviço em virtude desta
lei 0: na quantia de 50$ a 100S000.

§ 4.° Da imposiçãO das multas administrativas cabe
recurso na Côrte para o governo, e nas pwvincias para
o presidente.

Art. 32. As multas estabelecidas nesta lei farão
parte da renda municipal do termo em que residir a
pessoa multada, e serão cobradas axecutivamente.

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 33. No caso de empate nas apurações ultimas
de votos em qualquer eleiçãO, será preferido o cidadll.o
que fôr mais velho em idade.

Art. 34. As camaras municipaes fornecerão os livros
necessarios para os trabalhos do alistamento dos eleito
res e os de talões, devendo estes conter impressos os
titulas de eleitor, bem como fornecerão os livros, urnas
e mais objectos necessarios para a eleiçãO.

A importancia desses livros e demais objectos será
paga pelo governo, quando as camaras não puderem,
por falta de meios, sati::,fazer a despeza.

No caso de não serem fornecidos pelas camaras mu
nicipaes os mencionados livros, supprir-se-ha a falta
por outros, que serão numerados e rubricados, com
termo de abertura e encerramento, pelos juizes de di
reito ou juizes mllnicipaes e pelos presidentes das mesas
eleit:>raes ou JUDtas apuradoras.

Art. 35. Emquanto não estiver concluido definitiva
mente o primeiro alistamento geral dos eleitores, con
forme se determina nesta lei, não haverá eleições para

f
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" deputados á assembléa geral, salvo o caso previsto no
art. 29 da Con!ltituição, para senadores, membros das
assembléas legislati vas provinciaes, vereadores e juizes
de paz. (58).

O governo poderá espaçar até ao ultimo diA. util do
mez de Dezembro de 1881 a eleição gdral dos deputados
para a proxima legislatura.

Art. 36. Em acto distincto ou não das instrucções,
que serão expedidas para a execução desta le1, o governo
colligirá tonas as disposições das leis vigentes e dos di
versos act'lS do poder executivo, relativos a eleições,
que estejam e~ harmonia com a mesma lei e convenha
conservar.

Este trabalho será sujeito á approvação do poder le
gislativo no começo da primeira sessão da proxima. le
gislatura; e, depois de approvado, considerar-c;~-hão

revogadas as leis e disposições anteriores relativas a
eleições, cessando desde que fôr publtcado esse trabalho
a attribuição concedida ao governo no art. 120 da lei
n. 387 de 19 de Agosto de 1846. (59)

Art. 37. Ficam revogadas as disposições em con
trario.

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim
o tr~nha eutendido e faca executar. Palacio do Rio de
Janeiro em 9 de Janeirô de 1881, 60° da Independencia
e do 1mperio.

Com a rubrica de SUA. Magestade o Imperador.

Ba?'ão Homem de Mello.

Chancellaria-mór do Imperio. -Manoel Pinto de Souza
Dantas.

Transitou em la de Janeiro de 1881.-José Bento da
Cunha Figuei?'edo Junio'/' .

Publicado na Secretaria de Estadó dos Negocias do
Imperio em la de Janeiro de 1881.-0 Director da I"
Directoria, J[anoel Jesuino Fer,'rei?'a.

(53) Art. 29 da Const.: Vid. d'esta obro Appendice pago 203.

(59) Vid. Div. Sego Parlo L d'esta obro pago 8:>3.
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Decreto n. 7981 de 29 de Janeiro de 1881

Manda observar as instrucções para oprimeiro alistamento dos eleitores
a que se tem de proceder em virtude da lei n. 3029 de 9 de Ja
neiro do corrente anno.

Tendo ouvido a secç9.o dos negocial> do imperio do
conselho de Estado, hei por bem que, para o primeiro
alistamento dos eleitores a que se tem de proceder em
virtude da lei n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente anuo,
se observem as instrucções que com este baixam, assi
gnadas pelo Barão Homem de Mello, do meu conselho,
ministro e secretario de estado dos negocias do imperio,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 1881, 60° da irrde
pendencia e do Imperio.

Com a rubrica de S. M. o Imperador.- Barão Homem
de Mello.

f
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lnstruoções para o p~imeiro alistamento de eleitores a que se tem
de prooeder em virtude da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de
1881, e ás quaes se refere o deoreto desta data.

DAS AUTORIDADES ENCARREGADAS DO ALISTAMENTO

DOS ELEITORES

/

Art. l° Os trabalhos do primeiro alistamento dos elei
tores começarão do dia que fôr arcado pelo min'stro do
imperio na côrte e pelos presidentes nas provincias.

Art. 2' O alistamento dos eleitores na:; C( :larcas, onde
houver um s6 juiz de direito, será preparado (lm cada
termo pelo respectivo juiz municipal, e definitivamente
organizado pelo juiz de direito da. comarca.

Art. 3.' Q'lando houver mais de '1m te'"mo sob a ju
risdicçãO de um s6 juiz municipal formauo, a e~te com~

pete o preparo do ali:;tamento oos termos de sua
j urisdicção.

No termo onde não residir o juiz municipal formado,
o re",pectivo supplente limitll.r-se-ha a receber os reque
rimentos e documentos que lhe forem apresentadu:; por
aquelles que não prrferirem fazer a entrega ao dito juiz
municipal, e a enviaI-os a estes dentro de tres dias, pas
sando recibo dos requerimentos e documentos que
receber.

Art. 4.' Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de
direito, a estes compete o prepat·o e a organisaçao do
a.listamento, cada um no respectivo districto criminal.

Nas comarcas especiaes de um s6 termo ao respectivo
juiz de direito compete igllalmente o preparo e a orga
nisacão do alistamento.

Art. 5 . Os juizes mUúicipaes serão substituidos em
suas faltas ou impedimentos pelos respectivos sup
plentes.

Art. 6.' Na:; comarcas que tiverem um s6 juiz de
direito será este sub.stituido :
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1.' Pelo juiz municipal effectivo da séde da comarca.
2.' Pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos

da mesma comarca, preferindo nesta su bstituiçao os dos
termos mais vizinhos aos dos mai::; remotos.

3.' Pelo juiz Je direito da comarca mais vizinha, isto
é, aquella cuja séde fôr mais proxima da do juiz impe
dido.

Art 7.' Nas comarcas de mais de um juiz de direito
se substituirilo:

1.' U os pelos outros, conforme a regra geral de sua
substituicilo.

2.' Pel~s juizes substitutos formados, de conformidade
com a mesma regra.

3.' Pelo juiz de direito da comarca mais vizinha no
caso de falta ou impedimento de todos os juizes de direito
e substitutos formados.

Paragrapho unico. Estas regras de substituiçãO serão
observadas de modo que os juizes de direito nunca
sejam substituidos pelos supplentes dos juizes munici
paefl) ou dos juizes substitutos.

Art. 8.' O serviço do alistamento dos eleitores, que a
lei incumbe ás autoridades judiciarias, prefere a qual-o
quer outro. (I)

(1) Pelo Ministerio da Justiça foi expedido em data de 30 de Janeiro
de 188t. o segu inte aviso:

« Foi presenta a S. M. o Imperador, a cópia do officio que a V. Ex.
didgio o juiz de direito do 20 districto cllminal, consultando se at
tenta á impossibilidade material de accumular sem grave prej uizo do
serviço publico apre idencia do jury. e o alistamento de eleitores,
devia passar esstl trabalho au substituto legal ou adial·o para depois
da essã.· do jury, convocada pai a o dia 3 de Fevereiro ri l,ximo.

E o mesmo Augusto Senhor conformando-se, por SUl immediata re
solução de 29 do corrente, com o parecer da secção de justiça do conse
lho de estado em cousulta du dia anterior. HOl1ve por bem mandar
declarar que pelo art. 80 das instrucções annexas ao decreto n. 7981
de hontem fiCllU estabelecido que o serviço do alistamento de eleitores
que a lei incumbe ás autoridades judiciarias prefere a qual(~lJer outro,
e n'elle nào póde o magistrado ser substituído pelo subsLiCu LI: , segundo
a expressa disposição du art. 70 ~ unico das citada. i Llstrucções,
cnmprindo, portanto. que n'estas ci!'cumslancias o juiz, ,!uando reco- ('
nheça a impossibilidade material da accumulação simultautla das
duas. fun~ções sem gr~ve pI ejuizo do serviço publico, passe a da
presldencla do Jury ao JUIZ substituto a quem competIr, visto que os
outros juizes de direitu dos diotl ictos criminaes, ll"r terem de fazeI' ao
mesmo tempo o serviço do alistamento, não podem assumir a pre-
sidencia do j ury. »
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Art. !:I.' O governo na Oôrte, p, os presidentes nas pro
vincias, em actos especiaes, dec1arara.o quaes os termos
e comarcas mais vizinhos, afim de estabelecer-se a ordem
das substituiç0es, conforme prescrevem o art. 6' ns. 2'
e 3' eart. 7' n. 3.

DOS ELEITORES

Art. 10. São eleitores todos os eidada.os brazileiros,
que se acharem no gozo dos seus direitos politicos, e
provarem as condiç0es exigidas para o exercicio do di
reito de votar.

Art, 11. Sa.o cidadllos brazileiros :
L Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam in

genuos ou libertos, ainda que o pai seja estl'angeiro,
uma vez que cste nllo resida por serviço da sua naçllo.

II. Os filhos de pai brazileiro e os illegi timos de ma.i
brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem es
tabelecer domicilio no Imperio.

III. Os filhos de pai brazileiro, que estivesse em paiz
estrangeiro em serviço do Imperio, embora eUes na.o
venham estabelecer domicilio no Brazil.

IV. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões,
que, sendo já residentes no Brazil na época em que se
proclamou a independencia nas provincias onde habita
vam, adheriram a esta expressa ou tacitame,nte pela
con tinuaça.o da sua residencia.

V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja
a sua religia.o.

Art. 12. Perde o direito de cidadlto brazileiro :
1. O que se naturalisar em paiz estrangeiro.
II. O que, sem licença do Imperador, aceitar em

prego, pensão ou condGCoraçllo de qualquer governo es
trangeiro.

III. O que fôr banido por sentença.
Art. 13. Suspende-se o exercicio dos direitos poli

ticas :
L Por incapacidade physica ou moral, legalmente

verificada.
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II. Pt/r sentença condemnatoria á prisão ou degredo,
emquanto durarem os seus effeitos.

Art. 14. São requisitos legaes para o exercicio do
direito de voto, além do g'ozo dos direitos politicos :

I. Ter o cidadilo 25 annos ou mais de idade, salvo
os casados e ofliciaes militares que forem maiores de 21
annos, os bachareis formadoR e clerigos de ordens sa
cras.

II. Ter renda liquida annual nM inferior a 200$ por
bens de raiz, industria, commercio ou emprego.

Art. 15. Silo excluidos do direi to de votar:
I. Os filhos-família que estiverem na companhia de

seus pais, salvo se servirem oflicios publicas.
II. Os criados de servir, em cuja classe nM entram

os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de com
mercio. os criados da casa imperial que nilo forem de
gals,o branco, e os administradores das fazendas ruraes
e fabricas.

III. Os religiosos e quaesq uer que vivam em com
munidade claustral.
~ IV. As praças de pret do exercito, da armada e dos
corpos policiaes. Na designaçllo de corpos policiaes se
comprebendem todos ai> inclividuos alistados para o ser
viço de policia, qualq uer que seja n sua denominaçilo.

V. Os serventes das repartiçaes e estabelecimentos
publico.';.

no PROCESSO no A.LISTAMENTO nos ELEITORES

AI'L 18. No dia marcado para começarem os traba
lho do primeiro alistamento dos eleitores, os juizes mu
nicipues e os juizes de direito, encarregados de seu pre
paro, expedirilo editaes convidando os cidadMs que
pretendam ser i nscriptos no registro eleitoral, a req ue
rel-o no prazo improroga'Vel de 30 dias.

Art. 17, Os editaes mencionarão os dias, hora e lu
gar para a apresentação dos requerimentos e serilo afli
xados em llJg'ares publicas, e publicados pela imprensa,
onde a houver.

(
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Dos prato co11os das audiencias constará o dia da ex
pediçn.o dos editaes.

Art. 18. Nenhum cidadao será incluido no alista
mento dos eleitores sem que o requeira singulal'mente
por si ou por procuraçao, sendo o requerimento assig
nado pelo proprio individuo, quando souber lêr e escre~

ver, ou pelo procurador; e quando nall souber lêr e es
crever, por um individuo a seu rog·o.

Os juizes de direito e municipaes serao ex-aflicia in
cluidos no alistamento da parochia do seu domicilio,

Art. 19, Cada cidadao no requerimento que apre
sental' declarara a parochia, o districto de paz o quar
teüao de seu domicilio, provando com documentos as
condições indispensaveis para que possa ser inscripto no
respectivo registro eleitoral.

Paragrapho unico, As certidoes e outros documentos
exigidos pal'a o alistamento dos eleitores são ~sentos de
sello e de quaesq uer outros direi tos,

Art. 20. A posse nao contestada dos direitos politi
cas, nl10 havendo prova em contrario, é su:fficiente para
que o cidadao, se tiver os demais requisitos para eleitor,
seja comprehendido no alistamento.

Entende-se provada a dita posse pelo exercicio ante
rior dos direitos politicas e de quaesquer carg'os pu-
blicos, .

Art. 21. A idade será provada por meio de certidao
de baptismo ou por q ualq uer outro documento authen
tico que leg'almente a su bstitua.

Será dispensada esta prova quando o cidadao se achar
comprehendido em algu ma da classes a que se refere o
art. 4° n. 1 e o art. 56 dessas instrllcções.

Art. 22. Os juizes municipaes e os juizes de direito
sao obrigados a passar recibo dos requerimentos e elos
documentos que os acompanham, podendo o recibo ser
iUlpresso para sómeute ser assiguado pelo juiz.

Art. 23. Os despachos para apresen tação de docu
mentos serão proferidos em pI'azo nunca maior de dez
dia::;, contados da data da entl'eg'a do reguerimentll.

Estes despachos serão lançados nos pro prios reg lIeri
mentos e publicados por edital.
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Art. 24. Para apreclentação dos documeutos será
marcado no despacho do requerimento e no edital a que
se refere o artigl) antecedente o prazo de vinte dias.

Art. 25. Findo este ultimo prazo, os juizes munici
paes, dentro de vinte dias, enviarão aos juizes de direito
todos os requerimentos acompanhados de duas relações,
organisadas por municípios, parochias, districtos de paz
e quarteirões, com os nomes dos individuas que reque
reram, collocados por ordem alphabetica nos quartei
rões de seus domicilias,

Art, 26. Dessas duas relações, uma conterá os nomes
dos cidadãos que exhibirem os documentos legaes na
devida fórma, e outra os nomes dos que nlta instruiram
devidamente os seus requerimentos, por não terem jun
tado os documentos legaes, ou por têl-os juntado defei
tuosos, declarando-se quaes as faltas e defeitos.

Em ambas as relações farão os juizes municipaes as
observaçoes que julg'arem convp.nientes para esclareci
mento dos juizes de direito.

Art. 27, Os juizes de direito no mesmo dia em que
receberem os requerimentos preparados pelos juizes mu
nieipaes, ou no immediato, publicarlta editaes convi
dando os cidadãos a que no prazo de dez dias requeiram
para juntar a seus requerimentos, vindos do juizo mu
nicipal, os documentús exigidos naquelle juizo, ou ou
tro que melhor provem o seu direito, quando não o te
nham podido fazer em tempo proprio,

Estes requerimentos não poderão ser admittidos sem
que venha:.n informados pelos juizes municipaes, o que
estes farão no prazo de tres dias, contados da data do
recebimento dos mesmos.

Art. ~~. Dentro do mesmo prazo não s6mente os
juizes municipaes mas quaesquer outras autoridades,
empregados e repal'tições publicas são obrigados a pres
tar aos juizes de direito as informaçoes e esclal'ecimen
tos, e lJ. fornecer os documentos que lhes forem requisi-
tados. (

Art. 29. Passados os dez dias a que se refere o art.
27, e dentro de quarenta e cinco, contados da data do
edital de que trata o mêsmo artigo, os jui.zes de dil'eito,
por despachos fundamentados, proferidos nos proprios

r
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requerimen tOR, j ulgarí10 provado ou nl10 o direito de
cada cidadl10 de ser reconhecido eleitor.

Art. 30. Nenhum ciàadao poderá ser alistado eleitor
em mais de uma parochia, e só poderá sêl-o naquella
em que tiver o seu domicilio.

Art. 31.. A parochia do domicilio é aquell~ em que o
cidadí10 reside habitualmente.

Na palavra domicilio nau se comprehendem os escrip
torios para exercicio da advocacia, da medicina ou de
qualquer outra profissí1o.

Art. 32. Depois do julgamento definitivo de que
trata o art. 29, haverá um prazo de vinte dias, dentro
do qual serau extrahidas cópias do alistamento geral
da comarca, sendo uma para ser remettida na Côrte ao
ministro do imperio, e nas provincias aos presidentes,
e tantas outras quantos forem os tabelliaes da séde da
comêl.rca, encarregados do registro dos eleitores.

Art. 33. Além das cópias do artigo antecedente, se
extrahirí10 cópias dos alistamentos relativos a cada um
dos municipios, que nau forem o da cabeça da comarca,
afim de serem enviadas aos juizeR municipaes, para que
as façam publicas por edital em cada um dos municipios
e registrar por tabellião ou quem suas vezes fizer.

No municipio da séde da comarca o edital do respec
tivo alistamento será publicado pelo juiz de direito.

Art. 34. Além das precedentes serí10 cxtrahidas tan
tas cópias parciaes do alistamento quantas forem as pa
rochias, districtos de paz, secções de parochias e de dis
trictos de paz, onde de conformidade com a lei n. 3,029
de 9 de Janeiro do corrente anno se tiverem de consti
tuir )llesas de assembléas eleitoraes. Estas cópias serl10
opportunamente remettidas aos juizes de paz mais vo
tados, que entregarao aos presidentos das mesas eleito
raes nas secções de parochia e de districto de paz aquel
las que forem relati vas ao· alistamento dos eleitores
destas secções.

O juiz de direito na séde da comarca e os juizes mu
nicipaes effectivos nos outros termos, designarão d'en·
tre os escrivaes e tabelliaes quem deva fa~er este ser
viço, ficando a seu cargo mandaI-o executar por dous,
tres ou por todos estes serventuarios.
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Art. 35. Todas as cópias de que tratam os tres artigos
precedentes, seJ'ito assiguadas pelo juiz de direito e pelo
mesmo rubricadas em cada uma das folhas.

Art. 36. Nás comarca:, onde, segundo o disposto no
art. 40 destas instl'UCçCieS e art. 6° § '2,0 da lei n. 3029 de
9 de Janeiro do corrente anno, os juizes de direito tive
rem a seu cargo o preparo e a definitiva organisaçito do
alistamento, logo que se houver terminado o prazo a qlJe
se refere o art. 23, os juizes de direito marcarM aos in- ,~

teressados o prazo de 10 dias destinado á corroboraçito
de provas e juntada de documentos, segundo dispõe o
art. 27, e dentro de 45 dias, nos quaes se computam
aquelles 10, daJ'ão os l1espachos definitivos, a que se
refere o art. 29. (2)

Art. 37. Proferidos os despachos definitivos relativa
mente ao alistamento dos eleitores de cada um dai! dis
trictos, onde os juizes de direito exercem jurisdicçãO
criminal, sel'ito extrahidas as cópias l'espectivas afim de
serem remettida,s ao juiz de düeito do primeiro desses
districtos, o qual ordenara o registro nos termos do
al't, 33.

O edital do alistamento em cada distl'icto criminal
será publicado -pelo respecti vo juiz de direito. "

Art. 38. Os requerimentos ficarão archivados no res
pecti vo carta ia. depois do despacho defini tiVO, e ás
partes se entregará!) sómente os documentos originaes
que forem reqJJeridos, ficando traslado.

Art. 39. As decisões dos juizes de direito sobre a in
clusM dos eida<1àos no alistamento dos eleitores, ou a
sua e;;:clusão de te, serÚQ riefinitivas.

Dellas, porém, terão recUl'SO paz'a a relação do di~

tricto, sem effeito suspensivo: lo os cidadãus nito inclui
dos e os excl uidos, requerendo cada um de pel' si; 2°
qualq uer eleitor da comarca, no caso de inclusão inde-

(2) Art. 6.0 Si 2.0 da Lei n. 3029: nas comarcas que tiverem mais
de UIU juiz de direito tanto o preparo como a organisação definitiva
do alistamento serão feit.)s pelos Juizes de direito, cada um no res
pectivo districto criminal, competindo ao do lo o registro do alifita
tamento geral dos elei tOl'es de toda a comarca.

Para este!im s~r-Ihe-hão l'emettidos pelos outros juizes o litista
mento que orgamsal'em

(
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vida de outro, referindo-se cada recurso a um só indi
viduo.

Estes recursos serão interpostos no prazo de 30 dilJ.s,
quanto ás inclusões ou nllo inclusões, e em todo o tempo,
quanto as exclusões.

DA PROVADA. RENDA

Art. 40. Na prova da renda exigida para ser eleitor
serilo strictamente observadas as prescI'ipções da lei
n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente anno.

Art. 41. Se a renda provier de bens de raiz, exami
nar-se-ha si estilo elies ou não sujeitos ao imposto pre
dial ou dl:'cima urbana.

Art. 42. No CltSO do immovel ser urbano, eestar su
jeito a este imposto, a renda será provada por ll.lgum
dos seguintes modos:

1.0 Certidão da competente repartição fiscal de estar
o immovel averbado com valor locativo annual não in
ferior a 200S000.

2.° Recibo de pagamento daquelle imposto sobre a
base do mesmo valor locativo não inferior a 200S000.

Art, 43. Quando o immovel não Re achar na demar
caç11.o do imposto predial ou decima urbana, ou não esti
ver sujeito a este imposto, si consistir em terrenos de
lavoura ou de criaçllo ou em quaesquer outros estabe
lecimentos agricolas ou ruraes, se examinará si é ou
não occupado pelo proprio dono.

§ 1.0 Quando fôr occupado pelo proprio dono, o ren
dimento será computado na razão de 6 % sol,re o valor
do immovel, verificado por titulo legitimo de proprie
dade ou posse, Oll por sentença judicial que as reconheça.

§ 2. 0 Quando o immovel n11.o fôr occupado pelo pro
prio dono, seu rendimento será tambem calculado na
razão de 6 % sobre o valai', sendo este verificado pelo
modo estabelecido neste artigo ou á vista do preço do
aluguel ou arrendamento.

§ 3.· O pl'eço do aluguel ou arrendamento será pro
,vado pela exhibiçi10 do respecti vo contracto, lançado e~
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livro de notas, pelo menos quatro mezes antes do dia
mal'cado para começo do primeiro alistamento.

§ 4.° Para que os contractos constituam prova da renda
do immovel é necessario que expressamente declarem o
preço do aluguel ou arrendamento.

Art. 44. A renda proveniente de industria ou profis
silo será provada pelos seguintes modos:

I. Certidão de estar o cidadão matriculado como ne
gociante, pelo menos desde quatro mezes antes do dia
marcado para começo do primeiro alistamento.

II. Certidão de estar o cidadão desde o mesmo tem po
inscripto no registro do commercio em alguma das se
guinte>; classes:

1.' Corretor j

2.' Agente de leilões j

3.' Administrador de trapiches ;
4.' Capitão de navio j

5.' Piloto de carta j

6.' Guarda-livros ou l' caixeiro de casa commercial j

7.' Administrador de fabrica industrial.
Art. 45. Para que os guarda-livros ou l°' caixeiros

de casa commercial e administradores de fabrica indus
trial sejam alistados, é necessario provarem que a casa
commercial ou fabrica industrial tem o fundo capital
realisado ou effecti vo não inferior a 6:ROOSOOO.

Art. 46. O fundo capital será provado pelos seguin
tes modos:

1 .' Se o estabelecimento pertencer a companhia ou
sociedade mercantil- com certidão do registro do com
mercio, que prove se achar inscripto o contracto da so
ciedade ou estatutos da companhia, pelo menos quatro
mezes antes do dia do coml:1ço do primeiro alistamento.

2.' Se o estabelecimento não pertencer a companhia
ou sociedade mercantil- com certidão que demonstre
o quantum do fundo capital, passada por oflicial pu blico,
á vista do ultimo balanço da casa commercial 0\1 fabl'ica,
extrabido do respectivo livro, o qual devel'á ser exhibido
ao oflicial publico que ti ver de passar a certidão.

Art. 47. Constitue tambem prova legal da renda
fll'oveniente de industria ou profissão:

I. Certidão extrahida ne qualquer repartição fiscal,
geral ou provincial, de haver o cidadão pago, pelo

r
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menos quatro mezes antes do dia do começo do primeiro
alistamento, imposto de industria ou profissilo, ou outro
fundado no valor locativo do immovel urbano ou rural,
sendo qualquer destes impostos nilo inferior: a 218000
annuaes, no municipio da Côrte: a 12$000 Das outras
cidades; e a 6$000 no!:! demais lugares do imperio.

II, Oertidão da repartição fiscal competente, de pos
suir o cidadão fabrica ou outro estabelecimento indus-

.. trial ou rural, cujo fundo capital seja, pelo menos, de
3:400S000, .

A prova da existencia de fundo capital será a mesma
estabelecida no artig'o antecedente.

III. Certidão da respectiva repartiçilo fiscal, de pos
suir o cidadão estabelecimento commercial, de fundo
capital não inferior a 3:40U$000, e de ter pago, pelo
menos quatro mezes antes, o imposto de industria e
profissão.

E' applicavel a este caso o que já está dete'rminado
para provar-se em casos semelhantes· o fundo capital.

Art. 48. E' prova legal da renda proveniente de em
prego publico :

I. Certidão do thesouro nacional e das thesourarias
de fazenda geraes e provinciaes. pela qual se mostre
que o cidadão percebe annualmente vencimento nilo in
ferior a 200$000, por emprego que dê direito á aposen
tação.

II. Certidilo das camltras municipaes, quanto aos que
neUas exercem empreg'os, provando que o empregado
aufere vencimento annualn:1o inferior a 200$000, e que
tem direito á aposentação.

III. Certidi10 das mesmas repartições, quanto aos em
pregados geraes, provinciaes e municipaes, e ofliciaes
do exercito, da armada, dos corpos policiaes e honorarios,
que percebam dos cofres geraes, provinciaes ou munici
paes, por aposentação jubilação, reforma ou pensilo,
vencimentos annuaes n9,o inferiores a 200S000.

IV. Certidão de lotação dos oflieias de justiça, pela
qual se prove que o respectivo serventuario tem rendi
mento annual não inferior a 200$000,

Art. 49. O direito á aposentaçãO se plovará á vista
das leis geraes ou provinciaes que tenham determinado
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as respectivas condições, org'anisado os serviços ou
creado os empregos.

Art. 50. Serllo alistados eleitores, embora sem direito
expresso á aposentação, os empregados das secretarias
do stlnado, da camara dos deputados e das assembléas
legislativas provinciaes, contanto que exhibam titulo de
nomeação effectiva e certidão de que tem vencimentos
não inferiores a 200$000 por anno.

Art. 51. Tambem é renda legalmente reconhecida,
como condição do direito de voto, ll. proveniente: l°,
de titulos da divida publica, geral ou p\'ovincial ; 2', de
acções de bancos e companhias, legalmeute autorisados;
3°, de deposito nas caixas economicas do governo.

Art. 52. Prova-se a reuda proveniente de titulos da
divida publica g'el'al on provincial-com certidão au
thentica de possuir o cidadão, de'de quatro mezes antes
do dia do começo do primeiro alistamento, em seu nome
ou no da mulher, se fôr casado, titulas desta especie,
cujos juros produzam annualmente renda não inferior
a ~OOSOOO.

Art. 53. E' prova da renda proveniente de acções de
bancos ou companhias - certidão authentica de pos
suil·a::; o cidadãO, pelo menos desde quatro mezes antes
do dia do começo do primeiro alistamento, em seu nome
ou no da mulher, se fôr casado, em numero e valor tal
q ue no ultimo di videndo tenhão produzido juros corres
pondentes a uma renda ann ual não inferior a 2008000.

Art. 54. Sómente se considerarão titulas de renda,
para conferir o direito de votar, as acções de bancos e
companhias que, sendo nacionaes, est.ejam legalmente
constituidos, e estrangeiros, competentemente autl,ri
sados a funccionar no Imperio.

Art. 55. A renda proveniente dos depositas em caixas
economicas do governo se provará por meio dos respec- '
tivos conhecimentos, ou de certidões authenticas que
mostrem que o deposito se effectuou em nome do cidadão
ou no da mulher, se fôr casado, pelo menos desde quatro
mezes antes do dia do começo do pri meiro alistamento,
e que produza annualmente rendimento não inferior
a 200$000.

Art. 56. São considerados como tendo a renda legal,
afim de serem alistados, independentemente de prova,
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os cidadãos comprehendidos em qualquer das seguintes
classes:

1. Ministros e conselheiros de estado; bispos; presi
dentes de provincia e respectivos secretarias.

II. Senadores, deputados á nssembléa geral e mem
bros das assembléas legislativas provinciaes.

III. Magistrados perpetuas ou temporarios; secre
tario do supremo tribunal de justiça e secretarias das

lO relações; promotores publicas; curadares geraes de 01'

ph1Los ; chefes de policia e seus secretarias; delegados e
subdelegados de policia.

IV. Clerigos de ordens sacras.
V. Directores do thesouro nacional e inspectores das

thesourarias de fe.zenda geraes e provinciaes ; procura
dores fiscaes e os dos feitos da fazenda; inspectores das
alfandegas e chefes de outras repartições de arrecadaçao.

VI. Directores das secretarias de estado; in)ipector
das terras publicas e colonisação ; director geral e admi
nistradores dos correios; director geral e vice-director
dos telegraphos; inspectores ou directores das obras
publicas geraes ou provinciaes ; directores das estradas
de ferro pertencentes ao Estado, e chefes de quaesquer
outras repartições ou estabelecimentos publicas.

VII. Empregados do corpo diplomatico ou consula!',
qUI:: esti verem no 1mperio.

VID. Officiaes do exercito, da armada e dos corpo!3
policiaes. .

IX. Directores, lentes e professores das faculdades,
academia e escolas de instrucção superior; inspectores
geraes ou directores da instrucção publica na Côrte e
nas provincias ; directores ou reitores de instituto::;, col
legios ou outros estabelecimentos publicas de instrucção,

- e respectivos professores; professores publicas de ins
trucção primaria por titulo de nomeaç1Lo etrectiva ou
vitalicia.

X. Os habilitados com diplomas scientificos ou litte
rarios de q ualquer faculdade, academia, escola ou
instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhe~

cidos.

XI. Os que. desde mais de quatro mezes antes do
primeiro alistamento, dirigirem casas de educaçFi.o ou

ij

r:



- 66-

ensino, frequentadas por 20 ou mais alumnos,ou leccio
narem nas mesmas casas.

XII. Os juizes de paz e vereadores effectivos do qua
triennio de L877-1881 e do seguinte; e os cidad!ios
qualificados jurados na revlsllo feita no anno de 1879.

Art. 57. Os cidad!ios a que se refere o artigo antece
dente, desde qUA o requererem, serão alistados uma vez
que estejalll comprehendido~ em. algumas das classes
nelle enumeradas, salvas as disposições dos arts. 58,59,
60 e 61.

Art. 58. Os delegados e subdelegados a que se refere
o n. III do art. 56 são unicamente os effectiv03 que te
nham solicitado seus titulas, prestado juramento e exer
cido os cargos.

Art. 59. Servirá de prova aos cidadãos comprehen
didos no n. XI do art. 56 certidão passada pelo inspector
ou director da instrucção publica, ou por quem suas
v~zes fizer, na Côrte e nas provincias.

Art. 60. Os juizes de paz e vereadores a que se refere
o n. XII do al't. 56 serão alistados á vista de certidão de
que foram eleitos, prestáram juramento, entráram em
exercicio, e a respectiva eleiçao nao foi posteriormente
annullada.

Art. 61. A prova de estar comprehendido na lista dos
jurados pela revi. ao de 1879 será dada mediante certi
dao do escrivao do jury.

Art. 62. O cidadao que nlIo puder provar a renda por
algum dos meios detArminados nos artigos antecedentes,
será admittido a fazêl-o em processo singular e summa
rio requerido ao juiz de direito da comarca, e, quando
esta tiver mais de um, a qualq uer delles.

Mediante este processo singular e summario, será de
clarado que tem a renda legal o cidadão que provar que
desde quatro lDezes, pelo menos antes do dia do começo
do primeiro alistamento, reside, com economia pl'opria,
em predio cujo valor locativo annual, por eUe pago,
seja:

I. De 400$ na cidade do Rio de JaneÍl·o.
II. De 300$ nas cidades de Belém do Pará, S. Luiz do

Maranhão, Recife, Bahia, Nictherohy, S. Paulo e Por
to-Alegre.

m. De 200$ nas demais cidades.

r
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IV. De 100S na!'! villas e outras povoagões.
Art. 63. Será igualmente declarado que tem a renda

legal o cidadão que provar que, desde quatro mezes pelo
menos antes do dia do comego do prim~iro alistamento
na respectiva provincia, tomou por arrendamento ter
renos de lavoura ou de creagão, ou quaesquer outros
estabelecimentos agricolas ou ruraes, ,cujo valor locativo
annual, por eUe pago, seja de 2008 pelo menos.

Art. 64. Na petigilo inicial o requerente declarará o
lugar de sua morada, especificando o municipio, paro
chia, distdcto, quarteirão, rua, numero do predio, se
fôr urbano, tempo de residencia no predio, e, se o oc
cupa por contracto de aluguel ou arrendamento, o nome
do proprietario.

Art. 65. A petigão virá acompanhada dos documentos
legaes comprobatorios do valor locativo do predio, os
quaessilo os seguintes:

L Sendo o predio sujeito a im,posto predial ati decima
urbana, certidilo de repartigilo fiscal, de que conste sua
averbação com o referido valor locativo.

Il. Nl10 sendo o predio sujeito ao dito imposto, con
tracto de arrendamento OJ} aluguel celebrado por escrip
tura publica, com a data de quatro mezes antes do dia
do primeiro alistamento, ou por escripto particular,
langado com igual antecedencia em livro de notas, ha
vendo expressa declaraçl10 do preço do arrendamento ou
alug·uel.

ID. A falta dos documentos, a que se referem os nu
meras antecedentes, será supprida por titulo de dominio
ou posse, ou por sentenga judicial que os reconheça,
provando que o ultimo dono do predio o adquiriu por
preço, sobre o qual, computando-se seu rendimento na
razão de 6°/., se verifique que produz annualmente a
importancia declarada nos arts. 62 e 63.

IV. Quanto aos terrenos de lavoura ou criacl10 e
outros estabelecimentos agricolas ou ruraes, a prúva
será o contraqto de arrendamento por escriptura publica,
celebrado pelo menos quatro mezes antes, havendo ex
pressa declaragl10 do preço.

Art. 66. E' substancial neste processo que ás provas
acima exigidas se addicione o recibo do proprietario do
~redio, terreno ou estabelecimento, com data n110 ante-
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rior a um mez, provando estar pago até entM do preço
do arrendamento ou aluguel.

Art. 67. O juiz de direito, recebendo a petiçllo exami
nará se vem acompanhada dos documentos legaes, para
neste caso dar-lhe andamento, e no outro mandar juntar
os documentos.

Art. 68. Instruida a petição, será distribuida e au
toada, e o juiz dará immediatamente vista ao promotor
publico da comarca, que interporá o seu parecer no
prazo de cinco dias, requerendo o que julgar conve
niente a bem da justiça e esclarecimento da verdade.

Art. 69. Subindo oa autos á conclusão, o juiz defi
rirá ou não o requerimento do promotor, ordenando as
dillgencias àe caracter summario, e julgará afinal em
sen Lença fundamentada, no prazo de quinze dias, con
tado do em que houver sido apresentada em juizo a
petição.

Nenhum processo comprehenderá mais de um cidadão
e nelle não terá lugar pagamento de sello .::lem de custas,
excepto dos escrivàes que serao cobradas pela metade.

Art. 70. No caso de falta ou impedimento no julga
mento destes processos será o juiz de direito substituido :

1. as comarcas de um s6 juiz de direito: l°, pelo
juiz municipal effectivo da séde da comarca; 2°, peloa
juizes municipaes etrectivos dos outros termos da mesma
comarca, que forem mais vizinhos.

II. Nas comarcas de mais de um juiz de direito: l°,
pelos outros juizes de direito conforme a regra geral de
sua substituição j 2°, pelos juizes substitutos fúrmados,
de conformidade com a mesma regra.

Par&grap10 unico. Se todos elles faltarem ou se
acharem impedidos, o processo será feito perante o juiz
de direito da comarca mais vizinha.

Art. 71. Da sentença de que trata o art. 69 haverá
recurso voluntario, com etreito devolutivo, interposto
para a relaçao do districto, dentro de dez dias de sua
publicação:

1. Pelo proprio interessado ou seu procurador, quando
não fôr admittlda a prova da renda.

II. Por qualquer eleitor da parochia ou districto de
paz, no caso de admissão.

r
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DOS RECURSOS

Art. 72. Os recursos de que ·ratam os arts. 39 e 71
serll.O interpostos por meio de requerimento ao juiz de
direito que os mandará tomar' por termo.

ln terpondo estes recursos, os recorren tes allegar\1o as
razões e j'mtarão os document03 que el tenderem ser a
bem de seu direito.

No prazo de 10 dias, contados do recebim,mtu dos
recursos, os juizes de direito l'eformarão ou conlirmarão
as suas decisões, e, no ultiml} caso, o recorrente fará
seguir' o processo para a relaçã'i, sem acr"scentar razões
nem juntar novos documentos.

AI,t. 73. A certidão da sentenca de admiss\1b deter
minará a inclusão no alistament'Q do iudividuo que
a tivdrJ obtido, se o alistamento não estiver encer
rado.

Art. 74. Os recursos ser\10 julgados pela reliiçao no
prazode trinta dias, cGntados da data do seu recebimento,
por todo o tl'ibunal, não podendo em raso algum o dito
prazo ser interrompido por motivo dto férias. Sd ullo
forem providos dentro do referido p,'azo ter-se-ha por
firme e irrevogavel a decisao do juiz de direito.

Art. 7[,. o julgamento destes recursos nllo será
admittida suspeição dos juizes, salvo nas bypotheses
expressas no al't. 61 do codigo du proces~o criminal,
com applicação ao caso, a saber': l°, inimizade capital j

2°, amizade intima; 3°, parentesco consanglliueo ou
afim até o 2" gráo.

Art. 76. Serão tambem obsprvadas as disoosicOf:!!1 do
decreto legislativo n. 2675 de 20 de Outubro de'1875 e
das respectivas instrucçües de 12 de Janeiro de 1876,
sobre os recUl'SOS, na parte nll.O alterada pela lei n. 3U29
de 9 de Janeiro do corrente anno. (3)

(3) Vide á pago 150 Dlv, Sego Par. I Art. 10 S)18 do Deci', n. 2675.
e á pag. 292 05 Arts. 80 á 85 do Regul. n, 6097 de 12 de Janeiro
de 1876.
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DO REGiSTRO DO ALISTA1t!ENTO DOS ELEITORES

Art. 77. O alistamento dos eleitores stlrá registrado
em livros proprios a ':largo dos tabelliiles, e, na sua falta,
de escriviles de paz, para tal fim designado!>. r

Art. 78. Haverá um reg'istro geral por comarca, e
outros especiaes pai' municipios, não comprehendenclo o
da séde da comarca.

Art. 79. O registro geral da comarca ficará a cargo
do tabeIliilo ou tabelliaes da cidade ou viIla, cabeça da
comarca.

Art. 80. Quando na cidade ou villa, séde da comarca,
houvel' mais de um tabelliilo, e o juiz de direito, á vista
do numero das parochias, julgal' conveniente a divisilo
do trabalho do registro, o encarregará a dous ou mais
tabellia.es, distribuindo os alistamen tos das parochias
ou districtos de paz e designando os que ficarem a cargo
de cada um deIles.

Art. 81. O registro dos alistamentos dos municipios
que nilo forem séde de comaI'ca, será ordenado pelos
juizes municipaes, e ficará a cargo dG respectivo t.abel
liãO : podeudo ser distribuido pelo modo estabelecido no
art,igo antecedente, quando hou ver mais de um tabeIliao,
e o juiz municipal julgai' conveniente a divisão do
trabalho.

Art. 82. Nos municipios onde não houver tabellião,
o registro ficará a cal'go do escri vão ou escl'Í viles de paz,
designado, pelo juiz manici pai.

Art. 83. Os registras, tanto o geral como os parciaes,
ficarão concluidos dentro de q uaren ta dias, contados da
data do recebimento das cópias dos alistamentos pelos
tabelliães ou escrivães de paz, sendo este trabalho feito
de pl'efer8ncia a qualquer OUtl'O.

AI't. 84. Os tabelliães e escl'Ívães de paz, encarre
gados do registl'o, são obl'igados a accusar immediata
ruente o recebimento das cópias do alistamento decla
rando a data em que as receberem, bem como a
devolvei-as aos juizes de dil'eito e muuicipaes, de quem
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as houverem recebido, com a declaração do dia em q 11e
ficou terminado o registro.

As cópias dos alistamentos serilo recolhi.das aos
archivos dos respectivos juizes, ficando a cargo e sob a
responsabilidade de um dos seus escri viles.

Art. 85. O registro será feito em li vros fornecidos
pela respectiva camara municipal, abertos e encerrados
pelo juiz d·:! direito na séde da comarca, e pelos juizes
municipaes nos outros municipios ; sendo pelos mesmos
juizes numeradas e rubl'icadas as sua::; folha~; e escri
pturados eg'undo o modelo junto sob n. l.

Art, 86. Aa camaras mllnici~a s fornec~ril') os livros
á requisiçilo dos juizes de dir'ei1;0 no mUOlcipio da séde
da comarca, e nos outros á requi:3íção dos juizl3s muni
cipaes.

Art, 87, Quando as camaras mnnici"aes n~L() pude
rem fornecer 0:3 li vrOH por falta ti 3 meio:;, tierão elles for M

necidos pelo g-OVl; 'no, providerl ·jando o mini~tro do
imperio na Côrte, e os pl'esidllllttls nas provincias, de
modo que a falta dos litO, livros nilo embarace os tra
balhos do alistamento e registru dos eleitoras.

DA. EXPEDIÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE ELEITOR

Art. 88, Ao cidadilo reconhecido eleitor é garantido
o direito de votar, por meio de um titulo extrahido do
alistamen to gel'al da comal'ca e assignada pelo j lliz de
direito, que tivel' organil:atlu ° mesmo alistamenLO.

A,rt, 89, Os titulos ele eleitor serão impres,,:os, con
forme ° modelo junto sob u. 2, em livros de talãO, e
conterilo, além da indicação da provincia, comarca, mu
nicipio, parochia, districto de paz e quarteirão, ° nome,
idade. filiaçti,O, estado, profissilo, domicilio e renda do
eleitor, salvas as excepções do art. 56, a cil'cumstancia
de saber ou nilo ler e f!screver e ° numero e data do
alistamento.

Art. 90. Os juizes de direito, além de assignarem os
titnlos, rubricarão os talões cl'onde forem cortados, em
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cada um dos quaes se escreverá o numero do titulo, o
nome do cidadíto, a parochia e o districto de paz li. que
pertencer.

Esse trabalho será feito conjunctamente com o da ex
tracção das cópias de que tratam os arts. 32, 33 e 34, ou
em acto seguido, de modo que no prazo de trinta llias
da tel'minaçíto do alistamento sejão os mencionados ti
tulas remettidos aos juizes municipaes afim de distri
buil-os aos eleitores.

Art. 91. Quarenta e oito horas depois de receber os
titulas, o juiz municipal, por meio de edital affixado em
lugar publico e reproduzido na imprensa, onde a houver,
marcará o prazo de quarenta dias, dentro do qual os
eleitores comprehendidos nos alistamentos do municipio
ou municifios de ::;ua jurisdicçíto, pessoalmente iríto re
cebeI-os no lugar para este fim desig'nado das dez horas
da manhã até as quatro da tarde.

Art. 92. Quando houver mais de um termo sob a
jUl'isdicÇllO de um só juiz municipal, este fará a eIitrega
dos titnlos no termo de sua residencia, e os seus sup
plentes nos outros termos.

Art. 93. Nas comarcas especiaes a entrega dos titulas
compete aos juizes de direito que tivel'em organizado o
alistamento, os quaes expedirão os editaes a que ae
refere o art. 91, logo que estejam concluidos os trabalhos
de que trata o art. 90.

Art. 94. O lugar designado para a en trega dos titulas
será de prefencia a sala do edificio pu blico destinada
para as Iludi, ncias dos juizes encarregados da entrega,
e sómen te na falta daq uella a casa de sua resi
dencia.

A!'t,. 95. Não é permittido ao elei tal' fazer-se repre
sentar por procurado!" no rAcebimento do titulo, que
será entregue á propria pessoa, a qual passará recibo
em livro especial, para e te fim deeti nado, com sua
assignatura, quando souber e puder escrever, e na hy
pothese contraria por outrem que ella indicar.

AI,t. 96. Esgotado o prazo de qual'enta dias, desti
nado á entrega dos titulas, os que nilo tiverem sido
procurados Sel'ílo remettidos pelo juiz competente aos
tabelliítes, ou escrivíles de paz encarregados do registro
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dos eleitores a quem pertençam, acompanhados dos
livros de recibos.

Art. 97. Estes titulas e livros ficarão scb a guarda
e responsabilidade dos ditos "mbellis.es ou escrivlles, ~.ue

os irs.o distribuindo á medida que forem solicitados,
sendo as aS!iignaturas dos titulas e recibos escrip"tas
perante o 1abellillo ou escrivão.

Art. 98. Quando os juizes eacarregados da entrega
dos titulos a recusarem ou demorarem por qualquer
moti vo, o eleital' poderá recorrer:

1. o Se o juiz recusante fôr o municipal, para o juiz
de direito:

2. o Sendo o recusante o juiz de direito para o mi·
nistro do imperio na Côrte, e para os presidentes nas
provincias.

Art. 99. O ministro do imperio, pre~idente de pro
vincia, ou juiz de direito, logo que lhe fôr apresenta.do
algum requerimento de recurso, ordenará, que, deIle e
dos documentos se tire cópia, que ficará em seu poder;
e dentro de vinte e quatro horas, contadas ria apresen
taçflo, mandará, por despacho lançado no proprio
requerimento, que responda o juiz recorrido, o qual
deverá fazel-o dentro de igual prazo, contado da hora
do recebimonto do recurso para informar, certificada
pelo agente do correio ou pelo official de j ustíça encar
regado da entrega.

Art. 100. Com a resposta do juiz recorl'Ído ou sem
ella, será o recurso decidido no prazo de cinco dias, con
tados do recebimento da resposta ou da data em que
deveria ter sido dada.

Art. 101. Quando a recusa ou a demora da entrega do
titulo fôr commettida pelos tabelilles, ou escrivites de
paz, haverá recurso, pelo modo estabelecido, para o juiz
de direi to, si o tabellillo fôr da séde da comal'ca, e para o
juiz municipal nos outros termos.

Nas comarcas de mais de um juiz de direito, podera
o recursú ser interposto para o juiz que houver organi
sado ú alistamento, ou para o que tiver mandado regis
traI-o, á escolha do eleitor.

Art. 102. Quando o eleitor perder o se u titulo, poderá
requerer a expediçao de novo ao juiz de direito que tiver
organizado o alistamento.
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Art. 103. Para ser expedido novo titulo é preciso que
o eleitor prove: l°, que ,~ (j proprio a quem. foi expedido
o titulo perdido; 2°, qne está alistado como eleitor.

Art. J04. A 'perda do titulo e a identidade de pessoa
serilo provadas por meie- de justificaçilo, precedendo au~

dienci a do promotor publico, produzida perante o juiz
de direito, o q \lal deferirá ou nilo o pedido de novo ti
tulo, no prazo ele qual'enta e oito horas da data da con
clusão da justificaçilo.

Al·t. 105. Do despacho negativo da expedição de novo
titulo haverá recurso para o ministro do imperio na
Côrte, e para o~, presidentes nas provincill'"

Art. 106. E~ne recurllo terá o mesmo proce!;:so do es
tabelecido para os casos de recusa ou demora na entrega
do titulo pelos juizes municipaes e j1lÍzes de direito.

Art. 107. TéLmbem S'3 expedirá novo titulo quando o
eleitor o requerer, apresentando o primeiro e provando
ter ha vida erro neste.

Art. 108. No caso de expedição de novo titulo, tan to
por perda COltlO por erro do primeiro, no que de novo
fôr expedido fal'-.,~-ha a declat'açilo de ser segunda via
e do motivo pelo qua1 foi passado.

DAS PENAS POR OMISSÕES ou INFRACCÜES NO PROCESSO

DE ALISTAMENTO (4)

Art. 109. Além dos crimes contra o livre gozo e exer
cicio do direitos politicas do cidadão, mencionados nos
31'tS. 100. 101 e 102 do codigo criminal, sel'ão tambem
considerados crimes os defluidos nos paragraphos se
guintes e punidos com as penas naIles eqtabelecidas :

1.0 Deixar a autoridade competente de incluir no alis- r
tamento dos eleitores cidadilo que nos termos da l~i

n. 3029 de 9 do currente anno, tenha provado estar nas

(4) Viele Lei n. 3029, ares. 29 llsque 3'~.

(
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condiçaes de eleitor, incluir o que nlto estiver em taes
condiçoes, ou excluir o que nM se achar comprehendido
em algum dos casos do § 5° do art. 8° da mesma lei;

Demorar a extracçllo, expedição e entrega dos titulas
ou documentos, de modo que o eleitor nllo possa votaI'
ou instruir o recurso por eUe interposto.

Penas: suspensão do emprego por seis a dezoito me·
zes e multa de 200$ a 600$000.

2.0 Deixar a autoridade competente de preparar e
enviaI' ao juiz de direito, nos termos do § 8° do arf;o 6°
da citada lei, os requerimentos dos cidadãos que 'pre
tenderem ser alistados e as relaçoes que os devem acom
panhar:

Peuas : suspensão do emprego por um a tres annos e
multa de 300S a 1:00U8000.

Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occul
tal' ou extraviar titulas de eleitor e dccumentos que lhe
forem entregues; relativos ao alistamento.

3.° Passar certidilo, attestado ou documen to falsos,
que induza a inclusão no alistamento ou a exclusilo :

Penas: as do art. 129 § 8° do codigo criminal.
Ao que se servir da certidão, attestado ou documentos

falsos para se fazer alistar:
Penas: as do art. 167 do codigo criminal.
Art. llO. No processo e julgamento dos crimes pre

vistos no artigo antecedente, ainda quando commettidos
por pessoas que nllo sejam empregados publicas, se
observarllo as dispo~içoes do art. 25 §§ lo e 5° da lei
n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 e respectivos regula
mentos.

Art. 111. Aos promotores publicas das respectivas
comarcas ser110 intimadas todas as decisoes proferidas
pelas antoridades competentes, afim de promoverem res
ponsabilidade dos funccionarios que neUa houverem in
corrido, ou requel'erem o que fôr de direito.

Art. 112. A omissão ou negligencia dos ditos promo
tores no cumprimento das obrigaço6s que lhes são im
postas na lei n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente anno
será punida com a suspensão do empl'ego por um a tres
annos e multa de 300$ a 1:000S000.
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Art. 113. Nos processos mencionados no art. 110 ob
servar-se-ha o disposto nos arts. 98 e 100 da lei n. 261
de 3 de Ddzer.o bro de 1841, quanto ao pagament-o de
custai e se11os, ti nilo serilo retardados pda supervenien
cia de fél'.ias.

As pl'imeiras certidõeH serilo passadas gratuitamente,
Art. 114. QUli.ndo a pena fôr a de multa, e o condem

nado, sendo intimado da sentença condemnatoria que
houver passado 13m julgado, nao a pagar, será recolhido
á prisão até satisfazeI-a, na fórma do art. 56 do ccdigo
criminal.

Art. 115. Nã·) tendo .) condemnado meios de pagar a
mnlta, será esta commutada em tanto telllpo de prisa.o
com trabalho quanto fôr necessario para ganhar sua Ím
portancia,na fónna do art. 57 do citado codigo criminal,
procedendo-se á conversão pelo modo estabelecido nas
leis e regulamentos respectivos.

Art. 116. Pelo milJistro do imperio na CÔ1'te e pelos
presidentes nas provincias será imposta administrativa
mente a multa de 50S a 200S aos f;}nccionarios e em
pregados public()~ que deixarem de prestar as informa
çOes exigidas para u alistameuto dos eleitores, cabendo
recurso para o govel'Oo na Côrte quando fÔl' impo::;ta
pelos president.es.

Art. 117. As multas mencionadas nestas instrucções
farll.o parte da renda municipal do termo em que residir
a pe:;soa multada, e serilo cc.bradas executivamente.

Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 18tH.
-Barão Homem de .tIello.

r

r



lv.I:ODELO N.1.
PROVINCIA DE__•...._ .......•......•..•..•......_ _ _......•......_

A listamento dos Eleito/'es da Comal'ca de _.•.............•. -~ _ ................................••.........................•.........................•__ .
Município1 de _ .

~
~
III

'"Z

NOMES l>l

~
A...

FILIA.ÇÃO ESTADO

o
'~
lIJ

1>:o
PI
p.,

DISTRICTO INSTRUCÇÃO ...
A
Z

:ià

o
oE-<
As:l
... :lI
8'"... E-<
Ag;
~

OBSERVAÇÕES

1
2
8
4

Etc.

21
22
28

Etc.

50
51
E~c.

Etc.

FREGUEZIA DE

lo DISTRICTO

:lo Qual'teirllo

AntoDio da Costa.! 40

20 Quarteirão

80 Qual'teirão

20 DISTRIOTO

-1-1 \ _

Filho de José da Costa. I Oasado I Artista IR. da Praia n. 3.ISabe lêr e escrever.11:000nl 1881

N. B.- E assim por diante quanto ás freguezias. Este modelo é para o registro do Municipio. O modelo para o regi5lru geral das
.comarcas .Berá o mesmo, com o accre~cimo <lo outro municipio, que por ven~ura a comarca tiver.
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MODELO~. 2

-t IMPERIO DO BRAZIL
N.._ _.._- _ .

Numero de ordemQuallfiicativos.

Nome do eleitor.

.................QUARTElIRÃO

PROVINCIA. DE ..

COMARCA DE _ _ _ ..

i\fUNICIPIO DE _._ _.

P AROCHIA DE__ _ .

................... DISTRICTO

Titulo do oloitor <fi

(Decr. n
1881.





PARTE II

F~RMITLARIO D~ PR~CE~~~ ELEIT~RAL

ü
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PARTE II

Formulario do processo eleiloral

(ELEICÃO DIRECTA)

-.-
TI TULO PRIMEIRO

CAPITULO I

DO ALISTAMENTO ELEITORAL

O proeeoso do alistamento eleitoral, designado o dia
pelo Ministro do Imperio na Côrte, e pelos Presidentes
nas Provincias, em conformidade do art. 60

• § lo e
6° da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881, e Regou!.
n. 7981 de 29 de Janeiro do mesmo anno arts. l° á 5° e
art. 16, começa pelo seguinte Edital do Juiz Municipal
do Termo, ou termos ne sua jurisdicçilO como prepara
dor; ou do Juiz de Dil'eito do respectivo districto crimi
nal, ou sell substituto, no caso de falta ou impedilliento,
como preparador e organisanor nas comarcas que tive-
rem mais de um Juiz de Direito:
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« Edital para ent1'ega dos reque1'imentos de alistamento

« O Bacharel ( ou Doutor) F.... Juiz Municipal do
« Termo de ... ( ou Juiz de Direito de tal districto
« criminal, ou Juiz Substituto do Juizo de Direito de
« tal districto criminal), faz saber, que tendo sido
« designado o dia tal (pelo Ministro dos Negocias do
« Imperio, ou pelo Presidente da Provincia) para cumeço
« dos trabalhos do primeiro alistamento em virtude da
« Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881 e Regul. n. 7981
« de 29 de Janeiro do mesmo anno, por este convida á
« todos os cidadãos deste municipio (ou deste districto )
« para, dentro do prazo improl'ogavel de trinta dias,'
« contados da data do presente edital, virem no dia
« tanto, ás tamtas horaR, e no lugar tal, fazei' entrega
« dos seus l'eq uerimen tos afim de serem incluidos no
« ali:ltamento e poderem votar; aàvÍJ'tindo que, em
« conformiJade daquella Lei, nenhum cidadão será in
» cluido no alis amento dos eleitores sem o ter reque
« rido por escri pto e com assignatura sua, ou de espe
« cial procurador, ou de outra pessoa á seu rôgo,
« provando o seu direito, com os documentos exig'iuo~

« na Lei, e que em cada 1Tll,:eómento não póde figural'
« mais de um cidadao. E para que cht'gue ao coubeci
« menta de todos, mandou o mesmo Jlliz lavrar apre·
« sente edital, que será a:ffi.xado nos lugares publicas e
« publicado pela imprensa (se houver), sendo pelo
« mesmo Juiz assignado. Eu F ..•. Escrivao o escl'evi
« e subscrevo. Juizo de. . .. em .... de .•.. de 18 ....

« Assignatura do Juiz.

« Dita do Escrivao. »

Quando haja mais de um termo sob a jUl'isdicçao de
um só Juiz Muuicipal formado, á este competirá o pre
"paro do alistamento nos termos de sua jurisdicçãO.

Lavrado o edital supm, afExado nos lugares publi
cos, e publicado pela impren::;a; cumpre aos cidadaos,
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que quizerem ser inclnidos no alistamento de eleitores,
e que estiver'em habilitados, l'equerer para tal fim ao
Juiz Mnnicipal, ou de Direito.

Vel'ifica-se, porém, qualquer das duas hypotheses se
guintes :

011 o cidadão, q118 pl'etende ser alistado, póde provar
a sua renda por qualq uer dos meios estabelecidos na
Lei (art . 3° e 4") ; uu o cidadão n[o p6de provar a sua
renda por algum dos alludidos meios ( art. 5°).

Na la hypothese apresentará ao Juiz, devidamente
instruida com todos os doeu mentos leg'aes, a seguinte:

Petição

« Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal (ou de Direito de tal
« districto criminal, ou Substituto ).
« F., cidadao brasileiro, domiciliado na parochia tal,

« districto de paz tal, e tal quarteirão, mostrando pelos
« Documentos junto, que tem a renda liqnida annual
« n[o inferior á ~OO$OOO, afim de ser incluido no alista
« menta dos eleitol'es vem apresentaI-os á V, .. , para
« q ~e se digne assim defel'ir, ficando o Supplicante
« habilitado para votar, N'estes termos, requer e

P. á V ... sirva-se ordenar
na forma declarada.

E. R. M.

(Com tantos documentos).

Data.

Assignatura do peticionaria ou do seu Procu
rador especial, ou de outra pessoa á seu rôgo no
caso de nao saber ler e escrever.



- 86-

Na 2' hypothese o cidadão se acautelará com o pro
cesso summario, cUJa formula indicamos infm § ullico
d'este Cap.

D'aquelle requerimento, assim como dos documentos
que o acompanharem, o Juiz dará recibo á parte, logo
que os mesmos lhe sejao entregues, podendo o recibo ser
im pressa para sómente ser assignado pelo Juiz.

E' de notar que se o peticionaria fôr d'aquelles em
cujo favor a lei estabelece presumpçao de renda (Art. 4°),
o requerimento poderá ser concebido nos seguinte.s
tetmos:

Illm. Sr. Dr . Juiz... etc.

« Diz F ... , cidadllo brasileiro, domiciliado na paro
« chia tal, districto de paz tal, e tal quarteirllo, dou tal'

.« em Medecina pela Faculdade de .... (ou o q'WJ fó?')
« segundo prova o documento junto (o proprio diploma
« ou docum/:nlo aulherztico qu.e o suppra) , que quer ser
« ~ncluido no alistamento geral dos eleitores aDm de,
« nos termos da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 18bl,
« poder votar; e porquanto tem o Sllpplicante pm seu
« favor a presumpçao do Art. 4° da mesma lei, vem
« requerer á V ... haja de ordenar a sua inclusão no
« dito alistamento, protestando juntar os documentos
« legaes que lhe forem exigidos. E assim requer, e

P. á V... haja por bem
deferir.

E. R. M.
Data.

Assignatura do peticionaria ou do seu procu
rador especial.

Entregue o requerimento ao Juiz, e passado' o recibo
ut supp7'a, tem o mesmo Juiz o prazo de dez dias con
tados da data da entrega para por meio de despacho
lançado no requerimento, exigir a apresentaçllo dos
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documentos 1egaes que' por ventura nn.o tenhão sido
juntos, sendQ concedido para essa apresentação o prazo
de vinte dias nas Comarcas Geraes, e dez dias nas
comarcas de mais de um Juiz de Direito ou naquellas
em que o preparo e organisação compete á este.

Na hypothese de realísar-se aquella exigencia profe
rirá o Juiz no requerimento o seguinte:

Despacho

« Junte o Supplícante taes e taes documentos em
( conformidade do Art... da lei n. 3029 de 9 de Janeiro
( de 1881, e seu Regou!., den tro do prazo de vinte dias
« (ou de dez dias.) Data. Rubrica.»

Nota-se que quando o requerimento e documentos
forem apresentados ao Supplente do Juiz municipal, este
limitar-se-ha á recebeI-os, passando o competente recibo;
e remettel-os-ha ao Juiz Municipal, dentro do prazo
de tres dias. (""'j

O mesmo despacho proferirá o Juiz Municipal ou de
Direito em todos os requerimentos em identicas circums
tancias, passando-se para sciencia dos interessados o
seguinte:

Edital

« O Bacharel (ou Doutor) F... Juiz Municipal do
« Termo de .... (ou Juiz de Direito de tal Di~tricto

« criminal, ou Juiz Substituto do Juizo ue Direito de tal

(') Isto poder-se-ha dar quando houver mais de um termo sob a
jurisdicção de um 50 Juiz Municipal formado, caso em que o preparo
do alistamento pertence como sempre á este e Dão a', Juiz Supplente.

Nos termos em que não residir O Juiz Municipal, as partes tem,
para Bua commodid...de, o arbilrio de entregar as petições aos Sup
plentes.



88 -

« Districto criminal), faz saber que o requerimento
« apresentado pelo cidadao F. e por elle as~ignado (ou
« P01' seu procw'ador especial ou pm' F. a seu rôgo), afim
« de ser incluido no alistamento para eleitor conforme a
« lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881, teve o seguinte
« despacho (t1'anscreve-se o dt'spacho); em virtude do qual
« convido ao mesmo cidadão para, dentro do prazo dte
« vinte dias (ou dt'z dias) á contar da data d'este Edital,
« apresentar os documentos exigidos no dito despacho
« em conformidade da lei. E para que ch~gue ao conhe
« cimento de todos e especialmente do sUjJplicante,
« mandou lavrar o presente edital, que 'erá a:ffixado nos
« lugares publicados e publicado pela imprensa (se
« houver), sendo pelo mef'mo Juiz assignado. Eu F."
« Escrivão o escrevi e subscrevo. Juizo de, .. em".
« de... de... 18, .. »

Dos documentos que forem apresentados depois do
primeiro requerimento, o Juiz passará recibos como
allima.

Findo o prazo de vinte dias (ou de dez, sendo em
comarca de mais de um Juiz de Direito) concedido para
apresentação dos documentos que nllo bouvert>m sido
apresentados com os requerimentos conforme já se di~l:ie,

o Juiz municipal, quando por elle haja sido feito o
preparo do alistamento pela furma indicada, fará remessa
ao Juiz de direito da comarca, dentro ds prazo de vinte
dias, de todos os requerimentos recebidos e respectivos
documentos acompanhados de duas relações, que orga
nisarão por municipios, parocbiBs e districtos de paz,
sendo collocados os nomes dos cidadãos por ordem al
pbabetica em cada quarteira.o, afim de que o Juiz de
Direito proceda á organisação definitiva do alistamento.

Quando o preparo do alistamento é do Juiz de Direito
ou seu Su bstitu to (Al't. 6. 0 § 2°), cabendo ao mesmo
Juiz a organisação definitiva do alistamento, ~egue-8e

depois do prazo de dez dias acima referido, o de q uaren ta
e cinco, nos quaes se compu tão aquelles, para os des
pachos definitivos"remettendo-se os alistamentos par
ciaes já organisados, ao Juiz de Direito do lo Districto
criminal para o registro.
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Uma das relações que o Juiz municipal deverá remet
ter ao Juiz doe Direito como'se acha dito, contera os nomes
dos cidad[1os que bouverem exbibido todos os documen
tos legaes, em devida fórma, e na ontra se mencionarll.o
os nomes daquelles cujos requerimentos não se acharem
in!ltruidos, ou forem acompanhados de :locumentos de
feituosos declarando-se as faltas ou defeitos. Em ambas
as relações farãO os Juizes municipaes as observaçoes que
lbes parecerem. Os Juizes de Direito no mesmo dia em
que receberem os raquerimentos preparados pelos Juizes
municipaes, ou no immediato, mandarão publicar editaes
concebidos nos termOf do acima furmulado, em que con
vida/'llo os cidadilOs para no prazo de dez dias requere
rem a juntada aos seus requerimentos, vindos do Juiz
municipal, dos documentos exigidos n'aquelle Juizo, ou
outros que melhor provem seu direito, quando não o
tenham podido fazer em tempo proprio.

Estes requerimentos para serem admittidos, deverão
ser previamente informados pelos Juizes municipaes, o
que el:ites farilo no prazo de tres dias da data do recebi
mento dos meemos.

Poderão ser nos termos seguintes:

({ Illm. Exm. Sr. DI'. Juiz de Direito, etc.

« Diz F ... , que não tendo-lhe sido passivei apresen
« tal', em tempo, os docllmentos exigidos pelo Juiz mu
« nicipal de ~al termo, afim de ser admittido no aliata
« menta geral (ou que entre os documental': exigidos pelo
« Juiz municipal do termo, nllo tendo sido passivei ao
« Supplicante apresentar taes e taes documentos em razão
« (ri'ililo ou d'aquillo)j vem por meio d'esta apresentaI-os
« afim de que V. Ex. julgue provado seu direito de ser
« reconhecido eleitor. E visto estar o Supplicante dentro
« do prazo que lhe faculta a lei, requer e

« P. a V ... haja por bem
« deferir julgando na fórma re
« querida.

« E. R. M.
« Data.
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~( Assiguatura do Sl1pplicante (ou do seu procu
({ rador, ou de outra pessoa ii. seu rog'o). »

o requerimento poderá tambem ser do modo seguinte:

« mm. Sr. Dr., etc,

« Diz F ... , cidads.o brazileü'o, que para meihor prova
({ do seu direito afim de ser adrnittido no alistamento
({ geral á que se está procedendo por virtude da Lei
« n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881, vem apresentar, além
({ dos documentofl já offert::cidos em prol de sen referido
« direito, mais os documentos seguintes (ou tal documen
«( to), servindo-se V. ElL tomaI-os em consideraç!lo para
({ o fim mencionado. Assim requer e

P. á V.,. haja por bem
deferir.

E. R. M.

Data.

Assignatura do supplicante (ou de seu procu
rador, ou de outra pessoa á rôgo seu).

Com a iaformaçs.o obtida perante o Juiz Municipal, o
cidadão apresentará sua petiçilo ao Juiz de Direito, sen
do nilo s6 os Juizes Municipaes) como quaesquer outras
autoridades, empregados e repartiçoes publicas, obriga
dos á prestar aos Juizes de Direito as infol'Inaçoes e escla
recimentos, e á fornecer os documentos que lhes forem
req uisitados.

Passados os dez dias ácima indicados, e dentro de
quarenta e cinco, contados da data do edital de convite
ácima mencionado, o Juiz de Direito proferirá a decis!lo
nos proprios requerimentos remettidos pelos Juizes Mu
nicipaes, a q ua1 será fu ndarnentada, e em tan tos despa
chos quantos forem os mesmos requerimentos, sendú a
sua conclusão do teor seguinte;

r
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« Em vista do exposto, etc. julgo provado o direito
« do ciriadilo F. .. de ser reconhecido eleitor. Data.
« Assignatura. »

ou

« Em vista do exposto, etc. julgando nlLo provado o
« direi to do cidadl10 F ... de ser reconhecido eleitor,
« deixa o mesmo de ser incluido no alistamento dos
« eleitores. Data. Assignatura. »

De qualquer de taes decisões cc.be recurso, de que tra
tamos intra Cap. 3" d'este TItulo.

Nenhum cidadlLo poderá ser alistado eleitor em mais
de uma parochia, e só poderá sel-o n'aq uella em que
tiver domicilio.

A paro~hia do domicilio é aquella em que o cidadão
reside habitualmente.

Na palavra domicilio nlLo se comprehendem os escri
ptorios para exercicio de advocacia, de medicina ou de
qualquer outra profissll.v.

Conforme aos despachos que proferir o Juiz de Direito
organisará o alistamento geral e dt'fiúitivo dos eleitol'es
por comarcas, muniClpios, parochias, districtos de paz e
quarteirões.

Segue·se o prazo de vinte dias depois do acima esta
belecido (quarenta e cinco dias), dentro do qual o Juiz
de Direito fará extrahir cópias do alistamento geral da
comarca.

Destas cópias remetterá, na Côrte, uma ao Ministro do
Imperio, ou, na provincia, ao Presideute, e a outra ou
outras ao tabellilLo ou tabelliães da cabeca da comarca,
ou tantas outras quantas forem os tabeliiães da sMe da
comai'ca, pat'a o registro, que pode ser feito por dous
ou mais tabelliães, quando o Juiz de Direito no termo
da sMe da comarca, ou os Juizps Municipaes eifectivos
nos outros termos, julguem conveniente esta divisllo do
trabalho á vista de numero das parochias ou dos distri
ctos de paz, designando n este. caso quaes os municipios,
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parochias ou districtos de paz que ficarão á cargo de
cada um.
, Em falta absoluta dr! tabellião, ou nos municipios

onde nilo houver este o:ffi.cial publico, o registro fical'á a
cargo do escrivão ou escrivães de paz, que o Juiz Mu
nicipaI desigual'.

Além das có'pias referidas, o Juiz de Direito fará ex
trahir tambem, dentro do mencionado praz(),de vinte
dias, cópias parciaes ou cópias dos alistamentos relativos
á cada um dos m 11 nici pios, que não forem o da cabeça
da comarca, afim de serem enviadas aos J uize~ Munici
paes, para que as façam publicar por edital em cada
um dos municipios e registrar por tabellilto, ou quem
suas vezes fizer.

No municipio da séde da comarca a publicação do
edital do alistamento respectivo compete ao Juiz de
Direito.

Além das cópias acima referidas, extrahir-se-hão
tanta cópias parciaes do alistamento quantas forem as
parochias, districtos de paz, secções de parochias e de
districtos de paz, onde de conformidade com a Lei
n. 3029 de 9 de Janeiro de 188l se tiverem de consti
tuir mesas de assembléas eleitoraes. Esta cópias remet
ter-se-hilo opportun'lmente aos Juizes de Paz mais vota
dos, que entreO'arão aos presidentes das mezas eleitcraes
nas. ecções de parochias e de districto Je paz aq uellas
que forem relativas ae alistamento dos eleitores d'estas
secçOes.

Não s6 estas c6pias, como as acima referidas -levem
ser assignadas pE'lo Juiz de Direito, e rubricadas pelo
megmo em cada uma das folhas.

Os Juizes Municipaes, logo que receberem as cópias
que lhes forem remettidas farilo a publicação pela fórma
dita, e ordenarilo o registro pelo tabelliílO ou tabelliães
do municipio, não sendo o da cabeça da comarca.

Nas Comal'cas de mais de um Juiz de Direito ou
n aquellas em que o preparo e organisaça.o do alista
mento compete aos Juizes de Direito dos differentes
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districtos criminaes, a ordem para o registro do alista
m ento compete ao Juiz de Direito do 10 Districto da
Co marca, e para este fim os outros Juizes remetter-lhe
hão copias dos alistamentos parciaes relativos á cada
um dos districtos criminaes de sua jurisdicçãO.

O Edital para publicação do alistamento n'estas
Comarcas, nos municipios, sédes de comarcas, e nos
outros municipios, será pela f6rma.seguinte :

Edital (nas Coma?'cas de mais de um Juiz de Direito)

« O Bacharel (ou Doutor) F ... Juiz de DireitÇl de ta,l
« districto criminal faz saber que acham-se definiti va
« mente alistados como eleitores por este districto em
« confurmidade da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 18l:l1
« os cidadãos seguin tes (segue-se a relação com todas
« as especificações e declarações nece3saria:i). E para
« que cheg'ue ao conhecimeuto de todo', mandou o
« mesmo Juiz lavrar o presente Edital, que será a:ffi.
« xado nos lugares publicus e publicado pela imprensa
« (se houvm'), sendo pelo mesmo Juiz a~signado. Eu
« F ... Escrivão o escrevi e subscrevo. Juizo de ...
« em, .. de ... de 18...

« Assignatura do Juiz. Dita
do Escrivão.»

Edital (no municipio da séde da coma?'ca)

« O Bacharel (ou Doutor) F ... Juiz de Direito da
« Comarca de.... faz sauer que acham-se definitivamente
« distados como eleitores pelo município de ... lSéde da
« me:sma C:.,marca {'m conformidade da Lei n. 3029 de
« 9 de Janeiro de 1881, us cidadiLos sep"uintes (segue-se
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« a relaçAo com todas as especificações a declarações
« necessarias). E para que chegue ao conhecimento de
« todos, etc., etc., etc.

Edital (nos municípios que não são sédes de rmnarcas)

« O Bacharel (ou Doutor) F. . .. Juiz Municipal do
« termo de .... faz saber que, conforme a copia parcial
« do alistamento remettido pelo Do utor Juiz de Direito
« da comarca acham-se definitivamente alistados, como
« eleitores, em conformidade da Lei n. 3029 de 9 de
« Janeiro de 1881, os cidadãos seguintes constantes da
« mesma copia (segue-se a relação co m todas as eSFeci
«( ficações e declarações). E para q ue chegue ao conhe
« cimento de todos, etc., etc., etc.

«Assignatura do Escrivão.»
Dita do Juiz Municipal.»

Segue-se o registro pelo tabellião ou tabellilies da
cidade' ou villa cabeça da comarca (registro geralj, ou
pelo tabel1ião ou tabelliães respectivos á cada um mu
nicipio (registras especiaes).

" O registro é feito em livros previamente fornecidos
pelas respectivas Oamaras Municipaes. e pela forma
constante do Modelo n. 1.

Estes livros, além de numeradas e rubricadas as suas
folhas pelos J uir.es de Direito nas sMes das comarcas,
ou pelos Juizes Mllnicipaes nos outros termos terllo em
seu principio o seguinte:
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T,rmo de abert'tl.1'(l,

« Aos... dias do mez de... do anno de mil e
« oitocentos ..... em tal lugar, lavro o presente termo
« de abertura na primeira folha d'este livro, o qual
« servirá para n'elle se registrarem as copias dos alista
« mentos dos eleitores d'esta comarca (ou d'este muni
« cipio).

« (Assignatura) o .Tuiz de
Direito F.»)

« (ou o Juiz Municipal F.)>>

E na 111tima folha o seguinte:

Te?'mo de ence?"ramanto

« Aos dias do mez de ... do anno de mil e
« oitocentos em lallugm', lavr·) o presente termo de
« abertura na ultima folha d'este livro especial dos
« registras das 'capias dos alistamentos de eleitores,
« depois de haver rubricado e numerado de uma a ...
{( as folhas do mesmo livro.

« (Assignatura) O Juiz de
Direito F.)}

« (ou o Juiz Municipal F.)>>

Recebidas as cópias dos alistamentos para o registro,
o tH bellião ou tabelliães, ou escri vães de paz, os regis
trarao dentro do prazo de quarenta dias, contados da
data do recebimento de cada uma cópia, com preferen~

cia ti qualguer outro serviço.
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Este recebimento, os tabellil:tes e escrivães de paz sã-o
obrigados á accusal-o immediatamente, declarando a
data em que receberam as cópias.

Esta accusação poderá ser por oflicio.

Effectuado o registro, lançariio nas c6pias a seguinte

Declaração

« Registrada em tantos de tal mez no livro especial
« dos regist:·os do alistamento de eleitores por mim Ta
« bellião F .. , »

e depois as devolverão aos Juizes de Direito e Munici
paes de quem as houvere:n recebido.

As c6pias dos alistamentos devel'ão ser archivadas nos
respectivos Juizos, ficando á cargo e sob a responsabili
dade de um dos Escrivães destes.

Assim preenchidas todas as formalidades do alista
mento eleitoral, segae-se a remessa d'os tituios de elei
tor aos Juizes Municipaes nas Comarcas Geraes, remessa
á cargo dos respectivos Juizes de Direito que tiverem
feito o alistamento.

Esta remessa dlwerá ser feita dentro do prazo de
trinta dias da terminação do alistamento, devendo o
Juiz de Direito, para que ella tenha lug'ar dentro do
dito prazo, tratar da extracção dos titulas ao mesmo
tempo que fizer a das c6pias dos alistamentos sup?'a
mencionad9.s, ou em seguida á este trabalho.

Os titulas serão passados como consta do Modelo n. 2,
assignando-os os Juizes de Direito, e rll bricando os ta
lões respectivos, nos qnaes se escre\>erá o numero do
titulo, o nome do cidadão, a parochia e o districto de
paz á que pertencer.
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Os Juizes Municipaes nas Comarcas Geraes, quarenta
dias depois de terem recebido os titulas, ou nas comar
cas especiaes os Juizes de Direito logo que preencham
as formalidades de assignatura dos titulas, e rubrica
dos talões, convidarão aos eleitores para irem pessoal
mente receber seus titulas, por meio do seguinte:

Edital

« O Bacharel (ou Doutor) F .•. Juiz Municipal deste
« termo de ... , ( Juiz de Direito sendo de coma7'ca espe
« cial) faz saber qne por este sllo convidados os eleito
« res comprehendidos no alistamento deste Municipio
« ( ou deste districto) para irem pessoalmente ,receber
« seus titulas dentro de quarenta dias, em tal lugar,
« desde ás 10 horas da manha até ás 4 da tarde i obser
« vando que, na fórma da lei, os titulas que não forem
« procurados no prazo acima declarado, serão remettidos
« ao Tabellião ou tabelliães taes e toes ( ou ao Escrivão
« ou escrivães do Juiz de Paz tal). E para qne chegue
« ao conhecimento de todos, mandou o Juiz lavrar o
« presente edital, que será aflixado nos lugares publi
« cos ou publicado pela imprensa (se houver), sendo
« pelo mesmo assignado. Eu F, •• Escrivllo o escrevi e
« subscrevo, Juizo de.... em.... de ...• de 18 .•..

« Assignatura do Juiz.
« Dita do Escrivão. »

E' de notar que no caso de haver mais de um terILo
sob a jurisdicçllO de um só Juiz Municipal. cumprindo a
entrega dos titulas á este Juiz no termo de sua residen
cia, e promiscuamente aos seus supplentes nos outros
termos, assim declarar-se-ha no Edital. Os titulas que
não forem procurados dentro do referido prazo de qua
renta dias, serão remettidos pelo Juiz Municipal ou de
Direito, acompanhados dos livros dos recibos, aos ta
belliaes ou escrivaes de paz encarregados do registro

7
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dos eleitores á. quem pertençam, os quaes os conservarllo
sob sua guarda, afim de entregaI-os quando forem soli
citados pelos proprios eleitores.

Tanto no caso de entrega do titulo dentro daquelle
prazo pelo Juiz, como f6ra pelo Tabelliao ou Escrivao,
o eleitor, ao recebeI-o, passará recibo em livro especial
com sua assignatura, sendo admittido á assignar pelo
eleitor que não souber ou não puder escrever outro por
elle indicado.

Esta formalidade (a do recibc) preencher-se-ha, no
caso de ser a entrega do titulo feita pelo Tabelhão ou
Escrivao de paz, perante um, ou outro; no caso de ser
pelo (Juiz Municipal ou seu supplente, ou Juiz de Di
reito ), perante este.

Havendo recusa ou demora, por qualquer motivo, na
entrega do titulo por parte do Juiz Municipal ou do
Juiz de Direito, ou do Tabelliao, tem o E'leItor direito
de recorrer para o Juiz de Direito se a demora ou recusa
fôr do Juiz Municipal; para o Ministro do Imperio na
Côrte, e para os PI esidentes nas Previncias, se a
demora ou recusa fôr do Juiz de Direito; finalmente
para o de Juiz Direito, na cabeça ou séde da comarca e
fóra d'esta para o respectivo Juiz Municipal, seudo a de
mora c,u recusa do Tabelliao ou Ebcrivll.o de paz. N'este
caso (d~1Dora ou recusa do Tabellião ou Escri vao de paz),
o cidadela poderá ad lib'ttu,m reCOfl'er, ou pal'a o JUIZ que
tIver ol'gani:sado o alistamento, ou para o que tIver
mandado regis~ral-o.

Estes recursos indicamos infra Cap. 3°.

No caso de perda do titulo é licito ao eleitor reqnerer
novo ti tulo mediante j u:stificaçao perante o Juiz de
Direito que ti ver organ1sado o alistamento.

Para tal fim apresentará o seguinte:

r
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Requerimento

« Illm. Sr. Dr. Juiz de Direito ....

« Diz F., cid'l.dl1.o alistado em conformidade da Lei
« n. 3049 de 9 de Janeiro de L881, confúrme vê-se da
« certidllo adiante junta (o supplicante juntará fl cel·tidão
« do alistamento, para provar que está ali::stado como
« eleitor), que tendo perdido seu titulo de eleitor, vem
« requerer a V... , haja por bem mandar dar-lhe novo
« titulo, prestada a justificação de identidade, nos termos
« da cito Lei, e da perda do primeiro titulo que o sup
« plican te obtivera. Assim

P. á V.... D. esta (sendo necessària a
distl'ibuiçao) haja por bem admit
til-o á dita justificação, designando
dia para e11a. com a citaçao do Dr.
Promotor Publico, e proseguindo
se nos tramites legaes.

E. R. M.

C( Data.
C( Assignatura,»

De3pacho

« D. Justifique, no dia tal ás tantas horas que designo
te (ou designe o Escri vila dia e hora) citado o DI'. Pro
l/. motor Publico. Data. Rubrica.»

~istribuida a petição (se fôr necessaria a distri
bU1ÇllO). levada á cartorio, e ahi designado dia para
a j ustificaça.o se o Juiz assim houver deferido, a parte
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promoverá a citação de Dr. Promotor Publico, a qual
poderá ser por carta do Escrivll.o, ficando n'este c~so a
petiçll.o em Juizo.

No dia designado, presente o Juiz. a parte, o Dr.
Promotor Publico, e as Testemunhas, o Juiz, ou o
advogado da parte as inquirirá, cada uma de per si, nl10
s6 sobre a perda do titulo aUegada na petição, como
tambem quanto á idclntidade do supplicante ou justifi
cante, isto é, se eUe é o proprio e identico á quem fôra
expedido o titulo, começando a inquiriçll.O por termo de
assentada como nos casos communs.

O Justificante poderá na sua Petiçll.o declarar ou
expôr o facto ou circumstancia que haja occasionado a
perda do seu titulo, para que á respeito d'ella deponham
as testemunhas.

Feita a justificação, e indo os Autos conclusos, o Juiz
os despachará no prazo de quarenta e oito horas contadas
da conclusão da jl1stificação, dando recurso á parte para
o Ministro do Imperio na Côrte, ou para o Presidente
na Provincia, se o despacho fôr negativo.

n:este recurso tratamos intra Cap. 3° do presl'nte Tit.
No novo titulo e no respectivo talão far-se-ha decla

ração da circumstancia de ser segunda via, e do
motivo pelo qual foi passado; dQ mesmo modo proce
dendo-se quando, por verificar-se erro no primeiro titulo,
pas,sar-se segu,ndo; caso em que basta uma simples
petIção .do eleItor' mostrando o erro do seu titulo (que
deverá apresentar), e pedindo novo.

§ UNICO

Do processo summario pam o alistamento quando o cidadão
não po~e provar a renda legal por algum dos meios
determmados nos Arts. 3° e 4° da Lei ri. 3029.

Quando o cidadão não puder provar a renda legal por
algum dos meios detel'minados nos Arts. 3° e 4° da Lei
lhe é licito proval-a pelos meios indicados no Art. 5° d~
mesma Lei.
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Para tal fim, munindo-se do recibo do proprietario do
predio, terreno ou estRbelecimento, com data nllo ante
rior á um mez, recibo pelo qual prove estar pago até
entllo o preço do arrendamento ou aluguel, requererá
ao Juiz de Direito da comarca, ou no caso de ter esta
mais de um, á qualquer d'elles, pela fórma seguinte:

« Illm. Sr. Dr. Juiz de Direito de tal comarca...

« Diz F ... , cidadilO brasileiro, morador em tal lugar
(C (n'esta r.idado, ou villa, ou o que fÓ1'), municipio de... ,
« parochia tal, á rua tal n .... , que residindo com
« economia propria no predio tal, sito á rua tal n, ....
« (se o predio fór 'Urbano), pelo qual paga annualmente
cc de aluguel (ou a1"1"endamento) ao proprletario F.
« (decla7"e-se o nome do proprietario) o quantia de .... ,
C( desde tal epocha (sendo pa'1'a o primeü"o alistamento
C( quat1"O mezes, pelo menos, a.ntes do dia do começo do
« mesmo alistamento,-sendo na revisão do alistamento
« um anno) , segundo vê-se do recibo que apresenta, e
« mais do documento ou documentfls j untos, os quaes
« são (declare-se; se o predio fór sujeito ao 'Í'mrosl.o
« predial, decima, o supplicante dev81"á juntar c.ertidão
C( de repartição (iscal de que conste a averbaçoo do mesmo
« predio com o valor locativo ; se não fór sujeito ao dito
« imposto, deve1"d Junta)' eSC1"iptum pt6blica com a data
« de q'Uatro mezes antes do dia do primeiro alistamento,
« e na revisão um annO,-otl, escr'Ípto pa1"ticulal-lançado
« com igual antecedencia em lwro de notas havendo
« expressa declamção do pr"eço do arrendamento o·u aluguel.
« Faltando esses documentos serd supprida a falta pm"
« titulo de dominio ou posse, ou POt" sentença judicial que
« os reconheça, provando que o ultimo dono do p,"edio o
« adquB)"io por p'reço, sobre o qual, computando-se seu
« r"endimento d razão de 6 °/0, se verifique que produz
« annualmente a importanda decla1"ada na Lei); e mos
« trando-se por isso o supplican1; no ca,;o ~ sei ali tado
« como eleitor, nos termos da Lei n. 3029 de \) da J Jeiro
« de 1881, visto como tem a renda legal; vem requerer
« á V... seu alistamento, observados os tramites e forma
C( lidades legaes. Assim requer, e
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P. á V ... haja por bem deferir,
D. esta.

E. R. M.

cc Data.
cc Assiguatura.»

QUllnto aos terrenos de lavoura ou criaçl10 e outros
esta belecimentos agricolas, a prova deverá ser o con
tracto de arrendamento por e.scriptura publica, celebrado
pelo meno: quatro mezes (sendo para o primeiro alista~

menta: para a revisl10 um anno) antes, havendo ex
pressa declaraçl10 do preço.

O Juiz de Direito recebendo a petiçl1o, examinará se
está acompanhada dos documentos legaes.

Faltando algum documento, proferirá o seguinte:

Despacho

« Junte talou tal documento. Data. Rubrica. »

Satisfeita a exigencia, ou estando a petiçlto em regra,
o Juiz proferirá e seguinte :

Despacho

« D. (sendo necessaria a distribuiçl1o) e A. dê-se
« vista ao Dr. Promotor Publico da Comarca, que in
cc terporá o seu parecer, requerendo o que julgar con
cc veniente á bem da justiça e esclarecimento da ver
cc dade. Data. Rubrica. »
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A parte interessada fará a distribl~içl1o necessaria ; e,
entregue ao Escrivall competente a petiçAo com os docu
mentos, este fará a autoaçll.o com a indicação no râsto
dos Autos-SILmmario para alistamento-, e logoo em se
guida abrirá termo de vista ao Promotor Publico, por
cinco dias.

O Promotor Publico dirá por escripto no summario o
que entender de justiça, assim como requererá o que
julgar conveniente; e, cobrados os Antos, o Escrivão os
fará immediatamente conclusos ao J uiz,para a sentença.

O Juiz, recebendo os Autos, deferirá, ou nl1o. o rpque
rimento do Promotor, ordenando as diligencias de ca
racter summario. que porventura sPjllm neceRsarias j e
afinal julgará o direito de ser o cidadllo reconhecido, ou
ns.o, eleitor, admittindo, ou nM, a prova de renda; de
vendo a respectiva sen tença ser proferida no prazo de
qUInze dias. contado do em que houver .sido apresen
tada a petição em Juizo.

Esta sen tença terá o termo de publicação.
Nenhum processo poderá comprehender mais de um

cidads.o, e DAlle ns.o haverá pagamento de se110 e cus
tas, exceptl) as do Escri vs.o que sao por metade.

Da sentença ha recurso voluntario para a Relaçn.o, do
qual tratamos intra Cap. 3° deste Tit.

CAPITULO II

DA REVISÃ.O (ii')

No primeiro dia util do mez de Setembro de 1882, e
de ents.o em diante todos os annos em igual dia, se pro
cederá á reviss.o do alistamento geral dos eleitores, em
todo o Imperio, sómente para os seguintes fins:

( ') O Decr, n, 3981 de 29 de Janeiro de 1!'81 contém instruc
ções só para o primeiro ali.lamento. Como, porém. a Lei n. 30~9,
manda observar, n.·s tlllbalhfls das revisões dos alistameutlls, as dis
posições concernentes ao primeiro albtamento, não desanimamos no
proposlto dt' executar o plano, que haviamos delineado, de traçar
um fOl'mulario completo sobre materia eleitoral.

A pratica corrigirá quaesquer lacunas,
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1. o De serem eliminados os eleitores que tiverem fal
lecido ou mudado de domicilio para fór-a da Comarca,
os fallidos n1l.o rehabilitados, os que esti verem interdic
tos da administraç1l.o de seus bens, e os que, nos termos
dos arts. 70 e 8° da Constituiç1l.o, houverem perdido os
direitos de cidad1l.o brazileiro ou nlto estiverem no gõzo
de seus direitos politicas;

2. o De serem incluidos no alistamento os cidad1l.os
que requererem e provarem ter adquirido as qualidades
de eleitor de conformidade com a Lei, e souberem lêr e
escrever.

Devendo-se observar nos trabalhos da revisM dos
alistamentos as disposições relativas ao processo estabe
lecido para o primeiro alistamento geral, salvas as re
ducçGes, quanto aos prazos, estatlliJas na Lei; temos
que o primeiro passo para se proceder á revis1l.o, é o
Edital de convite aos cidadãos assignado pelo Juiz Mu
nicipal (ou de Direito) para dentro do prazo de trinta
dias, fazerem entrega dos seus requerimentos, afim de
por estes effectuarem-se as eliminações, e inclusões á
que se destina a revis1l.o.

O Edital para tal fl.m é, mutatts mutandis, como o que
acima formulamos, pag. 84.

A' eliminação do eleitor por qualquer dos motivos
acima declarados procede-se por meio de requerimento
do Promotor Publico ou do seu adjunto, ou de tres elei
tores da respectiva parochia.

O requerimento poderá ser concebido nos termos se
g'uintes:

« Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal (ou de Direito de tal
« districto criminal, ou Substituto)

« Diz o Promotor Publico F ... , que procedendo-se á 1°

« revis1l.o do alistamento geral para eleitores, e tendo
« fallecido o eleitor F ... , como mostra a certidão de
« obito adiante junta (ou tendo-se mudado pa7'a fóra da
« Comarca - ou qualquer dos OUt7'OS motivos); vem
« denunciar o dito fallecimento (ou o que fôr ), para que

r
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« em conformidade da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de
« Í881, seja o dito eleitor eliminado do alistamento.
« Nestes termos espera, e

« P. á V.... deferimento.

« E. R. M.

« Data .
« Assignatura. »

Provindo a denuncia de requerimento de eleitores da
respectiva parochia, este começará do modo seguinte:

« 111m. Sr. Dr. Juiz Municipal (ou de Direito), etc.

« Dizem F. .. F... e F ... , eleitares da paroc~ia tal,
« onde era domiciliado o eleitor F... , que tendo este
« fallecido (ou tendo-se mudado pa1'a fóra da comarca, ou
« o que fÔ1') , segundo vê-se da certidão junta, vem os
« Supplicantes, na dita qualidade, denunciar o mesmo
« fa11ecimento, para que V... mande fazer a eliminação
« devida na revisão do alistamento geral á que se está
« procedendo. Assim requerem, e

P. á V. .. deferimento

«E.R.M.

« Data.
« Assignaturas tios tres elei

tores. »

Sendo a eliminação por motivo de mudança para fóra
da comarca, juntar-se-ha certidão authentica de est~r o
eleitor alistado em outra parochia de comarca diversa
onde tenha estabelecido novo domicilio.

Entretanto a eliminação n'este caso (mudança para
f6ra de comarca) pode iniciar-se: l°, ou por meio de re
querimento do proprio eleitor; 2°, ou por meio de in
formaçaes da autoridade ompetente.
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Na 1- hypothese, o eleitor requererá do modo seguinte:

« Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal (ou de Direito),.etc.
« Diz F .•• que tendo mudado seu domicilio (nu pre-

« tendendo mudar seu domicilio) para tal parochia per
« tencente á comarca de. .. vem requerer á V. .. sua.
eliminaçi10 do alistamento d'esta comarca, satisfeitas as
formalidades legaes. N'estes termos req uer I e

P. á V..• se digne deferir.

« E. R. M.

« Data.
« Assignatnra. »

o Juiz despachará:

« Annuncie-se por edital affixailo com o prazo de
« tl'Ínta dias nos logares publicos da séde da r.omarca e
« paror.hia, districto de paz ou t'ecçao da residencia do
« Supplicantf', para proceder-se a eliminaçi10 opportu
« namente. Data. Rubrica.

O Edital poderá ser nos termos seguintes:

Edital

« O Bacharel (ou Doutor) F ... Juiz M'lDicipal do
« Termo de ... (ou Juiz de Direito de, etc.) faz saber
« que o eleitor F ... requereu sua elilninllçao do alista
« menta da comarca de ... por haver d'ella se mudado
{( (ou por pretender mudar-se para a parochia tal na co
« marca de ... ), sendo a sua petição do teor seguinte:
« (transcreve-se a petiçi1o). Em a qual proferio o mesmo
« Juiz o despacho segui nte: ltranscl'eve-se o despacho).
« Pelo qual, e pllra que chegue ao conhecimento de
« todos o requerimento do dito eleitor F ... passou-se o
« presente Edital com o prazo de trinta dias. que será
« aflixado nos lagares publicas e publicado pela imprensa

r
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«{sBhouver),sendo pelo mesmoassignado. Eu F ..•
« Escrivll.o o escrevi e subscrevo. Juizo de .... em ..•
« de ... de 18 ...

« Assignatura do Juiz.
« Dita do E:icrivllo. »

Com a certids.o da a:ffixaçllo, depois de decorrido o
4 prazo de trinta dias marcados no Edital, far-se-ha a

eliminaçll.O pedida.
Se a mudança de domi,~ilio fôr para parochia, distri

cto de paz ou ~ecçll.o comprt-'hendidas na mesma co
marca, o eleitor requererá sua eliminaçll.o ao Juiz de
DÍI'eito d'esta, o qual fará no alistamento as declarações
necessarias.

Na 2" hypothese, isto é. quando á eliminação pai mu
dança de domicilio proceder-se por meio de informações
da autoridade competente; o Juiz de Direito, obtidas
estas, as fará constar em Edital ut supra, cum o prazo
de trinta dias, fazendo a eliminaçll.O, decorrido esse
prazo.

No caso de ser a eliminaçllo por falIencia nllo rehabi
litada, dever-se-ha juntar ao requeriment0 a competente
certidll.o da sentença de fallencia.

No caso de interdicçllo da administraçllo de bens,
juntar-se-ha certidllo da sentença, ou a propria sentença
ou instrumento que a houver decretado; e no de perda
de capacidade politica do cidadão, juntar-se-ha certidll.o
authentica de algum dos factos dos quaes segundo o
arte 7° da Constituiçi1o, resulta aquel1a perda, ou
juntar-se-ha a respectiva sentença.

Quaesquer de taes documentos serllo fornecidos gra
tuitamente pela Repartiçll.O ou pelo Funccionario Pu
blico competente.

A' inclUSl10 do cidad~o, por virtude da revisão do alis
tamento, procede-se, depois de publicado o edital referido,
req uerendo aq uel1e, e provandu :

1.0, ter adquirido a qualidade de eleitor;

2.', saber ler e escrever.
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o requerimento para essa incluss.o poderá ser nos
termos seguintes:

« Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal (ou de Direito de tal
districto criminal), etc.

« Diz F., domir.iliado em tal parochia, (districto de
« paz tal, e tal quarteirão), que havendo attingido a idade
« legal para ser eleitor, segundo prova com a certidão
« junta (deverá iuntar a c87'tidáo de baptismo ou qualquer
« outro documento authentico que legalmente a substitua) ;
« e mostrando com os documentos juntos que tem a renda
« exigida pela Lei para ser eleitor; vem por esta, escrÍ
« pta e assignada do seu proprio punho, requerer á V...
« haja por bem mandar incluil-o no alistamento de elei
« tores, á cuja revisão se está procedendo. E assim re
« quer e

P. a V... deferimento.

« E. R. M.

« ata.
« Assignatura do Suppli

cante. »

E' de notar que (como no alistamento geral) uando
o cidadão não puder provar a renda legal por algum dos
meios determinados nos Arts. 3° e 4° da Lei, lhe é licito
proval-a pelos meio$ indicados no 1rt. 5° da mesma Lei,
cabendo-lhe para tal fim o processo summario indicado
supra no § Uno do Cap. I.

A petição acima formulada r.ão deverá ser apresentada
ao Juiz sem o reconheeilUento do Tabellião, que o fará
não só da letra (Ia petiçao, como da assignatura, pois tal
é a prova que a Lei exige de saber o eleitor ler e es
crever.

Entregue o requerimento ao Juiz Municipal (ou de
Direito), para inclusão ou exclusão, do cidadão, e pas
sado o competente recibo como no alistamento geral,
segue-se o prazo de dez dias concedido ao mesmo Juiz
para, por meio de despacho lançado no requerimento
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eugIr a apresentação dos documentos legaes que por
ventura não hajam sido apresentados, concedendo-se
para tal fim á parte o prazo de dez dias.

Quando houver mais de um termo sob a jurisdicçãO de
um só Juiz Municipal formado, á este competirá o pre
paro do alistamento nos termos de sua jurisdicçãO, limi·
tando-se o Juiz Supplente no termo onde não residir o
Juiz Municipal formado á receber os requerimentos e
documentos que lhe forem apresentados por aquelles que
não. preferirem fazer a entrega ao dito Juiz Municipal, e
á enviaI-os á este dentro de tres dias, passando recibo
dos requerimentos e documentos que receber.

Na hypothese de exigir o Juiz mais documentos pro
ferirá o seguinte:

Despacho

« Junte taes e taes documentos dentro do prazo de 10
« dias em conformidade do Art .. , da Lei n. 3029 de 9
« de Janeiro de 1881. Data. Rubrica. »

Despacho identico proferirá o Juiz em todos os reque
rimentos que dependerem de documento, passando-se
para sciencia dos interessados edital como o acima for
mulado pag. 87, com a differença do prazo de dez dias
em lugar de vinte d'aquelle edital.

Dos documentos que forem apresentados depois do pri
meiro requerimento, o Juiz passará recibos como em
relaçãO á eate e documentos respectivos.

Terminado o prazo de dez dias concedido para apre
sentação dos documentos, que não houverem sido apre
sentados com os requerimentos, o Juiz Municipal, qnando
por elle haja sido feito o preparo da reviSão do alista
mento, fará remessa .ao Juiz de Direito da comarca,
dentro de pra:w de dez dias, de todos os requerimentos
recebidos e respectivos documentos acompanhados de
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duas rAlações, que organisartLo por municipios, parochias
e district09 de paz, sendo collo~ados os nomes dos cida
dilas pai' ordem alphabetica em cada q uarteirllo, afim de
que o Juiz de Direito proceda ás eliminações e inclusões
por virtude da revistLo do alistamento.

Quaudo o preparo da revisão do alistamento fôr do
Juiz de Direito ou Substituto, cabendo ao mesmo Juiz"a
ol'ganisação definitiva como no alistamento geral, remet
ter-se-h[o alistamentos parciaes já organislldos ao Juiz
de Direito do lo distl'icto criminal para o registro.

As relacões ser110 feitas do mesmo modo das acima
indicadas para o alistamento geral, e conterilo as obser
vações convenientes e necessarias.

A re!Ilessa deUas poder-se-ha fazer por officio.

Segne-se o prazo de trinta dias contados do dia do re
cebimento dos req uerirnentos prepal'ados pebs Juizes
Municipaes, e respectivas relaçõc:s, pflra o Juiz de Di
reito julg'ar provado o direito do cidadão de ser incluido
no alistamento como eleitor, ou a sua eliminação por
algumll. das causas acima declaradas.

Nos dez primeiros dias d'esse prazo podem as partes
intere"sadas apresentai' ao Juiz de Direito os documen
tos que faltarem, e que melhor provem o direito do
cidadilo á inclusllo, ou que deve elle ser eliminado.

Para isto os interessados requerel'llo ao Juiz de Direito
pelo modo da petiçilo acima indicada pags. 89 á 90,
feitas as modificações precisas.

Como, porem, taes requerimentos n[o podem ser
admittidos sem que venham infol'mados pelos Juizes
Mu nici paes, os in teressados os levará,) primeiramen te á
estes Juizes para aquelle fim, que os me"mos executarilo
no prazo de tres dias da data do recebimento.

Apresentados os reqllerimento!l, com as informações e
dor:u mentos novos, o J niz de Direi to mandará j untar
tudo aos papeis á que elles se referirem, observando-se
quanto á e.-te incidente as mesmas normas prescriptas
para o alistamento geral.

(
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Feita a juntada ordenada, o Juiz de Direito decretarâ.
8 inclusilo ou a eliminação do cidadllo á vista das pro
vas exhibidas, POI" meio de tan tos despachos (os quaes
deverão ser fundamentados) quantos os requerimentos.

Das decisões dos Juizes de Direito cabe recurso, de
que tratamos in{ra Cap. 3· deste Titulo.

Confurme aos despachos que proferir, o Juiz de Direito
fará no alistamento as inclu:>ões dos novos eleitores, ou
as eli mi nações decretadas e conveuien tes alterações,
informando-se de quaesquer autoriJades ou empregados
publicas quando assim seja ntcessario.

Quer as eliminações, quer as inclusões e alterações
que se fizerem no alistamento,o Juiz de Direito ordenará
que sejao publicadas por edltaes; com declaraçao dos
moti vos, afli xandu-se aq ueU':'d nas portas das matrizes
e capellas, ou em outros lugares publJcos. .

Estes editaes silo como os que acima temos formulado,
e nilo tem prazo.

D'est'arte concluidos os trabalhos da revisão do alis
tamento, segue-se o prazo de dez dias para o Juiz de
Direito fazt:lr extrahir as respectivas cópias.

Extrahidas estas, o Juiz de Direito remetterá, uma,
na côrte ao Ministro do Imperio, ou, na Provincia, ao
Presidente, e a outra ou outras ao Tabellillo ou tabel
lilles da cabeça da comarca para o registro; podendo
ser este feito por dous ou mais tabellia.es, se fÕI" con ve
niente esta divisilo do trabalho, com as designações ne
cessarias, como no alistamento geral.

Em falta absoluta de tabellião, ou nos municipios
onde nau houver este oflicial publico, o registro ficará a
cargo do escriVão ou escri viles de paz, que o Juiz Muni
cipal designar.

Além das cópias referidas o Juiz de Direito fará ex·
t~ahir tambem, uentl'u do mencionado prazo, cópias par
Claes das inclusões, eliminacües e alterscües feitas no
alistamento, relativas á cada' municipio, 'com excepçlI.o
do da sMe da cumarca,
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Estas cópias parciaes serão remettidas aos Juizes Mu
nicipae~ respectivos.

Os Juizes Municipaes, logo que receberem as cópias
que lhes forem remettidas pelos Juizes de Direito, as fa
rão publicar por edital, e registrar pelo Tabellião ou
Tabelliães do municipio não sendo o da cabeça da Co
marca.

No municipio da cabeça ou séde da Comarca a publi- r

cação do edital do alistamento respectÍ'lo compete ao
Juiz de Direito.

Além das cópias acima referidas extrahir-se-hão mais,
como no alistamento geral, tantas cópias parciaes do
alistamento quantas forem as parochias, districtos de
paz, secções de parochias e de districtos de paz, onde
se ti verem de constituir mesas de assembléas eleitoraes.

Estas cópias deverão ser remettidas aos Juizes de Paz,
como no alistamento geral, e para o mesmo fim declarado
acima, pag. 92, e deveq1 ser assignadas pelo Juiz de
Direito, e rubricadas em suas folhas,

O Edital para publicação das cópias das inclusões, ou
eliminações, é como o acima formulado, pags. 93 á 94.

Nas comarcas de mais de um Juiz de Direito, os Jui
zes de Direito dos diversos districtos criminaes, remet
terão ao do l° as revisões parciaes que houverem feito,
afim de por este ser ordenado o registro, como no alista
mento geral.

Seguem-se, depois do registro, o qual faz-se sob as
mesmas solemnidades e cautelas do registro no alista
mento geral, a extracção e remessa aos Juizes Munici
paes nas comarcas geraes dos novos titulas á cargo dos
Juizes de Direito.

O registro das cópias, e a extracção e remessa dos ti
tulas de eleitor, far-se-hllo dentro do prazo de trinta
dias nos termos do art. 8° § 6° da Lei n. 3029.

Os Juizes Mllnicipaes, quarenta e oito horas depois
de terem recebido os titulas, convidarão aos eleitores
para os irem receber, mandando para tal fim lavrar
edital identico ao ll,cima formulado pago 97.
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Nas comarcas especiaes a entrega dos titulas é feita
pelos J ui;,:es de Direito, proseguindo d'aqui em diante
o processo, para a entrega do titulo, por modo identico
ao já acima referido para os eleitores do primeiro alista
mento, com uma diffdrença, e é a seguinte: que uil.o
poderá mais ser admittido á assignar no livro dos rt'ci
bos dos titulas, pelo eleitor que n3.o Rouber escrever, ou
tro á seu rôgo, visto como não poderão ser incluidos os
cidad3.os em taes condições .

Quanto aos recursos nos casos de recusa ou demora
na entrega dos titulas Vid. intra cap. 3°.

No caso de dissoluÇãO da Camara dos Deputados, ser
virá para a eleição o alistamento ultimamente revisto,
n!l.o se procedendo á nova revisão entre a dissoluÇã0 e a
eleição que se fizer em consequencia deIla.

Quando aconteça haver perda do titulo o eleitor re..
quererá novo titulo, prestando a j ustificaç!l.o supra
indicada.

CAPITULO III

DOS RECURSOS

§ L'

Do recurso interposto das decisões dos Juizes de Direito
sobre inclusão ou exclusão dos cidadãos no alista
mento.

Proferida a decisão do Juiz de Direito incluindo ou
excluindo o cidadllo do alistamento, tem lugar o recurso
para a Relaçllo do districto, sem effeito suspensivo.

Este recurso' deve ser interposto no prazo de trinta
dias, quanto ás inclusões ou nao inclusões, e em todo o
tempo, quanto ás exclusões.

8
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Compete: 1.0 aos cidadãos nilo incluidos e aos exclui
dos, requerendo cada um de per si; 2.· á qua1quel' eleitur
da comarca, no caso de inclusão indevida de outro, refe
rindo-se cada recurso á um só indi vIduo.

No 1· caso o cidadao fará, em ordem á interpôr o re- .
curso, a seguinte:

Petição

« Illm. Sr. DI'. Juiz de Direito da comarca .....

« F.... , cidadão brasileil'o no gôzo dos seus direitos
« poli ticot", domiciliado na pa roch ia de ... , como prova
« com os documentos juntos, rt'corre para a Relaçllo do
« districlo, da deci,.ão I'ela qual V ••• O uno incluia (ou
« excluio) do ali -tllmeuto de eleitores. A aliás I'espeita
« vel decis.ão de V... uno pode prevalecer porqunnto
« (o recor,'enle olll'ga?'d lodas os 'ozões que mili/tl7'em em
« 1J?'ol do seu di?,pito, e jU/lI//?'d 08 c/ofume1ll0S qw~ entenl/e,'
« serem nec. ssarios-cOllc/?/inrlu do modo segwnle:) .Pt' lo
« quP. requer á V ... haja 1'01' bem mandar tomar por
« termo seu rl'curso, prusl'gnindJ-se nos ulteriore~, pal'8
« q l1e sPja refor:nada aq uella decisão de V'. •. Assi 10, e
« visto estaI' o supplicaote dentro do prazo (tratando.se
« de inclusão ou não inclt.sào) requer e

P. á V •.. se digne deferir.

« E. R. M.

« Data.
« Assignatura. »

No 2.0 caso (interposiçãO do recurso por qualquer
eleitor, por inclusão indevida de outro), far-se·ha a
seguinte:
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Petição

« Illm. Sr. Dr., etc.

« F .... , cidadll.o brazileiro, no gõso dos sens direitos
« politicoi, morador em ... , nll.o se conformandJ com a
« de~islto de V... , pela qnal ior.luio no alistamento de
« eleitores da parochia de, .. á F ... , o qn>ll nilo pode
« Hxercer o direito de votar na dita pal'ochia. pai' ..•
« (dtrd as raZÕdS) ; interpele pal'a a Relação do Dlstr'icto
« o reCU1'SO que lhiJ frlcnlta (I AI't. 9° d1l. Lei n. 3029 ,le
« 9 de Janeil'O de 18~ l. Em face d IS razões ex pIstas o
« supplicante julga que aqnella aliás respeita ve.! deci
« sl10 de V.. , CClr'ece de refunna, e para mais cOI'rabo
« ral-as o snpplicant'J jlJnta taes e tleS d·)cumentos (se
« assim entP-nlie?'). Pelo que req ner á V ... ~e digue
« mandar tomar por termo sen recurlio. prosegniodo-:3e
« nO:3 ulteJ'iores, para que seja decretada a refurma da
« dita deci.:ll1o.

« Assim

P. á V .•. deferimento.

« E. R. M.

« D!tta.
« Assignatura. »

o Juh de Direito, sendo-lhe apresentada a Petiçlto,
mandará, despI cho, tomar por termo o recurso.

E,te se tn!llal·á. como nos casos commuos, assignando-o
a parte ÍlHe "e.:lsada .

Tomado o termo, o E~cl'ivão fará entr'eg-a de todos os
papeis ao Juiz de Dil'eitn, cumprind,) á este uo pl'azo de
dez dias do reJebimento do l'e~ur.::lO, reformaI' ou confir
mar a decisao proferida.
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Se f~r a. decis~o reformada por virtude do recurso, o
Juiz de Direito ordenará a incluslLO ou admissito no alis
tamento, em vista da certidllo da sentença que a parte
fará extrahir, se o alistamento nito esti ver encerrado.

Se a sentença fôr confirmada, voltando os papeis para
cartorio, o recorrente promoverá a remessa do processo
para a Relaçllo, fazendo-o seguir, sem accrescentar mais
razões, nem juntar mais documentos.

A remessa para o Tribunal far-se-ha pelo correio, sob
registro, no prazo de tres dias contados da data da deci
sll.o no Juiz de Direito, lavrando o EscrivlLO o competente
termo de remessa.

Recebido o processo na Secretaria do Tribunal Supe
rior, di~tribuido á Relator, e designado dia para o jul
gamento, este pl'oferir-se-ha com intervençllo de todos
os seus membros presentes.

O Julgamento deverá ser proferido no prazo de trin ta
dias, contados da data do recebimento do recurso, nito
podendo em caso algum o dito prazo ser interrompido
por motivo de ferias.

Se o recurso nllo fôr provido dentro do referido prazo,
ter-se-ha por firme e irrevogavel a decislLO do Juiz de
Direito.

No julgamento d'este recurso nito é admissivel sus
peiçãO, salvos os casos do Art. el do Cad. do Processo
Criminal.

No caso de nlto ter sido o recurso decidido no prazo
estabelecido, o Presidente do Tribunal communicará a
occurrencia ao Ministro do Imperio na Côrte, e ao Presi
dente nas Provincias, afim de providenciar-se conve
nientemente.
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§ 2.0

Do recurso no processo summario quando o cidadão não
pode provar a renda legal por algum dos meios dutermi
nados nos Arts. 30 e 4° da Lei n. 3029.

Proferida pelo Juiz de Direito a decisn.o reconhecendo
ou nilO o direito do eleitor, ou admittindo, ou nlio a prova
por elle exhibida, tem lugar recurso voluntario, com
effeito devolutivo sómente, para a Relaçll.o do Districto.

Este recurso interpoe-se no prazo de dez dias r.ontados
da publicaçilo da sentença, e compete:

1· ao proprio interessado ou seu procurador, quando
nlio fôr admittida a prova da renda;

2· á qnalquer eleitor da parochia ou districto de paz,
no caso de admissão.

No l° caso ° requerimento deverá ser concebido nos
termos seguintes:

« Illm. Sr. Dr. Juiz de DireitJ da comarca de ...
« F... cidadão brazileiro, no g-ôso d seus direitos

« politicas, domiciJil-l.clo na paro('.hia de ... , como prova
« com os documentõ' juntos, recorre para II RelaçitO do
« Districto da decisão pela qnaJ. V. " n1Lo admittio a
« prova da renda offerecida pelo gupplicante no processo
« summario intentado por este Juizo, cartol'io t",. A
« aliás respeitavel der.i,:;ilO de V ... nilo pode pl'evalecer,
« Pelo qne -equer á V ... hajfl. por bem mandar tomar
« porquan to (o reccor?'ente rieri1/,zirá aqui as razões qll,e
« tiver em seu favor, jll,ntrm'io (,s rf,ol:lJ,mentos que entun
« der ~erem necessarios, concl,J-ir"do do modo seguinte:)
« Pelo que requer á V... haj>l por bem mandar tomar
« por ter () seu rf'curso, proseg lindo-He nos ulteriores,
« p~ra qu, sej .... refor'uada aquelh decisilo deV... Assim)
« e visto estar o Supplicante deD.tro do prazo legal, re~

« quer, e

« E. R. M.
« Data.
« Assignatura. ))
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No 2° ca~o (interposiçso do recurso por qualql1l'r elei
tor da parochia ou districtu de paz). far-se-ha a seguinte:

Petição

« Illm. Sr. Dr.; etc.
F. .. cidadno brazileiro, no gôso dos seus direitos po

« líticos, moradar em ... , eleitor da parachíaou distri
« eto de paz de ... não se conformalldo com a deci"llo
« de V ... pela qual admittio as provas de lenda exui
« bidas por F ... , quando aliás taes provas nllo podiam
« ser admittidlLs (p01' estas ou aquellas razões p07' se1'em
« contrarias ao Art. tal da Lei), nll.o podendo o ditu F .•.
« ser reconuecido eleitor; vem Coul o devido re~peito re
« correr para a Relaçsll do di::;triclo d'llquella decisllo
(C de V ... , sel'vindo-se V .•• mandar tOTuar por termo
« seu recurso e proseguir nos demais termos, para que
« haja logar a reforma da dita decisàO. (O 1'ecorrente '{Jode
c( juntar os documento.~ 'l/te entmde1' para justificar ou
« fl-l-ndamP'ntar suas razões e destruir a prova do recor
« r~do). Assim

C( P. á. V •.. haja por bem deferir.
« Data.
« Assignatura. l)

O Juiz de Direito, sendo-lhe apresentada a Petição,
mandará no despacho, tomar por lermo o recurso, que
proseguirá d'aqui em diante como o acima indicado
pag. 113 á pflg. 116, e com applicação das mesmas
normas ali referidas.

§ 3.°

Do reCU1'SO no caso de recusa ou demm'a na entrega do
titulo de eleilvr, e no caso de pe1·da.

lo-RECUSA OU DEMORA DO TITULO

A recusa ou demora na entrega do titulo de eleitor
podo provir ou doJuiz de DiJeito, 011 do Juiz Municipal,
ou finalmente do Tabelliao ou Escrivão de paz.

r
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•
Se o Juiz recllsante fôr o Juiz de Direito, o re~urso

será para o Ministro do Imperio na Oôrte, ou para o Pre
sidente nas .l'rovincias.

O reCUI'SO para o Ministro do Imperio na Oôrte, inter
pÔr-i'e-ha por meio de Petiyilo, di rígida ao 1m perador,
em qne a parte ex porá o facto da recusa ou demora ex
postas as suas circulUstanClas, offerecendo as razOes e ar
gumentos qne lhe suggel'irem, e juntando os docl1mentos
que entender de direito; e concluirá pedindo -haja por
bem mandar q l1e aJa iz recnsan te ou retardatal'io faça
en trpga do titulo á que o Supplicante tem in'laferivel
direito,-

A formula desta Petição é a usual, começando dO
modo seguin te :

« Senhor- Para V, M. Imperial recorre o cidadão
{{ F ... etc., etc.

O Ministro do Imperio, recebendo a Petição r.om os
document,os que a acompanharem, mandará extl'ahir
cópia não ,6 d'esttls como d'i1qnella, a qnal cópia ficará
em sen podei'; e deu tro de vi nte e q l1a tro hor'as, con
taclas da apresentação, mandará paI' de~pacho lançado
no propl'io requerimento, que o Juiz recorrido responda.

O Juiz recorrido deverá dar sna resposta dentro do
prazo de vinte e q natro hOI'as, contado da hora do rece
bimEmto do !'er.nr"o parll infol'lnal', certificada pelo a.gente
do correio ou pelo oflicial de justiça encarregado da
entrega.

O Juiz responderá, ou não. Em quaesquer de taes
hypotheses decidir-se-ha o recurso no pI'azo de cinco
dias, contados do recebimento da resposta do Juiz recu
sante, ou da data em que deveria ter sido dada.

Sendo o recurso para o Presidente, a petição será di
rigida á esta autoridade, procedendo-se por modo iden
tico.

Se o Juiz recusante fór o Juiz Municipal, o recurso
será para o Juiz de Direito da comllrca, o q aal, logo qne
rl-ceber a petição de re0urso, em qlle o recol'l'ente poderá
juntar os documentos que entender, procederá, e orde-
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nará como acima fica dito no caRO de recurso para o Mi
nistro do Imperio, ou para o Presidente da Provincia.

Provindo a recusa ou demora na entrega do titulo da
parte do Tabellião ou E:scrivi1o de paz, o processo para
sua interposiçi1O e andamento é o mesmo acima estabele
cido; devendo, porém, a petição ser apresentada ao
Juiz de Direito, se o tabellii10 fôr da sMe da comarca, ou
ao Juiz Municipal nos demais termos.

Nas comarcas de mais de um Juiz de Direito, é facul
tativo á parte interpôr o recurso, ou requerel-o perante
o Juiz de Direito que tiver organisado o alistamento,
ou perante o que ti ver ordenado o registro, isto é, o Juiz
de Direito do lo districto criminal.

2,0 -PERDA DO TITULO

Proferido pelo Juiz de Direito o despacho denegativo
de expedição de novo titulo por perda do primeiro, a
parte interessada tem recurso-na Côrte; para o Minis
tro do Illlperio, e nas Provincias, pal'S o Presidente.

Estas aut.oridades, logo que lhes seja presente qual
quer requerimento de recurso no caso de que trata-se,
procederao e ordenari1O como no de recurso inter
posto por motivo de recusa ou demora na entrega do
titulo, .

O req llerimento para o Ministro do Imperio é dirigido
ao Imperador, segundo as normas usuaes.
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TITULO SEGUNDO

Do processo eleitoral

CAPITULO I

DA ELEIÇÃO EM GERAL

As eleições de senadores, deputaàos á assembIéa geral,
membros das assembléas legisla ti vas provinciaes, verea
dores e Juizes de Paz, continuam á fazer-se nr,s dias e
pelo modo determinado na legislação vigente, com as
alteracões estatuidas na Lei n. 3029 de 9 de Janeiro
de 1881.

. As eleições se farão por parochias, ou, nas que conti
verem numero de eleitores superior á 250, por dist.ricto,
ou, finalmente, por secções de parochia ou de districto,
quando a parochia, formando um s6 districto de paz ou
o districto, contiver numero de eleitores excedente do
desig-nado. Cada secção devet'á conter 100 eleitores, pelo
menos.

Ao Governo, na Côrte, e aos PI'esiden tes, nas Pro vin
cias, cumpre designar com a precisa antecedencia os
edincios em que deverão fa&el'-se as eleJçõei:. Só em falta
apsolu ta de ou tl'OS edificios poderãO ser designados para
esse fim os tempIos religiosos.

O primeiro acto nos trabalhos eleitorfles é a organi
sação ou composiçao das mezas para o l'ecf\bimento elas
cedulas, apuração dos votos, e mais serviços da eleiçao.

Sendo a eleição por parochia ou districto de paz, ou
por secção de parochia, não a da séde d'esta, ou de dis
tricto, nilo o que contiver maior numero de eleitore:; ; as
organisações ou composições das mezas eleitoraes diver
sificam segundo têm de ser feitas em llmas ou em outras
d'essas circumscripç0es.
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1.0

na organisação da meza eleito?'al nas parochias ou
districtos de paz

Com a antecedencia necessal'ia, de macIo qne a meza
elei toraI fiq l1e orga ni"ada na vel'lpera do dia da eleição,
o jniz de paz rnHis votado d,l sMe da parochia 011 do dis- ,-
tricto de paz (ou ontro á qnem competil' a presiàellcia
da meza na !Ueiima parochia on distri ~to de paz), con
vocará aos eleitol'es por meio do seguinte:

Edital

« O cidadll.o F ... , Juiz de paz da parochia de ... (ou
« districto de ... J faz saber, qne!lo dia ... do mez de .
« organizar-se-ha a meza eleitoral pclra a eleiçã.. ele .
« á que se tem de prlJceder; e pa l'a iSiw con vida aos
« eleitol'es d'esta pat'Ochia (ou di:Stt'ictll) para q1le á, 9
« horas d<l manlla do dito dia, .. de ... CtllUpal'eçam em
« tal lllgal' (o edi(iáo dl'signadn pam a eleiçdo), onde se
« procedeJ'á á nomeação de presiden te e ::nem bras ri a
« rneza eleitoral. Outru~im convida o dito Juiz á todos
« os cidadãos eleitores d'esta Parochia á comparecerem
« no dilo luga?' ás 9 horas da man hã do dia ..• de ...
« para se vroceder á eleição de , conforme a portal'ia
« da presidencia da provincia de tantos de, •. de tal
« mez. E para qne chegue ao conhecimimto de todos,
« mandou o dito Juiz de paz fazer ~ publicar pela im
« prensa (se houve?') o presente eaital, que, sendo por
« elle assig-nado, será aflixado nos lllgal'es publicas.
« Eu F., Escrivão de Juiz de Paz d'eRta Parochia, o es
« crevi e subscrevo.

« Data.

« Assignatura do Juiz de
Paz. »



- 123-

Por este En ita1, prespn tes os eleitores, proceder-se-ha
á ol'gani.:HlçaO da meza elei toral.

Nas parochias 011 districtos de paz as mezas eleitoraes
com por-se-hao: do Juiz de }Jaz mais votado da séde da
purochia ou do districto de paz, cumo presidente, e mais
quatro membros, que serilo : aoS dous Juizes de paz que
aguel1e se seg'uil'em em votos, e os dous cidadll.os imme
diatos em V'otos ao 4' Juiz de paz.

Em caso de ansencia, falta ou impossibilidade do Juiz
de Paz mais votaria, eXAl'cerá as fuuccoes de Presidellte
da meza o que se lhe seguir ew votos 'até ao 4'.

Quando por ansencia, f»lta ou impossibilidade não
comparecer o 2° ou o 3° Juiz de Paz, que rlevem ser
memLl'os da meza, convidar-se-ha o 4° ; e se d'estes tres
Juizes de Paz s6 comparecer um, ou Dellhum se apre
sentai', o Pt'esirlente da meza convidará, para supprir as
fultas, um cu dois eleitores d'elltl:e os presentes.

Se deixarem de comparecer os dous cidadàOs imme
diatos em vot.os aos Juizes de Paz, que devem tambem
cumpôr a meza, ou algum ,i'elles, selão convocados um
ou dois que áqtlelles se seguirem em votos, até ao 4',
sendo a falta d'estes ultimas preeuchida por eleitores
d'eutre os presentes, designados, no caso de faltarem
ambos, pelo presidellte, e no caso de camparecer um,
pelo immediato que tiver comparecido.

2. o

Da organisaç-ãlJ d'l meza eleitoml nas secções de pa,'ochia
que contive" um só disl?'icto de paz, não sendo a da séde
da parochia , ou nas dos dislrictos de paz, não sendo ()
que contive?' maior numero de eleitores.

A' organisaçito da mesa eleitoral nas secçOes de paro
chia dos districtos de paz proctlde-se por nomeaçao feita
d'entre os eleitores da secção respecti va,
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Esta nomeaçi'lo compete aos Juizes de Paz da sMe da
parochia ou do districto, e aos seus immeditos j e para
que tenha lugar silo convocados ("'I.) os referidos Juizes
com a antecpdencia de quinze dias, de modo a estar a
nomeaça.o feita tres dias antps do marcado para a
eleição, bastando, para que elIa seja levada á effeito, o
comparecimento de um dos Juizes de Paz e de um dos
immediatos dos meslOOS Juizes de Paz.

N'estas secções as mE'zas eleitoraes compor-se-hão: r-
de um presidente e de qlIatro membros, os quaes se'tão
nemeados : o presidente e dous destes membros pelos
J nize:; de Paz da sMe da parochia ou districto, e os ou-
tros dous pelos immediatos dos mesmos Juizes da Paz.

Concluido o acto da nomeação do presidente e mem
bros da meza elE'itoral nas secções da parochia ou dis
trictl) de q ue trata-se, o Escrivão de paz lavrará, no li vro
que tiver de servir para a eleiçllo na respeL:~iva secção,
a segilinte :

Acta especial da nomeação da meza eleitoral (nas secções
de pQl1'och'ia ou de districto)

« Aos ... dias do me,: de.,. do anno de... pelas
« nove horas da manhã, no edificio tal (ou no consist01'io
« ou côrpo da 19"ejn mal 'tZ da parorhia de ... , se assim rôr)
« da Provincia de •.. , reUnI os os Juizes de PilZ da sMe
« da pal'ocbia. ou do distt'ictIJ,e o" OULros dois immediatos
« (se assim fôr) ou reunidos o Juiz de Paz F. e o seu im
« mediato F., por nllo haverem camparecido os outros, e

(» Tal é a dispo~ição do art. 15 § 7. o n. 2 da Lei n. 3010 de 9 de
Janeiro de 1He1, a qllal nno tliz rle que modo, e por qllem. àeve ser
feita a convocação Je Juizes de Paz e immediatos pala a nomeação
de qlle trata- e. Devend, ser tal nllmeação d'entre os eleit,'res da
secção respectiva, é fóra de duvilia que esses eleitores devem ser con
vidados, sendo o e lital o meio legal. O ca,o dl!pendtl de Instrucção
do Governo, e por isso nada arriscamos nas indicações do formularia
supra além do texto da Lei,

(
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«( mais os eleitores da presente secçllo de parochia (ou
« districto), para o fim de proceder-se á nomeação do pre
« sidente e mais mem bros da mezll elei toraI, verificou-se
« que se achavam presentes ... {ou todos os convocados,
« se assim {Dr ou verificou-se que entre os convccados
« só compU7'eceram estes e aquelles). Procedendo-se á
« nomeação do presidente e membros da meza eleitora\
« d'esta secção de parochia (ou districlo) , foram no
« meados pelos Juizes de Paz da séde da parochia, para.
« Presidente F., e para membros F. e F.; e pelos
« mesmos Juizes de Paz os dous ou tros membros F. e
« F. (Deve?'ão se?' ?'e{e1'idas na acta as duvidas que
« ap7'esentarem). Assim concluida e ol'ganisada a- meza
« eleitoral, lavrada e lida a presente acta, passarão á
« assignal-a os Juizes de Paz taes e taes, e os seus im
« mediatos taes e taes, (se assim (Dr). »

« ( .4. ssignaturas: 1.. • da s
Juizes de Paz, 2.° dos seus
immedialos). »

E tendo-se conservado no mesmo edificio os eleitores
convocados até a assignatura (se assim (61') da presente
acta, eu escrivão, que a escrevi, a encerro com minha
assignatura.

« Assignatu?'a do escrivão. »

Por meio do Edital acima indicado, organisada a
meza. eleitoral e instaUada, o que deverá ser na ve.:;pera
do dia designado para a eleiçs.o, lavrar-se-ha no li vro
que tiver de servil- para a eleiçãO uma-Acta da O1'gani
sação da meza eleitaral-, a qual é mutatis mulandis como
a que acima formulamos, e deve ser a 'signada pelo
presidente e mais membros da meza coustituida.

Os Juizes de Paz deverão concorrer para formar as
mezas eleitoraes, quer estejam ou nilo em exercicio, es
tejam embora suspensos por acto do Governo, ou por
pronuncia em crime ou responsabilidade; disposiçilO
esta que é applicavel aos quatro Juizes immediatos
áquelles Juizes.



- 126·-

Os prp.sidentes e mais membros que têm de compÔr
as mesas eleitoraes, são obrigados á participar por
escripto, até ás 2 horas da tarde da vespera do dia da
eleição, o impedimento que tiverem, sob pena de sn8
pensão do empreg'o por seis á dezoito mezes e multa
de 200S000 á 6003000.

S6 poder9.o ser substituidos depois de recebida esta
participação, ou depois das 2 horas da tarde, no C!1S0 de
n9.o ser eUa fei ta,

Compete ao Presidente da mesa regular a policia da
assembléa eleitoral, chamando á ordem os que d'dla se
desvial'em, fazendo sahi,' os que não forem eleitol'es ou
injul'iarem os meml)l'os da mesa 011 á qllalq1Jel' el ... itor,
mandando lavrar n'este caso auto de dtlsobedieucia e
remettendo-o á autoridade competente,

No caso, porém, de offelnsa pbY.iica contra qualquer
dos me,..;al'ios ou eleitol'es, o p,'esitlente ptde"á pt'ender
o offensô,', remettendo·o ao Juiz competente para
ulterior procedimento,

O presidente ou membros das mesas eleitoraes, em
caso de falta ou impedimento d'IlI'ante os traballlos da
eleição, substituem-se do modo seguinte:

Nas mesas eleitorae;; de parochia, districto ou secçllo
compostas do Juiz de PaI: mais votaclo da séde da
parochia ou dlstricto de paz, e de quatro membl'os :
l° o p,'esidente, pelo J 11 iz de Paz q ue se lhe segll i r em
votos, ainda que sl'lja membro da mesa, e, no caso de
nrio haver Juiz de Paz desimpe,lido, pelll eleitor que os
membros presentes nom~arem, decidindo a sOl'te em caso
de empate; :J,O os membro,> da mesa pl'llo 4," Juiz de
Paz, que será convidadt), ou p~]os eleitores entl'e os pre
sentes, como no caso de auseucia, falta ou imooilsibili-
dade de comparecimento, ' .

Nas mesas das secções das pllfochias, os seus
memb,'os, nl) C'\so de falt .. 011 impeJimento dnrante os
trabalho.;; eleitoraes, Subitit1lem-se; Lo o presidente,
pt'lo eleitol' que os m~lQb 'os presentes nomeal'em,
decidindo a sorte em caso de empate; qualquer dos dous

(
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membros que os Jui?es de Paz houverem nomeado, pelo
eleitor ou eleitores qne o presidente convidar; 3'
qualquer dos dous membros que os immediatos dos
Juizes de Paz tiverem nomeado, pelo eleitor que o outro
membro presente designar, e faltando ambos os ditos
mem bros, pelos eleitores que o presidente con vidar.

E' nll1la a eleiçlio feita perante mesa que não fôr
organisada pela forma estabelecida na Lei.

Quando na vespera, ou, não sendo passiveI, no lha
da eleição até o hora marcada para o começo dos tra
balhos, nlLo se pudér instaUar a me:l8 eleitoral, nlio
haverá eleição na parochia, districto ou secçllo.

Deixará tambem de haver eleiçl10 na parochia, dis
tricto ou secçll.o onde, por qualquer outro motivo, não
puder ser felta no dia proprio.

Constituida a mesa eleitoral, e installada, o pre
~idelJle ct'ella de:<gnará um dus mesarius para servir
como ôecretario, e OUlro para fazer as chamadas.

Cada eleitor, sendo chamado depositará na urna lJma
cédula, coutt-'ndo o Ilome do votado, ou dos votados
sendo a eleição de senador.

a lllgar, onde dever fuuccionar a mesa da assem"bléa
eleitoral, será se}Jarado pur uma divisão, do recinto
de. ti nado á reu nião da mesma assem bléa, mas de modo
qne Ilão fique impossibilitada aos eleitores a inspecçllo
e fiscalisação dos trabalhos.

As ceremonias religiosas são dispensadas, e prohibe-se
a presença ou intel'vençllO da força publica durante o
processo alei toraI.

Nenhum eleitor poderá entrar no recinto em que se
achar a mesa eleitoral sem que seja chamado.

A cédula deverá .er fecharla de todos os lados, tendo
rotulo conforme a eleição á que se proceder.

a voto poderá sei' escripto em papel branco 0\1 ani
lado, não devendo este sei' transparente, nem ter marca,
signal ou numeração.
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As cedulas que conti verem signaes exteriores ou in
teriores, ou forem escriptas em papel de outras côres ou
transparente, serão apuradas em separado e remettidas
ao poder vel'ificador com petente com as respecti vas actas.

Lançada na urna a cedula, o eleitor assignará o seu
nome em um livro para esse fim destinado,

Este livro deverá ser previamente fornecido pela Ca-
mara Municipal, com termo de abertura e encerramento ,.-.
do Presidente da mesma Camara ou do Vereadol' por
elle designado, e será tambem numerado e rubricado
em todas as suas folhas pelo mesmo Presidente ou Ve
reador.

Quando o eleitor não puder assignar sen nome, as
siguará outro por elle indicado, e convidado para este
fim pelo Presidente da mesa.

O mesmo terá lugar, em relação aos eleitores do pri
meiro alistamento, quando o eleitor nao souber assignar
seu nome.

Haverá uma só chamada dos eleitores. ('f)

Todavia se depois de finda esta chamada, mas antes
da abel'tura da urna que contiver as cedulas, algum
eleitor que, não tendo acudido á mesma chamada, re
querer ser admittido á votar, será recebida a sua ce
dula.

O eleitor para ir votar deverá levar seu titulo, pois
que sem apresentaI· o no acto da votação não poderá
exercer esse direito.

Apresentadú o titulo não póde ser recusado pela mesa,
á esta não competindo entrar 110 conhecimento da iden
tidade de pessoa do elei to I' em qualquer destes casos.

( • ) A chamada dos eleitores dever-se-ha sem duvida fazer pelas
cópias pal'ciae~ do aliEtdmtlnto, que o art. 34 do Decrelo n. 7981
de 29 de Jlineiro de 18d1 manda extrahir.

Esta~ cópias, diz a cito disposição, serão opportunamente remet·
tidas aos Juizes de Paz mais votaJos, que entregarão aos Presidentes
das mesas eleitoraes nas secções de parochia e de distrieto de paz
aqueUas que forem relativas ao alistamento dos eleitores destas sec
~Õ~s.
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Reconhecendo, porém, a mesa que o titulo apresen
tado é falso, ou que pertence á eleitor, cuja ausencia ou
fallecimento é notaria, ou havendo reclamação de outro
eleitor que declare pertencer-lhe o titulo, apresentando
certidão de Heu alistamento passado pelo competente
Tabellião, a mesa tomará em separado o voto do porta
dor do titulo, e assim tambem o do reclamante, se ex
hibir novo titulo expedido nos termos da lei, afim de
ser e'Kaminada /lo questão em Juizo competente, á vista
de titulo impugnado ou sobre que haja duvirh, titulo
que ficará em poder da mesa para ser remettido ao
mesmo Juizo para os devidos effeitos, com quaesquer
outros documentos que forem apresentados .

.Finda a eleiçllo, e logo em seguida á assignatura do
ultimo eleitor no livro ~ara esse fim destinado, lavrar
8e-ha, assignado por todos os membros da mesa, o se
g'uinte :

Termo

« A.os lantos de tal mez do anno de .... , finda a vo
« tação para a eleição de.... verificou a mesa que fo
« ram inscriptos neste livro tantos eleitores, do que para'
« constar ordenou o Presidente que lavrasse o presente
« termo, por todos os membros da mesa assignado, e
« por mim secretario escripto, e tambem assignado.

(( Assignaturas dos membros da mesa. »

Este livro remetter-se-ha á Camara Municipal com
os demais livros concernentes á eleição.

Assim terminados os trabalhos da votação, o Presi
dente annunciará, que se vai proceder á apuração, logo
que passe á este trabalho. Será immediatamente desig
nado um dos mesarios para lêr as cedulas em sua pre
sença.

A urna em que se tiverem recolhido as cedulas, fi
cará fechada até concluir-se o recebimento dellas, tendo
apenas uma simples abertura por onde possa ser intra·
duzida uma cedula.

9



Para se proceder á apuração dos votos o Presidebte
repartirá as letras do alphabeto pelos outros tres mesa
rios, e cada um deUes irá escrevendo em sua relação os
nomes dos votados por algarismos successivos da nume
ração natural, de modo que o llltimo numero de cada
nome moetre a totalidade dos votos obtidos, e publicando
em voz alta os numeras, á proporçilo que os fôr escre
vendo.

As cedulas serlto contadas, tirando-se da urna cada ,....
uma por sua vez, e se apurarão abrindo-se tambem e
examinando-se cada uma por sua vez.

Serilo extrahidas da urna p'lr um menino, que não
tenha mais de sete annos, lidas em alta voz pelo Presi
dente e apresentadas á qualquer dos assistentes, que o
requerer.

E' permittido á qualquer eleitor da pa:ochia, districto
ou secção apresentar,por escripto,e com sua assignatura
protesto relativo á actos do processo eleitoral, devendo
este protesto, rubricado pela mesa e com o contra-pro
testo desta, se julgar conveniente fazel-o, ser appen
sado á cópia da acta que fôr remettida ao Presidente do
Senado, da Oamara dos Deputados, da Assembléa Le
gislativa Provincial, ou á Oamara Municipal. Na acta
se mencionará simplesmente a apresentação do protesto.

Concluida a apuração dos votos, lavrar-se-ha a acta
da eleiçã.o, a qual será assignada pela mesa e pelos elei
tores que quizerem, menciouando-se neUa os nomes dos
eleitores que não tiverem comparecido, os quaes por
essa falta não incorrerilo em multa.

A acta poderá- ser nos termos seguintes:

Aeta da mesa eleitoral de tal parochia (districto, Ou $eeção)

« Aos.... dias do mez de,... do anno de mil
« oitocentos .... na cidade (ou villa) de .... provincia
« de ... , reunidos na casa tal (ou no consistorio, ou
(~ corpo da igreja tal da parochia tal pelas nove horas da
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« manhã., F." Presidente da mesa eleitoral tal (ou
« quem suas vezes fizer, por este ou aquelle impedimento),
« e os mesarios F. F. F. e F. (entrando algum sup
« plente declare-se), commigo F., escrivão do Juizo de
« Paz, tomou o presidente assento á cabeceira da mesa,
« e tendo presente a cópia do alistamento relativo á esta
« parochia (dist?'icto, ou secção da parochia ou de districto) ,
« declarou aberta a sessão da mesa eleitoral, para se
« proceder á chamada dos eleitores (da parochict, dis
« tricto, etc.), ao recebimento das cédulas, e aos mais
« tt'abalhus da eleição de .... , e designou á F. mesario
« para servir de secretario e o mesario F. para fazer a
« chamada. Este começou acham ad a pela re, pectivR.
« lista dos .eleitores da parochia (districto ou secção),
« observando a ordem dos distri(ltos, e dos quarteirões, a
« numeração e ordem, em que se achavam os nomes
« escriptos no alistamento. A' proporção que eram
« chamados, os eleitores depositavam na urna uma

.« cédula, fechada por todos os lados e com os compe
« tentes rotulas, e assignando cada um deIles, depois de
« votar, no livro para esse fim destinado.

« Finda a votação, ordenou o mesmo mesario que
« fosse lavrado, logo em seguida á assignatura do
« ulti mo eleitor no referido li vro, um termo no quaI
« se declarou o numero dos eleitores inscriptos, tendo,
« sido lavrado pelo secI'etario da mesa, e devidamente
« assignado pLlr todos os mesarios. Durante os tl'abalhos
« da eleiçao suscitarão-se duvidas (mencionem-se as du
« vidas c as providencias e deliberações tomadas pela mesa).
« Tambem foram apresentados durante a votação os
« seguintes protestos ou reclamações, escriptos, e devi
« damente assignados (declarem-se os protestos), os quaes
« foram aceitos pela mesa e por eIla rubricados e contra
« protestados (se assim (6?') , afim de serem appensados á
« cópia da presente acta, para serem remettidos á quem
« de~ direito. (Basta fazer menção dos p?'otestos, decla
«( rando-se os nomes dos protestantes, Os protestos apre
« sentados appe nsa?'-se-hão,como já indicamos, no fim da
« acta). Requerendo o elf>itor F. para fazer algumas ob
« servações vp.rbalmente sobre a ordem e regularidade
« dos trabalhos, lhe foi isso permittido pelo PI'e,üdf'nte,
« que sujeitou o objecto deIlaa á apreciaçao decisão da
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« mesa, pelo que resolveu esta por maioria, etc. (Desta
I( forma exp6r-se-hão todos os incidentes que se tive1'em dado
« durante a votação, continuando-se do moda seguinte :)
« Passou depois o mesmo mesario á fazer a apuraç1l.o, etc.
I( (e assim se fará o historico de t(Jdos os factos con
I( forme temos indicado no formularia, indicando-se
« todos os incidentes que houverem occorrido na apu
« raç1l.o, declarando-se na acta a hora da terminação dos
« trabalhos).

Esta Rcta deverá ser assignada por todos os membros
da mesa, e. pelos eleitores que quizerem, e será trans
cripta no livro de notas do Tabellião ou do Escrivão de
Paz.

D e11a, assim como das assignaturas das elei tores no
líno acima referido, se extrahirão cópias, as quaes
deverão ser assignadas pela mesa eleitoral e concertadas
por TabelIião ou Escrivão de Paz.

Estas cópias serão en viadas, por meio de o:ffieios, uma,
ao MinIstro do Imperio na Oôrte, ou ao presidente nas
provincias ; outra, ao presidente do Senado, camara dos
deputados ou da assembléa legislativa provincial, con
forme a eleiçãO a que se proceder; e a terceira ao Juiz
de Direito que exercer jurisdicçãO na cidade ou villa
designada pelo Governo para cabeça do districto elei
toral, ou seu substituto formado em direito se a eleicão
fôr de deputado á assembléa geral ou de membro'de
assembléa provincial.

Se a eleiçãO fôr de Vereadores, a terceira cópia deverá
ser enviada á Oamam Municipal da Oôrte, ~e a eleiçãO
á elIa pertencer, e aprovincia do Rio de Janeiro; e ás
Oamara Municipaes das outras provincias, se a eleição á
estas pertencer.

Deverao acompanhar as ditas cópias, as das actas da
formaçao das respectivas mesas eleitoraes.

Remettidas as cópias, e inutilisadas as cedulas, se
haverá por dissolvida fi. assembléa elei toraI.
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CAPITULO II

DA. ELEIÇÃO DE SENADORES, DE DEPUTA.DOS Á. ASSEMBLÉA.

GERAL E MEMBROS DAS ASSEMBLÉAS LEGISLÁ.TIVAS RROVIN

CIAES, E DE VEREADORES E JUIZES DE PAZ.

§ l.0

Da eleição de senadores

A eleição de Senador continúa á ser feita por provin
cia, mas sempre em lista triplice, ainda quando tenham
de ser preenchidos dois ou mais lngares.

N'esta hypothese proceder-se-ha á segunda eleição
logo depoi8 da 6scolha de Senador em virtude da primeira,
e assim por diante.

O Governo, na Côrte e provincia do Rio de Janeiro, e
os presidentes nas outt'a!" provincias, designarão dia para
a eleiçllo, devendo á esta proceder-se dentro do prazo de
tres mezes.

Este prazo conta-se: l°, no caso de morte do Senador,
do dia em que na Côrte o Governo, e nas provincias o
presidente, têm conhecimento certo da vaga, ou em que
recebem a communicaçilo d'esta, feita. ao Governo pelo
Presidente do Senado, ou ao Pre idente da respectiva
provincia pelo Governo ou pelo Presidente do Senado:
estas communicações s9-o dirigidas pelo correio sob
registro; 2°, no caso de aug-mento do numero de sena
dores, o referido prazo conta-se d~ dia da publicação
da respectiva Lei na Côrte ou na provincia á que se
referir.

Organisada a meza eleitoral mediante as formalidades
acima referidas no Cap. I d'este Titulo, e no dia apra
zado, reunidos os eleitores pelas 9 horas da manhil,
proceder-se-ha á votaçl1o.

Cada eleitor votará em tres nomes, constituindo a lista
triplice os tres cidadãos que maior numero de votos
obtiverem.



- 134-

Feita a apuraç1l.o e lavrada a respectiva acta, ex~ra

h ir-se-bao (l'esta tl'es cópias, das quaes uma eu Vlar
se-ha ao Ministro do Imperio na Côrte, ou ao presi
dente na provincia, outra ao Presidente do Senado, e
outra finalmente á Camara Municipal da Côrte, se a elei
Çilo pertencei' á eUa e á provincia do Rio de Janeiro, e
ás Camaras das capitaes das outras provincias, se a elei
ÇãO á estas rertencer.

Tambem remetter-se-hao, juntamente com as cópias
referidas, as das actas da formação das respectivas me
zas elei toraes.

Segue-se a apuraçãO geral das authenticas das assem
bléas eleitoraes e a formação da lista tdplice.

Estes trabalhos competem:
lo, quanto ás eleições da Côrte, e provincia do Rio de

Janeiro, á Camara Municipal da Côrte;

2.·, quanto ás eleições das outl'as provincias, ás Ca
maras Municipaes das respectivas capitaes.

Tanto á apuraçao geral referida, como á formaçiLo da
lista triplice, procederá a Camara Municipal dentro do
prazo de 60 dias.

E te prazo computa-se do dia da eleição.

E por conseguinte logo que receber as authenticas,
dará começo aos trabalhos, annunciando-os pelo se
guinte:

Edital

« O cidadllo F ... presidente (ou quem suas vezes (ize1'J
« da Camara Múnicipal. ..... faz saber, que tendo
c( a mesma Camara recebido as authenticas de todas
c( as ... (parochias, districtos e secções) da provincia de...
« (ou da Cô1'te e da provincia do Hio de Janeiro), proce
c( derá no dia... do corrente mez ás nove boras da
« manhã á apuração geral dos votos para senador, e á
«( formaçao da lista triplice. E para que chegue ao
(( conhecimento de todos etc.

No dia apl'azado, reunida a Camara, pelas nove horas
da manhã, e com toda a publicidade, abrirá o presidente
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os o:ffi.cios recebidos, e fazendo reconhecer aos circums
tantes que eUes estavam intactos, mandará contar e
escrever na acta o numero das authenticas recebidas, e
immediatamente passará á apuraI-as.

Devem intervir n'este acto, como no da formação da
lista triplice, ainda os vereadores que se não acbarem
em exercicio ou estiverem suspensos por decisão do Go
verno, ou por pronuncia em crime de responsabilidade.

A Camara se limitará na apuraçil.o á sommar os votos
mencionados nas diversas au then ticas, attendendo só
mente ás das eleições feitas perante mezas organisadas
legalmente.

No caso de empate, será preferido o cidadão que fôr
mais velho em idade.

Finda a apuração, o Secretario da Camara lavrará
uma -Acta-, na qual se mencionarão:

1.0 os nomes dos cidadãos e o numero de votos que
obtiveril.o para senador, desde o maximo até ao minimo ;

2, o as occurrencias que se derem durante os trabalhos
da apuraçll.o.

3.° as representações que, por escripto e assignadas
por qualquer cidadll.o eligivel, houverem sido presentea
á Camara Municipal, relativas á apuração.

Esta acta deverá ser assignada pelo Presidente e mais
vereadores da camara, e d'eUa se extl'abirão tres cópias,
que se remetterão, por meio de o:ffi.cio, uma, ao Minis
teria do Imperio, acompanhando a lista tl'iplice, assig
nada pela camara, para ser presente ao Poder Mode
radar; outra, ao PI'esidente do Senado, e outra ao Presi
dent~ da respectiva Provincia.

Na verificaçã.o dos poderes á que proceder o Senado,
se resultar a exclusno da lista triplice do ~enador no
meado, far-se-ha nova eleição em toda a provincia: no
caso da exclusao recahir em qualquel' dos outros dois
cidadãos contemplados na lista triplice, será organizada
pelo Senado nova lista e sujeita ao Poder Moderador.

Se o Senado reconhecer que algum ou alg'uns dos
tres cidadll.os incluidos na lista triplice, se acham com
prehendidos em qualquer das incompatibilidades espe-
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cificadas na Lei, serão declarados nullos os votos que
lhes tiverem sido dados; e o cidadão ou cidadãos que se
seguirem completarao a lista triplice.

Proceder-se-ha tam bem á nova eleição em toda a pro
vincia, quando, antes da escolha do Senador, fanecer
algum dos tres cidadãos que compuzerem a lista tri
plIce.

O mesmo deverá ser observado no caso de morte do
senador nomeado, cujos poderes nM tenham sido ainda
verificados, ou quando algum dos cidadãos inc1uidn na
lista triplice careça de qualq uer das condições de elegi
bilidade exgidas na ConstitlJiçãO.

§ 2.°

Da eleição de deputados d assembléa ge1'al e membros d9>S
assembleas legislativas p1'ovinciaes

As provincias serão divididas em tantos districtos
eleitoraes quantos forem os seus Deputados á assembléa
geral, attendendo-se quan to passiveI á igualdade de
população entre os districtos de cada provincia e res
peitando-se a contiguidade do territorio e a integridade
do municipio.

O Governo organisará e submetterá á approvação do
Poder Legislativo a divisão dos ditos districtos sobre as
seguintes bases:

1.0 o municipio da Côrte comprehenderá tres districtos
eleitoraes, e os das capitaes da Bahia e Pernambuco
dous districtos, cada um ;

2. D os districtos eleitoraes de cada provincia serão
designados por numeros ordinaes, computada a popu
lação sobre a base do recenseamento;

3. D para cabeça de cada districto eleitoral será desig
nado o lugar mais central e importante d'elle ;

4. D na divisão dos districtos eleitoraes só serão con
templadas as parochias e municipios creados até 31 de
Dezembro de 1879.
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Para todos os effeitos eleitoraes até ao novo arrola·
mento da população geral do lmperio subsistirão inal
teraveis as circumscripções, parochiaes e municipaes
contrmpladas na divisão dos districtos eleitoraes feita
em virtude da Lei, não ob.'ltante qualquer alteração
resultante de creação, extincção da subdivisao de paro
chias e municipios. A divisão feita n'esta conformidade,
será posta provisoriamente em execução até a definitiva
approvação do Poder Legislativo, não podendo o Governo
alteral-a depois da sua publicação.

Cada districto elegerá um Deputado á assembléa
geral, e o numero de membros da assembléa legislativa
provincial marcado no art. 1.0 § 16 do Decr. n. 842 de
19 de Setembro de 1855, isto é, a Assembléa Provincial
da Bahia 42 membros, a de Minas Geraes 40, a de Per
nambuco 39, a de S. Palllo 36, a do Rio de Janeiro,
tantos quantos derem os seus districtos á razão de 5,
exceptuados o distl'icto ou districtos da Côrte, a do Ceará
32, a de S. Pedro e Maranhão 30, a do Pará 30, a das
Alagoas e Parahyba 30, a de Sergipe 24, a de Piauhy
24, as de Goyaz, Rio Grande do Norte e Matto
Grosso 22.

Quanto ás provincias de Santa Catharina, Paraná,
Espirito Santo e Amazonas, 22 membros, cabendo 11 por
ddricto.

Organisada a meza eleitoral para a eleição de Depu
tados á assembléa geral e de membros da assembléa
legislativa provincial, e installada, proceder-se-ha á
mesma eleição.

A eleição de deputados á assembléa geral far-se-ha
em todo o Imperio no primeiro dia util do mez de De
zembro ('f-), não tendo havido dissoluÇãO; e, no ca o de
dissoluÇãO, trinta dias depuis do que fôr marcado pelo
Governo para começarem os trabalhos da nova eleiçao.

Feita a eleição, apuração dos votos, e lavrada a com
petente acta, a qual deverá ser transcripta no livro de

(') O Governo poderá espaçar até ao ultimo dia util do mez de
Dezembro de 1881 a eleição geral dos deputados para a llroxima
legislatura.
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notas do Tabellil10 ou do E erivilo de Paz, extrahir-se
hilo da mesma acta as cópias a0ima referidas, uma das
quaes remettel'-se-ha ao Juiz de Direito competente para
a apur Çilo.

O Juiz de Direito (que é aquelle que exercer juris
dicçilo na cidade ou villa designada pelo Governo para
cabeça do districto eleitoral, ou, em caso de falta, o seu
substituto formado em Dit'eito, ou finalmente, na falta
d'este ultimo, o Juiz de Dieeito da comarca mais vi- ~

sinha), recebendo as cópias, comporá com os presidentes
das mezas eleitoraes uma Junta por elle presidida, a
qual fará a apuração geral dos votos das diversas elei-
ções do mesmo districto para Deputado á assembléa le
gislativa geral ou membros das assem bléas legislativas
provinciaes.

A' esta apuraçl10 se procederá dentro do prazo de
30 dias, con tados do dia em que se ti ver feito a eleiçl1o,
precedendo annuncio por meio do seguinte:

Edital

C( O Bacharel (ou Doutor) F, .. presidente da junta
« eleitoral do districto eleitoral tal ~ou substituto, o Juiz
« de Direito da Comarca de., •. a mais visinha) por
« falta do Juiz de Direito da Comarca de ...• , na peo
« vincia de ... faz saber, que tendo recebido as autlien
« ticas das actas das eleiçoes de Deputados á assembléa
« geral, 6 membl'os da assembléa legislativa provincial,
« procedel'á no dia....... do corrente mez ás nove
« horas da manhi1 á apuração geral dos votos para ....
« E para que chegue ao conhecimento de todos, etc.

Tambem pI'ecederá á dita apuraçllo o seguinte aviso
dirigido áquelles presidentes de mesas eleitol'aes :

« Il1m .....
« Communico á V. S., qne no dia ás .

u hOI'lIs, e no luga1' tal, proceller-se-ha á apuração dos
« voto de D .putados a assembléa geral, e membros da
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« assembléa legislativa provincial, o que comml1nico á
« V. S. para que se sirva comparecer na f6rma, a para
« o fim designado na Lei. Data.

« Assignatura do Juiz de Direito.»

A junta apuradora nM pode funcciouar sem que
estejao presentes, pelo menos, quatro presidentes de
assembléas alei toraes.

Na falta d'estes chamar-se-bao pela ordem de sua
votaçao os J uizer;; de Paz da parocbia ou do districto,
onde fnnccionar a Junta. Dado ainda o nilo compareci
mento d'estes, recorrer-se·ba aos Juizes de Paz da paro
cbia ou do districto mais visinho.

No dia aprazado, reunida a Junta, pelas nove horas
da manha, e com toda a publicidade, abrirá o presi
dente (que é o Juiz de Direito) os officios tecebidos,
e fazendo reconhecer aos circumstantes que os mesmos
officios acham-se intactos, mandará contar e escrever
na acta o numero das authenticas recebidas, passando
immt'diatamente á apuraI-as.

A Junta limitar-se-ha na apuraçll.o á sommar os votos
mencionados nas diversa:; autbenticas, attendelldo
s6mente áFl das eleições feitas perante mesas organi
sadas na f6rma da Lei n. 3029.

No caso de empate preferirá o cidadão que fÔl' mais
velho.

Finda a apuraçilo lavrar-se-ha a acta da apuração
geral dos votos, a qual será as ignada pelos membros da
Junta, e eleitores que estiverem presentes e quizerem
assignar.

Da acta se extrahirão c6pias authenticas, uma das
quaes remetter-se-ha ao Ministro do Imperio. na Côrte,
outra, ao Presidente, nas provincias, e outra á Camara
dos deputados ou á assembléa legislativa provincial,
conforme a eleiçilo á que se proceder; expedindo-se
diplomas aos eleitoE', com o seguinte:
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Of(i,cio

« Juizo de Direito de, ..... em ... de ... de 18 ....

« Pela apuração geral dos votos constantes das actas
« dos diversos collegios eleitoraes d'esta provincia,
« vprificou esta Junta na sessão de hoje, que foi V. Ex.
« eleito Deputado á assembléa g'erallegislativa na pro
« xima legislatura, por tantos votos, e remette inclusa
« á V. Ex. r6pia authentica da acta da dita apuração
« geral, para lhe servir de diploma.

« Deus Guarde, etc.»

« (Assignatura dos membros da Junta.»

E' de notar que onde hou ver mais de um Juiz de
. Direito, deverá ser presidente da Junta apuradora o

mais antigo, tendo preferencia o de mais idade quando
fôr igual a antiguidade; e, .seO'undo a mesma regra, se
substituirs.o uns pelos outros no caso de falta ou impe
dimento.

No municipio em que houver dous ou mais districtos
eleitoraes, seguir-se-ha a mesma regra acima, corres
pondendo a antiguidade do Juiz de Direito ao numero
dos districtos eleitoraes, de modo que o mais antigo
sirva, no l°, o immediato no 2°, e assim por diante.

S6 se consiJprará Deputado á Assembléa Geral o ci
dadilo q ue reunir a maioria dos votos dos eleitores..

Não tendo o cidadão a maioria dos votos, o Presidente
da Junta Axpedirá os nece sarios avisos para se proce
deI' á nova eleição vinte dias depois da apuração g'eral ;
e nesta segunda eleição,para a qual servirão Das assem
bléas eleitoraes as mesmas mesas da primeira, s6 pode
rão ser votados os dous cidadãos que nesta tiverem ob
tido maior numero de votos. que forem apurados.

Quanto á eleiçãO dos mem bras das Assembléas Legis
lativas Provinciaes, cada eleitor votará em um s6 nome.

Serão eleitos os cidadãos que reunirem votação ig'ual,
pelo menos, ao quociente eleitoral, calculaào sobre o
numero total dos eleitores que concorrerem á eleição.



-141 -

Se algum ou alguns dos cidadãos não reunirem aquel1a
votaçao, proceder-se-ha, quanto aos lug'ares não preen
chidos, á nova eleição pela fÓl'ma acima. dita quauto á
eleição de Deputado que não tiver maioria de votos.

Quaúdo ~ Camara dos Deputados ou a Assernbléa
Provincial reconheça que um ou mais dos eleitos estão
comprehendidos em qualquer incompatibilidade especi
ficada na Lei, neste caso declarar-se-hão nuIlos os votos
q ue lhes tiverem sido conferidos, e proceder-se-ha á
nova eleição, na qual não enirarllo aqueIles cidadãos
cuja eleição fôra annul1ada.

Tambem terá lugar nova eleição, quando da annulla
çll.o de votos pela Camara ou Assemoléa resultar a ex
cluSão de algum dos que tiverem obtido o respectivo
diploma.

Dando-se vaga de Deputado á Assembléa Geral ou de
membro de Assembléa Legislativa Provincial durante a
legislatUl'a, proceder-se-ha á nova eleiçllo para o respec
tivo preenchimento, dentro do prazo de tres mezes, con
tado do dia em que, na Côrte o Governo, e nas provín
cias o Presidente, tiverem conhecimento certo da vaga,
ou receberem a communicação desta, feita pelo Presi
den te da Camara dos Deputados, no pl'imeiro caso, ou
pelo Presidente da AlSsembléa Legislativa Provincial,
no segundo.

Taes communicações dirig'em-se pelo correio sob re·
gistro.

§ 3. 0

Da eleição de Vereadores e Juizes de Paz

Feita a primeira eleição de Deputados á Assembléa
Geral pelo modo estabelecido na Lei, proceder-se-ha
tambem á eleição das Camaras Municipaes e dos Juizes
de Paz em todo o Imperio no primeiro dia uti! do mez
de Julho, que se seguir, começando á correr o quatrien
nio no dia 7 de Janeiro subsequente.

No dia apr'azado, rennidos os eleitores, depois de sua
convocaçllo, pelas nove horas da manhã no edificio in-
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dicado para a eleiçilo, e installada a mesa eleitoral, o
Presidente tomar'á assento á cabeceira deUa, tendo á
Rua esquerda o Escrivilo.

A acta da formacilo da mesa será lavrada no - Livro
especial das actas d~ eleição de Vereadores e Juizes de Paz.

Na eleicilo de Vereadores cada elei tor votará em um
só nome, ê por conseguinte a respectiva cedula deverá
conter um só nome.

A cedula para Juizes de Paz, cuja eleiçll.O é simultanea
com a de Vereadores, deverá conter quatro nomes de
cidadãos elegi veis, com a indicaçao no rotulo-para Jui
zes de paz da parochia ou dist?'icto de . ..

Não se aceitarão aedulas senão dos que comparecerem
pessoalmente.

Termillado o recebimento das cedulas, o pt'esidente
mandará separar as que furem relativas á eleição de Ve
readores, e a pertencentes á; cada um dos districtos para
a eleiçãO de Juizes de Paz, e con tal', pubticar e escrever
na acta, com a devida di3tincçao, o numero de cedulas
per~encentes á cllda eleição.

Começará a apuraçao pelas cedulas de Vereadores, e
passará successivamente ás cedulas pertencentes á elei~

Çilo de Juizes áe Paz de cada um dos districtas.

Na acta e fará mencão circumstanciada de todg o
processo e seus incidentes, com apre isa clareza, e se
indicará o nnmeJ'O de votos, dt:sd.e o maximo até ao mi
nimo, obtido pelos votados em cada uma das eleições.

A mesa parochial remetterá á Camara Municipal o
ivro das actas, acompanhado do seguinte o:ffi.cio do Se

cretario:

(
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Officio

« Lugar tal em, .• de... de 18 ...

« lllms. Srs . .
« De ordem da mesa parocbial de... transmitto á

« VV. SS. o livro das actas da eleicão de Juizes de. Paz
« e Vereadores, á que se acaba de proceder,

« Deus guarde á VV. SS.
( Illms. Srs, Presidente e mais Vereadores da Ca

« mara Municipal de .... »

Se o municipio tiver uma só parochia, a mesa elei
toral, finda a eleição, expedirá logo os diplomas aos
Juizes de Paz e aos Vereadores eleitos; e fazendo extra
hir das actas duas cópias authenticas, remetterá uma á
Camara Municipal, e out.ra ao Juiz de Direito da 90
marca.

Se, prJrém, o municipio comprehender mais de uma
parcchia, a mesa expedirá os diplomas só aos Juizes de
Paz dando ás duas cópias das actas o referido destino.

E n'esttl caso a Camara Municipal, trinta dias depois
d'aquelle em que tivel' começado a eleição, procederá á
apuraçao geral dos votos para Vereadores pelo modo
estabelecido para actos semelhantes, annunciando por
meio do seguinte:

Edital

« O cidaJao F ... , presidente da Camara Municipal,
« faz saber que no dia ... do corrente (ou proximo fu
;( turoJ mez procederá a dita camara á apuração geral
« dos votos recebidos para Juizes de Paz e Vereadores,
« tendo em vista as actas eleitoraes das paruchias deste
« municipio. E para que chegue ao conhecimento de
« todos, etc., etc.
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Concluida a apuração, serão declar!l.dos Vereadores os
cidadãos que, até ao numero dos que deverem compôr a
Camara do municipio, reunirem votação igual, pelo
menos, ao quociente eleitoral, calculado sobre o numero
total dos eleitores qUt1 concorrerem á eleição. Se algum
ou alguns dos cidadãos não reunirem aguella votaçllo,
proceder-se-ha á nova eleição vinte dias depois da apu
ração ·geral.

N'esta segunda eleição, para. a qual servirão nas as
sembléas eleitoraes as mesmas mesas da primeira, só
poderão ser votados os dous cidadãos que n'esta tiverem

. obtido maior numero de votos, sendo sufficiente a maio
ria dos votos, que forem ap:ll'ados.

Da apuração se lavrará uma acta, da qual remetter
se-ha cópia. authentica ao Juiz de Direito da comarca.

Os diplumas, que devem ser ex.pedidos aos Vereadores
e aos Juizes de Paz consta,ão de uma cópia authentica
da acta da apuraça.ú dos votos. Esta cópia sera tirada
pelo Secretario da meza parochial e assignada pelos
membros d'esta no caso, em que, compete á mesma
mesa a expediçi10 dos diplomas; e será tirada pelo Se
cretario da Camara Municipal e assignada pelos mem
bros d'esta, no caso em que pertence á referida Gamara
expedir os diplomas aos Vereadores.

Taes diplomas deverllo ser acompanhados de officios,
pelos quaes se convidarão os cidadãos eleitos Vereadores
e Juizes de Paz, para prestarem juramento e tomal'em
posse no dia 7 de Janeiro perante a Camara Municipal.

O officio poderá ser nos termos seguintes:

Olficio

« Lugar tal, etc., etc., etc. (1

« Pela apuraça.o geral dos votos recebidos, para Juizes
« de Paz e Vereadores na eleição á que se acaba de pro-
« cedel' verificou esta mesa eleitoral (ou Gamam jlfuni-
« cipal) , que V.S. foi eleito ... por ... tantos votos; pelo
« que lhe remette o diploma incluso (sendo officio da
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« Gamara convidm'd logo á prestar juramento e tomar
« posse no d'ia ... as . .. horas .. .)

« Deus Guarde, etc. »
Logo que se concluir a apuração final dos votos, a

Camara Municipal participará o resultado da eleiçao de
Vereadures e Juizes de Paz aI) Ministro do Imperio na
Côrte e ao Presidente nas Provincias.

A. participação deverá ser por meio do seguinte:

Olficio

« Paço da Camara Municipal da cidade (ou villa) de...

« Illm. Exm. Sr.
« Tendo esta Camara Munici paI procedido á apuraçllo

« final dos votos para Juizes de Paz e Vereadores do
« proximo futuro quatriennio, verificou a eleiçao se
« guinte :

« Para Juizes de Paz F. .. com (tantos) votos, F .
« com... (tantos) votos, etc. Para Vereadores F ... com .
« (tantos) votos, etc.

« O que communico á V. Ex.
« Deus Guarde, etc.»
O Juiz de Direito da comarca continúa á ser o func

cionario competente para conhecer da validade ou nulli
dade, não só da eleição de Vereadores e Juizes de Paz,
mas tambem da apuração dos votos, decidindo todas as
questões concernentes á estes assumptos, pela fórma da
Legislação vigente.

Nas comarcas que tiverem mais de um Juiz de Di
reito competirão essas attribuições ao .Tuiz de Direito do
l° districto criminal, e, na sua falta, aos que deverem
substituil-o.

Das decisões do Juiz de Direi to sobre as eleicões de
Vereadores e Juizes de Paz, haverá recurso para' a Re
lação do districto. O recurso será julgado, no prazo de
trinta dias, por todos os seus membros presentes.

Azse
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PARTE I

LEGISLAÇÃO.

PROJECTO DA REFORMA

A Assembléa Geral resolve :

Art. Lu A Lei n.387 de 19 de Agosto de 1846 e os
Decretos legislativos ns. 499, 565, 842 e 1082 de 9 de
Agosto de 1848, 10 de Julho de 1850, 19 de Septembro
de 1855, e 18 de Agosto de 1860, serao observados com
as seg'uintes alteraçoes :

CA.PITULO I

Da qualificação de votantes:

Art. 2. 0 As Junctas parochiaes de qualificaçao serão
compostas: do Juiz de Paz mais votado do districto da
matriz, comCl Presidente; de dons membros eleitos pelos
eleitores da paróchia, e de dous outros eleitos pelos dez
maiores proprietários da paróchia, que como taes te-

1
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nham sido qualificados pelo Juiz Municipal ou substituto
d? Juiz de Di:reito, me~iant~ Qprocesso que 3erá estabele·
Cldo em regulamento. . '

N!1o fica privado do seu direito como maIOr propfle~
tário o cidadao que fôr tambem eleitor. .

§ 1.o Si a paróchia não tiver Eleitores, por ter SIdo
annullada a eleiçã.o dos da legislatura corrente, serão
convocados os da legislatura anterior; e tanto aq?-e~les,
como estes, em caso de impedimento, serílO substltmdos ..
pelos respectivos suppléntes. Os proprietfl1'ios 9.ue não
comparecerem, serao substituidos pelos immed1atos na
ordem da quelificaçao.

§ 2. o Para ,erificar e apurar os trabalhos das Ju?-~t~s
parochiaes, constituir-se-ha na sMe de cada ~U:llClpIO
uma Juncta municipal composta do Juiz Ml:lnIClpal ou
substituto do Juiz de Direitú como Presidente, e de dous
membros, um eleito pelos Vereadores da Cámara e outro
pelos dez maiores proprietários do município. .

3. o Para substituir os membros das J unctas parochlae~
e municipaes impedidos, serM eleitos na mesma occa
siao em que o fôrem aquelles, do mesmo modo e pelas
mesmas turmas, outros tantos supplentes. Na fal~a de
u!';!rS e outros far-se-ha a substituiçao, conforme a ol'lgem
dos substituidos, pelos mais votados dos Eleitorss ou Ve
readores, e pelos proprietários, segundo a ordem em que
tiverem sido qualificados.

§ 4. o As listas geraes que as Junctas parochiaes devem
organizar, conterllo, além dos nomes dos cidadll.os quali
ficados, a idade, o estado, a profic:são, a declaraçao de
saber ou nao ler e escrever, a filiaçll.o, o domicílio e a
renda cunhecida, provada o.u presnmida, devendo as
Junctas, no último caso, declarar os motivos de sua pre
sumpção, e fontes de informaçp.o, á que tiverem recorrido.

r. Teem renda legal conhecida:
N. 1. Os jo:ffi.ciaes do exército e da armada e os dos

corpos policiaes, da guarda nacional e da extincta
2.alinha, comprehendidos os activos, da reserva, l'eforma
dos e honorários.

N. 2. Os cidadãos que pagarem annualmente 6UOOO
0l.l ;mais de imposiçoes e taxas geraes, provinciaes e mu
tllC1paes;
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N. 3. Os que pagarem o imposto pessoal estabelecido
pela Lei n. 1507 de 26 deSeptembro de 1867.

N. 4. Em geral, os cidadãos que, a titulo de subsídio,
soldo, vencimento ou pensM, rece·bêrem dos cofres geraes,
provinciaes ou municipaes 200S000 ou mais por anno.

II. Oonsideram-se como tendo renda legal cOIthecida,
salvo prova em contrário:

N. 1. Os advogados c solicitadores, os médicos, ci
rurgiões e pharmacêuticos, os que tiverem qualquer tí
tulo conferido ou approvado pelas faculdades, acade
mias, escolas e institutos de ensino público secundário,
superior e especial do Império.

N. 2. Os que exercêrem o magistério particular como
directores e professores de collégios ou escolas, que se
jam frequentados por 10 ou mais alumnos.

N. 3. Os clérigos seculares de ordens sacras.
N. 4. Os titulares do Império, os ofliciaes e fidalgos

da casa imperial, e os criados desta que não fôrem de
galão branco.

N. 5. Os negociantes matriculados, os corretores e
os agentes de leilao.

N. 6. Os gua.rda-livros e caixeiros de caHas com~

merciaes qU\1 tiverem 200UOOO ou mais de ordenado, e
cujos' títulos estiverem l'egistrados no registro do com
mércio.

N. 7. Os proprietários e administradores de fazen
das ruraes, de fábricas e de ofliciRas.

N. 8. Os capitães de navios mercantes, e os respec
tivos pilôtos que tiverem carta de exame.

III. Admitte-se como prova de renda lelal :
N. 1. Justificação judicial, dada perante o Juiz Mu~

nicipal 0\1 substituto do Juiz de Direito, e em que se
prove que o justificante tem pelos seus bens de raiz, in
dústria, commércio ou emprego, fi. renda annual de 2008,
deduzidos os gastos da producçl1o.

N. 2. Documento ue estaçao pública, pelo qual o ci
dadiio mostre receber dos cofres geraes, provinciaes ou
municipaes vencimento, soldo ou pensão de 200UOOO,
pelo men~s, ou pagar o imposto pessoal ou outros na
lmportancla de 6$000 annualmente.

N. 3. Exhibiçl10 de contracto pelo qual prove o cida
dão que é rendeiro ou locatario, por prazo nll.o inferior a

"
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tr~s annos, de te1'1'en08 que cultiva, e pelos q uaes paga
20$000 ou mais por anuo.

N. 4. THulo de propriedade imm<..vel, cujo valor lo
cativo não seja inferior a 200$000.
. § 5." .Ficam elevados: a 3~ dias o prazo do art. jO e
a 10 diAS o do art. 22 da L81 de 19 de Ag-sto de 18t!6.

No último ouvirão as Junetas parochiaes as queixas,
denúncias e reclamações que lhes fôrem feitas, e redu
zindo-as a termo assignadD pelo queixoso, denunciante~

ou reçlamante, emittirão sobre ellas a opinião que tive
rem, com todos os meios de esclarecimento j mas õÓ po
deral) deliberar sobre a inc1u:;ilo de nomes que tenham
sido omittidos .

§ 6.° As Junetas paroehiaes trabalharão durante seis
horas em cada dia; uas sessões serão públicas, e as de
liberações serão tomadas por maioria de votos.

Todos os interessados poderão, requerer verbalmente,
ou por e~cripto, o que julgarem á bf,m de seu direito e
da verdade da qualificação, dando-se-Ihes um prazo ra
zoavel, até cinco dias, para apresentarem as provas de
suas allegações.

Das occurréncias de cada dia se lavrará uma acta, a
qual será assignada pelos membros da J uncta e pelos ci
dadã.os presentes que o quizerem.

§ 7.° Organisada no primeiro prazo de que trata o § 5°
a lista geral dos votantes da pal'óehia com todas as incli
cações do §i4° e com as obsp,rvações convenientes para es
clarecimento e decisãO da Juncta municipal, será publica
da pela forma determinada no art. 2l da Lei de 19 de
Agosto de 1846, e tambem pela imprensa, ;ii a houver
no município.

Do mesmo modo se procederá com a lista supplemen
tal' depois do segundo prazo.

§ 8. ° Coucluidos os trabalhos da J uncta parocbial e re
mettidos ao Juiz Municipal ou ao substituto do Juiz de
Direito, este convocará, com antecedencia de lO dias, os
Vereadores e cidad?l.os que tiverem de eleger os outros dous
membros da J unr.ta do município, para que uo 'dia e hora
designados coruparêçam no paço da Oámara Municipal,
ou em outro edificio que oirel'eça mais commodidade.

Ahi presentes em acto público se eifectual'á a eleiçãO
com as formalidades, no que fôrapplicavel, que estl:\O es-
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tabelecidas para a composiçao das Junctas de qualificaçllo
e mesas parochiaes pela legislação vig'ente; e de tudo se
lavrara. uma acta circumstanciada, a qual será assigna
da pelas pessoas que intervierem no acto, e por aquelles
dos cidadãOs presentes que o quizerem.

§ 9." Installadaa Juncta municipal, o Presidentedistri
buirá pelos m<:lmbros della as listas parochiaes, para que
as examinem, e mandará annunciar por editaes e pela im-

.. prensa, onde a houver, o dia e hora em que deverãO come
çar as ses2ões ordinárias para a.veI~ificaçi1o e apuramento
de cada uma das referidas listas, principiando pelas das
paróchias mais distantes.

§ 10. Esta reunião da Junta municipal, que deverá co
meçaI' 30 dias depois de encerrados os trabalhos das J q.n
ctas parochiaes, ou antes, si fô!' passiveI, durará o tempo
que fÔl' necessário, comtanto que não exceda de um mez,
e poderá ser interrompida depois de 15 dias, si 1.l.ouver
muita afRuencia de trabalho, para se recomeçar em dia
que será annunciado pelos meios de publicidade já indi
cados.

§ 11. A' Juncta Municipal compete:
r. Apurar e org'anisar definitivamente por paróchias,

districtos de paz e quarteirões, a lista g'eral dos votantes
do município, com declaraçãO dos que são elegiveis para
Eleitores, servindo-se para este fim: dos trabalhos das Jun
ctas parochiaes; das informaçõe3 que devem prestar-lhes
os agentes fiscaes das rendas g'tJJ'aes, provinciaes e muni
cipaes, bem como todas as autl)ridades e chefes de repar
tições administrativas, judiciárias, policiaes, civis, mili
tares e ecclesiásticas; e finalmente de todos os esclarieci
mentos e meiUti de prova necessários para a verificação da
existéncia dos cidadãos alistados, e das qualidades com
que o devem ser;

II. Incluir na qualificação os cidadãos cujos nomes ti
verem sido omittidos, pelo conhecimen.to que delles te
nha a J uncta ou pelas provas que derem de sua capacida
decivil e política;

III. Excluir os que tiverem sido indevidamente quali
ficados pelas Junctas parochiaes, devendo neste caso notifi
caI-os por editaes affixados nos lagares mais público'), ou
pe~a imprensa, para alleg'arem e sustentarem o seu di
relto ;
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IV. Ouvir e decidir, com recurso necessário par::. o Juiz
de Direito, todas as queixas, denúncias e reclamações que
versarem dobre a regularidade dos trabalhos das Juntas
parochiaes j assim como tomar conhecimento ex-offiCtO, e
com o mesmo recurso, de quaesquel' irreg'ularidades, vi
cias QU nullidades que descobrirem no processo dos traba
lhos das J unctas parochiaes.

§ 12. As sessões da Juncta municipal serão públicas e
durarão seis horas em cada dia j suas deliberações serão'
tomadas por maioria de votos.

Todos os interessados poderão requerer verbalmente, ou
por escripto, o que julgarem á bem de seu direito e da
verdade da qualificação, e terão um prazo razoavel, até
cinco dias, para apresentarem as provas de suas a11e
gações.

Das occurréncias de cada dia se lavrará uma acta, a
qual será assignada pelos membros da Juncta e pelos cida
dãos presentes que o quizerem.

§ 13. Revistaa e alteradas ou confirmadas as listas en
viadas pelas J unetas parochiaes, serãQ publicadas na sMe
do município e devolvidas ás ditas Junctas, para que estas
tambem as publiquem nas paróchias. A publicação será
feita durante dous mezes por editaes, e quatro vezes, com
intervallo de 15 diati, pelosjornaes, si os houver no mu
nicípio. Ao mesmo tempo se enviará cópia de cada uma
das ditas listas ao Juiz ue Direito.

§ 14. Decorrido o prazo de dous mezes marcado para a
publicação das listas no parágrapho antecedente, as J un
ctas mauicipaes reunÍl'-se-hllo seg'unda vez dlll'allte 10
dias, afim de recebêrem recursos de suas decisões para os
Juizes de Direito das respectivas comarcas j o que será
annunciado com uito dias pelo menos de antecedéncill..

Nas comarcas, em que houver maIs de um Juiz de Di
reito, é competente para conhecer dos recur:iOS o da
1.' vara civeI.

§ 15. Os recursos podem ser interpostos: pelos não alis
tados ou por seus especiaes procuradores, quando se tratar
de sua incluSllOj por qualquer cidadão da paróchia, quan
do se tratar da exclusãO de cidadãos alistados na mesma
paróchia.

Devem ser acompanhades de documentos que façam
prova plena ou de justificação processada com citação do
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Promotor Público no primeiro caso, e dos interessados no
segundo.

§ 16. Presentes os recursos á J uncta municipal, esta no
mesmo dia, ou no immediato, se as partes não requere
rem a dilaçtto do § 12, os decidirá, lançando despacho
n03 requerimentos dos recorrentes, e mandando trans
creveI-o na acta do dia e publicaI-o pelos meios estabele
cidos.

§ 17. O despacho favoravel da Junctano primeiro caso
do § 15 produzirá effeito immediato, salvo o recurso de
volutivo, que qualquer cidads.o p6de interpôr para o Juiz
de Direito: quando, porém, houver indeferimento, se
guirtto os papeis no prazo de tres dias para o sobredicto
Juiz, podendo os interessados produzir novas allegações
e documentos.

Tambem'seguirl1O para o Juiz de Direito, qualquer q':e
seja a decisao da Junta municipal, os recursos do segun
do caso do § 15.

§ 18. Os rec~rsos interpostos sobre qualificaçao sertto
decididos pelo Juiz de Direito, em despachos fundamen
tados, no prazo improrogavel de 30 dias.

A decisão produzirá desde logo todos os SflUS effeito~.

Todavia, no caso de exclusãO, poderão os cidadãos in
teressados interpôr a torto tempo recurso para a Rnlaçtto
do çlistricto, a qual o decidirá promptamente, na confor
midade do art. 38 da Lei de 19 de Agosto de 1846.

Si, porém, a decisão versar sobre irregularidades e
vicias que importem nullidade da qualificação, haverá
recurso necessário e suspensivo para o mesmo tribunal,
o qual o decidirá no prazo improrogavel de 30 dias,
contados daquelle em que os papeis tiverem entrado na
respectiva secretaria; e, si o recurso não fôr provido
dentro deste prazo, haver-se-ha por firme e irrevogavel
a decisãu do Juiz de Direito.

§ 19. Satisfeitas todas as formalidades prescriptas nos
p,aragraphos antecedentes, e lançadas pelas J unctas muni
Clpaes, em livro especial, que ficará no archivo da Cama
ra do municipio, as listas geraes, está ultimad!1 e encer
rada a primeira qualificação; e a todos os cidadltos irre
voga,velmente inscriptos na lista se passarão titu10s de
q?-ahficaçao, que poderi1o ser impressos e extra.hidos de
lIvros de talao.
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§ 20. Por meio de editaes publicados pelas folhas diá
rias ou periódicas, onde as houver, e a:ffixados, assim na
porta da Camara Municipal, como na de cada uma das
igrejas matrizes do municipio, serlI.o convidados os cida
dãoS votantes a receber pessoalmente seus títulos. A
entrega será feita pela Juncta parochial ao proprio cida
dão a quem o título pertencer; eUe o assignará perante a
mEsma J uncta, si souber escrever, e em livro próprio pas-
sará recibo por si, ou por outrem a seu pedido. r

Os títulos nlto entregues serão conservados em um co
fre de tres chaves, das quaes terá uma cada membro da
Juncta, a cujo Presidente caberá a guarda do cofre.

§ 21. A qualificaçlto feita em virtude des:a lei é per
manente, para o effeito de nito podeL' nem um cidadlI.o ser
eliminado sem provar-se que faUeceu ou que perdeu a
capacidade política para o exercício do direito eleitoral
por algum dos factos designados no art. 7° da Constitui
ÇãO do Império.

§ 22. A prova da perda da capacidade política de um
cidadã':> deve ser i1 mais completa, e incumbe áquelle
que requer a eliminação. Deverá ser feita perante a Jun
cta municipal, qnaudo reunida, por meio de certidão au
thentica de algum d03 factos de que resulta a perda da
capacidade, ou por meio de senterrça proferida pelo Juiz
de Direito da comarca em processo reg'ular, instaurado
COm citaçno pes30al do eliminado, quando se achar em
lugar conhecido, e em todo caso com citação edital de
quaesquer terceiros interessados.

A eliminação por morte poderá ser feita ex-o/ficio pela
Juncta m1111icipal, com exhibiçãO da certidão de óbito,
que, á sua requisição, lhe deverá ser ministrada pela re
partição competente.

§ 23. Poderão ser tambem ~liminados da Esta de uma
paróchia, durante a reunião das J unctas municipaes a que
se refere o § 14, os cidadãos que tiver~m mudado de do
micílio para município differente, ou para paiz estran- ç;

geiro.
Se a mudança fôr de uma para outra paróchia do mes

mo município, ou de um para outro districto da mesma
pat'ó~hia, far-se-hllo nas listas as alterações consequen
tes.
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§ 24. A qualificaçs.o pelo processo ardinario estabele
cido nos parágraphos antecedentes será feita no l° e no
3° anno de cada leg·islatura.

§ 25. No intervallo de uma á outra destas qualifica
ções, os juizes municipaes, com recurso para os juizes de
direito, e sobre informaçãO dos juizes de paz, párochos
e quaesquer outros funccionários que os juizes munici
paes ou de direito julgarem conveniente ouvir, conhecerá
dos requerimentos para inclusão dos que tiverem adqui
rido a capacidade política depois da ultima qualificação
ordinária, para a eliminação dos que a tiverem perdido,
ou .tiverem fallecido, ou passado a paiz estrangeiro, e
para a transff'.réncia dos que tiverem mudado de domicí
lio dentro do mesmo municíplO.

As decisões, assim do juiz municipal como do juiz de
direito, quer sêjão definitivas, quer péndl1.o de recurso
para o 2°, ou dêste para a relaçl1.o do districto nos têrmos
do § 81, não podel'l1.o produzir ~ffeito immediato, si nno
rorem proferidas três mêzes pelo menos antes de qual
quer eleição.

§ 26. Ao ministro do império no municipio da côrte e
aos presidentes nas províncias, nos têrmos ào art. 21 da
lei de 19 de Agosto de 1846, as junctas municipaes en
viarão c6pia da lista geral de que trata o § 19, e em
tôdos os annos, n0 mez de Janeiro, cópia da lista comple
mentar, contendo os nomes d(')~ cidadl1.os excluidos da lista
geral, ou nena novamente incluidos durante o anno an
teriôr.

§ 27. São nunos os trabalhos da juncta parochia1 de
qualificação; .

L Tendo sido a juncta presidida por juiz incompetente
ou não juramentado.;

II. Tendo concorrido para n. eleiçl1.o dos membros da
jUl1(}ta ppssôas incompetentes em tal número, que pudes
sem têr influido no resultado da eleiçl1.o ;

III. Não se tendo feito fi. convocação, nos têrmos do
art. 4" da lei de 19 de Agosto de 1846, dos eleitôres e
proprietários que devíllo concorrer para a eleição dos
membros da juncta; ricio êste que, entretanto, se consi
d.m·ará sanado pelo comparecimento voluntário da maio
ria dos ditos eleitôl'es e proprietários;
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IV. Tendo a j uncta deixado de funccionar no logar de
signado para suas reuniOes, salvo o caso de força maior,
devidamente comprovado;

V. Tendo, por causas justificadas e attendíveis, fun
ccionado em lagar diverso do desig'nado para suas reu~

niOes, sem fazer constar por editaes o nôvo log'ar da~

reunioes;

VI. Tendo feito parte da juncta pessôas sem as quali-
dades de eleitôr ; r

VII. Nao tendo-se reunido a jun0ta pelo tempo e nas
occasiOes marcadas na lei; )-

VIII. Nlto tendo sido feita a qualificaçlto por districtos
e quarteirões, e com· todas as declarações exigidas nesta
lei.

§ 28. As irreg'ularidades nlto especificadas no pará
grapho antecedente nilo' annúllllo o processo da quali
ficação, si êste fôr em sua substáncia confirmado ou
corrigido pelajuncta municipal, e apenas dão lugar á res~

ponsabilidade dos que as mo tivárão , uma vêz que se
verifique ter havido culpa.

§ 29·. 3ao hullos os trabalhos da juncta municipal:
I~ Nos casos marcados no § 27, ns. I, II, III, IV, V,

VI e VII ;
II. ~1l0 se tel'ldo feito a convocação, nos têrmos do § 8°

dêste artigo, dos vereadôres e proprietários que deve
ríllo têr concorrido para a eleição dos dou.: membros da
juncta; o que comtudo se considerará sanado pelo com
parecimento voluntário da maioria dos ditos vereadôres
e proprietátrios ;

III. Nllo tendo sido feita a qualificação por paróchias,
dístrictos e quarteirões, e com todas as declaracões exi-
gidas nesta lei. .

IV. Nao se tendo feito a publicação da lista geral da
qualificação pelo tempo e modo prescripto no § 13.

§ 30. E' applicavel aos tra~alhos da juncta municipal
a disposiçlto do § 28, si as~irregularidades não fôrem das
mencionadas no parágl'apho antecedente ou poderem sêr
suppridas em tempo.
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CAPITULO II

Dos eleit6res,

Art. 3. 0 A respeito dos eleitôres pal'a deputados á as
semblea geral, membros das assembleas legislativas pro
vinciaes e senadôres do império, haverá as seguiny;es al
terações j

§ 1. o Logo ql.!-e estiver concluida a primeira qualifica
Ção feita na conformidade do capítulo antecedente, o
ministro dú império na côrte e os presidentes nas provín
cias fixarão o número de eleitôres de cada uma das pa
r6chias do império.

Cada par6chia terá tantos eleitôres, quantos fô'rem os
múltiplos de 25 votantes nella qualificados. A que, além
de um múltiplo qualquer de 25, contiver um resto não
menor de l5 qualificados, terá mais um eleitôr.

§ 2. o Fixado o numero de eleitôres de cada par6chia,
so por lei poderá ser alterado, para mais ou para menos,
de cinco em cinco annos, a vista das modificações .que
tiverem occorrido na lista g'eral da qualificação,

§ 3. o A eleição de eleitôres g'eraes começará em todo
o império no primeiro dia útil do mêz de Novembro do
quarto anuo de cada leg·islatura.

Exceptua-se o caso de dissoluçãO da cámara dos depu
tados, em que o governo marcara, dentro do prazo de
quatro mêzes, contados da data do decreto de dissolu
ÇãO, um dia litil para começarem os trabalhos da nova
eleicão.

§ 4. ~As mêsas das assembleas parochiaes serão con
stituidas do modo estabelecido nesta lei, art.2° e seus
§ lo e 3.o

§ 5. o Nilo se admittirrr. questão sobre a elegibilidade
de qualquer cidadilo para membro da mêsa, si o seu no
me estiver na lista da qualificaçl10 como cidadão eleg'ivel,
e não houver decisão, proferida três mêzes antes da elei
Çilo, que o mande eliminar.

Exceptua-se o caso d~ exhibir-se prova de que o dict o
cidadao acha-se pronunciado -por sentença pa~sada em
jnlgado, a qual o sujeite á prisão e livramento.
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§ 6. o Compete á mêsa da assemblea parochial :
I. Fazêl' as ch amadas dõs votantes pela listà geral da

qtlalificaçllo e pela compleILentar dos ciJ.adãos qualificados
até três mêzes antes da eleição;

II. Apurar as cédulas recebidas; .
III, Discutir e decidir as questões de ordem que fÔl'em

suscitadas por qualquer membro da mêsa ou cidadão vo-
tante da paróchia; -

IV. Verificar a identidade dos I'otall tes, procedendo á
tal respeito nos têrmos do § 17 dêste artigo;

V, Expedir diplomas aos elei tÔl'es ;
VI. Enviar.ao collégio eleitoral, a que pertencerem os

eleitôres, uma cópia authéntica das actas da eleição, uma
igual ao ministro do império na côrte e ao respectivo pre
sidente em cada província, e outra por imtermédio dêstes
ao lo secretário da cámara dos deputados ou do senado,
conforme fôr a eleiçilo, de eleitôres geraes ou espec.iaE.'s
para senadôr.

§ 7. 0 Ao Pesidente da mêsa da assemblea paroclüal in
cumbe:

L Fazêr, nos têrmos dOI art. 41 da lei de 19 de Agosto
de 1849, e mais legislaçã0 em vigor, a con vucaçllo dos
cidadaos votantes e dos que silo chamados a concorrêr á
eleiçllo dos membros da mesa;

II. Dirigir os trabalhos da org'anisação da mêsa, e os •
desta;

III. Regular~a discussilo d3s questões quese suscitarem,
dando ou negando a palavra, e suspendendo ou prorogan
do os trabalhos;

IV. Desempatar. a votaçao dos assumptos discutidos
pela mesa; .

V. Mantêr a ordem no interiôr do edificio, onde nem
uma autoridade poderá intervir sob qual<!J.uer pretexto
sem requisiçãO sua, feita por escripto, ou verbalmente,
si nílO fôr passiveI por aql1êlle modo.

§ 8. 0 Installada a assemblea parochial começarão as cha
madas dos votantes, cada um dos quaes depositará na
urna uma cédula fechada por tôdos os lados contendo o
nome de um so cidadilo elegivel da paróchia.

§ 9. 0 Pôsto que as chamadas continuem a sêr feitas
como está estabelecido, votante po~ vota11te, é comtudo li
cito aos cidadilos votantes de diversos quarteirêles e distri-
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ctos da paróchia o constituirem-se em turmas que tenham,
pelo menos, um número de votantes equivalente a um
Eleitôr, na conformidade do § lo dêste artíg'o, e requerêrem
l!ue os seus votos sêjão tomados em primeiro logar e se
guidamente. O requerimento verbal ou por escripto deverá
sêr acompanhado da. relaçãO nominal dos cidadãos votantes
que se cvnstituirem em turmas, na ordem em que se acha
rem inscriptos, e com os números que tiverem na lista

., g'eral da qualificação.
§ 10. As turmas de votantes, de que trata o parágrapho

antecedente, terão preferência nas chamadas.
Si diversas turmas ti verem requerido .chamada, esta

começará pela mais numerosa, e si tiverem o mesmo nú
mero de votantes, pelaque primeiro tiver requerido; o que
se verificará por um número de ordem escripto por ex
tenso pelo Presidente da mêsa na l'elação que cada turma
apresentar. '

§ 11, Os trabalhos da assemblea parochiaI continuarão
todos os dias, começando ás 10 horas da manhã e suspen
dendo-se ás 4 horas da tarde, salvo si a esta hora se esti ver
fazendo a chamada de alg'uma turma de votantes, a qual
deverá ficar terminada.

§ 12. A' hora, em que cessarem os trabalhos de cada dia,
se lavrará uma acta, na qual se declarem as occurrên
cias do dia e o estado do processo eleitoral, com expressa
menção do número de cédulas recebidas ou apuradas, dis
pensadas assim as actas especiaes cia formação da mêsa
e da apuraçllo dos votos de que trátl:1.o os arts, 43 e 49 da
lei de 19 de Ag'ôsto de 1846,

Na mêsma occasião dirig'irá a mêsa parochiaI um
o:ffi.cio ao juiz de direito da C0marca, eommunicando-Ihe
o estado do processo eleitoral. Si o juiz de direito residir
um Outl'O logar, de modo que não possa receber no mes
mo diao o:ffi.cio, será este dep9sitado na ag'éncia do corrêio.
da qual se cobrará recibo.

A acta de cada dia, depois de lida e assignada, será
publicada,

§ 13. Servirá de diploma ao eleitôr um resumo da vo
tação, datado e assig'nado pelo membro da mêsá, seg'un
do o modêlo que fôr es~abelecido em regulamento pelo
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govêrno. Recebêl-o-hão os cidadãos elegiveis que tive
rem reunido maioria de votos até ao número de eleitôres
que dêve elegêr a paróchia.

§ 14. E' applicavel aos cidadllos elegiveis que tiverem
recebido votos para eleitôl'es a disposiçi1o do § 5° dêste
artígo.

§ 15. No acto da eleição não se admittirá protesto ou r

reclamação que não sêja es::ripta e assignada por cida
dão votante de paróchia. Admittem-se, porém, observa
ções que, por bem da ordem e regularidade dos traba
lhos, queira verbalmente fazêr algum votante.

Admittidos o protesto, a reclamação ou as observações,
so aos membros da mesa cabe discutil-os e decidir pelo
voto da maioria.

§ 16. Os protestos demasiadamente extensos serão sim
plesmente mencionados, e não transr.riptos nas actas;
mas serão integralmente'transcriptos no livro das actas,
em seguida á última, e a tr;j,nscripção será encerrada
com a rubrica de todos os membros da mêsa.

Quando extrahirem-se as cópias das actas para 011

fins. declarados no art. 121 da lei de 19 de Agôsto de
1846, serão nêlles copiados os sobreditos protestos, sob
pena de responsabilidade de quem sem êlles as extrahir.

§ 17. A transposiçãO, êrro de nome ou contestação de
indentidade não poderá servir de pretexto para que deixe
de ser admittido a votar um cidadão que acudir á cha
mada, apresentar o sêu título d~ qualificação, cujo nú
mero de ordem coincida com o da lista geral, e, escre
vendo sêu nome perante a mêsa, mostral' que a letra é
igual á da assignatura do título, ou, não sabendo escre
vêr, provar com testemunho de pessôas fidedignas que é
qnalificado.

Nos casos de dúvida, ea;-olficío, ou á requel'imento de
três dos eleitôres ou principaes proprietários, de que
falla o art. 2", deverá a mêsa tomar o voto em separado
com tôdas as declarações necessárias para justificar o sêu
procedimento.
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CAPITULO III.

da eleição para deputados d assemblea geral, e membros das
assembleas legislativas p1'ovinciaes.

Art. 4. 0 O modo de procedêr nos collégios eleitoraes á.
eleição de deputados á assemblea geral, e de membros
das assembleas legislativas provinciaes, fica alterado da
maneira seg'uinte:

§ L o A reunião dos collégios eleitoraes se realisará
45 dia~ depois daquelle, em que tivér começado a eleiçn.o
primária.

§ 2.o Para a eleiçlI.o dos dous secretários e dous escruta
dores da mêsa eifectiva do collégio, os eleitôres votarão
me um so nome de eleitôr presente. Apurados os votos, se
rrto declarados mesários os qua;;ro elp,itôres mais votados,
dos quaes os dous primeiros servirão-de secretários e os
dous outros de escrutadôres. '

§ 3. o Cada eleitôr votará em um so cidadrto para de
putado á assemblea g'eral, ou para membro da assemblea
legislat:va provincial.

§ 4. o Apurados os votos, a mêsa do collégio mandará
transcrevêr a acta no livro de notas do tabellião do logar,
na forma do art. 1.0 § 10 do decreto n. 842 de 19 de
Setembro de 1855, e extrahir as três cópias authénticas
de que trata o art. 79 da lei de 19 de Agôsto de 1846,
das quaes remetterá uma á câmara municipal da capital
da província, outra ao presidente da província e a tercei
ra ao ministério do império. Na eleição de membros das
assembleas legislativas provinciaeiJ a terceira cópia será
remettida á respectiva assemblea. I

§ 5. 0 A cámara municipal da capital procederá á
apuração geral dos votos dos eleitôres de toda a província
dous mezes depois de finda a eleiçã.O, ou antes, si houver
recebido tôdas as authénticas, em dia previamente an
nunciado, e ob::>ervadas as formalidades prescriptas nos
arts. 86, 87 e 88 da lei de 19 de Ag\)sto de 1846.

CAPITULO IV

Da eleição de senadores.

Art. 5. 0 Na eleic!l.o de senadores as alterações ser!l.ü as
seguintes: •
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§ 1.° A organisação das mêsas parochiaes para eleição
dos eleitôres especiaes, a ol'dem dos trabalhos e modo
de proceder á eleição dos é~eitores, a organisação da
mêsa nos collégios eleitoraes e a ordem dos respectivos
tl'abalhos, serito os mesmos estabelecido;:; nos capítulos
2° e 3° desta lei. .

§ 2.° Entl'e a eleição primária e a secundária mediará
o mêsmo tempo marcado no § l° do art. 4. °

§ 3.° Si a eleição fôr de um so senadôr, ca~a eleit~l.' r

votará em um so cidadão; votará em dous, se for a eleI
ÇãO de dous senadôres, e assim por diante.

§ 4.° Feito o que determina o art. 4° § 4° desta lei, a
cámara municipal competente, procedendo á apuração
geral no tempo e pelo modo prescripto no § 5° do mesmo
artigo, orgarusará a lista triplice com os nomes dos três
cidadãos mais votados~ si a eleição fôr de um so senadôr ;
com os dos sêis mais votados, si a eleiçãn fôr de dous se
nadôres, e assim por diante.

CAPITULO ~

Da eleição de vm"eadô?'8S e juizes de paz.

Art. 6° A eleicM de vereadores das cámaras munici
paes e de juízes'de paz continuará a sêr feita de quatro
em quatlO annos, com as alterações seg'uintes :

§ 1.0 A eleição se fará no pl'imeiro dia útil do mez de
Julho do último anno do quatriénnio, observando-se na
organisação da mêsa parochial, ,e no recebimento e apu
ração das cédulas dos votantes tudo quanto nesta lei
está determinado para a elf'içãO de eleitôres até a expe
diçãO dos diplomas, a respeito da qual se observará o dis
pôsto nos §§-5o e 60 dêste artig·o.

§ 2. o Cada cidadão votante depositará na urna duas
listas ou cédulas distinctas, uma contendo o nome de
um so cidadão elegivel para vereadôr e outra o de um
cidadão para juiz de paz da paróchia em que residir, ou
do district0, si a paróchia tiver mais de um.

A primeira cédula terá nos obrescripto-Para ve?'eadô?'
-e a segunda- Para juiz de paz do ... dist?'icto .

§ 3. o So podem seI' vereadôres os cidadãos elegiveis re
sidentes no município por mais de dous annos,
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§ 4.° So podem ser juizes de paz de uma par6chia~ ou
de um districto, si a paróchia tiver mais de um, os cida
dMs elegíveis resid entes na ~êsma paróchia por mais de
dous annos.

§ 5.° Si o município fÔl' constituido por uma so paró
chia, a mêsa parochial, finda a eleição, expedirá logo os
diplomas, assim aos juizes de paz como aos vereadôres
eleitos, e' fazendo extrahir duas cópias authénticas das
actas, remetterá Ullla á cámara municipal para seu co
nhecimAnto, a outra ao juiz de direito da comarca.

§ 6.° Si o municipio comprehendêr mais de uma paró
chia, as respectivas mêsas parochiaes expedirllo os di
plomas so aos juizes de paz, e, extrahidas as duas có
pias das actas, dar-lhes-hri.o o destino indicado no pará-
grapho antecedente. .

A cámara munieipal, 30 dias depois daquêlle em que
tiver começado,a eleição, procederá á apuração geral dos
votos para vereadôres, e clisto lavrará uma acta, da qual
remetterá cópia ao juiz de direito da comarca, além das '
que dêve remettêr como diplomas aos novos eleitos, na
forma do art. 105 da lei de L9 de Agosto de 1846.

§ 7.° O juiz dI) direito, examinaudo as actas das
mesas parochiaes, e, no caso do § 6°, a da apuração ge
ral feita pela cámara municipal, declarará válida a elei
Çllo, ou pronunciará sua nullidade, si verificar que deu
se algum dos caso~, que lhe fôrem applicaveis, do art. 2°
§ 27 desta lei, ou que houve fraude plenamente pro
vada, a qual prejudirlue o resultado da eleição; e fará
intimar o seu deKpacho por cai,ta do escrivão do jury,
não 80 á cámara municipal, como a cada um dos mem
bros da mêsa parochiaL, e por edital aos demais interes
sados.

Do despacho que approvar a eleição so haverá o re
curso voluntário de qllalquer cidadão votante do muni
cípio, que o dever.á interpôr dentro de 30 dias contados
da publicação do edital do mêsmo despacho; do que po
rém annullar a eleição, além do recurso que a qualquer
cidadão é lícito interpi'\r, haverá recurso necessário para
a relacão do districto.

§ 8. ~ As cópias de que trátão os §§ 5° e 6° serll.o, em
acto continuo á CI)QCltl8!I.O dos respectivos trabalhos, re
mettidas pelas mê'las parochiaes e pela cámara munici

a
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paI ao juiz de direito. Este deveráproferJr o seu despa
cho no prazo improt"ogavel de 1-5 dias, contado da data
em que recebêr as cópias authénticas ; e, no caso de re
curso, ci.evArá enviar as actas com o seu despacho moti
vadlJ, e com as allegaçoes e documentos do recorrente,
no prazo tambem de 15 dias, contado da data da inter
posiçn.o do recurso, á autoridade superiôr competente, a
qual o decidirá definitiva e irrevogavelmente nos têr mos
da última parte do § 18 do art. 2° desta lei. r

CAPITULO VI

Das incompatibilidades.

Art. 7.° N!.to 'poderllo sêr votados para membros das
assembleas legislativas provinciaes, deputados á as
semblea geral ou senadores, nas provincias p.m que exer
cêrem autoridade, j urisdicÇãO ou funcçoes públicas:

1. Os presidentes de província e seus secretários.
II. Os bispos, os vigários capitulares e os governadô

res de bispado.
III. Os commandantes de armas, os genera,.es em

chefe de terra ou de mar, os commandantes dos corpos
militares e de polícia, os chefes de esta~.0es navaes e os
capitães de pôrto.

IV. Os inspectôres ou directôres geraes da instrucçM
pública.

V. Os inspectôres das thesourarias de fazenda geral
e provincial, os procuradôres fiscaes e os dos feitos da
fazenda, e os inspectôres das alfándeg·as.

VI. . Os desembargadôres, osjuizes de direito, os jui
zes municipaes e os de órphãos, os chefes de polícia,
seus delegados e subd.elegados.

VII. Os promotôres públicos, os do juizo ecclesiástico,
o~ de capellas e residuos, e os curadôres g'eraes de ór·
phlloS.

VIII. Os vigários geraes, provisôres, vigál'Íos forá,neos
e párochos.

§ 1.° A incompatibilidade eleitoral prevalece: .
L A respeito dos sobredictos funccionários e dos seus

'substitutos legaes. que tiverem estado em exercicio dos
respectivos emprêgos dentro dos seis mêzes anteriôres á
eleiçao secundaria..
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II. A respeito n!l.o so dos substitutos que exercêrem os
emprêgos dentro dos referidos seis mêzes, como tambem
a respeito dos que lhes precedem na ordem da substitui
ção e que devíllO ou pOdíãO assumir o exercício.

III. A respeito dus funccionários eifectivos, dêsde a
data da &,ceitaçã.o do emprêgo ou funcçl10 publica, até
seis mêzes depois que o tiverem deixado em virtude de
remoção, accesso, renúncia ou demissao.

§ 2. o O prazo de seis mêzes, de que trata o parágrapho
antecedente, é reduzido ao de três mêzes no caso de
dissoluÇãO da cámara dos deputados.

§ 3. o Tambêm não poderão ser votados para membros
das assembleas provinciaes, dep'lítauos á assemblea ge
ral, ou senadores, nas províncias ou districtos em que
os respectivos contractos pÓSSãO ex.ercer influéncia e
durante o tempo destes, os directôres, contractadôres,
arrematantes ou interessados na arrematacão de'rendi
mentos, obras ou fornecementús públicos. .
. § 4. 0 E' mantida, m'l.tttLtú mutwndu;, a disposiçãO do

art. 29 dllS instrucções de 22 de Agôsto de 1860.
Art. 8. ° Salva a disposiçao do art. 34 da Oonstituição

do Imperio, durante a legislatura é incompati velo pro
vimento de deputados em emprêgol:i retribuidos pelo Es
tado e de nomeação do podêr executivo. Ex.ceptuam-se:
I", os accessos leg'aes que lhes compe'.:irem j 2°, o cargo
àe conselheiro de estado j 3", as presidéücias de provín
r;ia, missões diplomáticas especiaes, e commissOes mili
tares.

CAPITULO VIl

Disposições penaes.

Art. 9. o Serllo mll1tados:
§ 1. ° Pelas j unctas parochiaes de qualificaçil.o:
Na quantia de 58000 a 10S000 os cidadãos qualificados

votantes que no prazo de três mêzes, contado da data do
edital de convocaçn.o, nãO se apresentarem para recebê
rem seus titulas de qualificação.

§ 2°. Pelas junctas municipaes de qualificaçilO:
r. Na quanl.ia de 508000 a 1008000 os cidadllos que,

sendo chamados por esta lei a concorrêl'em para a for
mação das j unctas parochiaes, deixarem de comparecêr
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ou escusarem-se a êsse serviço sem justa e attendiv~l

causa; bem assim os que se ausentarem depois de enceta
dos os trabalhos;

II. Na de 2508000 a 5008000 repartidamente entre os
respectivos membros, as junctas parochiaes que deixarem
de reunir-se durante os dias marcados para seu::; traba
lhos, ou deixarem de cumprir qualquer das obrig'açoes
que por esta lei lhes são impostas.

§ 3." Pelas mêsas das assembleas parochiaes: r

Na quantia de 58000 a 10$000 os cidadilos que sem
legitimo impedimento deixarem de votar, quer na elei
çll.o geral, quer na eleição primária.

§ 4. o Pelos juizes de dereito das comarcas:
I. Na quantia de 50$000 a 100$000 os cidadilos que,

devendo concorrêr para formação das j unctas muncipaes,
se escusarem a êsse servico ou delle se ausentarem sem
motivo justificado; .

II. Na de 150$000 a 300$000, repartidamente entre os
respectivos membros, as junctas municipaes que se nM
reunirem nos prazos marcados nesta lei ou deixarem de
cumprir outra qualquer de suas obrigaçoes.

m. Na de 100$000 a 200$000 o presidente da juncta
municipal ou da assemblea parochial, que não commu
nicar por escripto e com a necessária antecedéncia o seu
impedimento, a quem Legalmente o dêva substituir, ou
nilo fizer opportunamente e com a publicidade recom
mendada nesta lei a convocação dos cidadãOS, que
dêvem concorrêr aos respectivos actos eleitoraes.

§ 50 Pelos presidentes das provincias :
L Na quantia de 100$000 a 2008000 o juiz de direi

to que deixar de cumprir, ou que cumprir fora dos pra~

zos qualquer dos devêres que por esta lei lhe são impos
tos: além da responsabilidade criminal, á que por êsse
motivo possa ficar sujeito.

II. Na de 3008000 a 6008000, repartidamente entre
os vereadôres, as cámaras municipaes que deixarem de
cumprir, ou não cumprirem no tempo e pelo modo legal,
qualquer das obrigaçoes que lhes cabem com relaçãO a
actos eleitoraes.

§ 6. o Pelo ministro do império:
Nas quantias e nos casos do parágrapho antecedente

o juiz de direito e a cámura municipal da cÔrte.
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§ 7. 0 Pelo ministério do império no município da côrte
e pelos presidentes nas províncias:

Na quanti.a de 100$000 a 2008000 os agentes fiscaes
das rendas geraes, provinciaes ou municipaes, e tôdos
os outros funccionários e autoridades administrati vas,
judiciárias, civis, ulilitares e ecclesiásticas, que deixa
rem de enviar ou que enviarem fora dos prazos ou in
completas as i.nformações de que trata o art, 20 § 11, L .

Art, 10. Incorrerão:
§ 1. o Na pena de 30 a 60 dias de prisão e multa cor

respondente á metade do tempo:
I. As pessôas que arrancarem, rasg'arem ou oblitera

:oem editaes de convocação dos cidadãOs para quaesquer
funccões ou actos eleitoraes, ou as listas dos cidadãos
qualificados votantes e elegíveis.

II. Os cidadãos que v~tarem duas ou mais vêzes na
mêsma eleição, em uma, duas, ou mais paróchias.

§ 2." Nas penas do ar~. 102 do código criminal, as
pessôas que concorrêrem para formação e trabalhos de
mêsas de assembleas parochiaes, que por esta lei silo de
claradas nullas.

Nas mêsmas penas incorrem os eleitores que se reuni
rem em collégio sob a presidéncia provisória de pessôa
diversa da que por lei é incuillbida dessa presidéncia, e
em logar diverso daquêlle que estiver leg'almente desi
g'nado.

§ 3. o Nas penas do art. 129 § 80 do código criminal, o
secretário da juncta parochial ou municipal, ou as pes
sôas legalmente incumbidas de escrevêrem ou traslada
rem as listas de qualificação dos votantes, que na escri
ptur... ção, traslado ou editaes que fizerem, ou nas certidões
que passarem, transpuzerem, omittirem, accrescentarem
ou alterarem os nomes ou os qualificativos e indicações
dos cidadi10s votantes e elegíveis.

Nas mêsmas penas incorrem o secretário da mêsa pa··
rochial, o do collegio eleitoral e o da cámara municipal

~ que, escre.. endo uu trasladando actas ou editaes eleito
raes: praticarem os actos acima especificados, ou altera
rem o número de votos recebidos para quaesquer cargos
eleitoraes.

§ 4. 0 Em 30 dias de prisão com trabalho e multa de
20$000 a 40$000,as pessôas que votarem usando d,e nomes
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suppostos e' sendo portadôres de tItulos de qualificaçl10
que lhes nILo perténção, ou que votarem nILo estando
qualificadas.

Art. 17. Dos despachos que impuzerem as multas com
minadas no art. 9° haverá recurso, dentro dos prazos que
marcar o regulamento do govêrno: para o juiz munici
pal, quando fôrem impostas pela juncta parochial; para
o juiz de direito, quando impostas pela juncta municipal,
ou pela mêsa da assemblea parochial; para o presidente
da província, quando impostas pelo juiz de direito; parar
Oministro do império, quando impostas pelo presidente
da província; finalmente, para o consêlho de estad0, na
forilia do respectivo regulamento, quando o acto fôr do
:;:;illÍstro do império.

Esgotados os recursos, serão as mult\LS cobradas exe
cutivamente pelos agentes fiscaes da fazenda nacional;
mas terlI.o a applicação determinada no art. 127 da lei
n, 387 de 19 de Agôsto de 1846.

CA.PITULO VIII

Disposições gemlls.

Art. 12. A suspensão por acto do govêl'llo, ou a pro
núncia, pôsto que snstentada em crime de responsabili
dade, não impede qne o~ vereadôres, juizes municipaes,
ou substitutos dos juizes de direito, juizes de paz, elei
tôres, maiores proprietários, flecretários daí) cámaras mu
nicipaes, tabellilleS e escriVã8S, exêrçãó as funcções elei
toraes que por esta lei e pela demais legislaçãú em vigôr
lhes silo commettidas.

A mêsma disposiçãO é applicavel á pronúncia em cri
mes particulares, de que os re;eridos funccionários ou ci~

dadãos ténhao sido accusados nos três mêzes anteriôres
á época em que ti,erem de exercêr as dietas funcções.

Com as restricções dêste artigo dêve sêr entendida a
disposiçãO do art. 29 da lei n. 2033 de 20 de Septembl'O
de 1871.

Art. 13. Ogovêrno fará colligir e publicará pGr decreto
todas as disposições que ficão vigorando em relaçao ao
processo eleitoral, definindo no mesmo acto as irregulari
dades que, de accôrdo com o ~stabelecido nesta lei, dêvem
tornar nullo o dicto processo.
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Promulgado o referido decreto, ficara sem vigôr a dis
posiÇãO do art. 120 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de
1846.

Art. 14. FíClI.o revogadas as disposiçoes em con
t.rario,

Paço da camara dos deputados, em 30 de Abril de 1873.
- f oão A.,lf1·~do Corr~a de Oliveim.

P A.RECÊR :QA COMMISSÃO ESPECIAL DA. CÁMA.RA.

DOS DEPUTADOS.

A commissão especial, encarregada de dar parecêr
sôbre o projecto' 11. 345 deste anno, que altera a lei
n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, e as leis posteriôres, vem
cumprir o seu devêr, expondo com franquêZ'a o seu juizo,
e offerecendll várias emendas

A commissllo dispep'sando-se de discutir theses geraes
que poderíão servir de preliminar a êste trabalho, limi
ta-se ao que é strictamente necessário para o exame do
projecto que foi submettido ao seu estudo; e, pois, dividi
rá o parecêr em cinco capítulos:

r. Necessidade da reforma,
II. Exame comparativo dos diversos systemas de re

presentação das minorias, ou da representação proporci
onal.

III.Raz9.o de preferéncia do prooesso adoptado no pro
jecto, e anályse geral dêste.
IV. Justificação das emendas. Exposiçi1O dos motivos
de divergéncia.
.V Conclusao.

L

Necessidarle da reforma.

Ra muito annos, o espírito público, reconhecendo que
.0 regímen parlamentar entre nós era falseado pelo de
ploravel resultado eleitoral de cámaras unanimes ou
q.uasi un{mimes da parcialidade política dominante, sus
CItou a reforma da lei n. 387 de 19 de Agôsto 1846. O
r~clamo era geral, a fim de que o podêr legislativo pro
vIdenciasse efficazmente para facilitar-se a representaçl10
das opposilfoes. O movimento estava feito; e fôra prejudi-
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cial á verdade do systema representtativo adiar indefini
damente a satisfacão de tão instante reforma.

(] govêrno nilo' podia deixar de considerar attenta e
prudentimente um tão legítimo movimento. Depois de
pensar tôdos os systemas lembrados por amigos e adver
rários, adheriu á idéa dos districtos de um só deputado;
e, em consequéncia foi votada e promulgada a lei n. 842
de 19 de Septembro de 1855, denominada vulgarmente
lei dos circulas, Não é necessário rememorar a históri~

parlamentar dessa lei, que, é geralmente conhecida; mas
a commissão ll~mbrará que o intúito dos que propugná
vão pela adopção do projecto era, não somente ,desin
teressar na eleição certa classe de funccionários por
meio das incompatibilidades relativas, e obstar ás frau
des por meio de um mais racional processo na organiza
ç!lo das mêsas, sinão tambem abrir espaço ás opposições,
nos districtos em que realmente predominassem.

Na legislatura, cujos membros fÔl'am eleitos sob a in
fluéncia dessa lei, reconheceu-se que a reforma havia
faltado ao seu fim, excedendo-o poré,m quanto ao abaixa
mento do nivel da representação nacional. Faltára ao seu

. fim, porque, si alguns opposicionistas fôram então elei
tos, não se devia attribuir o resultado ao influxo da n0va
lei sinão ao preconcebido plano de facilitar-se-lhes o
mandato; era o caso de exclamarem os deputados oppo
·cionistas como o fêz em 1862, na asse mblea constit,uinte
de Genebra, o deputaco Camperio .

« Uma minoria, que não se elege a si própria, é uma
minoria que se tolera; nós não a queremo::>, »

A reforma era, pois, porsi mesma, impotente para esta
belecêr a elecçs.o livre e organisar a eleição verdadeira,
Excedêra ao seu fim, porque as ambições multiplicárão
se, as influéncias locaefl substituirilo-se aos directórios
dos partidos, e homens notáveis nas lutas partidàrias
fôrão sacrificados a aspirações de parentes 9U de prote
gidos de taes influéncias; o pgssoal da repre::;entação na
cional soffreu, de facto, sensivel alteracilo sob todos os
pontos de vista, Dahi a necessidade de outra reforma,
que, no conceito dos seus propugnadôres, acautelaria, ou
ao menos mitigaria, tôdos os r€\feridos inconvenientes (85),
E immediatamente foi votada e promulgada a lei

(85) JOflS DE ALENOAB.-O systema repreaentativo.
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n. 1082 de 18 de Agôsto de 1860, que creou 08 dirtrictoll
de três deputados.

Esta lei, porém, tem-se revelado tllo impotente como
a anteriôr. Sob o seu império, as eleiçnes teem produzi
do tambem cámaras unánimes ou quasi unánimes. A
commissllo nllo indagará os motivos j assignala apenas o
facto, que nenhum partido contesta.

A eleiçllO, segundo a constituiçilO política do Império,
Iezia-se por províncias j e a lei de 19 de Agôsto de 1846,
respeitando o princípio constitucional, limitara~se a ins
tituir e a aprefeiçoar medidas reg'ulamentares do proces
so eleitoral. As lei de 1855 e de 1860, no confessado
Íntúito de trazer ao seio da cámara membros da opposiçao
desal'ticulárilo e dividírilo a província, mas nilo consegui
1'llo realisar o intúito. Oproblema, aliás, nilo precis3.va sa
hirdo pacto fundamental para obtêr satisfactória soluçl1o;
bastaria acautelar por processo adaptado a represento
çllo das minorias, afini de que todas os opinioes e to
dos os interresses se reconhecêssem e se encontrassem
no seio do parlamento: rept'esentadas as minorias, serillO
ipso facto representadas as oppesições. A idea dos dis
trictos de um ou de três deputados nilo daria por si
mesma aquêlle resultado, como os factos o provárilo; e
ainda que por acaso, em cricumstancias especiaes, pp.des
se asseg'urar a eleiçilo de opocionistas, nilo resolverià
o problema (86), seria apenas uma compensaçilo entre
districtos, mas subsistiria inexoravel e sempre capaz de
vietórias unáuimes o princípio do predominio da maio
ria. Sob a influéncia desse principio, auxiliado pelo des
fallecimento da vida política local e pela accllo directa ou
indirecta do governo, nilo ha opposiçoes que pÓSS1l0
contai' com o triumpho. Estas, aiuda que organisadas e
arregimentadas, são geralmente fracas; dahi. o desâni
mo, dahi a abstençl1o.

Antes de 1789, em França, todos os interesses sociae8,
taes quaes eXÍstül.o, identificados com as três ordens,
érllo fielmente representados; as minorias tinhllo, pois,
a sua parte nas deliberações. Porém o século XVIII, que
arcava com a vlüha sociedade, derribou-a afinal. des-

(86) TIjl. H4RlIl.=T". election o/,·.presantativll8, pari<J'1Imenolatitl.. and "'I"'~~,



truindo todas as instituições antigas com seus abusos,
mas também com seus abrigos (87). Depois, essa grande
nação, cujas instituições modernas hão servido de
modêlo aos povos de raça latina, experimentou doloro
samente, uns após outros, tôdos os procé sos eleitoraes,
cuja base era o predomínio da maioria. NapoleM III co
rôôu ironicamente esse longo martyrio de um pôvo atol'·
doado e prêso nas próprias têas de sua soberania, insti~

tuindo após o golpe de estado de 1851 o suffrágio uni
versal, que o liberalismo preconisava como a última é
mais eflicaz expressão das liberdades, mas que aquêlle
Imperadôr demonstrou, ao contrario, ser o melhor dos
meios de influéncia e de preponderáncia governativa.
Mais tarde, em 1869, sentia-se que u vício real e mais
funesto do systema eleitoral não havia sido atacado; e
um dos mais distinctos jornalistas, hoje mflmbro da as
semblea nacional, pôde soltar este grito de ang'ústia :
« A oppressilo das minorias é um dos perig'os do suffra
gio universal! ! » (88) Nos primeiros annos do regimen,
cumpre dizêl-o, tôdos haV"Íão emmudecido; era, segun
do a expressiva phl'ase do historiadôr latino, a pacifica
Ção do siléncio (89).

De facto a chaga eleitoral é a oppresslto das miporias;
e, emquanto não fôr preparado e applicado o remédio
apropriadú á cura, os direitos serão feridos, o voto não
será sincero, a eleição não será verdadeira, o parlamen
to será embora a assemblea dos primeiros homens de uma
nação, não será porém a representaçilo nacional. Repre
sentadas as minorias, a autoridade e a liberdade modera
rão ou substituirão por um combate leal a esterilisadôra
luta que somente o actual processo eleitoral perpetua; o
parlarqento ostentara convencidamente o prestígio da
opinillo, os podêl'es públicos sabers,o conter-se na esphe
1'a de sua actividade constitucional, as crises nM serllo
um perigo para sêrem apenas avisos salutares.

(87) MGR. l\1EIWILLOD.-L' E'OU... et lu da....u ouvritru. (Discurso proDunciado
em Santa Clotilde, em Paris, em 24 de Fevereiro de 1868.)

(88) VISCONDE DE MEAux.-L.. rç(on1l61 comlitutioncllu. (Lo Ol,,,,upolldant de 25
de .A.gosto de 1869.)

(89) LEOl< LAVEOAl<.-Lu ti"co''''ril'f;iOlt, el~u. (Le Oorrupolldant de la lia
Jll1ho de 1869.)
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Não se dêve deixar de considerar o terrôr que a mui
tos causa o espectáculo de um parlameuto compô3to de
tantas diverg'éncias, discutindo tudo, e tudo agitando:
um parlamento assim' constituid:) afig'ura-se a reproduc
ÇãO da tôrre de Babel pela confusão das linguas. Não é
exacta u:::a tão pavorosa apreciação. Ha, com effeito, di
verg'éncias; mas, esquece-se que o nôvo processo eleito
ral terá pacificado os espíritos, . ubtra1indo -os aos resen
'timentos cegos. lia, com llffeito, discussão plena e li vre ;
mas, esquece-se que mêsmo na discusSão plena e livre é
que está a salvaçao, até porque é a prática franca do sys
tema representativo. lia, com effeito, agitação; mas, es
quece-se que a agitação parlamentar é uma válvula de
segurança contra as explosões. O terrôr alludido é, não
obstante, muito extreme de estranhêza; a luta entre a
maioria e a minoria 1a sido tão violenta e entranhada de
cóleras, que os partidos .,e esprêitão e obsérvão como
t'spectros. Não vén1ão, porém, os representantes da
nação, para o recinto da cámara, contaminados de ódios
oriundos da luta eleitoral, e sem duvida que a docilida
de e a cortezia presidirilo em gemI aos trabalhos legisla
tivos, e que o patriotismo e o amor da justiça approxi
marão os homen e os espiritos mais diversos,

São de um illustre publicista as seg'uinte:1 observa
ções: « A unidade moral na variedade política, a liber
dade de situações, de opiniões, de interesses differentes,
mas susceptiveis de se animarem do mêsmo sôpro, de se
unirem em um so pensamento, eis a verdadeira naciona
lidade, » (90) Um parlamento, que offerêça id6ntico as
pecto, será uma grande e leg'ítima fôrça, será a realida
de do g'ovêrno do p~iz pelo paiz. E, sêja mêsmo um par
lamento de diSCUSSãO, sem o êxito do accôrdo, e com todo
o funesto cortêjo de prej 'lÍzos e de desconJianças, vem a
propósIto o que pondp,ra outro notavel publicista francez:
« Resalta, em caracteres evidentes, da história das nossas
liberdades e da histól'ia das nossas servidões, que a or
dem ha sido mais compromettida pelo siléncio do <lue
pela discuSSãO. » (91) Nem se a:ffil'ma que o proce so
eleitoral, segundo o qual as minorias se farao represen·

(90) GlJlZOT. -Mélungu polüiquu.•
(91) CONDE DE FALLOUX.-Du ileotion. pro.llai"... (Le Corrup<mdant de 25

Março de 18G9.)

,
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tar, possue uma tal magia, que de uma vez afastará do
parlamento as más theorias, as ebuliçoes apaixonadas,
os desregramentos e as violéncias ; mas tudo isso que é
facto ordinário em assembleas, cujos membros são con
quistados nas batalhas travadas ante as urnas entre a
maioria e a minoria, passará a ser facto extraordinário.

Os hábitos teem, em verdade, um grande império. O
paiz está acostumado a êsse inalteravel estado de guerra
dos partidos, a esse duélo de morte entre os sectários der
podêr e os sectários da oppOSiÇãO, a ês ,e abysmo cavado
entre a razão e a liberdade: sobresalta, portanto, a mui
tus es},hitos a suppressão do dilemma eleitoral, parecen
do-lhes que o campo da luta será transportado para o
parlamento, onde dêsde logo reinarllo a incerteza e a
confusão, prejudicada de tal ar'te a pl'incipal e verdadei
ra missãü dos legisladôres; a paz na urna não terá sido
sinão uma trég'ua fallaciosa. Mas, o dilemma eleitoral é
a luta odienta entre duas partes da população sem o de
bate que pacifica o espírito pelo raciocínio, é a luta das
paixões desordenadas e dos interesses irreconciliaveis;
pode dizer-se do dilemma eleitoral o que Tácito applica
va ao cidadilo ['omano de uma certa espécie: Non pug
nat, sed rixatur. Ora, com tôdos êsses inconvenientes, e
produzindo com seus furôres exclusivistas as cámaras
unánimes, se o podêl', como partido dominante, nl1.o afrou
xa espontaneamente a sua actividade, o dilemma eleito
ral é uma calamidade incessante: cámara unánirne é o
mêsmo que CÔl'pO llem alma; será um instrumento apai
xonado ou servil, não será uma força. Razão tinha o ac
tual presidente do consêlho de ministros em França,
quando, em 1868, a propósi to das candidatlll'as officiaes,
exclamava: « A oppO:siÇãO de part:dos definidos, aos quaes
a luta esclarece ou subjuga, é preferivel a uma silencio
sa unanimidade cobrindo com a sua imperturbavel, adhe
sM o mixto incoherente de tôdos os systemas ! j) (92) O
parlamp.nto, com effeito, não dêve ser um 'deserto, no
qual se vêjilO vultos e nilo consciências, e em que o espí
rito de partido, sempre condescendente, ou sempl'e sub
misso por amôr da disciplina, sacrifique, com o siléncio

(92) DUQuz Da BnoGLlEl,-Lu candidaturu officiellu. (Le Oorresponda"t de 10 de
.Abril d. 1868.)
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ou com a falta çlo exame que incita a corag'em conven
cida, as necessidades públicas. As cámaras unánimes
não silo uma áncora para a sociedade, silo ao contrário
um perigo. Se mediante o predomínio da maioria, o es
pírito de partido as crêa, outros sentimentos muitas vê~

zes as conservam. Desde o Império romano, os votos de
servidão ou de mêdo sôem ser votos unánimes. (93)

Entretanto, o problema da representaçllo das minorias
nilo é novo; a SOluÇão é que não era achada, porque,
destruidos os méthodos de que se servia a velha sacie·
dade para o equilihrio das suas fôrças e que érilú basea
dos sôl,re as castas e o~ interesses locaes, e assentada a
nova sociedade sobre a theoria da soberania do pôvo, que
centralisou logicamente a acçl1.o nacional e ab"orveu tô~

dos os direitos, o predomínio da maioria era realmente o
único meio prático daquella theoria. E', porém, fo:çoso
confessar que o famôso Saint-Just preYÍo aquella solu
Ção em tôda a sua simplicidade, propondo a unidade de
collégio, isto é, pedindo que a França não formasse se
nilo uma so e vasta circumscripçilo, inscrevendo o eleitôr
em su édula um so nome, e que os 341 mais votados
fossem proclamados representantes do pôvo. Esta theoria,
porém, nM soffria freios j de outro lado, a combinação
foi julgada um pet'ig'o, porque o pôvo deixaria ue exer
cer o dir~itll de decisão nos ljomícios para delegai-o
aos representantes; e conhece-se a phrase de Rousseau
-/wrn povo deixa de ser livre desde que é ?'ep'resentado:
mais sympathias merecêrão as combinações de Mounier
e de Sieyes, sem embat'go dos epigrammas de Bn.rere e
de Mirabeau: Mouniet' queria districto.' de 150,000 habi
tantes, elegendo cada um o seu representante. Qom o
princípio do pl'edomínio da. maioria, a soluÇãO verdadei
ra do pl'cblema é impossível.

Mais tarde, em 1821, um homem tornado notavel como
escriptôr e estadista, asslgnalava o mal, porém nem ao
menos suspeitava o remédio: « E' indispensavel escolhêr,
é neces ário afIírmar-ou qne a maioria tem tôdo o di
reito sôbre a minoria, ou que elIa é infalIivel: no pri
meit'o caso é a iniquidade, no segundo é o absurdo",.,

(98) CONDE DE CHAJoIPAG:Ny,-L.. Cé8a~. du lroÍ8~l7U .udt.
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De que se tratava na nossa revolução ~ De vencer uma
minoria. Dêsde então soberania do põvo significou podêr
absoluto da maioria sôbre a minoria. A theoria da sobe
rania do pôvo deixou entre nós nilo sei que vergonhôso
respeito para Gom o número, que falsa humildade pe
rante a multidilO, e isso' enerva e degrada a linguagem e

. até o pensamento de muitos amig'os da liberdade. As
nossas ideas quanto a direi tos e instituições politicas
estllo infectadas dessa theôria, e, sempre que se otrerece
occasião, esforçamos- nos por fazêl-a entrar nas leis ....
Esse mal é grande, e cumpre curaI-o: e o que faz o po
dêr ~ A arte do podêr consiste em achar mêsmo na socie
dade o ponto de apôio de que carece. Ora, aqui o 'ponto
de apôio está claramente indicado: nilo existe, nem na
velha theoria do direito divino, nem na da submissão
passi.va, nem no mystério da obediéncia e do podêr; slI.o,
permitta-se-me a expressilo, táboas apodrecidas, sobre as
quaes a autoridade não se salvará do naufrágio. A so
berania da justiça, da :razlI.o, do direito, é esse o princí
pio que se dêve oppôr á soberania do pôvo; e esta reti
rar-se-ha cêdo ou tarde ante uma doutrina que satisfaz
plenamente, assim ás intenções verdadeiras, como ás
necessidades leg'ítimas da sociedade. » (94)'

Anuos depois, o mesmo publicista indicava de algu
ma sorte o remédio, e escrevia: « Um systema, que d
p1'io1'i annulla, quanto á for'mação da assemblea delibe
rante, a influéncia e a participação da minoria, de:\troe
o g'ovêrno representativo, e é tão fatal á mêsma maioria
corno uma lei que, na assemblea deliberante, condem
nasse a minoria ao siléncio. » (95)

Nao é passiveI definir melhor a situaçao política dos
povos, em que o processo eleitoral basêa-:se sobre a theo
ria pura da soberania do pôvo. Quarenta e dous annos
depo:s, ainda um deputado f ..ancez assig'nalava o mês mo
mal, e pedia remédio: « Porque se destl'UirlI.o tôdas as fôr
ças locaes, quer collectivas, quer individuaes ~ Si é êsse
o fim que se quer attingir, dec1aro-o funesto para o meu
paiz. A condiçlI.o do prog'resso e mêsmo da vida, em um

(9'1) GUIZOT.- Des '>nagens de go!<vernement et d' oppositio7l.

95 Guizot.= Ois/o;re des O1igines du gouvernement répresen/atif.
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grande Estado como o [}OSSO, é que tôdos os interesses,
tôdas as necessidades, pÓSSãO produzir-se; que todas as
existencias collectivas, as quaes são o resultado da acção
secular e das fôrças íntimas próprias de cada região, sê
jll.o respeitadas; que as influéncias, nascidas das situa
ções e dos serviços prestados, não sêjão violentamente
quebrada8. E' na acção livre de todas essas fôrças locaes,
collectivas, ou individuaes, que a França robustece o seu
génio; e é ainda ahi que ella encontra os seus infltru
mentos de salvação, nessas grandes commoçõt:Js políticas
e sociaes, no meio das quaes desapparecem algumas vêzes
as constituições, os g'ovêrnos e as dynastias. » (96) Estas
phrases érão pruferidas sob o regimen imperial, na sua
segunda e última phase; e é sabido que, desde o consu
lado e o primeiro império, esse regimen ({ não figura na
história eleitoral sinão pelo :miquilamento progressivo
da eleição. » (97)

Em França, especialmente, a questll.O da representação
das minorias ha sido tratada sempre como necessidade
p0lítica urg'ente e capital. E' ainda L. Blanc, no jornal
Le-Temps, é Prévost-Paradol, no J ou,7"nal des Debats, é
ainda o professôr de legislaçll.O comparad.a no collégio de
Fr.ança, o illustre Laboulaye: são ainda outros e muitos.
Diz o primeiro: ({ Por tôda a parte, onde a voz das mino
rias é abafada; por toda a parte onde ellas nllO teem a
su~ influéncia p7'oporcional na direcção dos negócios pú
blIcos, o govêrno não é sinão um govêrno de privilé
gio. » Accrescenta o segundo: K Ponde em frente dêsse
quadro as vantagens do nôvo systema, e verêis que êste,
contando com as minorias, constituirá afinal, na fôrça
do têrmo, uma verdadeira representação nacional. » Oon
clue o terceiro: ({ Determinai que tôdo o voto tenha va
lôr igual, que cada eleitôr estêja convencido de que a
sua cédula pêsará na balança; que uma mêsma cifra fie
votos elêja um deputado; ficai certos de que as eleições
ser1l.o ao mêsmo tempo mais pleiteadas e menos arden
tes, e de que as decisões do escrutínio serão aceitas com
mais confiança e respeito por tôdas as opinioes. » O que

(96) Pllchon.-DJsourso pronunoiodo na sessão de 4, de Fevereiro de 18Q3.

(97) Audiganne.-KlItoire eldclorate de la Fr~nce.
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ha para notar-se nêstes três publicistas, diz um escriptôr,
é a differença das escolas políticllS, á que pertencem, a
variedad.e dos seus pontos de vista, e ao mêsmo tempo
a conclusllo commum á que tôdos chêgll. o (98)

Entretanto, em Genebra, a. idea da l'epresentaçllo das
minorias surgio embryonariamente em 1842, dUl'n.nte os
trabalhos da assemblea constituinte.

Refirirllo-se a ella os deputados Castoldi, James Fazy,
Pyrame e Umbert, e notavelmente o deputado Hoffmann, r

que concebeu e indicou o systema de livre concurso das
listas. Mais tarde, em 1862, em outra assemblea consti
tuinte, o deputado Morin propôz a rqJresentação propor
cional, e o seu projecto foi afastado da discussllo por sêr
complicado e di:fficil de entendêr-se. Conhecem-se os tra
balhos da associaçllO reformista, o projecto do Sr. Ri
voire, e as monographias do Sr. Erne-sto Naville ; e sIlO
dig'nas de leitura as obras do Sr. A. George (99) e de
outros.

Na Bélgica, tambem, cog'ita-se de dar ganho de causa
ao pt'incípio ag'itado; e, em 1865, já um ~os seus publi
cistas escrevia: «A assemblea representati-va, para mere
cêr este nome, nilo dêve compôr-se exclu~ivamente dos
representantes da maioria, mas contêr, em uma propor
Çllo tllO correspondente quanto coincidir com a realidaue
dos factos, representantes de tôdas as opiniões e de tôd03
os interesses do Estado. » (100) Em 1864, o Sr. Boursun
expunha o systema de Thomaz Hare (101). -

Em Inglaterra, Thomaz Hare, Stuart Mill, Henry
Fawcett, oConde Grey e outros, inicíllo e promovem a
l'eliSaçllo da idea, com a profunda convicçllO que despreza
o motêjo. Tarnbem a Iuglatel'l'a anda sempre á testa de
innovaçCles úteis, que aliás somente realisa com o conhe
cimento das situaçOes, com o sentimento de sabedoria
prática que se reconhece nêsse P1VO (102).

Na Dinamarca já ha lei.

(98) E. NavUle.-La t]I.Ies!ion electoral. en Ellropo et en AlMriquo.

(99) A. George. -Essaí Bltr la demoeraeie ",odeme.

(lOO) Rolln Jacquemyn8-DeZa riforme eltdorale.

(lOl) Th. Bourson=SY8ume electorale propoIlÓ por Mr. Th. Rare

(102) E. Hervé-Une pago d'hilt<>ire de Z'.ilngZeeorr•.
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:Na Suécia, em Portugal, nos Estados-Uni~Qi, e até
na Austrália, a quest9.o se agita com esperança de suc~es

so; dizendo-se jã. sêr lei na última.
Na Hollanda foi ella assumpto de luminôso debate na

assemblea europea de sciéncias sociaes que reunio-se em
Amsterdam, no anno de 1864. Diz uma testemunha pre
sencial: « A primeira impressão foi um espanto saturado
de desconfiança, e uma assaz viva tentação de rejeitar
em exame tôdo o systema, como novidade excessiva. En

tretanto discutio-se; e pouco a pouco a discuSSãO, de
desdenhosa qne era, tornou-se séria e profunda. Aca
bou-se por entendêr que a cousa valia a pena de sêr exe
minada, e uma commissão foi nomeada para fazêr um
relatório, em particular, sobre v mérito do systema
Hare (103)

NaAllemanhaosSrs. Gustavo Burnitz e George Var
rentrapp hão chamado a attenção dos homens políticos
para osystema nôvo, em obra publicada no anno de 1863,
e já se pronunciou em seu favôr o célebre jurisconsulto
Blumtschli, escriptôr e político bem respeitado (104).

A aspiração é pois geràl por sua natureza; e todos os
public:stas sérios comprehendem que o systema da re
presentação é a pedra ang'ular de um ideficio político
constituido nas condiçoes da sociedade moderna (105).
Nl10 era, portanto, passiveI que o nosso paiz, tendo como
conselheira imparcial a desastrosa experiéncia alheia,
continuasse o habito da imitação de' processos gastos, su
jeitando-se a idénticas consp-quéncias.

A reforma eleitoral é aspiração de tôdos os partidos;
sêja, pois, uma reforma que garanta todos os direitos e
tôdos os interesses, que constitua o voto do cidadllo, o
único e verdadeiro guia da politica, que eleve o parla
mento á sua altura constitucional pela representação de
tôdas as opiniões. A necessidade da reforma eleitoral de
corre realmente da impoténcia da legisla.çao vigente
para attingir-se a êsse tão gandiôso resultado. Feliz
mente, o govêrno veio em auxilio da idea.]i! um ma-

(lOS) Rolln Jacquemyn.e-Obra cItada.

(104.) E. :Navllle-Idem.

(106) Aa.oclatlon reformlllloe-~dAonet d....... du~ ... la l;,to Ih",

•



- 34-

gnífico exemplo; e também uma homenagem ao princí
pio-que o podêr carece mais de lutas do que de absten
çOes,

II

Exame comparativo dos dive?'sos systemas de ?'ep1'esentação
das minorias, ou da ?'epresentação proporcionaL.

O podêr legislativo está em fl'ente de diversos syste-t'
mas, entre cujos processos é-lhe lícito escolhêr o que
mais se aj ustar á cultura intellectual do pôvo e melhor
correspondêr á realisação da aspiraçllo nacional. Se con·
vém dar representação ás minorias ou proporcionalmen
te a tôdos os interesses e opinioes, cumpre começar pêlo
procésso que fôr julgado mais facil, e proseguir na rea
lisação do princípio até attingil-o na sua máxima per
feiçllo ; princípio êste que é o grande problema discutido
por Thomaz Hare, Stuart Mill, Henrique Fawcett, Er
nestú Naville e outros publicistas da culta Europa e da
América, e que na Dinamarca parece parcial ou quasi
completamente realisado, dêsde 1855, para a e1eiçllo da
segunda cámara (Landsthing'), mediante o processo do
votosuccessivo com o '1.1010 eventual, <:> mêsmo que o govêr
no portuguez PI'OPÔZ ás Côrtes em 12 de Dezembro de_
1870 sob a assignatura de bispo do Vizêu, entlto minis
tro do reino.

E' e~sencial distinguir nos systemas da representaçM
das minorias ou da representaçlto proporcional os dLver
sos processos suggeridos. Estes slto empíricos ou slto ra~

cionaes: pelo processo empírico obtem-se somente a
representaçlto de minorias, porque a proporcionalidade
lllto é acautelada; pelo proceõso racional obtem-se a
representação das minorias, porque a proporcionalidade
é a garantia do resultado.

Entre os processos ~mpíricos menci6nM os escriptôres
a pluralidade simples, o voto limitado, o voto cumulativo,
o voto plural, e o voto por ponlos. Entre os processos ra
cionaes slto classificados a representação pessoal CO?I o
voto contingente, o voto succesS!VO com o voto eventual, a
lista livre com o voto simultaneo, o $uffrdgio uni-nominal
com o voto tJrans(ert'Jel.
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Nos processos racionaes, salvo quant'Ü ao da lista livre
. em sua primitiva f6rma, a garantia da proporcionalida
de está no quociente eleitoral prático, que é () que resulta
da divisão do número dos votos válidos pêlo dos deputa
dos que a circumscripç9.O deverá elegêr: o quociente
eleitoral the6rico é o que resulta da diviss.o do número
de tôdos os eleitôres pêlo dos deputados. Nos empíricos,
ao contrário, prevalece a maioria relativa, embora-al
~uns, como o Barão de Layre, reconhecendo os incoilve
nientes da falta de um mínimo de votos previamente
fixado em lei, adoptem êsse temperamento, que aliás dá
origem a successivas eleiçaes complementares.

Nos processos racionaes, ainda salvo o da lista livre,
comquanto o eJeitôr aproveite s6mente um voto, a lista
apparece virtual ou accessoriamente no escrutínio; nêste
último caso está.o do suffrdgio uni-nominal com o voto
transfe'l'ivel.

Nos empüicos, o eleitôr deposita, ou cédula com um
so voto, como nos casos da llluraluZade simples, voto plu
ral, ou cédula incompleta, como no caso do voto lim'ttado,
ou cédulas completas, como nos casos do voto cumulati
vo e do voto p01' pontos.

Examinará a commissão esses diversos processos, para
que pÓSSão ser comparados.

§ lo o

Plumlidade simples.

Este processo. certamente muito simples e o mais
facil, é al1ueIle em que o eleitôr deposita na urna uma
cédula com um so nome. Feita. a apuraçao, os mais
votados, até o número prefixo, são os eleitos. E' (j

processo indicado por Saint-Just, no século passado,
quando a revolucão franceza tentava reconstruir a
França; e é o mêsmo processo definido por Emilio
Girardin, igualmente, como aquêlle, sôb a condiçao
da un'idade de collégio (106), isto é, uma apuração
geral dos votos dos comícios. O Barao de Layre o

(106) E. Glrardin. -PoIWqllt "nit:t5••l1e.
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prefer~, ainda mesmo sem a fixação do minimo de votos
paraqne o candidato sêja considerado eleito (107). Sen
do êste o processo adoptado pêlo antôr do p-rojecto, a
commis!!ll.o reserva as observaçoes para o capítnlo se
guinte.

§ 2.0

Voto limitado. ,..

Conhece-se sob esta denominaçll.O o processo, segundo
o qual o eleitôr vota em um menor número de candidatos
do que o prefixo para a respectiva circumscripçllo.

A Ingla terra o adoptou, em 1867, para os rnstrictos
que elegessem três deputados (Three cornered) j ja dêsde
1854 (108) lord John Russell tentara em vãO essa s01u
Ção, que afinallord Cairns fez triumphar na cámara 90S

lords. Mas, além de sêr especial \\ districtos nessas con
diçoes, ou aos que elêjll.O múltiplos de três, não consta
que outro paiz haja imitado o pôvo inglez, accrescendo
que ja alli se cogita de sua substituiçi10 por processo
menos viciôso e que possa generalisar-se. O Sr. Rare
combate êste processo como insu:ffi.ciente, e demonstra,
por cálculos, que a minoria pode ser nullificada.

:0 processo do voto limitado é, não ob:itfmte, defendido
com muita convicção pelo Duque d'Ayen; mas êste es
criptôr indica que, sôbl'e a base de circumscripções com
população igual, e prefixado o número de dous deputa
dos pala cada uma, o eleitôr deposite uma cédula com
um so m,me, sendo afinal declarados eleitos os dous can
didatos que attingirem ou excedêrem o mínimo legal de
votos. O alvitre lembrado pelo Duque d'Ayen pode tam
bém ser considerado idéntico ao processo da pluralidade
simples; mas não resiste ás objecçoes, quer quanto á
igual partilha de representação entre a maiori_a e a mi
noria, quer quanto á negação do seu princípio, si um dos
mais votados nll.o attingir o mínimo legal e houver de

(107) Barão de Layre=Les minorilú et le 8llfJ;'age univerad.

(10~ Th. Hare-Obra citada.
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procedêr-se á eleiçl10 complementar, nêsse ou ainda nos
casos de vaga em geral. Tem tôdos os inconvenientes do
processo adoptado pela lei ingleza, sem as suas ainda
que escassas vantagens.

§ 3.0
•

Voto cumulativo.

Este proceeso, comquanto classificado entre os empí
ricos, nl10 deixa de produzir um resultado quasi prop01'
cional. O eleitôr deposita na urna uma cédula contendo
tantos nomes quantos fôrem os deputados que a circum
scripção deverá elegêr ; êsses nomes podem sêr o de um
so candidato, repetido tantas vêzes quantos os deputados,
e é por isso que se denomina voto cumulativo.

O voto cumulativo foi sug'gerido, em 1857, pelo Sr.
James Garth Marshall (109). Lord Grey applaude êste
processo como aconselhado pela experiéncia e justo em
seu princípio (110).

O parlamento inglez, em 1867, não quiz approvar o
projecto do Sr. Hughes, que propunha êste processo para
os districtos de três deputados; o projecto era aliás sus
tentado com vigôr por Stuart Mill, mas succumbio ante a
incisiva eloquência do Sr. Disraeli, secundado então pe
los sarcasmos do Sr. Bright. Nos Estados Unidos tem
grande aceitação; e já é praticado em alguns Estados.
Em França, M. Adam (111) o combateu em 1869, e Pre
vost Paradol (112) o defendeu em 1870 : cada um allega
e deduz os seus cálculos; mas a verdade é que não exis
tiria segurança para as maiorias e para as minorias, e
estas, bem negimentadas, poderíao dai' a maioria da re
pl'esentaç(.,). O Sr. Hare combate êste processo tá.r;,bem
como i~..:m:fficiente (113).

Este processo é mais um :trtificio que um systema; e
o Sr. Disraeli muito bem o denominou combinação phan-

(109) J. Marshall-Minoritiu. alld maJoritiu, tl••ir relativo righu.

(110) Conde Grey-ParliamelÚary govtr1lme111.
(111) Jornal La duct1l!raliBation, de 18 de Julho de 1869.

(112) Prevost Paradol-La Franu 1l000velle.

(118) Th. Hare-Obra citada.
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tastica. Resalta aiuda a variação do voto, aqui lJlúltiplo,
alli repartido: o direitu não tem a mêsma e regular ma
nifestação; o representante de uma opinião não sabe
qual é a sua fôrça real, si ella exprime uma simples
multiplicação de quantidade inferiôr, ou um número real
de cidadãos votantes (114). .

§ 4.°

Voto plu'l'al.

E' êste o processo que melhor conciliaria tôdos os in
teresses, sociaes, si não fôra antipáthico e odiôsc á luz
dos princípios em voga sobre ;1 igualdade política. Foi
propôsto em Inglaterra para a eleição parlam~ntar (115),
mas sem êxito algum; existe porém para as eleiçõe~ de
paróchia, a:;sirn como para a norneaçào dos administra
dôres d~ taxa. dos pobres. O eleitôr disporia de maior ou
menor número de votos, seg'undo a maior ou menor ca
pac.idade civil. O ignorante ou analphabeto daria nm so
voto; dahi pal'a cima a lei attribuil'ia ao cidadão dous,
três, ou mais votos, segundo o gráo de sua capacIdade,
cujas condições seríão previamente regulada::;, tendo-se
em "Vista a cultura intellectual ou a riqueza, E' evidente
que nessa mêsma desigualdade pqlítica, baseada sôbre a
desigualdade civil, assentaria a verdadeira igualda.de so
eiaI. Non mquabilitas qt!idem juris, quam ampleroantur li
bmi poputi, neque se?'var'i potest; ipsi enim populi, quam
vis soluti etfrenatique si?'Lt, pr'mcique multis multa I?'ibuunt,
icl esl in ipsis magntts delect'l.ts hominum et dignitatum,
eaque, qum appellatu?' Olquab~litas, iniquissima est. C71;m
enim pO?' habetu?' honos summis et infimis, qui s;nt in om
ni populo, necesse est ipsa cequitas iniquissima sit (116) .

O publicista inglez Smart Mill foi quem Pl'OPÕZ a
questào-si o vo to do eteitôr deve ter' o mesmo valôr': But
aughl evel'Y one to hav~ an egual woice? Responde que
não (117). Stuart Mill, que foi talvez nêstes últimos tem-

(114) J. de Alencar-Obra citada.

(115) Duque d'Ayen-De la rep"ese7ltation cIts minorité8.
(116) Cioero-De republica.

(117) Stuart MiJI- Thollghts on pa>·liam.ntary rif<>Tm.

r
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pos o espírito inglez mais profundo e mais avançado, diz
um escriptôr. estipula assim e reivindica para as classes
elevadas a pluralidade de íluffrágio. Segundo a sua doutri
na, qualquer homem teria um voto para nomear um re
presentante j mas certos homens teríão mais e muitos
votos, na razão de sua intellig'éncia presumida. Manten~

do úniversalmente o direito elei toraI, estabelece ao illE\S

mo tempo uma escala, uma gradaçàO, que é o número
de votos attribuido ao eleitôr, segundo pertence êlle a
uma classe reconhecida mais ou menos intolligente (118).

A êste processo filia-se a eleição regulada segundo o
espírito das l':lis de Decálng'o \119). So o pai de família
poderia exercêr o direito de eleg'êr e sêr eleito. Dir-se··hia
sêr êsse o pensamento do legisladôr, nr.s nossas primeiras
leis eleitoraes, quando mandava Im'olar por fogos os ci
dadãos votantes,

O fôgo' era a familia. Salva a incapacidade pbysica.
moral ou legal, a qualificação deveria ser feita sôbre êsse
princípin chl·istil.o, altamente social e conservadôl', O in
teresse públi00 nilo poderia t~ melhor e mais zelôso de
fensôr do que o pai e o espôso. Por isso um moderl1o pu
blicista (120), defendendo êste SilO princípio, reclama o
voloplu1'al para êlles, attribuindo-lhes 1un e mais tantos
votos quantos fôrem os individuos que constituirem a

'familia. As últimas notícias da Franca attribuem á com
miSSão d~ decent!'alisação, na assemblea nacional. o in
túite de dar, no projecto eleitoral que elabora, á cada pai
de familia ou proprir;tál'io o voto duplo; mas isso nao é
a verdadeira theoria, é apenas um arranjo se:n base. A
theoria verdadeira, em tàda a extensão, honraria o casa
mento e a paternidade. Confunde-se, é verdade, no direi
t? electivo o princípio representativo, por parte ela fami
ba: mas, êsse mêsmo princípio confundia-se dêsde os
R.omanos, na eleiçi1/l por tribus; e igualmente confun
dia-se antes de 1789, em França, na eleiçãO por g'l'UpOS
ou escalas de artes e offícios. O mêsmo regimen de agru
pamento dos eleitôres 'Por profissoes existia, até ha pouco

(118) Dupon-Wb1te-,ú ~age univer~el.

(110) Paul )lorel.-No jornal ,ú Monde, de 18 e 10 de Novembro de 1872,

(l?J) De Montrey- Le credil vWfler, le eontratlociaL ti IOIJU.Qrage lMliver.el.
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tempo, na Suécia. Na eleiçi10 secundária ou de segundo
grao confunde-se tambem, de alguma sorte, no direito
electivo aquêlle principio.

§ 5. o

Voto por pontos.

E' êste um processo engenhôslJ, cujos autôres s'lo os
Srs. Fu ret (121) e Brian (122). Consiste em dar maior
valôr, na escala ascendente ou descendente, aos votos dor
eleitôr, conforme a collocaçao elos nomes na respectiva
cédula. O eleitôr vota em tantr,s nomes quantos ss,o os
df3putados que háji10 de ser eleitos pela circuillscripçao ;
mas deverá escrevêl-os, segundo a preferéncia que lhe
merecêrem. Sendo, por exemplo, três os deputados de
uma provincia, o primeiro voto da cédula conta-se por
três, o segundo por dous, e o terceiro por um, si a escala
ascendente fôr a preferida pela lei; ou, aliás, o primeiro
voto valerá 1, o segundo 1/2, e o terceiro 1/3, si prefe
rida fôr a escala descendente.

Este processo é, sob certa relação, o voto plural, e ao
mêsmo tempo parece confundir-se com o voto cUlfl'VUlativo
sem os inconvenientes dêste. O Sr. Ernesto Naville (12.3),
a proposíto dêste processo, chama a attençs,o dos seus
leitôres para 03 cálculos do advogado inglez Droop, que,
em appéndice á obra do Sr. Rare, sob a lêttra-E-,
podem ser lidos e meditados; cumpre, porém. notar que
os cálculos do Sr. Droop uao teem relação com o proces
sn do voto por pontos, como parece suppôl-o o Sr. Navil
le. E' applicaveI, segundo diz o Sr. Rare, ao processo
dinamarquez, afim de mantêr-lhe exacto e justo o resul
tado eleitoral (124).

§ 6."
Representação pessoal com o vot9 contingente.

Este processo, simples' para o eleitôr. é porém di:fficil
para os funccionários encarregados da apure ç9.0. O e1ei-

(121) JournaZ dOI Economiltu, de Junho de 1869.

(122) J. V. Brlau-Le droit dOI minoriUs.

(123) E. Navllle-RifOl"me el.ectoraZe.

(12t) Th. Hare-Obr& citadA, &ppendice E.
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tal' deposita uma cédula com tantos nomes quantos sêjll.o
os deputados que a circumscripçao devel'á elegêr ou
auantos a lei haja prefixado, g'uardando a ordem da pre
feréncia que os candidatos lhe merecêrem. Verificado o
quociente eleitoral prático, é considerado eleito o candi
dato que o attingir ou o excedêr. De uma cédula não se
aproveitará mais do que um voto. No acto da apuração,
clatlsifícão~se os votos, segundo a ol'dem da preferéncia
nas cédula:; dos eleitô1'es. Ha, porém, necessidade de e"X.
traordinário cuidado e insano trabalho para evitar a con
fusão na attribuiçãO de votos supérfluos a candidato que
realmente nlio tenha direito a taes votos.

Dêve-se ao inglez Thomaz Hare a descoberta deste pro~

cesso eleitoral j e com justa razILo tem merecido a atten
Ção de tâ'dos os pensadôres e de mujtos homens políticos.
O Sr. Stuart Mill considera êste plano um dos mfliorss
pt'ogressos que presentemente se tem feito na theoria e
prática do g'ovêrnú (125). O Sr. Henrique Fawcett procu
rou simplifical-o (126). O jurisconsulto e publ~cista a11e
mão Blumtschli é seu partidista declarado, em obra. im
prensa no anno de 1863 em Munich. Na Suécia exami
na-se tambAm o processo nôvo, dêsde l866. Na Suissa'
é considerado o systema mais adaptado pam assegurar
a representação certa e proporpional das minorias; a as
sociacilo reformista de Genebra estuda-o, e desenvolve-o
para' applicação (127). O Sr. Ernesto Naville eleva-o á
altura de verdadeira e única soluçao perfeita do proble
ma que se agita no mundo politico; aconsêlha, não obs
tante, processos thegricamente inferiôres, mas de uma
prática mais facil (128).

Em 1870, o relatôr dêste parecêr offereceu á conside~

raçao da cámara dos S1's. deputados um projecto organi
zado sôbre os princípios reguladôres dêste 1>rocesso elei
toraI; mas êlle própria reconhece a conveniéncia de adi
ar o seu estudo e a sua approvação (129).

(125) Stuart MiIl-On repruentative go.ernment.

(126) H. Fawc~tt-Hare'. rifo","", biU simplified and t:l>p!aimd.

(127) p.ratique <lu Mllveau 8?JBtême eZutaral.

(128) E. Naville-Obra citada.

(1)>9) Projecto II. :151, apc'll8~tado em 15 de ÂgOlto de 1870.
6
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S7. o

Voto successivo com ovoto eventual.

E' quasi o processo anteriôr; Il, differença consiste,
quanto a êste, em lêr-se o primeiro nome até que o can
didato complete o quociente .eleitoral pl'ático, passando
se immediatamente a lêr o nome successivo, nas cédu
las em que aquêlle ou outro ja eleito fôr ainda o primei
ro votado. E', pois, a sorte na tiragem das cédulas para
a apuração o que decide da apropriaçãO dos votos; ao
passo que, no processo anteriôr, concluida embora a
apuraçãO dos votos de primeira classe, somente depois de
apropriados os votos complementares (supérfluos) pelos
candidatos, que não pudérão alcançar o quociente na
quella apuraçãO, é que se conh~ce quaes os votos da mês
ma primeira classe adquiridos por candidatos ja então
declarados eleitos.

A differença é importante. o processo do voto succes
sivo com o voto eVeJntuat nãO existem votos supérfluos si
não nas cédulas ainda não apuradas. No processo da re
presentação pessoal com o voto clJntingente, os votos sllpér
fluos podem existir em quaesquer cédulas, ainda mêsmo
nas primeiras que fôrao abertas e lidas; o essencial é
que ao candidato já à-eclarado eleito sêjão reservados os
votos necessários para man lêr o quociente. Por isso, em
um, o voto complementar é eventual; ao passo que em
outro, é conting'ente.

O processo do voto successivo com o voto eventual foi
o adoptado pela lei dinamarqueza, a esforços do Sr. An
drce, ministro das finanças, e tamMm o proposto ás côr
tes pO'rtuguezas pelo respectivo g'ovêrno: é outrosim o
aconselhado em um notavel artlg'o publicado na Revista
dos dous Mundos, de 15 de Maio de 1870 (130). Mas, fu
gindo-se de tal arte ás difficuldades da apuração, sacri
fica-se a pureza do princípio, falsêa-se o resultado elei
toral, commette-se portanto inj lJstiça para com os candi
datos, cuja eleiçao depende de votos complementares. E'

(180) Aubry Vlte~Ledroit cle repmelltatilm dOI mmoriU.
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verdade que um diplomata inglez, o.SI'. Lytton, em
1864, envlaGdo ao seu ,;"ovêrno um relatório sôbre a lei
dinamarqueza, diz: « Encontrei, em uma publicação dos
adversários da reforma, urna objecçao grave, fundada
sôbre ddculos; examinando-a de perto, Yi que a objec
ÇãO era especiosa e sem algum alcfl.nee prátko. » (131)
Mas o SI', Hare (132), expondo n. objecçãO, que é real
mente grave, sustenta o processo dinamarqllez como 1'e
conciliavel CJm a justiça; todavia, pondera que, appli
cando-;;e ao referido processo o systema de cálculo do
Sr, Droop, fundado na reducção do qnociente em três
provas, ou mê imo em uma successão de provas, a objec
çl10 desapr arecerá como elle o Ilemonstra praticamente
(133). O mesmo SI'. Hal'e, em 1857 (L34), propunha um
modo mais aceitavel de apur3-r os votos, que salvava a
alludida objecção; ou, então, elle próprio o diz, seria
preferi vel ainda o modo proposto em Frankfort, 110 anno
de 1863, pêlos S['s. Gustavo. Burnitz e Jorge Varreu
trapp, modo êste que êlle extracLa na lingua allemã
(135) com os cálculos feitos.

§ 8. o

Lista liv'l'e com o duplo voto simultáneo.

E,te processo é o mêsmo que é conhecido sôb o nome
de systema do liV1'e COMU1'SO das listas. Os partidos fór
mão as suas listas de candidatos, as quaes recebem um
numero de ordem. O eleitôr deposita duas cédulas, uma
pelo seu partido com a declaração do número d9 ordem
da respectiva lista, e outra com os nomes dos caudidatos
que preferir. Apúrão-se primeiramente all cédulas de
partido, afim de fixar-se a proporçl1o qUhnto ao numero
de deputados que cada um deverá eleger, apúrão-se de-

(131) Reporto of oecretariu of emba881/, n. 7, 1864. Veja-se o extracto 011 parte deste
relatorlo no opúsculo do Sr. E. ~avl1le, La questWn eleclorale e" Eurape ele" Ambique.

(132) Tb. Rare-Obra citada, appendice, D.

(133) Idem-Idem, appendice E.

(134) Idem- The machi"et'?J of représe'lúation.

(185) Idem-The e1ecliotlofrepréselltalives,parliamentary alllZ municipal, appe'I.dice B.
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pois as cédulas de votos, e, segundo á vista a que per
tencem os eleitos, sao êstes distribuidos naquella menci~

onada proporçllo, guardada a preferéncia pela maioria de
votos so e somente entre os candidatos de uma mêsma
lista.

Soffre graves objecç.ões este processo; e a verdade é
que o eleitôr, si póde escolhêr candidatos estranhos ao
seu partido, é essa. liberdade muito illus6ria. Si tem van
tagem de arregimentar os partidos, é prejudicial á ver
dade da eleiçao.

E' este processo muito defendido pelo Sr. Borely (136)
e já"antes o fôra pelos Srs. Victl)r Considerant (137) e
A. Morin (138). A associaçao reformista de Genebra o
discutia amplamente, fazendo modificações afim de con
ciliar as duas situações contradict6rias qne o processo,
tal como vai exposto, impõe ao eleitôr (139).

Nêste processo, com effeito, o pensamento capital é
obrigar o eleitôr para com o seu partido, e libertal-o para
com os candidatos: asseg'ura primeiramente ao eleitôr o
triumpho de sua opinillo política, e, so em segundo la
gar e eventualmente, asseg'ura-lhs- a manifestação das
suas preferéncias pessoaE-s.

E, em verdade, estabelecida a distribuição de deputa
dos pelos partidos segundo a proporção resultaute das
listas partidárias, acontecerá que, apuradas as cédulas,
Sel'llo declarados eleitos candidatos que obtívérão menor
número de votos, ficando entre os derrotados, embora
mais votados do que aquêlles, candIdatos de outros par
tidos cujo quinhãO proporcional estiver preenchido. A
associação reformista àe Genebra julga têr obviado a
esses inconvenientes, e propõe (140) :

1. o Que os votos não sêjãO attribuidos aos candidatos
individualmente;

(186) B...ely. 8yiileme elecloml.

(187) V. Considernnt.-Lettre alto: me't7tbreJl d"grand cOllsei! de Geneve.

(188) A. Morin.-De la "epreJlentatio71 deJl minoriléB,

(189) Duque de I Aym.-elbra citada, appeuillce.

(l4.0) 1dem.-111Qm, idem.
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2.' Que cada cédula: na qual o eleitôr houver inscrip
to na mAsma o?'dem 08 mesmos candidatos, equivalha um
voto;

3.' Que se devida o número das cédulas pêlo dos de
putados, e que o quocient.3 sirva de cifra de ?'epartição ;

4.' Que o número de votos obtidos para cada lista sêjll.
dividido por essa cifra de repartição :

5.' Que êsse quociente determine para cada uma lista
1 parte proporcional da representação;

6.' Que'os eleitos sêjão os inscriptos em cada uma das
listas, no limite determinado por êste quocitmte.

Assim, pois, o eleitôr depositará somente uma cédu~a,

cujo caracter político ha de resultar da mesma O?'dem em
que houverem sido inscriptos os mAsmos clmdidatos; e
ha um quociente eleitoral prático, abaixo do qual não
ha partido ou grupo repl'es~ntado. De tal arte, desappa
rece a anomalia de vêrem-se -derrotados candidatos mais
votados do que outros declaet.1dos eleitos. R' digna de es
tudo sério a proposta da associação reformista de Gene
bra. Subsiste, porém, a objecção commum a muitos dos
processos indicados: a negação do p?'óprio principio nas
eleições complementa?'es.

§ 9.'

Suff?'dgio uninominal com voto trans{erivel.

Este processo aproxima-se do que se cl.enomina plu?'a
lidade simples, por isso que o eleitôr deposita na 11l'na a
cédula com 11m so nome; aproxima-se também do que
se denomida lista livre com as modificações propostas
pela associação reformista de Genebra, por isso que o
voto do eleitôr aproveitará mais. a uma lista do que ver
dadeüamente ao candidato preferido, o (lual servirá ape
nas de bandeira política. O suffrcíg·io uninominal deveria
assignar-lhe antes o caracter de plocesso empírico; mas
o voto t?'ansferivel o colloca entre os processos racionaes.
Partiqipa, outrosim, dos elementos que caracterísão o
processo da ?'epresentação pessoal com o voto contingente e
do voto successivo com voto eventual.
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A commissão con hece êste processo, pr·r uma exposi
çao resumida, publicada no C07'respondant de 10 de Ju-

- nho de 1870 (141). E' attribuido ao inglez Walter Baily
que o prupôz em 1869, O Sr. Ernesto Naville o analysa
em seus vários escriptos sôbre reforna eleitoral; e, attri·
buindo·lhe vantagens múltiplas, o propõe para a Frauça
como medida de transição, attentos os hábitos da popu
lação (142), E' considerado uma felíz modificação do pla
no do Sr. Rare (143).

E' um processo simples e facil. O candida~u deverá
depositar e publicar uma lista, na'ordem de suas :rrrefe
rencia, indicando os outros candidatos, aos quaes quere
rá transferir os votos SUpé7'fT;uos ou msu!ficientes com re
laçl10 ao quociente eleitoral prático. O eleitôr, conhecen
dG as diversas listas dos candidatos, escolhe a que mais
lhe apraz, votando no candidato que a depôz e publicou.
Se êste candidato obtém o quociente, considera-se eleito;
os seus votos nas outras cédulas pássao dêsde logo a sêr
attribuidos ao immediato na respectiva lista, e assim em
diante. Si, porém, não obtém o quociente, considera-se
prejudicada a votação para do mêsmo modo sêr attribui
da successivamente aos immediatOs na lista até que
algum dêlles o obtenha:

Objecta-se contra este -processo:
1. o A dificuldade da apuração;
2. o O direito electivo attribuido previamente aos can

didatos ;
3. o A igualdade de valôr para os votos d~rectos e para

os votos transferidos.

§ 10.

Outros processos.

Entre os procl'SSOS, ha o que se refere á especialisação do
voto: é a representação das profissões, formando cada
uma a sua classe, e eleg'endo em escrutínios separados
os seus reprflsentantes. Ra ainda o que attribue ao elei
tôr o voto duplo, um para o representante do districto, c

(141) Marque. de Blencourt.-ú B"Jfrag...niv.r.el ú Zt droit cl.. minorilú.

(142) E. Naville.-Obra citada.

(148) Marque. d. Blenooort.-Jdem.
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outro para o representante da provincia ou Estado. Ha,
emfim, o que attribue ao representante a pluralidade do
voto as assembleas, tan tos quantos correspond~rem á
um ou mais quocientes preenchidos.

-(a) voto especwl.-Este processo nM é sinão uma evo·
caçlto do pas:mdo ; e ainda ha pouco existia na Suécia, e
foi abolido. Alguna considérão-no um meio de cORtinual·
sôb outro aspecto o antigo regimen. Um advogado de
1?ariz escrevia: « A revolução frallcez8 realizou para os
direitos abstractos do indivíduo as maiores e as mais pre
ciosas conq uistas ; e em ódio e pêlo mêdo dos privilégi
os, hesitou em constituir grupos. em substituir as cQrpo~

rações por associaçCies li vres, e afastou deliberadame~edo
seu caminho as fôrças colIectivas intermediárias, se:n as
quaes não poderia existir liberdade estavel, porque nllo
poderia havêr liberdade coordenada. « (144) E' pouco
mais ou menos o que dizia em 1816 o deputado Sérres,
político eminente: » Reata examinar o efi'eito do indivi
dualismo dos cidadãos sôbre un systema eleitoral. Este
estado reduz a eleição a um simples cálculo numérico, a
uma simples fórmula arithmética .... E' indispensavel a
bandoRar o systema dissolvente dos individuos, voltar
ao princípio de vida de tôdo o govêrnú duravel e livre,
á associacão dos interesses distinctos. Tal é o effeito da
associaçãô que ella produz instantaneamente a fôrça mo
ral e o sentimento do direito .... Eu não receio sinão fra
queza, e parece temêr-se a fôl'ça ..... » De igual modo
pensava Royer-ColIard: « Vimos perecêr a velha socie
dade, e com elIa tôda essa multidilo de instituiçOes do
mésticas e de magistraturas independentes que trazia em
seu seio, poderosos enfeixamentos dos direitos privados e
verdadeiras repúblicas na monarchia. Essas instituiçOes
essas magistraturas, não partilhávllO, é verdade, a sobe
rania, Irias oppónhi'Lo-lhe por tôda a parte limites que a
honra defendia com zêlo. Nenhuma sobreviveu j nenhu
ma foi posta em seu logar. 4- revoluçllO não deixou de
pé sinllo os individuos. Da sociedade em po sahio a cen
tr~lisação ; nllo se dêve, procurar em outras causas a sua
Ol'lgem.» Um escriptôl' accrescenta; « O princípio da-

(144) DeBmaret.-Le/tre .IXU_oomiU (lo Nancy.

;
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igualdade foi uma barreira aberta a tôdas as pretençaes,
a tôdas as acções subversivas da ordem social; barreira
que teria sido fechada pelas específicaçõas, » (145) Lord
Well1igt(ln, ha 30 annos, dizia da Hespanha : « Destru
irão nêste paiz tôdos os velhos meios de govêrno, e não
os substituirãO por outros.» (146) O actual estado dêsse
paiz justifica o asserto; é a consequéncia lóg'ica do pas
sado.

E não é CQusa que haja deixado de sêr disputad'\ a~

hôje. Ainda ha pouco, um notavel plublicista pedia,
sôb ê'sses fundamentos, uma representação especial para
os agricultôres: « Quando a sociedade se tem niv:elado,
quando tôda a barreira artificial de casta, de ordem, ou
de classe, tem desapparecido, resta aos homens, na con
formidade dos interesses, na confraternidade das profis
sões, um laço natural, capaz de os agrupar e reunir: si
a lei respeita e consagra êsse laço, elles escaparão ao iso
lamento e á inércia; uma representação electiva da
agricultura, ao lado da representação do commércio e da
indústria, é talvez o melhor contrapêso que a democra
cia pode crear para si própria. « n47) Outro illustre es
criptor, tratanúo da moral nas populações rústicas, de
monstra que a taes populações está reservado um grande
papel social e político; e diz: « Si, porém, está ainda

. em princípio a sua influéncia social e política, é todavia
opportuno aprofundar as suas tedéncias, procurando,
através das impulsões que o assáltão, a linha que seguirá,
e os clarões que a dêvem guiar. » (148)

Vê-se, pois, que é em França, principalmente, onde
ha sido propagada a theôria do voto especial, por seus
homens políticos, por seus escriptôres, por seus jorna.
listas. A França sente que a revoluçãO cortou-lhe as rai
zes, e que vive constantemente abalada, I::lem apôio, sem
equilíbrio, exhaurindo em expedien tes o esfôr~o que de
veria bem ez;npregar em reachar os priucípios, sobretu
d0 o pricípio constituinte que dêve reunir os seus mem-

(145) Goyot.=Lea parado"'e8 de 1789.

(146) Golzot.-Memoir....

(147) Visconde de Meaux.=L'enqtdl. agriooZ••

(14.8; Audlgane.-La moral. dam Zu CIIrnpagn...
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bras disjunctos (149). Um desses expedientes é a e3pe
('ialtsação do voto (150) !

E' isso, porem, simplesmente a autonomia dos diver
sos interesses' sociaes, de ordem purame':lte material, e
portanto incapazes de se tornarem os orgaos das grandes
ideas civilisadôras (151); e, aliás, poderia facilitar as
opposições, uM porém a representação das minorias.
Sôb êste princípio, ao contrário, aquêlles grandes inte-

"'resses sociaes podem c~mstituir os seus representante~.

Sieyês disse: « O que divide os homens não é, nem a
differença das profissões, nem a das fortunas, nem a das
luzes; é a dos interesses (152). »

(b) Voto duplo, parlicula1' e geral.-E' o processo apre
goado em Genebra, pelo Sr. de la Rive, afim de equili
brar o elemento local com o elemento geral (123) ; não
foi aceito, porque não satisfaz o fim. O eleitôr deposita
ria uma cédula com d0us nomes, um para deputado do
districto, e outro para deputadõ da província ou Estado.

Tambem em França o Sr. Hérold, ex-advogado do
consêlho de estado e do tribunal de cassação, e addicto
á escola radical, propoz a mesma combinação, deve'J.do
sêr menuscripto o segundo nome, sob pena de nullida
de, e podendo o eleitôr accumular os dous votos sôbre o
seu candidato predilecto (154).

Mas, este processo pecca: lo, porque a idea da propor
cionalidade é flfastada ; 2°, porque subsiste o princípio do
predomínio da maioria (155). .

Não obstante, a nossa legislação (156) parece consa
sagrar este processo para a eleição do regen~e. Os -eleitô
res vótão por escrutínio secreto em dous cidad::tos bra
zileiros; dos quaes um nll.o será nascido na provincia, á
que pertencêrem os collégios, e nenhum delles será ci-

(149) Secretaln.-Des elemente de l'Etat.

(150) J. Gadet,-De la représentation natlonale de Franca.

(151) J. de Alencar.-Obra citada.

(152) Sleyés.-Le tiers état.

(153) Exposltlon et défense du systéme de I.. ltst<l lIbre•
• I ,.-. ( _ ;"' -;.

(154) Au bry Vitet.-Artigo citado, e Inserto na Revista. doeDollS Hundoo,

(155) Jdam.-Idem.

(166) Lei ConatitnclolUll d. 12 de AllÓsto de IBM ui•. 27 .. U.



- 50-

dadl10 naturalisado. O, cidadão, que obtiver a maioria
dos votos, será regente; decidindo a sorte no caso de em
pate. A eleição será feitêt em um 80 dia, em tôdo o Im
pério; e a apuração será feita em assemblea geral.

c) Voto proporcional do deputado.-NãO éêste um pro
cesso propriamente eleitoral, comquanto concôl'ret para
o grupamento e disciplina dos eleitôres, pelo maior va
lôr dos que constituirem dous ou mais quocientes. Tôdos
os candidatos nllo teem a mesma popularidade; o 31E,it~r

aproveita immediatamente o seu voto, dando-o ao maIS
popular. A :dea nasceu nos Estados-Unidos, em New
York; foi reproduzida em França por E. Bontmy (157), e
em Genebra por A. Morin (158). Este expediente não
necp.ssita de impugnação. O corpo legislativo, isto é, o
govêrno do paiz poderia achar-se em uma so ou em
poucas mãos. O pdncípio fundamen tal das assembleas
parlamentares é que tôdo'S os deputados sêjão igllaes e
representem a unidade nacional: o contrário seria reca
hir nas difficuldades inherentes ao mandato imperativo
mais ou menos disfarçado (159) : sel'ia attribuir a um sO .
juiz0 na diliberação a múltipla fôrça de mais de um vo·
to para a decisilo, o que é peior do que o predomínio do
númei'o em uma e em outra ao mesmo tempo. Aliás, a
eleiçãoproporcioual tira toda a razão de ser a êste expe
diente parlamentar. No processo eleit8ral está o mal; ahi
dêve ser applicado o remédio, sob pena de crear· se outro
mal.

RAZÃO DE PREFERÉNCIA DO PROCESSO ADOPTADO NO

PROJECTO, E ANÁLYSE GEUAL DESTE.

Reconhecida I a necessidade da reforma do nosso pro
cesso de eleiçoes, e sendo aspiraçilo geral uma lei que
dê representação ás minorias, o autôr do projecto pre
ferio o processo da pluralidade simples.

(167) NavtJle-Obra citada,

(168):A.. Morin-Idem.
(~D) Duque d'A.yea,-Idem
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A commis~llo nllo occulta que, a respeito dêste proces
so, erguem-se objecçõe~. « Com effeito (diz o Sr. Ernes
to Navile), um g-rupo de mil eleitôres poderia obter: um
deputado, e um grupo de dez mil nilo conseguil'a ele
gêr sinão também um. Um grande número de votos
ar.cumular-se·hia provavelmente em pura pêrda, sôbre
alguns homens populares, ao passo que us.ou tros depu
tados sel'Íãü nomeados por pequeno número de votos,. e,
pois, aS decísões leg'islativas serião tomadas pelos repro
sentantes de uma assaz fracà minoria de eleitôres. A reac
ÇãO contra a omnipoténcia das maiorias eleitoraes exce
de, portanto, ao fim; a balança, tanto tempo falseada
em um sentido, arrisca sêr fal:;eada em outro. Os che
fes de partido, no intúito de evitar a pêrda de votos su
pédiuOOi, sei llo forçados a cálculos sôbre o modo mai
vantajôso de repartir os votos dos seus adherentes. O re
sultado dê ses cálculos impõe a necessidade de uma se
nha eleitoral, á qual o eleitôr d.everá obedecêr, sub pena
de perdêr o voto » (160).

Ma ,o Duque d'Ayeu pondera: « A essas objecções
de detalhe 0pP)l'emos que não se trata de propurções nu
méricas, Quem, aliás, ignora que, sôb o regi men da
lei existente, encóntrão-se gl'andes differenças entre as
cifras dos votos ohtidos pêlos deputado~ '? Admittidos no
palácio Bourbon, tMos rr.preséntão igualmente a França
inteira, e até agora ning'uem cogitou de estabelecêr no
seio da cámara divf'l'sas classificações, segundo o núme
ro de votos expressos no escrutínio. » E accrescenta em
outra parte: « Sem dúvida o nôvo systema, na prática,
faria nascêr combinações, cujos resultados não se póde
presum ir. Mas, no menos, nllo apresenta êlle uma exac
tidão relativa su:fficiente e uma máxima simplicidade de
applicação, para merecêr alg·uillii. consideraç.ão'? Este
processo garante ao' parLidos e á opiniões uma repre
sen·t.ação pOllCO mais Oll menos pl'oporcional, considerada
a massa da populaçll.O. Si o resultado geral é ex.acto,
pensamos que não se dêve exigir mais. E essas exigén
cias, excessiv<1m ente minuciosas, acábao por cercar o
problema com difItculdades taes, que dêsdé logo os es-

(160) E. N!\vIUe.-Idem.
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piritos pOSItIVOS renunciM até o seu exame. » Mais
adiante observa: « Osystema, além de resolvêr su:ffi.cien
temente o problema théorico, offerece algumas vanta
gens da ordem moral, favorecendo a pacificação dos es
piritos, e desenvolvendo ao mêsmo tempo a vida poll.ti
ca. A abstenção, que póde sêr preconisada em certos
casos exr.epcionaes, não mais terá motivo razoavel, for
necidos ás minorias os meios de se fazêrem representar.
Cada um póde combatêr abertamente sôb a sua bandei
·ra, sem se compromettêr em conbinações mais ou menos
aproyeitaveis e sempre cheias de em1:'araços. Desappare
cem, ao menos em parte, essas transacções deploraveis,
mas impostas pela necessidade, e e~sas coalisões extre
mas, que repúgnão a certos caracteres, eF'pantam os
eleitôres, pertúrbão nêstes as ideas dn moralidade polí
tica, e destroem em seu espírito até os mêsrnos princí
pios em nome dos quaes o candidato solicíta os ve,tos.
E será mesquinha vantagem i1 cessação das situações
equivocas, e ao mêsmo tempo o enfrêia'mento das exage
rações de doutrinas que falsêam as operações eleitoraes
e constituem para o paiz um verdadeiro perigo (161) .'?

O Barão de Layre é mais claro na demonstraçãO, e
diz: « E' melhor abandonar os eleitôres ás suas pro
prias inspirações, e estatuir que, em cada departamento,
qualquer que sêja o número dos deputados, as cédulas
uM poderl1O contêr sinão um so nump,. Parece nada, e
nM obstante '1s consequéncias são immensas... Qualquer
que sêja o modo de exprimir os votos, a naturêza das
cousas é mais forte do qlle todas as theorias ... NãO ha
melhores laços do que os interesses locaes, e, existindo,
assegurarão candidaturas locaes que à priori puderem
obtêr um certo número de votos... O receio de uma
muito grande dispersão de votos parece muito chimé
rico (162). » Não ubstante, °Barão de Layre julga con
veniente fixar um minimum ou quociente eleitoral,
abaixo do qual nem-um candidato se poderá considerar
eleito: com esse freio, pensa elle evitar, não so as g'l'an-

(161) Duque d'Ayen-Idem.

(162) Barlo deLlLyre -Idem.
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des, sin~o também as eSCílssas votações; mas, nas elei
ções complementaTes, concorrendo de nôvo tôdos os eleitô
res, reproduz-se o voto dos que houverem elegido os seus
candidatos, e, pois, o principio do systema é dêsde então
sacrificado.

Assim, pensa a commissão que, si o prucesso adoptado
no projecto não é isento de objecções, é realmente o
mais simples ertl theoria e o mais facil na pratica.
" Basta que sêja obra humana para servir no jôgo dos
interesses e das paixões; seria impossivel a perfeição.
NãO obstante, SãO incontestaveis as seguintes vantagens:
a reorganisação 'dos partidos, sob a direcção dos prin
cipies mais do que dos homens, sob o influxo das idéas
mais do que Jo~ interesses; o eleitôr adq uirira o senti
mento da responsa1ilidade individual na escôllla dos
seus representantes, e o seu voto sera realmente um acto
de confiança que lhe erguerá a dignidade.

Em tôdo o caso, o projecto il1icía a realisação do prin
cípio da rep"esentação de minorias. Si os partidos não
conservarem a verdadeira disciplina indispensavel, será
um mal para elle~" mas não será um prejuizo para a
sociedade. O que é essencial é que tôda a populaçilo in
teresse-se livremente na causa pública; a lei Dilo póde
auxiliar paltidos que se desorganísão por fôrça <tas am
bições peso ôaes,

Com effeito, uma lei eleitoral sob este ponto de vista
não tem outra missão sinão acautelar a liberdade do
voto; tutelal-a, se.::ia duvidar de suas vantagens, seria
negaI-a. .

Mas, dir· se-ha, ninguem quer que o voto do eleitôr
não êja. livre; o que se reclama é que não sêja singular,
afim de que os partidos nãl) se dissôlvão pela desaggre
gação dos homens. Essa objecção: porém, encontra de
frente o verdadeiro principio eleitoral. Jing'uem póde
ter mais de um maudatário ; e, pois, Q eleitôl' não tem o
direito de aproveitar mais do que um voto. Si os homens
desag'gTégão-se, e si portanto os partidos se dissolvem,
o vício não estara no voto singular, sim na falta de co
hesao política, na auséncia de ideas e de principios, no
predomínio funesto das paixões, assim como na illegíti
ma coalisão dos interesses. O paiz não perde cousa al
guma, assistindo á dissoluÇãO de pa.rtidos que nilo teem
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melhor cimento; nl1.o sl1.o partidos, sao facçoes. Sôb o
regimen do voto singular, os partidos verdadeiros, e os
únicos indispensávei:s e úteis no jôgo do systema repre
sentativo, constituir-se-hão natunlmente, com a disci
plina honrosa dos princípios, com a subordinação espon
tánea dos homuns. A ohjecção tira do egoismo a sua
fôrça; mas não -é sinl10 uma fÔI'ça apparente: o voto
singular, ao contrário, fará a polícia dos egoismos, im
pondo e estabelecendo o accôrdo de tôdas as liberdade.
segundo a phrase de Kant.

« O homem, em verdade, é egoísta, diz um pensadôr
e publicista, mas nllo é puramente egoista; pes,'>ue uma
consciéncia, isto é, o gôsto da verdade moral, qne é nelle
o órgão da sociabilidade .... E' êste o caso deI verificar de
perto o que vale a consciéncia .... lia na soberania al
guma cousa que eleva os homens acima de sí pró
prios.... Segui-os nêsse momento solemne das eleiçoes,
durante o quál carrégão com a responsabilidade do futu
ro, do bem público, da pátria, momento êsse em' que
cessa o indivíduo para começar o soberano .... 'Assim
como a bandeira arrasta o soldado, assim tambem a so
1Jerania exalta os homens e os fôrça a abandonar peque
nêzas e malícias.

« Be ha nelles uma faculdade íntima, de bem llrocedêr,
a occasião exteriôr que a suscita e a.interpella, mais do
que tôdas, é a occasião política.... lia fora de nós,
nêsse facto exteriôr de homens reunidos, uma oL'casiao,
eu diria qllasi uma aptidão, em qne o fundo moral se
destaca e se impõe. lia llma consciéncia pública que ap-
parece em público. ,

« O suffrág'io universal, pur exemplo, dir-se-hJa uma
instituição feita para evocar i-1. consciéncia e exorcisar o
eg'oismo (163). »

Nã:o escapou, t0davia, ao autôl' do projecto que, não
sendo directo o nosso mecanismo eleitoral, taes incenti
vos elevados seríao de escassa fôrça na eleição primária. If

Com effeito, elegêr o eleitôr e elegêr o deputado não são
funcçoes de igual valor moral. Na eleição primária, por
tanto, e1'll indispensavel crear algum laço de união ou

(168) Dupon White-Idem,
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institnir algum meio de agrupamento dos indivíduos,
afim de que o egoismo, sem a salutal' exaltação que lhe
daria a consciéncia da soberania na nomeaçãO immediata
dos representantes, nãO confiasse de mais e exclusiva
mente em seus iostinctos e prol:e:lsos. As turmas de vo
tantes São, em verdade, um expediente para a disciplina
legal do egoismos, que de tal arte se habituaril.o ao re
gimen de associação. De outro lado, as classes desfavore
cidas e as minorias fracas encont.rMão na lei um escudo
contra a cabala dos podero~os. Evitar-se-ha, ao mêsmo
tempo, as grandes agglomeraçoes de pôvo nas assem
bleas parochiaes; e isso é ja em si mesmo a pacificaçao
do pleito.

Igual providéncia, porém, nllo é facultada aos votan
tes na oleiçãO municipa1: a razão de decidir nê::;te caso ê
que esta eleiçao não ê indirecta, e portanto a consciên
CIa da soberania g'uiará e:ffi.cazmente o cidadllo I10 accôr
do com outros pal'a a escôlha immediata dos vereadôres
e dos juizes de paz. -

O projecto, pois, assentando o princípio do voto singu.,.
lar, realisa uma grande conqui:>ta política j mas, não
seria lícito parar ahi, cumpria ainda protegêl-o contra a
violência e contra a fraude. Reorganisa, por isso, o pro
cesso da qualificaçil.o dos votantes, afim de que o alista
mento sêja realmente a expressão dos cidadil.Os aptos na
paróchia, e nllo pura e simplesmente a matrícula de uma
parcialidade; amplia as incompatibilidades relativas,
procurando de tal arte libertar ainda mais da influência
oilleial o cidadão que vota; subtrahe os deputados, em
suas relaçoes com o podêr executi VO, á influência dêste
por meio de contractos e emprêgos, prohibindo a conces
sllo de taes favôres; eleva a taxa das antigas multas,
e impiJe novas, collocando ao mesmo tempo sob
a sancçllo do código criminal omissOes e acçOes,
no exercicio das funcçoes eleitoraes, até agora impunes

li por falta de declaraçãO legal. Não são somente conside
r~das no projecto a eleiçllo primál'Ía e a eleiçãO secnndá
rIa j tambem a eleiçãO de vereadôres e a de juizes de paz,
que actualmente sllo em geral obra de um so partido em
Il!-aioria., fô,'ao sobordinadas ao mêsmo princípio de voto
smgular. De outro lado, o govêrno ê afastado do julga
mento das eleiçCles municipaes, e bem assim do julga-
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menta das qualificações de votantes; o podêr judiciário
é declarado único competente para taes actos j é esta in~

dubitavelmente uma medida reclamada pelas conve
niéncias públicas, salvando-se ao mêsmo tempo a morali
dade do processo eleitoral e o prestíg-io do g'ovêrno, uma
e outro sacrjfieados ao espírito de partido para o jôg-o de
interesses illegítimos.

Nas várias disposiçõe~ do projecto encérrão-se melho~

ramentos dignos de aceitação. Quanto á qualificaçã~

são definidas as qualidades necessária" para sêr alista.do
como membro da assemblea parochial, assim como os
meios de provaI-as, de tal sorte que cessa o arbítrio d'as
junctas. E, quanto ao seu processo, asjunctas parochiaes
são simplesmente preparadôras do alistamento, . compe
tindo somente ás junctas municipaes o trabalho definitivo,
com recurso voluntário ou np.cessário para o juiz de di
reito, segundo se trata de inclusão ou exclusão, e final
mente com appelIação para o tribunal da relaçao. O alis
tamento da qualificação é permanente, devendo a revisão
sêr feita de dous em dous annos; no tempo intermédio, a
alteração do alistamento é atribuida ao juiz mtmicipal,
com os recnrsos prescriptos, mas subordinada a hypóthe..
ses determinadas e restrictas a indivíduos que adquiríra.o
ou perdêrão as qualidades de votante: dahi a distincção
feita no projecto, relativamente ao processo da qualifica
Ção, de ordind7'w e de BxtTa01·dindrio. Ha dons alistamen
tos, um dos membros da assemblea parochial, e outro dos
elegíveis. Afinal são fixados os casos de nulIidade dos tra~

balhos da,' junctas, afim de evitar-se o arbitrário nas de
cisões.

A maior exactidão do alistamento dos cidadãos activos
é indispensavel á verdade da eleiçllo: é. a sua base, é o
seu primeiro elemento (164). « No systema da qualifica~

cão periódica, ha um simples arrolamento dos votantes,
renovado em certo prazo, ou sobmettido a uma revisilo
geral. Assim o cidadão uma vez inscripto pode na se
guinte sêr eliminado, sem que a anceriôr inscripçãO esta
belêca presumpção em seu favôr. As nossas leis, adop
tando êste systema, longe de o attenuarem, mais aggrá-



vito os eeus ef!eitos .... o segundo systema, o da qUll.lifi.
caçao permanente, funda-se nêste principio, que o cida
dão uma Vf'Z qnalificado tem em seu {avôl' a posse de di
reito, do gUfll so pódesêr pl'ivado ·em virtude de uma.
sentença. NãO se levanta um simples 'arrolamento, mas
um verdoadeiro registro político; e o cidadão, uma vez
nêlle inscr-ipto, nM pode sêr eliminado sem imtimaçllo e
prévia defêzi'l. Once a vote'r always a voter ; diz a mâxima

Jng'leza» (165) . -

Sobreleva consig'nar aqui a instituiçilO dos títulos de
qualificaçilo, que o projecto consagrou: os qulifi",ados são
obrigados a possuir o seu título sôb pena ae multa. E' o
qne em Fl'il,nça se denomina carte. O complemento do 1'e
gi:;tro político é o título dI') qualificação conf-ellido ao cida
ds. ; sem essa fórmula o exercício do vuto nilo será de
vidamente g-a1'antido. ~.. O cidadi10 é portadôr, nilo só
mente do direito~ mas da authéntica dêsse direito j basta
exhibir o título para SP. fazê1' conhecêr como o próprio'
cidadão activo e qualificado, no pleno exercício do vo
to .... Os argumentos que podem suggerir contra o ti
tulo de qualificaçao nao merecem pêso; reunidos tôdos
nl10 contrabalánç1tO as menOl'es vantagens dessa fórmu-
la. » (166) \

Não menor interesse merecem as providéncias'toma..:
das, quer pa.l'a impedir a udmissl10 dos votos ele cieladl10s
que nilo sêjam qualificados, quér para evitar o arbítrio
das mêsas parochiaes recusando as céd ulas do.> que o
sêj'ão. De facto, os abusos teem-se ~ultiplicad:) tanto,
em um e em outro sentido, que fôra grave lacuna na
lei nova não tomarem-se ahi medidas seveTali que os
cohíbilo pela certêza de punição.

No systema do projecto, o voto obrigatório é uma ne
ces:>idade: e o projecto o consagra. Nilo é principio
nôvo na nossa legislaçao : ja existe quanto á eleiçl10 de
vereadôl'es e de juizes de p!l!Z e á eleiçã0 semllldhia \167),
e é apenas ampliado á eleiçao primária; ja existe quan-

(lM) José de Alencar-Obra ci!ada.

(166) Idem-ld8m.

(167) Lei n. 387 de 19 de AgÓllto de lWl, arb. 126 ~ 2" e 1.0

8
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to ao exercicio d6 cargos e de funcções políticas nasjun
ctas e mêzas parochiaes, nos consêlhos municipap-s, nos
collégios eleitoraes no juizado de 'Paz, nas cámaras mu
nicipaes, no jury e em outras várias instituições de ca
racter político ou administrativD.

Assim pois o projecto apenas suppre em quanto á elei
çito primária uma lacuna da legislaçM vig'ente, destroe
simplesmente uma excepçS.o, cuja existéncia tem autori
sado o desuso da regra relativamente á eleiçS.o municipa~

e ao exercicio dos referidos cargos e fullcções políticas_
Em Inglaterra suscita-se a necessidade do voto obri

gatório (168). No cong-resso iuternacional de Amster
dam, em 1864, foi assumpto de debate (l69). Em França,
sustenta-se a sua necessidade, por causa das abstenções
numerosas (170) j mas, escriptôres notáveis mantém ideas
contrárias, reconhecendo na abstenção um direito e ao
mêsmo tempo uma utilidade (171).

Si muitas vêzes a absten.ção é a manifestaça.o silencio
sa da impoténcia, não deixa de sêr algumas vêzes a de··
sídia do scepticismo ou mêsmo a conspiração da inércia,
sempre fatal ao jôgo das instituições políticas. A absten
ÇãO ha sido também aconselhada ou seguida em circum
stáncias espe~iaes, não como doutrina social ou legal,
mas sôb a pressão do escrúpulo; porém, os que assim
pensávãO, vía.o na necessidade do facto, não !'1m r.álcu10
de habilidade, mas uma prescripção da honra (172) : pura
illusão, porque a virtude que abdica os devêres de cida
dão não é uma virtude, ou não é sinão a metade de uma
virtude (173); é, em summa, o secreto desfallecimento
da razs'o e do coracão.

O princípio das incompatibilidades mereceu no projecto
disposiçoes particulares. Foi ampliado-quanto ás incom
patibilidades à priori, assegurando-se ao mêsmo tempo,
na escala das substituições, a execução da lei contra o

(168) Edlnlnlrgh Retliew, voI. xcv, menoionado por Th. Hare.-Obr. cito
(169) Rolin Jacquem.yns-Obra citada.

(170) E. Delattre.-Devoi-dn suJfrage nnlversel.

(171) L. Veuillot,-no Univer8 de 14 de Dezembro de 1868, e númerolseguintes ,
Coqnille, no M<mde de 18 de Novembro de 1872.

(1711) Conde de Fallou.-Obra. citada,

(173) J~",,-ItleJll,
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sophisma do nM exercício; e foi prolongado até ás in
compatibilidades à-posteríori. Aquellas impedem que 6
funccionário use da sua mfiuéncia oflicial para fazêr-se
elegêr no dislricto de sua jurisdicçao. Estas impedem
que o parlamento sêja corrompido mediante a satisfaç!1o
dos interesses ou das vaidades. Alli, a simples exclusilo
relativa; aqui, a exclusilo absoluta, salvas as excepçClGS
~impostas pêlas altas convenip-ncias políticas.

A questilo das incompatibilidades é assumpto 'que
prende geralmente a attençilo dos1ho::::ens politicos.

-Em Inglatel'ra, ~m 1768, pl'etendeu-se até tirar a fun
ccionários do fisco e a outros o direito do voto (L74) ;
mas a incompatibilidade eleitol'a1 e a incompatibilidade
parlamentar hão sido conquistadas, dêsde 1700, sôb di
versos reinados, com sorte ·vária. Ainda nêstes últimos
annos, a incompatibilidade eletoral é combat:cra naquêlle
paiz (175); mas o pl'incípio.é mantido como um sacrificio
devido á libel'dade constitucional (176) e Macaulay sus
tentou, em 1853, em um admiravel discurso, a incom
patibilidade da mag·istratUl'a.

Em Fl'ança, a questão ha sido ig·ualmp.nte suscitada á
bem da pUl'êza da eleição e da: incorruptibilidade dos re
presentantes do pôvo. Ha notáveis pubJicistas que com
batem o princípio ~ôb tôdas as faces como attentnt6rio do
direito de eleg'ibilidade e do direito aos cargos; alguns,
porém, como Bastiat, reclamando embora precauções
contra a intervenção dos funccionál'ios públicos, restrin
gem-n'o á incompatibilidade dos representantes para a
aceitação e exel'cicio de carg'os (177).

Arredaqa da eleiçilo, por via da incompatibilidade,
a. magistratura é incumbida de uma mis 110 seria e gravís
SIma.

Além de intervir nos recursos sôbre qualificação de vo
tantes, rectificando-a até pêlo processo extraordinário no
tempo interm'éUio entre as revisões biennaes, é chamada

(174) Th. May.-T". c0n8tiluti071& "utory qf England.

(175) Th.. Hare.-Obra citada=Conde Grey.- Idem
(176) Th. Erakine May.-Idem.

(177) BaeLial-Incompat1bllités parlamenWres.
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li ~on4ecêr da validade Ol\- da nullidade dos res,pe~tivo

.trabalhos, assim como da validade ou da nuUidade das
eleiçaes de juizes de paz e de vereadôres. E' uma inno
vação vantajosa, que esguarda da pécha de parcialidade
os julgamentos sôbl'e taes assumptos, e evita ao mêsmo
tempo as dpcisões escandalosas, que os fl'ancêzes deno
minam blanchissage, quando são favoráveis á validade
de eleições nuUas (178).

A execução do projecto assignalará uma época n~
nosso regime consLÍtuclnnal. A trantifOrmação se fará
em benefício das instituiçõe~ por,!ue o espirito politico
terá sido alentado; e êste, reallimanào ao mêsmo tempo
a vida local. consolidará a unidade nacional.

A commissão não julga necessária uma auályse mais
miJ;lUciosa; e portanto restringe-se ao que deixa re~a-
~~. .

O projecto merece estudo desprevenido; tanto mais que
alguns defeitos fôram suppridos pelas emendas que a
comrr.issão propOe.

IV.

Justificação das emendas. -Exposição dos motivol de

divergénc~a.

Não era possivel que o projecto não oiferecêsse algu
ma lacuna, algum inconveniente, ou mes:no alg'um des
accôl'do. Tambem a commissão não póde senao louvar
a benevoléncia,. com que o autor do projecto discutio e
aceitou as emendas propostas.

Qualifico.ção de votantes.-O pl'ojecto mantinha o j Iliz
de paz mais votado como presidente das junctas parochi
aes; a commissilo, porém, entende q ne, retil'ando a esse
empregauo judiciál'io as funcçõe eleitot'aes, reel'guerá
do actual estado de abatimAut0 aquêlle carg·u. D facto,
os partido eleg'em, 0110 os homens mais aptos p.ul1 dis
tribuir justiça na pal'ó hia, ma", os h mens adextl'ados
pua o pleito ante a urna, Julgou, todavia, de afta con
veniéuc~a mantêr-Ihes as funcções quanto aos trabalhos

(1711) V. de L"ull"'dorll'-Le 1lb,uchiB.age élector..1.
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preparatórios; devendo, porém, a juncta existir constitui
da tres dias antes do fixado pal'a o começo d(;l suas ses
sões: é indispensavel que a autoridade eleitoral sêja co
nhecida antes dêste dia.

Idêntica providéncia foi tomada quanto ás mêsas paro
chiaes.

Rejeitou a idea de envolver na org'anisação das junctas
~ mê6i:l.S os lO maions propl'ietário~, nlIo somente porque
seria ditficil apuraI-os, sinão porque importaria o reco
nhecimento de uma classe privileg'iada no mecanismo
eleitoral.

Em consequência providenciou sôbre a eleiçll.O dos
membros da j \lncta e das mêsas, instituindo ainda ahi o
voto singular, mantendo a intervenção dos suppleutes
dos eIeitôres, attribuindo aos vereadôl'es a organisação
da juncta municipal, e acautelando o inconveniente da
falta dos membros eleitos ou da falta absoluta de eleitô
res e supplentes.

Em relação ao processo da qualificação, além de emen
das de ment..r valôr, reclama que o contracto, menciona
dI) no art. 2° § 4°, III, n, 3, exista previamente transcripto
no livro de notas; e accrescentou que os recursos sobre
nnUidades e irregularidades dos tl'abalhos das junctas
sêjao intel'postos perante o secI'etário da cámara munici
pal, 3;) dias depois de concluldos os mêd1ll0S trabalhos.

Vos eleitores.-O projecto tüto cog'ltava dos supplentes
de elôitôre:;; a commi,;são, porem, os mantem, conside
rando que, dada a falta o 'mpedimento legal do eleitôr,
a pal'óchia seria prclj udicada por não havêr supplente.

Lembra ainda a commissilo outras providénc~as seClln
dárias.

Da eleição pal'a deputados. - Para os casos de vaga em
geral, e ue eleiçõ8s complementaras, a commissilo adop
tou a regra da maioria de votos entre os votados.

A razão de decidir foi que, ao inverso do caso subse
9,uente, nilo se tratava aqui da reeleiçã de determinado
Indivíduo, sim de sup,prir uma vaga; a maioria, portan
to, deverá reassumir os seus direitos e as suai vanta
gens.



-6! -

Ao contrário, nao estando previsto o caso do al't. 29
da constituiçao política do Império. entendeu a maioria
da commissao que se devêra abrir uma excepçao deter
minando que bastará que o ministro obtenha na reelei
cao o mesmo número de votos obtidos na eleicao : a ra~

zao de decidir foi que o deputado da minoriâ em uma
província ficará impossibilitado de ser ministro, si houver
de exigir-se-Ihe, na reeleiçao, a maioria de votos.

Da eleição de senadores.-N!1o se acautelava no projecto
o facto de dependêr do governo a fixaçao do dia para a
eleiçao de senadôres; a commissao, portanto, propoe que
o presidente do senado fará ao presidõnte da respectiva
província a communicaçao da existéncia (la vag'a, e tres
mezes depois de recebida essa communicaçao procedêr
se-ha á eleiç:') primária. Igual cJmmunicaçao poderá
sêr feita pelJ g'ovêrno imperial; ou mêsmo o presidente
da província POC,21'á têr notícia certa, independentemen
te de taes ~omffiunicações: dêsde entao correrá aquêlle
prazo. Si a eleiçao primária estiver fóita, o prazo se en
tenderá para a reuniao dos collégios.

Da eleição dos vereadô1'es e juizes de paz. -Attribuin
do o projecto ao.3 juizes de direito o conhecimento da,
validade ou da nullidade das eleiçoes municipaes, ainda
mêsmo sem precedêr reclamação, entendeu a commissao
que os referidos mag'i:;;trados deveríão decidir somente
sôbre reclamaçã.o dr. interessados, apresentada dentro do
prazo de 30 dias, contados do da couclusão da apUl'açao ;
entendeu outrosim, que do de:>pacho que annullar a elei
ÇãO 0 recurso dêve Sêl', além de necessário, suspensivo.

Providenciou sôbre os vereadôres e juize.s de paz do
quatriénnio anteriôr, afim de sêrem obrigados a servir
emquanto os novos eleitos não fôrem empossados, Tem
se duvidado dessa obrigação; a commíssão, portanto,
propõe uma providéncia legal.

Das incompatibilidades .-Além de algumas modifica
çoes pouco importantE:s, a commissáo indica que sêja
melhorada a disposiçãO do art. 8°, no sentido de tornar
mais segura a independéncia do deputado; e, conside
rando bem a doutrina do § 3° do art. 7°, incluío tambem
no art. 8°, como incompatibilidade parlamentar, a idea
alli consignada como incompatibilidade eleitoral. e ad
dio as commissoes retribuidas.
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Sobre a matéria do ·capítulo 6· do projecto houve
divergéncias no seio da commissllo: e, especialmente, o
relatô[' entendia que a incompatibilidade· dos bispos, dos
párochos e de vários funccionários ecclesiásticos, era a
exclusllo quasi completa do clero para a representaça.o
nacional.

Em consequéncia, suscitou-se a questilo, quanto ao
art. 8°, si () deputado, sacerdote, deveria ser inhibido da
WeiÇilO episcopal; vencêu-se que, no citado artigo, fosse
tambem aberta essa ~xcepçllo. .

Disposições geraes.-A commissilO entendeu que.8 pro
úúncia em processo por crimes particulares dêve produzir
tôdos os effeitos, inclusive os políticos; e, pois, propõe a
suppressilo do segundo membro do art. 12. De facto, é
inconveniente equiparar, neste caso, os crimeslparticula
res com os delictos de repensabilidade,

§

Motivos de divergéncia.

o relatôr, embora applauda o projecto como o primei
ro passo 11 bem da representaçllo das mlnorias, da qual é
propugnadôr convicto, hesita aceitaI-o pêlos motivos se
guintes:

« O processo da pluralidade simples é realmente um
processo faciJ, sob qualquer ponto de vista ; as objecçOes
do Sr. Ernesto Naville merecem exame, ou se conte somen
te com o individualism.o, ou se conte também com as pai
Xões e maos instinctos do homem. E nilo seria conve
niente enfreiar os desvios, á que o processo pode sêr
arrastado na prática, estabelecendo o quociente, ou o mi
nimo de votos, allaixo do qual ninguem se deverá consi
derar eleito'? Em favôr .do quociente pronuncíll.o-se
~uitos (179); e mesmo entre nós o exaJ;Ile da sua influén
Cla salutar vai-lhe creando prosélytos (180).

« No systema nôvo, o quociente é. cóm effeito, a base
da proporcionalidade. Fo! o Duque de Richmond o pri-

(179) H Druon-L. IllJfrag. u..itl.....l .•(la lei ncctoral•.

ll80) Tio",,"ButOl-~ eWtoral.parlame""r.



meiro que cogitou da sua alta conveniéncia (181) ; mas,
infelizmentfl, o envolveu com um trLa g'rande número de
proyidéncias eleitor es e pa.l'lamental'es, que o bill por
elle propôsto flJi julgado absurdo e inopportuno, e imme
diatamemte rejeitado sem precedêr votação (182) ! .

« Nll.o se contesta que a liberdade eleitoral é, que cada
um vote em paz, como o enteud e em quem lhe apl'ou
vel' (183); o voto singular realiza perfeitamente esse
ideal. Mas é tambem iucontestavel que o intúito indiviç
dual careee de correctivo, sob pena de sêr esteril ou funes
to deixando-se absorver pela fÔl'ça que opprime ou pêla
fôrça que conspira (184). Esse correctivo será encontm
do na instituição do quociente, que imporá a cohesit'l ou
mêsmo a coalisito, e d'ahi a f,)rt-e reorg'anisaçitJ dos
partidos. Dizia Napolião I, quanclo ainda era primeiro
consul, e o dizia pera'1te o consêlho de estado: « Vêjo,
« em verdade, um podêr legislativo e um podêr admiuiil
( trativo; mas o que é o resto da naçã.o'? Graos de
arêa, »

( Os partidos sao as áncoras do regímen constitucio
nal representativo; elIes se transformarão para o aper
feiçoamento, mas em tôdo o caso sll.o os melhores g'uias
do eleitorado, são uma garantia de ordem e de est!lbili
dade (185). O.)mo acontece em Inglaterra, a di vislV) da
naçll.o em partidos, baseada sô bre a diff rença das ten
déncias conservadôras e das tendéncias liberaes, é o meio
mais enérgico de consolidar definitivamente o reg'imen
constitucional (186). Herdámos as ideas revolucionárias,
e nito se pode deixar de contar com eUas, e também com
as paixões que as origiT'árilO; a, si as ideas políticas de nos
so século silo fortes e audaciosas, as ideas moraes são fl'acas
e inactivas (187\. Ora, a seguridade nilo é somente a tran
q.uilidade dos interesses materiaes, é tambem e sôbretu-

(181) Th. Bare-Obra citada.

(182) Th. Erskine May-Idem.

(183) E. Girardin-Le vot& univu.ã.

(18') Balmês-L& protutantismo eomparl au catholicism..

(185) A. Laugel=Lu Éta18 UIliB pendam la guerr& (18 1-1865).

(1· 6) Mldy=Lc reo;mo con.tiluti",mol. ,
(187) Maller-De l'qtfalbl;"emem du idéu et tlu tludu tnOrGlu.
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do o calmo desenvolvimento e a pacificaçlto dos interesses
moraes (188). Si o egoismo nilo é enfreiado pê1a discipli
na, que êlle próprio se imporá, reconhecendo-a necessária,
será um grave mal, porque o egoísmo nunca fundou
cousa alguma (189).

Nilo dírá que o p13no do projecto próduza inevitavel
mente a dissuluÇilO dos partid·)s ; e, aliás, d~sde a base
~eitoral, que é a eleiçilCl primária, cogitou-se de acautelar
o facto, facultando-se a organisaçilo de turmas de votan
tes, que podem têr muitos inconvenientes sôb o ponto de
vista da liberdade do voto, embora sôb outras relacCies
offerêçilo indubitavelmente algumas vantagens, E 'nilo
seria prudente acautelar o facto ainda com outras pro
vidéncias'? Uma multidão de homens isolados é um mon
tilo de grilds de arêa que um sôpro de vento agita e dis
persa (190) ; si os partidos, por causas Iiilo previstas, mas
qu~ o processo adoptado no projecto poderá originar,
fÔI'em enfraquecidos, o côrpo eleitoral será arrastrado por'
duas fôrças puramente materiaes, urna-prenhe de ex
citações demagógicas, o utra desalentada e incapaz de
energias (19l; e, pois, aquella pl'edominará, si o podêr
nilo dér a milo á esta ,

« A nossa educaçl10 politica favorece esta última so
luçilo, Um escl'Íptôr diz das repúblicas hespanholas, na
América: « Uma longa servidao, J;D.antendo as popula
ções na ignorancia dos devêres que o int.eresse commum
impoe a tôdos, deixará aos pendôres egoistas uma fôrça
excessiva» (l92). Ora, aguaI foi a nossa sorte durante
os tempos coloniaes ; e, si temos escapado á agitaçilo re
volucionária depois da independencia nacional, o deve
mos á monarchia, e tambem ao bom' sensl) e ao patrio
tismo dOfl partidos, Ainda assim, quantas rebellioes nos
primeiros trinta annos'? A instituiçilO resistio ás tempes
tades, e não pereceu: Fluctuat neo mergil1,r,

(188) Foblant-Les Étem GeneralJa: et la fIlonar<hu!rançain.

(189) Bautaln-La philo6ophU dos l0i8 au point do l!tU t1lrétúIft.
(190) Ohauffard-La 8CÜnce et l'ordre 1CCial.
(191) Duque DécazeB-La liberte et 1.. con8eI'tJaúu,...

\102) H. Pa8By.-D"/,,",,"de~.

•
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« Silo vádas as leis eleitoraes, como vários os costume
dós diffel'entes povo. : assim cana paiz possue um modo
prático de eleiçà.o (193). Taes leis sil de um immenso
alcance político; e é por isso qne nã ha assumpto mais
debatido e em que as divergéncia~ mais se prodúzã.o.
Ha pouco tempo (:20 de Maio), o Sr. Thiel's, ainda então
presidente da repúblir:a franceza, ponderava á as."emblen
nacional o seguinte: « Em um paiz, como o nosso, anue
« a soberania nacional é delegada, onde o sYRtema re~
« presentativo não é somente aconselhado pela razãc,
« mas é tambem impôsto pela necessidade, é indispensa
« vel que leis precisas regulem as formas e as condições
« da delegação, os direitos re':lpecti vos do representante
f( e do representa.do : esta verdade é ainda mais evidente,
« quando a delegação não se opél'a sínão pelo voto de
« tôdos os cidadàos .... As instituir:ões são eomo os
« homens: a sua pl'incipal fôrça esld na confi1tnça que
« ellas inspirão.» (194)

« Por i~so, aceitando a ide'l. do project'), jU1g;1 tOI1qvia
necessál'io que o processo Sê.i'1 comp1etad3 com medidas
adeq uadas: '0 ql./,Ocwnle á UlWI. delhs, e um'l li-;la, que
embora nào sêj'l. d _p1sitada pêh e1eitôl" como melhor
seria, e sim o sêja pêlo~ cheL' dp. p'1l'tido e pê1o~ C?lndi
da tos indep'3ndeutf:l', sil'va du b'l.ndeil'a ao p.leitorado. Não
ha quem, tl'atando de l'e'üi~al' pr>l.ti amente o pl'oblema
da representação das minorias, n110 cogite imrnediatamente
do escrutínio de l'ista (195), para evitaI' que o número dos
eleitos fique abaixo do que fô\' fix.'l.do ; e nã" cogite eg''l}].l
menL do quocienle para evitar a dispersão dos votos. Isto
é tão essencial, que póle-se applicar aqui o que diz um
notavel escriptôr moderno: « Nilo pôr na balança um con
« trapêso qualquer em favôl' da ol'dem, da ci vilisação,
« da justiça, é o slliddio do reg-imen constitucional repre
« sentativo. » (196)

(198) Marquez de Bleneourt,-Lt. eha",ln'..haut...

(194) E"'Posi d.. fIlotil' 8tIrle P"OjÍd d. loi lltdorak pri.enU par Mr, Thí...., prCJl'

d."t de la"'l'llàlíqllef,ancai.e, ,ipá.. A1o·. J, ]J'10""" GO 'ú ,:" Cl((' o', ",{"M.. clela
jll6tice.

(195) Nabor Cavalcenti.-Díreilo .reitorol ",ócl,Nto.

(196) Conde de Champagny,-'Íle la loi é/ectorole.
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« o processo do voto uninominal com ô voto transferivel
parece satisfazêc aquêlle intúito. Ba",ta a sua applicação
á eleição secundál'la: quanto á primária não ha incon
veniente alg'um, e até é util qu sêja aceito o processo
da pluralidade simples, mas sem a organisaçao de turmas,
e tambem sem o voto obl'ig-at6rio, visto como na paJ;óchia
ha muitos laços na.turae.~ que ligal'ão os cidadãos. Oomo
se vê, é o mêsmo pl'incípio do projecto, mas resguardado
pelo quociente c pela. lista. Os punidos se manterão. E as
cousas eleitoraes hão de estaI' á merc~ dos partidos, sem
embargo de um contrál'io ideal (l97), como o tem estado:
si não fÔl'em partidos regulares, as paixões crearão outros
em substituiçàO; dahi a con veniéncia de mautêr aquelles.

« Oondemnando o voto obrigatório (e nisto foiacompa
nhado pêlo membro da commissão, \) SI'. Heráclito Graçlt),
e tambem a organisação de turmas de votantes, não póde
deiXfl.r de expendêl' ainda o seu juizo sôbre .as i ncom pa
tibilidades, Parece que não se obtém o fim desejado, por~

que não se impede a perm1lta, e eis portanto interessado
o funccionário no êxito eleitoral: especialmente, a incom
patibilidade do cluo, na sua quasi totalidade, não é acto
justo; essa classe confunde-se até hoje nos partidos, sem
aspirações próprias.

« Não p'trece conveniente mantê!' o proncipio do art. 29
da con",tituição p:Jlitica do Impél'io, seguudo o qual o de
putado, nomeado ministro, deix.al'ia vago o seu log'ar,
para subjeitar-s9 á reeleiçào, Esse pl'Íncípio basêa-se em
uma fiCÇãO; e ha mÓI' vantHg'em em qne o ministro estêja
sem prA presente na cámara dos deputados, para o escla
recimento dos neg·ócios. Além disso, o ministro não deve
sacrificar o pl'estigio do :'ieu cargo, solicitando votos. E
quantos interes:::e,.; de ordem elevada não :'iãO barateados
ne:>sa g'l'ave emergéncia ~ Fl-'lizmeute, esta opiniãO é mais
ou menos acpit<l. no paiz. (198)

« Na di,el'g-éncia exposta, uão ha. um plano de hosti
lidade; é apenas acto de consciénci?, de lealdade e de
patriotismo. Limita-se, portanto, ás considerações feitas j

e offel'ece pl'ojecto substitutivo, pal'a-ser impresso e pnbli
cad? com êste parecêr da commissi1o. »

(197) E. Naville.···Lefond dI' .a<:.
(198) Tavares Bastoa.···Obraclt&da.
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V.

Conclusão.

A lei eleitoral tem sido em tôdos os paizes, e sempre,
de uma importáncia capital. Basta medita! sobre a his
tória da Inglaterra e da' França.

Na primeira, as lutas no parlamento, ha quasi seculo C
meio, são entretidas com as reformas eleitoraes. Na se
gunda, a revoluçll.O de 1830 faz-se em grande parte con
tra o systema de eleição que a monarchia impunha por de
creto; a revoluçll.O de 1848 toma por bandeira a necessidade
da extensão do voto; o golpe de estado de 1851 procura
justificar-se, instituindo o suffrágio universal com o
plebiscito; ainda agora é a lei de eleições o que mais
preoccupa a assemblea nacional, ponderando-se a alta
conveniéncia de sêr.regulamentado suffrágio universal:
pode-se mêsmo ailseverar que a revoluçãO de 1789 origi
nou-se do facto de têr sido desconhecido o direito electi
vo e de não haver umll organisaçll.O parlamentar mais
harmónica com as necessidadeil da época; e, em verdade,
anteriôrmente a essa data memoravel as principaes con
testações entre os senhôres e as communas, ou entre os rêis
e estas, não tínhão outro motivo sinão o direito de elei
çll.o dos magistrados municipaes, ora mantido, ora reti
rado (199), e aliás êsse direito, assim corno o de reullil'
se em assemblea geral, .érão alltigos e existiao dêsde as
Gállias (200), como a história o attesta (201).

Vê-se, pois, quãO immenso é o interesse que os povos
hão ligado ao principio electivo. E', durante vinte sécu
los, a liberdade política affirmando-se e identificand·
se com as fraquezas e liberdades munÍcipaf's, afim de
impedir o centralismo, que 'é a ahsorpção de tôda a acção
social, e que é portanto a aspbyxia de tôdas as liberda-
des particulares em nome do Estado ou do interesse pu- "
blico.

(199) Â. Delliardins.-La tlOfllinlÚU'" .1.. mai.... da... l'anei...... b'rallét.
(lIOO) Renouard-E..toire du d..oitj tlllltlicipal en Fra..u.

(lI01) Oh. de Rlbre-La/amiUe " la ,ocieti etl11'ranu, cwant la ..lvolution.
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Na Inglaterra, confundirão-se nobres e plebeus para
saIvaI' a autonomia das communas : a luta foi forte e sem
tréguas. Em França, a nobreza separa-~e do pôvo, e por
sua vez divide-se; os Estados Geraes nM duvídão, dêsde
Luiz XI, abdicar nas mãos da realaza. tôdos os seul; di
reitos e tôdas as suas prerogativas, sôb o cobarde pre
têxto de não S~1' facil a sua 'reunião ; em summa, tôdas as
classes, cog'ltando-se somente dos próprios interesses, per
dem até o amôl' das libel'dades geraes j houve alg:lmas
vêzes luta, entre tôdos ao mêsmo tempo, incluSl ve a rea
leza, mas luta fraca e provisória ; e portanto o centralis
mo installou-se facilmente, e tamanha arrogán cia adqui
rio, que Luiz XIV pôde proferir as sempre memoraveis pa
hVl'a~ : O Estado sou eu I (202) A eleição na.~ communas
h"lvia-se tornado, dêsde muito tempo, u ma concessão ema
nada dos rêis e dos senhôres, em represália mútua (203).
deixando de sêr o exercício de um direito antigo! Entre
tanto, diz um escriptôr, « houve um feliz período, duran
te o qual um podêr habil teria podido organisar em
Farnça, com o concurso de tôdas as ordf'n"" um govêrno
mixto, tal como a nação o desejava. » (204) Outru es
cripí,ôr faz idéntica censura a nobreza (205). A primeira
dessas nacões tira da decentralisacão tôda a sua fôr
ça (206); êé assim que tem podido mantêr o btll dos di1'eitos
de;.W de Fevf\reiro de 1689. A segunda, ao contrário,
foi impellida para soluÇilO opposta; na luta dupla, e al
gumas vêzes alternativa, com o podêr e com a revoluçãO,
a autonomia local foi sempre víctima da fÔl'ça ou da astú
cia (207). Em Inglatena consolida-se a unidade políti
ca sôbre a base da representaçllo das communas e da
vúntade ex.pressa de tôdos. Em França, institue-se a uni
dade leg'islatin sôbl'e a base da soberania de tôdos e da
vontade e){c1usiva de um soo

(202) Rathery=Kl8Ioire du Étato Gtnl.rau>J

(208) Tailliar-Récueil d'aclu du XII el XIII 8iécles,

(204) Plcot=BiBloi.'e d. États GénérauJ:,

(205) Conde Cnrné-Du guuverlle",fJIll "eprúelllatjf em Franco el e" Ânlllelerre,

(206) Franquevllle-InaituliOl18 del'Anglete,.,'e,

(207) Guizot=E88ai ror l'ltiBtoire de Franu,
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o estudo do principio electivo, das suas formas, e ao
mêsmo tempo das questõAs que se prendem a um e a ou
tras, tem magna imponáncia, Para o homem de estado,
êsse es':udo, sôb o ponto de vista complexo, constitue,
para assim dizêl', a biologia política, O cidadão, porém,
si na prática dá mais valôr ás formas, reconhece intima
mente que o princípio é tndo, ponlue é propriamente a
vida política.

O processo eleitoral, certamente, vale muito, não so-;
mente por si mêsmo, mas tam bêm porque até certo ponto
influe de modo indirecto sôbre os costumes populares;
o princípio, porém, v:1le muito mais, porque dabi decorre
a liberdade política, dahi o homem tira fôrças para reagit'
contra a;s oppressões, O prindpio é o direito; e, sem odi
reito de elegêl', Dão ha pôvo r almel1te, livre porqne a elei~

Ção sig'nificaria uma pura faculdade Opl'Ocesso é apenas
o modo do exercíeio do direito. Ja MODtesfluieu o dizia:
( As lêis que estabelecem o direito de suffdtgio são lêis
fuudamentaes. » (208)

F~lizmente, o pôvo brazile-iro póde orgulhar-se de pos
suir uma das eonstituicões mai.' liheraes : em tôda;; as in
stituições, cujo movimento vital nilo pode-ria deixar de
sêr attribuido ao princípio electivo, é êste assegUl'adJ.
Senado, c3.mara dos depntatlos, assembIeas provinroiaes.
cámaras m unicipaes, tôdas estai; corporRções políticas
provém das urnas, inclu~ive os magistl'ados parochiaes,
denominados juizes de paz: exel'ctJIU funcçõAs legislati
vas e judiciárias, mediante o voto popular.

Não é, pOIS, o princípio electivo qne nos falta, Êste
está aflirmado para as corporações e funccionários. q ne,
em um bom go\êmo representlltivo, soem ;sêl' ell·gív(·is;
e a l:lflirmacão é sem reserva alga ma, e mt possi vel ex
t'3n,:;ão. A elf'içãO deixa, sim, de investir determinados
púdêrl~s e fUllccionál'ios; mas ão esses cuja esrôlha e
nomeflção nã se podel"ia sensatl'lmente e sem perigos sé
rios confiar ao escru-';Ínio popular,

Nisso, dêve-se admirar ainda mais a Rabedol'ia do le-- r
gisladôr ; nem ha ahi restricção alguma do princípio da
delegação nacional, porque esta é pura e simpIesmepte

(208) Monte.qllieu-Esprit da l.m.
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fundamnto das fllncçOes, ao passo que a eleição é a de
signação dos indivíduos que deverão exercitaI-os em cor
poração ou siugubumente.

O que falta é o desenvolvimento do espírito político,
mediante um bom systema de irstrucção, que, promoven
do a cultnra intellectual do pôvo, fOl'talêça coucurrente
mente as suas crenças religiosas. Não basta qu.e o cida
dae tenha consciéncia dos seus dit'eitos ; é ainda neces
sário que reconhêça devêres cOl'l'elativo<;. Si a instru
cção esclarece aintelligéncia, somente a eduüação enfrêia
as ruins paixões e abranda os costumes. Os conflictos
sociaes nascem sempre da auséncia de subordinação do
homem a Deus, do direito ao devêr, da razão á fé: esta
subordinação, o homem não a repudia sem sa aba
têl' (209). A luta da libeJ dade com a autoridade não tem
outra orig-em e outra explicaçãO, A distillCÇ.ão do bem e
do mal é afastada como al'bitrál'ia, ou então como dou
trina estr<1nha á política (210). Sôb o influxo de t!lG de
letérios pl'incípio , em vã se fará uma bôa lei eleitoral;
não pl'oduzirá tôdas os fructos desPjados, Montesquieu
bem o cOll1p,'ehendeu: « Os costume3 de um pôvo escra
vo são uma parte de sua servida') ; os de um pôvo livre sã.o
uma parte de sua liberdade. » (211) .

A in~trllcção é certam nte de nm tal valôl' para o
exercício do voto, que muitos políticos e eS'::l'iptôres não
dllvídilo nega.l-o <:1'JS Hnalphabetos. « No meio do nosl'ü
estado social, pJlHico e económico, o homem que nã.o
sabe lêl' nem esr.revêr nãCl tem certamente a plenitude
da existéncia; dêsele que elle não póde communical'-se
com seUil semelclantes sinã POI' meil' da p,tiavl'a fallada,
não conhe'lendo a linguag m figurada pêla e criptura e
pêla im pI'ensa, as ~nas facnldrtdes eSilenciaes não teem luz
e espaço.» (212) M LS, sêjct lícito obsel'var que a instru
CÇãO não é sufliciente, si não é dominada pela moral; o
que equivale dizer que é imprescindivel distdbuir e es
palhar junctamente uma e outra. « Uma Ma legislaçlLo

(209) Collard=RaúOll ot foi.

(210) Ferrarl-His!oir. d. Ia raieon d'Uat.

(Zl1) Monteàquleu-Obra cltada.

~I1Z) AucUaa.nne-Lu OUlll'Ún d'apruent et 11II tlouvtll. itoft_ü riu 1,.,..,..0..
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e a vigiláncia de govêrnos esclarecidos, que souberem
comprehenàêr a sua missilo civilisadôra e providencial,
esforcem- se incessantemente por crear êsses costumes
públicos que tórnllo facil a tôdos os cidadilos a prática
do devêr (213) . » Ora, no reg'imen constitucional re·
presentativo, o govêrno dêve inspirar-se no voto popu
lar, as situações políticas não podem têr outra origem; a
lei eleitoral encerra portanto em seus preceitos os desti
nos da naçilo. A instrucçilo e a moralisaçao do pôvo silo,
conseguintemente, necessidades capitaes, á que convem
dar satisfaçl1O, sôb pena de sêr sacrificada a ordem ou a
liberdade.

Sllo considerações vulg'ares, nêste sentido, que tôdos as
fazem; mas, é certo que, tratando-se de uma lei eleito
ral sôb condições novas e com proce$SO nôvo, a ausén
cia de uma espalhada instrucção dominada pela moral
n9.o poderia deixar ue sêr sentida pêlos que desêjão sin
ceramente que a reforma tril1mphe dos preconceito~.

Si não ha instrucção sufficientemcnte espalhada, e,
sobretudo, si nilo ha educação política, o elemeDtr. local
não se alentará, e, pois, a reforma não produzirá tôdo:l os
seus fructos: reproduzir-se-hão IlS evoluções eleitoraes
ja conhecidas. Reformando as lêis, é indispensavel pre
parar os homens.

E' o que o g'ovêrno, felizmente, ha com prehendido ~

e a com1.llissilo o sabe pêla leitura dos relatórios do mi
nistério do império. Si a soluÇão do problema da instru
CÇãO e ( a educação fôr adiada, em vez da paz que a nova
lei asseguraria, continuará provavelmellte a g'uerra, que
divide a ordem e a liberdade; e essa guerra, segundo
um notavel publicista, não é sinão o g'ovêrno dos inte
resses em luta com a rebellião dos espírito~ (214). So
mente a instruccão com a condicão de desenvolvêr-se sôb
o influxo da moi'al, poderá ser 'um dique á permanéncia
dos aetuaes costumes políticos.

Hll, certamente, na naturêza moral do homem nobres
instinctos: no vício predomina o egoismo; na virtude

(aIS) L I. Folua~-T.fgUno.l'hilosopllique de l'elme.
(214) Matter-De l'inftueflce dtl matlrl snr lu l0i8 et de !'inftue1lct du leri. 8lIr lu_...
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predomínlto a abnegaçlto, o devotamento, o ciYismo (215).
Isto nM importa tanto á feliz execução da nova lei e~ei

toraI, sillão porque, dada expansão indispensavel ao
espit'ito político, o individualismo procurará rennir-se e
consubstanciar-se na família, na paróchia, na municipa
lidade, na província, na naçll.o; será o instincto de con
servaçilo e de sociabilidade, cOilcretisando os indivíduos
até elevaI-os á máxima poténcia política. Uma hyerar
chia, uma coordenação de fôrças, 'uma solidariedade
geral unirão tôdns os ciJadãos.

Na nossa lei fllndamentÇl.l, reconhece-se a autonomia
do município; mas, a verdade é que esta instituição,
entre nós, é quasi nominal, nã,o 130 por effeito da lei do
Iode Outubro de 1828, sinão principalmente por plano
da lei constitucional de 12 de Agôsto de 1834 (acto addi
cional). « Quanto ás municipalidades, nl10 as temos di
gnas dêsse nome. Ficárão as cámaras municipaes, pe
acto addicional mais peadas que antes; e á tutela em
qUf\ estávão, dos presidentes de província, accresceu a ri
gorosíssima das assembleas provinciaes. Os autores do
acto addicional creárão um podêr provincial, em cujas

I mãos centralisárão o municipal. As cámaras municipaes
são meras pupillas. O acto addicional matou as liber
dades municipaes (216). » Ora, estas liberdades, sincera
mente praticadas, sao a bR.se da verdadeira constituiçll.o
de um estado livre (217). Mas, o acto addicionalfêz des
te paiz o que erlt a antiga Grécia, segundo um moder
níssimo escriptôr (218). « Uma grande família dissemi
minada, envolvendo e religando pela unidade da língua
uma multidão de e tados completos. » A vida municipal
foi qnasi supprimida.

Mas, cumpre confessaI-o, o legisladôr em 1828, assim
como em 1834, tomou o pulso ao elemento local, e vio
que, sem uma certa tutela, o município não poderia ad
quirir a fôrça necessária para realisar mais tarde a sua
missão constitucional. Agora, porem, depoiJ de appro-

(215) Frégler-Du <l_u dangereusu.

(216) Visconde do Urugul\y=Estudos práticos sabre a admlnlotraçlo da. pro
vinaias do Brazil.

(217) Ventura de Rauliea-Les pouvolrs politiques chrêtlena.

(1I18) E. Boutmy_Ph11080ph1e de l'arch1tecture eu Grilce.
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vada e promulgada a lei, é condiçlIo vital, para que se
forme o verdadeiro espírito politico, que a municipalida
de reentre na constituiçãO; é essencial, em summa, que
o individualismo, encontrando na própria localidade o
interesse que somente a autonomia municipal poderá
excitar, habitue-se á aggregaçao e ao regimen para a
luta eleitoral.

Nao ha melhor autoridade nêste assumpto do que a do
illustre príncipe, o Conde de Chambord, a quem se attri
bue .planos de restauração do velho regimen em França;
escrevia ene em 14 de Novembro de 1862:

«Sobre o terreno social e político, a decentralisação nM
prodüziTia menos preciosos fructos. Com effeito, é êsse o
meio mais poderôso, e mais em harmonia com os nossos
costumes e com os actos contemporáneos, para estabele~

cêr no futuro, entre nós, uma hyerarchil1 natural, mobil,
adaptada portanto ao espirito de ig'ualdade, isto é, ele
justiça distractiva que é tão necessária á manutenção da
liberdade quanto.á direcção elos negócios públicos. A
decentralisação não é menos indispel1savel para firmar
sobre sólidos fundamentos o regimen representativo, justo
objecto dos votos da nação. O ensáio que se fez âêsse re
gimen, na época em qu I a França quiz confiar de nôvo
os seus destinos á família de seus antigos rêis, não têve
êxito por um motivo muito simples: o paiz, Ç1 quem se
queria dar representação, não estava ol'ganisado sinão
para. ser administrado. Somente a decentralisação será
capa.z de dar-lhe, com a consciéncia reflectida de suas ne
cessidades, uma vida chêia, activa, regular, e de permito
tid que o govêrno representativo sêja uma verdade. 80
ena,outrosim, poderá crear os costumes políticos, sem os
quaes as melhores instituições se degl'ádão e cahem em
ruinas. » Compare-se êsse quadl'o com o que faz da
centralisação um notavel político (219), e vêr-se-ha que
a reorganisação municipal é, em verdade~ uma das mui
tas necessidades que a lei nova imporá, Si a tutela do
munidpio f()i julgada indiRpensavel em 1828, e mais
ainda em 1834, não é actualmente. O que foi verdadeiro
hontem, é hôje falso: a políticia dêve ser mobil, e em ver-

(21)9 Odllon~Barrot,-La ~enlraliBalúm tt lU eU"",
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dade é sujeita a evoluçoes; por isso, e a propósito desta
asserção, um escriptôr moderníssimo di~ com muito es
pírito: « A primeira regra para o homem de estado é
pos,.;uir relógio quo reg'ule bem., » (220)

Nilo é necessario reclamar, como medida secundária,
mas auxiliar, a reforma da polícia e da jastiça, porque
essa reforma ja é lei (221) ; e, outrosim, a commissão se
abstera de tratar do recrutamento e da g'uarda nacional,
porque para a sua completa reforma pendem de appro
vação do senado projectos approvados pela cámara dos
Srs. deputados. Seria impo~sivel concedêr mais ás exi
géncias da liberdade individual, sem que a sociedade se
desarmasse completamente.

A commissão julga devêr parar aqui, por isso que êste
parecêr ja vai longo.

Demonstrada a necessidade da reforma eleitoral, por
isso que o systema v.igellte É7 o regimen do predomínio
da maioria, o qual impede a simultánea manisfestaçao
e acçao de tôdos os direitos, de tôdos os interesses, de
tôdos os elementos e fôrças sociaes (222), maioria que
não o é sinão facticiamente, e que portanto tem apenas
a autoridade que lhe dá a ficçao leg'al (223), cumpre
apressar a deliberaçao e a decisao legislativa.

A commissao acredita têr cUIRpriq.o, tanto quanto lh'o
pel'mittírao as suas fôrças e habilitaçoes, a espinhosa
missão que a camara dos Srs. deputados se dig'nou im
pôr-lhe. Não será um trabalho su:fficientepara a eluci
dação do gravíssimo problema da reforma eleitoral; é,
porém, a expressão sincera dos sentimentos da commis
são sóbre o assumpto.

E, concluindo, é de parecêr que o projecto entre na
ordem dos trabalhos, com as emendas offerecidas para
sêrem consideradas na seguinte discnssao. .

Sala das commissoes, 4 de Agôsto à.e 1873.-João
Mendes de ALmeida.-A. J. Henriques.-Dr. António
Crlndido da Cunha Leitão.-HerdcLiLo de .4.Lencastro Perei
1'a da Graça. -João Capistrano Bandeira de J{eUo.

(220) Oherbuliez.-L'.Allemangne politique aepuis la paio: ae Prague 1866-1870.

(221) Lei n. 2088 de 20 de Setembro de 1871.

(222) Th. Rare-Obra. citada..

(228) Visconde de Ma.umign -La rifarmo tieclorale cl lc.lprincipu ae 89.
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Emendas apresentadas com o pare~êr.

CAPITULO I.

Da q'Ual~ficação de votante.s.

Art. 2.0 (Substitua-se) : « As junctas parochiaes serllo
eleitas pêlos eleitô:'es e supplentes com cédulas contendo
um so nome; os quatro mais votados serao declarados
membros da juncta. O presidente será eleito immediata
mente depois, correndu especial escrutínio, por maioria
de votos. .

Esta eleiçao será presidida pelo juiz de paz mais vota
do, três dias antes do designado para o comêço dos tra
balhos.

Oonvidados os eleitos, e constituida a juncta, o juiz de
paz entregará ao respectivo presidente um relatório dos
trabalhos preparatórios que a lei lhe incumbe, acompan
hado dos listas parciaes de districtos e dos demais do
mentos e esclarecimer;tos ordenados pêla mêsma lei.

Não hevendo dous eleitôl'es e dous supplentes pelo me
nos, quer no acto da convocaçao, por morte, mudança,
ou auséncia fora da provincia, quer no acto da org'anisa
Çilo da juncta, por morte, mudança ou auséncia superve
niente, ou por não comparecimento, justificado ou não,
o juiz de paz completará aquêlle número convocando ou
convidando juizes de paz, e, na falta, cidadãos com
as qualidades de eleitôr, em número sufficiente : e tôdos
promiscuamente farão a eleição. De ig'ual modo prce
derá nas p::.róchias, cu jo número de eleitôres fôr inferiôr
a quatro. »

§ 1. o (Substitua-se) : « Si a pal'óchia não tIver eleitô
res e supplentes, por têr sido annullada a eleição dos da
leg'islatura corrente, serão convocados os da legislatura
anteriôr.

Na falta absoluta de eleitôres e supplentes da legisla
tura anteriôr, por qualquer motivo, o jujz de paz recor
rerá á lista dos votados para juizes de paz do quadrién
nio corrente, e, ainna também na. falta dêstes, recorrerá a
quatro cidadãos com as qualidades de eleitôl'.
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Nas paróchias novamente creadas, serão convacados os
eleitôres e supplentes que ahi residirem dêsde a data do
provimento canónico, com o complemento indispensavel
até perfazêr o número de quatro, sí aquêlles não attin
girem ou não excederem este número, »

§ 2. o (Substitua-se assim o final): « E de dous menbr'os
eleitos pêlos vereadôres da cámara, com cédulas contendo
um so nome. No mêsmo acto serão eleitos dous substitutos.
O presidente da junta municipal, nos municípios que
nllo são termos, é o supplente do juiz municipal, seg'un
do a ordem da substitnicao »

§ 3. o (Supprima-se operíodo final: « Na falta de uns,
etc. » E accrescente-se :-SUb::;tltua-se também por
eleiçao da mêsa o presidente da junta, na falta do etrec
tivo e do substituto.)

§ 4. o (Supprima-se o seg'uinte: « II. Considérão-se
como tendo renda legal conhecida, salvo prova em con
trário »; siga-se a numeração até 12 : III passa a II. )

UI. n. 3. (Accrescente-se á palavra-contracto-o se
guinte :-transcripto no liv't'o de notas.)

§ 6. o (Accrescente-se, de modo que o primeiro período
lêa-se assim: « As junctas parochiaes trabalharão dêsde
as 10 hOl'as da manhã, durante 6 horas consecutivas em
cada dia. »)

§ 8.. (Accrescente-se á palavra-remettidos-o advér-
bio-immcdialameute.) .

§ 10. (Substitua-se o final pelo seguinte :-Para se re
começar no vigésimo dia, que será annunciado pêlos
meios de publicidade ja indicados.)

§ 11. (Supprima-se a palavra-civil).
§ 12. (Em vez d :-dum1'ão 6 homs--diga-se-edura

1'ão dBsde as 10 horas da manhã até as 4 da ta1'de, etc.)
§ 14. (Accrescente-se: -Perante a juncta municipal

servÍl'il de escrivão o secretário da cámara municipal.)
§ 15. (At'crescente-se: -ou de nullidade) .

. § 18. (Accrescente-se :-No caso de annullação ; o pre
sIdente do tribunal da relacão enviará immediatamente
ao presidente da !'espectiva 'província cópia do accórdão,
afim de que sêjão dadas promptas providéncias para nova
qualificação.

Servirá perante o juiz de direito o escrivão do jury).
§ 19. (Em vez de-poderão-diga-se-deverão.)
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Supprima-se a palavra-primeira.
§ 24. (Substitua-se: « A qualificação pêlo processo or

dinário será feita de dous em dous annos. »!
§ 25. (Depois de-juizes municipaes-accrescente-se

ou juizes s1J,bstitutos.)
§ 27. I. (Em vez de-a juncta-diga-se-a organisa

ção da y'-Ulncla.)
III. (Em vez da palavra-p1'op1'Íetários-diga-se-sup

plentes. )
§ 29. li. (Supprima-se a palavra-prop1'Íetários.)
§ 30. (Em vez de-ou poder'em s~'-diga-se-oq.(, p01'

ella houve'l'em sido.)
(Accrescente-se :-Os recursos sôbre nullidades e ÍTre

gularidades serão interpostos perante o secretárro da cá
mara municipal, dentro de 30 dias, depois de finda a
qualificação. )

CAPITULO II

Dos eleiUJ1'es.

Art. 3.° § 7.° (SupprímãO-se os números I e II. )
§ 8.° (Substitua-se pêlo seguinte :-Installada a as

~emblea parochial, começará a chamada dos votantes,
cada um dos quaes depositará na urna duas cédulas fe
chadas de tôdos os lados, contendo cada uma o nome de
um cidadão elegivel da paróchia, com os respectivos so
brescriptos - Para eleitô1'-OU- Para supplente.

A apuração das cédulas para supplentes ::lerá feita im
mediatamente depois da das cédulas para eleitôres, la
vl'ando-se acta especial.

O supplente, que houver sido eleito \1.0 mesmo tempo
eleitôr, deixa o lugar ao immediato em votos; e essa cir
cUill:5tancia deverá constar da acta.)

§ 11. (Accrescente-se: -De igual modo se procederá,
si a essa hora estiver comecada a chamada dos ciuauãos
qualificados de um quarteirão.)

§ 13. (Depois da palavra-eleitôr-accrescente-se- e
ao supplente.)

§ 14. '(Dapois da palavra·-eleitôt-diga-se-e supplen
tes.)
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§ 17. Substitua-se n_o segundo membro as palavras
ou proprietd'l'ios de que falta o arte 2°-pelas seguintes
ou de tr~s cidadãos aptos par'a eleger~m as m~sas,

CA.PITULO tIl

Da eleição para deputados d assemblea geral, e membros
das assembleas legislativas provinciaes.

§ (Accrescente-se) :-No caso do arte 29 da constitui
çao política do Império, basta que o ministro obtenha na
reeleicao o mêsmo número de votos obtidos na eleicM. Nos
mais 'casos de vaga, prevalecerá a maioria entre os vo-
tados, .

CA.PITULO IV

Da eleição dos senad6res.

Art. 5. ° § 2. U (Substitua-se): « Procedêr-se-ha á elei~ •
çao primária, ou á secundária, si aqueUa estiver feita
dentro do prazo de três mezes contados do dia em que os
presidentes de província hon verem recebido communica
çao do presidente do seuado ou do g'ovêrno, ou tiverem
"notícia certa da vag'a; devendo sêr registradas no correio
uma e outra communicação. Entre a eleição primária e a
secundária mediará o mêsmo tempo marcado no § lodo
art. 4.°»

CA.PITULG V

Da eleição de vereadôres ejuizes de paz

Art. 6. ° § 7.° (Substitua-se): O juiz de direito é o
funccionário competente para conhecêr da validade ou

'" da nullidade da eleição; mas nao poderá fazêl-u sinll.o
provocado por via de l'eclamaçao, que deverá sêr apresen
tada dentro do prazo de 30 dias, contados do dia da apu
ração, Declarará nuUa a eleição, si verificar que deu-se
algum dos casos, que lhe fÔl'em applicaveis, do art2° § 27
,desta lei, ou que houve fraude plenamente provada, a
qual prejudique o resnltadodaeleiçao; e fará intimar o
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seu despacho por carta do escrivilo do jury, nilo so á cá
mara municipal, como *' cada UJQ dos membros da mêsa
parochial, e por edictal aos interessados.

(Accrescente-se no fim do seíS'undo membro):-recurso
'necessário susp.ensivo.

§ 8. o (Supprima-se o primeiro periodo.) E comece-se
assim :-0juiz de direito deverá proferir, etc.

§ 90 (Additivo:) O presidente da tribuual da relaçao
enviará ao présidente da provincia cópia do accórc1ão, de
vendo procedêr-se immeditamente á outra eleição.

§ 10. (Additivo): Os vereadôres e os juizes de paz do
<}uadriénnio anteriôr silo obrigados a servirem e'Uquanto
os novos eleitos nilo fôrem empossados.

CAPITULO ~

Das imcompatibilidadeli.

Art. 7. 0 VII. (Supprimílo-seas palavras-os dojuizo
ecclesiástico, os de capella e residuos. )

§ 4. o (Substitua-se pela disposição das instrucçoes cita
das no projecto.)

Art 8. 0 Depois da palavra-legislat1~ra-accrescente

se seis mêzes depois.
Em vez de-emprêgos ret1'ibuidos pêlo Estado e de no

meação do podêr execut'ivv,-dig-a-se-emprêgos ou commis
sões ret1'ibuidas, de nomeação dos govêrnos geral e provin
cial, e bem assim a concessão de privilégios, contracto.~,

rematações de rendas.' obras ou fornecimentos públicos.
Em vez de-accessos'legaes que lhes competirem -diga-se

-acceessos por escala de antiguidade ou por lei.
(Accrescente-se) : « 4. o o cargo de bispo. »

CAPITULO VII

Disposições penaes.

Art, 9. o § 4. o III. Depois de assemblea parochial-ac
erescente-se :-13 bem aSS'tm o Juiz de paz mais votado.
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CAPITULO VIll

Disposições gemes

_\rt. 12. Supprímão-se as pa1avl'as: mawres prOp1''Le
tários.

Supprima-se o segundo mem bro dêste artigo.)

Sala das commissões, 4 de Ag'ôsto de 1873.-João Men
des de Almeida.-A. J. He711'iques.-Dr. Antonio Cándido
da Cunha Leitão.-Herdclito de Alencastro Pereira da Gra
ça. -João Capistrano Bande'Lra de Mello.

EMENDA OIJ'FERECIDA NA SESSAJ) DE 6 DE AGOSTO DE 1874.

(Pa~a a segunda discussão do at't. 2.°)

« No n. 6 da divisão XI do § 4° do projecto B dig'a-se
em log'ar de caxcil'os de casas commerciaes :-primeiros
caixeiros de casas cOr..1merciaes.

« o final do n. 1 ela d;vi~ão III do mêsmo § em logar
d':l-1'enda annual de '200' ?'s. deduz,dos os gastos da produ
cção, diga-se: -renda liquida annual de 200$ rs. Em 6
de Agôsto de 1874.-Heráclit) Gt·aça-A. J. Henriques.

EMENDA oFFEnECIDA NA SESSÃO DE 7 DE AGOSTO DE 1874.

(Para a segll,nda discussão do U1't. 3.°)

« Supprima-se o n. I do § 7° co-ordenalldo-se os outros
númel'os.

« Substitua-se o n. Il do mêsmo § pelo seguinte:
D-irigit· os tmbalhos da mêza.

11
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« O § 8° da emenda respactiva da commissllo substi-
tua-se pelo seguinte: .

Installada. a assemblea parochial, começará a chama
da dos votantes, cada um dos quaes depositará na urna
uma cédula fechada por tôdos os lados, contelldo tantos
nO',nes de cidadãos elegíveis, quantos correspondêrem
aos dous têrços dos eleitôres que a pal'óchia àêve dar.

« Si o número dos eleitôres da paróchia excedêr o
múltiplo de três nas cédulas, o votante addicionará a
fraccão dos dous têrcos. »

« 'Supprímão-se os §§ 9 e 10. »
« Substitúão-se no § 11 as palavras-de alguma tur'ma

de votantes -pelas seguintes :-dos cidads.os quaiificados
de um quarteirão,-ficando prejudicada a emenda da
comissão.

o: Suppriml10-se as emendas da comissão aos §§ 13
e 14.

H. Graça,-A. J. Henriques, B. de Mello.

EMENDAS OFFEREClDAS NA SESSÃO DE 12 DE A.GOSTO DE 1874

(Para a segunda discussão)

c( Substitl,la-se o àrt. 4° com os seus parágraphos pelo
seguinte:

« Art. 4. ° Na eleição de deputados á assemblea geral
e de membros das assembleas legislativas provinciaes
haverá as seguintes alterações:

« § 1.0 Para deputados -á assemblea g'eral ou para
membros das assembleas legi lativas provinciaes, cada

. eleitôr votará em tantos nomes quautos correspondê
rem aos dous têrços do número total marcado para o
destricto.

«Se o número marcado para membros da assem blea
legislativa provincial fôr superiôr ao múltiplo de três, o
eleitôr addicionará aos d)Us têl'cos UIl'l ou do us nomes
de cid 1'11» c')uf )rln~ fl'ele iL) ex..~ed,mt3.

C( § 2.° O 11ÚlndrJ Uj djp'lttlH á >1;;e:nl1~ ..t g~l'rtl de
cada provínr,ia, excepto a'3 do Amaz uas, Matto Grns o
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e Espirito Sancto, ·que ellegerao três deputados, e a do
Pará que elleg'erá seis, corresponderá á respectiva popu
lação seg'undo o recenceameuto na razllo de 50,000 ha
bitantes por deputado, comtanto que uM exceda ao que
actualmente cada nma elege, e mais um têrço.

A fracção superiôl' a 25,000 habitantes corresponderá
a um deputado, quando êst estêja dentro do. têrço do
augmento.

§ 3.· Nas provincias, em que pêlo augmeuto de deputa
dos houver necessidade de alterar os actuaes districtos, o
govêrno deverá eg'ualal-os em número de eleitôres
quanto fôr possivel comtanto que as freg'uesias de um
mêsmo municipio perténção integralmente a um só c01
lég'io e districto,

§ 4.° Nt'm-um districto dará menos de três deputados
tJ. assemblea g·eral.

Nas províncias em que o número de deputados nilo se
prestar á divisao de três por districtos, haverá districtos
de quatro, e os eleítô res l'espectivos votal'llo em três
cidadãos.

« Si a província não poder dar mais de cinco deputa
dos, havera um só districto eleitoral votando os eleitôl'es
em quatro cidadãos.

§ 5.°'0 numero de membros das assembleas legislati
vas provindaes terá um augmento proporcional ao dos
deputados á nssembIea gemI. - Heráclito Graça.-Ban
déira de Mello,-A. J. Helll'iques, »

EMENDAS OFFERECIDA.S NA SESSÃ.O DE 30 DE JULHO DE 1874.

(Para a seyunda discussão)

« Veem á mesa, sao lidas e apoiadas as seguintes
emendas:

«Ó art. 2° do projecto e seus §§ 1", 2° e 3° com as
emendas respectivas da commissilo substitúão-se pêlos
egLlintes :

« Art. 2. ° As junctas par.ochiaes serão eleitas pêlos
e1eitôres da paróchia, votando elles em duas cédulas fe-
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chadus, contendo cada uma dous nomes com o rótulo
Pa1'a mezúTios-Para supplentes. Os quatro mais votados
para mezários serão declarados membros das j une t~s ; os
quatro mais votados para sllpplentes, seus substitutos.
Immediatamente depois os mê.'5mos eleitôres eleg'erão por
maioria de votos o pre:>idente e três sllbst itutos, votando
em dua;; cédul ati fechada , con temia a primeira UU1 so
nome com o rótulo: Pum pl'esuiellle;'e a egunda três
nomes com o rótulo: Para SUbSI'Llulos .

« O presidente, lIle2á.rios e tieus substitutos deverão
têr os requi itos exigidos pal'a eleÍLôr.

« Esta eleição será presidida pelo juiz de paz mais vo
tado três dias ades do designado para O comêço deiS tra
balh'ls da qualificação, lavrando-se uma acta na confor
midade do art. 15 da lei de 19 de Agõsto de l846 e mais
di 'po::>içües em vigôr.

Convidados os eleitos e constituida a juneta, (J jlli2 de
paz entregara ao respectivo presideu te o resultado dos
trabalhos prepariltórilJs, acúmpanhado das lista parciaes
dos distl'ictos e dos mais doeumentus e esclareCImentos
ordenados por lei.

« ão havendo três eleitôres pêl/) menos, ou no acto
da convocaçãO, ou no acto da org'anisação dajuncta, por
mOI·te, ausencia fora da pruvíncia, mudança ou não
compareciment0, lJ juiz de paz cO:Jpletanl aquêlle nume
ro con vocando ou con vidando su pplente. de e leitôres em
número sufliciente. Na falta de supplentes serã.o convo
cados ou convidados para similhante fim os juizes de paz
e seus immediatos em votos. e na falta de uns e outros,
cidadãos com as qualidades de elei tÔI', e tôdos promi -cua
mente farão a eleição. De egual modo se pl'Ocederá nas
paróehias cujo rrúmel'O de elei tôres fôr iuferiôr a trÂs.

( S I. o S1 a paróchia não tivel' eleitôres ou supplen
tes paI' têr sido annullada a eleiçu.o dos da legi latura
corrente, ou por não s havl'ê effectuado a eleiçfl.O. ou por
não estar appl'Ovada pêlo podêr competente, serão convo
cados os da legi:>latunl antel'Íôl', Na falta absoluta dêstes,
o j uiz d(~ paz reCJrl'era á lista dOti voto dos para j Ilizes de
}az do qua triénnio corl'en te; e em ::'Ua falta I'rcOl'l'era a
trê.:lcida.di\oscorn as flualidades de eleitôr. Nas paró
chias novamente ercada.' fLrilo c nvocados os eleitôL'es ou
supplentes que abi l'e:;ie1irem dêsde u. data do provimento
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canónico com o complemento indispensavel até perfazêr
o número de trê::>. si aquêlles não attingirem este nú
mero.

§ 2. ° Para ,;erificar e apmar os trabalhos das junctas
parochiaes. constituir-se-ha na sede de cada municipio
I1ma juoeta municipal c.Jmpo.sta do juiz municipal ou
substitUto do jUlz det'eito, como pre"idente, pêlos verea
dÔl'es da l:áml1m em cédula' contendo um so nome. No
mê:imo acto e do mê:imp mouo serão eleitos dous substi
tutos.

O pl'ei:;idente da juncta municipulnos muni~lpios, que
não ão termos, é o supplente re:ipectivo do juiz munici
phl. os muoiclpios, de que tracta a 2· parte do al't. 34
da lei de 19 de Agô~to de 1846. a juncta municipal será
org'anisada como Hhi se dispõe.

(( § 3.° o impedimento ou falta do presidente da jun
cta pilruchinl e substitutos, os mezários elegerilo d.entre
~i um pal'a presidente. Nn impedimento ou falta de qual-,_
quer dos mezários e seus substitutos a mêza se comple
tar:}. na forma do art. l7 do decreto n. 1812. a falta
ou impedimento de tôdos os mezál'io..; e eu ;:;ubstitutos
se úb.servará o dis pô to no ar~. 4° do decret0 n. 2221.

O mê:imo se praticará para suppl'ir a falta dos mem
bros e substituto eleitos das junctas municipaes.

(( No § 8.° supprímão-se as palavras-e cidadão.
(( No s2Tn.::3 snb::;titua-se a emenda da com missão

pela soguinte :-sllpJlrímão-. C as palavra, -e P7'o]J7'ie
t dl'ios. -H. G7'aça -Bandeir'a de _~felto. -A. J. Henri·
ques. »

EllENDA:i OFFF.RECIDAS NA SES;;ÃO DI!: 31 DE MAIO DE 1875.

(Pam a terceira discussão)

«( Veem á me"a, silo lidas, apoiadas e éntrito conj uncta
mente em dis u-;sil as seguintes emenda::; da commis
SilO:

« No fim do S 19 do lut. 1" aCC1'esC'ente-se :-E tes tí·
tulos. ~erão remettiuos dentro de três dias pelas j LI netas
::UUl1lClp1'1eS aos.i uizes de paz em exercício na respectiva
paróchta .



o § 20 do art. ~o sêja substituida pêlo seguinte:
-Por meio de edictae.3 publicados na imprensa, si hou
ver,e a:ffl.xarios na pOl'ta da cámara municipal e da egrêja
matriz da paróchia, convidará sem demol'a o juiz de pa
re:::pectivo aos cidadãos qualificados a virem pessoalmen
te recebêr Rens titulos de qulificação no prazo de trin1 a
dias. A entreg'a será feita ao proprio cidadão, a quem o
titulo pertencêr; elle por si ou por outrem, não sabendo
eSCl'ever, o as~ignará perante o juizde paz e passará reci
bo em livro especial. De~orrido aquêlle prazo, os titulas
nãO reclamados serão l'ernettidos á cámara IL uuicipal e
ahi g'uardados em um cofre.

« Ao mêsmo § accre~cente-se : -No caso de recnsar o
juiz de paz a entrega do titulo da qualificação ao cida
dão votante, poderá êste recorrêr ao juiz do di,'eito da
comarca por uma simples petição, O juiz de direito, ou
vindo o juiz de paz, o qual o qual responderá no prazo
de três dias, decidirá delioitivalllente,

« Este mêsmo recurso terá log'ar no caso de recusar a
cámara municipal a entrega do título de qualificação de
positado em seu cofre.

« Ao § 25 do art. l° accrescente-se j- os titulos de qua
lificação na hypóthese dêste parágraphc serão passados
pelo juiz municipal ou juiz substituto, observaudo-se para.
sua entreg'a o dispôsto "nos §§ 18 e 20.

« No 9 16 do art. 2°, onde se diz :-para o distr'icio
diga-se-paTa a província. No segundo membro depois
da palavra -- rr.a'I'Cado-accrescente-se:-para depu/adas
d assernblea ge1'al e-o

« Suppríma-se o § i8 do art. 2°.
« O ~ llJ do art.2° sêja subtituido pelo seguinte, a~sim

redigido :-Nem uma provincia dará menos de t-rês de
pu tados á assemblea geral. Nas províncias que derem
unicamente quatro deputados, o eleitôr votará em três
cidadãos: nas que derem cinco deputados o eleitôr vota-
rá em quatro cidadãos. ,

« No S24 do art. 2° diga-se em vez de-três cidadãos
-quatro cidadãOS.

« No art. 3°_ sUpprtmãO-se as palavras :-ou de~tri

etos.
« Na numeracão II do art. 3° supprímao-se as pala

vras-e pa,.ocho8:
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« No § 3° do art. 3° supprímão-se as palavras-ou dia
tJrictos

« No § 5° do art. 3", em vez de-accesso por escala de
antiguiCade ou por lei -, diga-se - accessos por antigui
dade.

« Accrescente-se ao § 5° do art. 3° :-Esta probibição
de provimen to em em prêgo, salvo accesso por antig'ui
dade, de commissão, privilégio, contracto, arremataçã.o
de rendas, obras ou fornecimentos públicos, é applica
vel aos membros das assembleas legislativas provinc:aes
com relaçãO ao g'ovêmo da província.

« Supprima-se () I1rt. 4°.
« No art. 5° supprima-se as palavras definindo no

mê;;mo acto as irreg'ulal'idades que, de accôrdo com o es
tabelecido na lei, dêvem tornar nuHo o dicto processo.

« Sala da commissão 25 de Maio de 1875.-João
M,;ndes de Almeida.-António José Heriques.-A. C. da
Cunha Leitão. -H. Graça. - Bandet?"a de Mello.

Pareeêr

DA. COMMIsslo DE DONSTITUIÇlo DO SENADO.

A commissão' de constituiçãO, examinando o projecto
de reforma eleitoral, votado p6lla cámara dos senhôres
deputados, o reconhece, pela gl''l.Vidade e importáncia da
sua matéria e ajustadas providéncias que encerra, digno
da mais attenta consideração do senado. Na parte con
cernente aos preliminares ou predisposições necessárias
para o procésso eleitoral e ordem a seg'uir no mêsmo, as
prescripçoes propostas trazem consideravel vantagem,
e são dignas de approvação.

A idea capitlll do projecto, é certo, import,a radical in
ro novação, retirando da maioria o direito de exclusivamen

te' eleg'êr representantes da sua opinião.
Nao slto, porém. menos óbvias as rasOes de justiça e

equidade, bem como de alta conveniéncia política que
fl,ludaméntão e~ta proposta innovação, taes são: propor
CIonar o meio seguro de representaçao ás minorias con
sideraveis, que tantas vêzes transfórmao-se em maiorias,
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e sempre teem Tncontestave~ direito de concorrêr, na Pl'O
pal'ção de seu pês'), no q.ue é próprio da influéncia da
opinis,o pública" evital' com infa.llivel em. ácia a exclu
são absoluta do lado desetbrigado do favôr do govêmo,
que na protecção, como na persflg·ui.ãO, não encontra
óbices, dêsde que sem escrúpulo prescinde da modera
Ção e commedimento de 6.el executôr das leis, e procede
eivado de paixão partidária.; facilitar e concorrêr com
vantagem para que o pessoal mais capaz sêja. aprovei
tado no exercício do mandato leg'islativo, ja directamen
te assegurando franca Iln trada aos que tiverem po l' si o
apôio de opinião consideravel, e ja creando a m~ces ida
de de sêrem procurados e preferidO1=; os mais capazes de
tôdos os lados pêlo vivo interesse, que terá cadru um de
oppôr aos adversários os mais idóneos os seu>: melhores
correligionários; emfim, pela vál vu ta larga. abel'ta ás
manifestacões de tôdas a::; opimões, evitar, vn pêlo me
nos em muito minorar as excitações e ímpeto da turbulén
cia ou do desespêro que com o maior escándalo se tradu
zem em actos de selvageria ou em a.buso!' fraudulentos.

Dêve pois resultar da adopção do projecto melhor or
dem e moralidade nas eleições,

Ora, com melhor ordem e moralidade nas eleições, a'
cámara eleita, escoimada de vício de origem e composta
qo pessoal mais capaz, Mo será facilmente levada a exces
sos deploraveis e quasi incol'rig'iveis, quando commetti
d.os por numerosa oPPOSiÇão disposta a recorrê r a tôdos
os meios de accão ou inaccão em accintosa hO.:itilidade á
maioria;-e, portanto, o ülconveniente de dar aso o pro
jecto á formação de numerosissima opposiÇão, não é tlto
real como apparente, ou antes é temperado pelo espírito
ele razoavel transacção, que caracterisa o systema do
projecto, e que naturalmente dêve imprimir nos eleitos
o mêsma característico peniôr para uma salutar e justa
accomodação.

Releva ainda conhecêr, que, sendo ele sua natureza o
systema de eleiçãO da proposta a. medida mas profícua
em. garantia das maiorias, excusa e repelle o meie. da
eleicão acanhada dos CÍl'culos e se conforma com a elei
Ção 1arg'a por províncias, que tanto mais favorece a elei
ÇãÓ dos homens superiôres de nomeada geral, comn os



circulos facilitll.o a eleiçao de pessôas menos conhecidas
sôb a protecçã.o das influéncias locaes, cujos interesses
especiaes serão depôis attendidos á cima de tudo.

E porquanto, assim reconhecendo a commissno na
proposta votada pela cámara dos senhôres deputados
consideravel vantagem sôbre o vigente regimen eleito
ral"que no conceito g'eral não dêve continuar, e vista a
urgéncia de se ,provêr a eleição geral, que necessaria
mente em época próxima dêve reI' logar, estando a fin
d;~r a actual legi'llatura, recommenda-se tanto mais á
prompta approvação do senado o presente projecto, quan-'
to é impossivel resolvêr de improviso e de modo mais sa
tisfact6rio, principalmente no conceito daquêlles que
proc1àmll.o por necessária a eleiçno directa.

Opportuna e convenientemente a nova cámara, eleita
sôb as garantias, que assegura a proposta, e com a expe
riéncia que dará a sua execução, decidirá sôbre êste in
portantíssimo assumpto, como ha mister.

Portanto, opina a commissão que a presente proposta
sêja adoptada com as seguintes emendas.

A substituição de uma base fixa e inalteravel pre
existente para determinaçll.O do número de eleitôres de
cada freguezia, tal como offerece o recenceamento da
população nacional livre do império, pareceu á commis
:;9.0 muito preferivel á qualificação de votantes feita ad
hOG e quasi sempre mais ou menos exagerada pêlo duplo
interesse eleitoral do maior número de eleitôres e do
triumpho na eleiçno.

A que ponto chegárão os obusos destas qualificaçoes,
principalmente em algumas províncias, bem o dem6ns
trilo os dados estatístic0s colligidos e ja publicados, por
onde se vê !Jue em algumas o número de homens livres
nacionrtes indistinctamente, de idade maior de 21 annos, é
muito inferiôr aos dos votantes mencionados nas eleicoes
das respectivas fregup.zias; e quasi por tôda par"te é
intuitiva a desigualJade e injusta a pl'oporçao do nú
mero dos eleitôres das dive,'~ail localidades, sendo tanto
mai3 deploravel que o predomínio eleitoral proveniente
do maior número de eleitôres sêja o resultado e prémio
~o manêjo da fraude, sôbre o regular e pêlo menos des
mteressado procedimento daquêlles que nll.o praticll.o
as mêsmas exageraçOes.

11
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Entende a commiss!!.o que a proporçiI.o de um elei tÔr
sôbre 400 pessoas nacionaes, livres, de todas as condi
çOes, é a que mais se comforma com o número actual
existente de eleitôres na maior parte das provincias.

Em algumas, é certo, haverá consideravel reducçilo
na proporç9.o do que havia de exagerado: em geral,
porém ena exprimirá um número adequado de elei
tôres das diversas par6chias, fará desapparecêr escan~

dalosas desigualdades, e, em tôdo caso, trará a inne
gavel vantagem de obviar maiores abusos, oppondo
um paradeiro, que nll.o pode sêr illudido segundo as
conveniéncias do momento e que tanto melhor resistirá
a quaesquer manêjos, sendo inalteravel como propae a
commissll.o.

O propôsto augmento de deputados e senadôres sôbre
a base da populaçilo de cada província pôstoque reco
nhêça a commissilo têr fundamento rasoavel, é tal, que
opportunamente nll.o poderá deixar de merecêr a maIS at
tenta consideração; nas circumstancias actuaes; porém,
julgou a commissflo que convinha adiar tilo grave como
instantáneo accrescentamento do número do pessoal da
assemblea legislativa.

Bastava a consideraçilO de que o propôsto augmento
inserido nesta lei, como um mero access6rio, complicaria
muit.o, senão inteiramente prejudicasse-lh~ a adopçilo,
que tanto urge.

Aliás ninguem desconhecerá que um tflo considerareI
augmento de representan tes é objecto de sua natureza
da maior ponderaçilo e transcendente alr.ance politico,
nflo pode deixar de sêr sempre um assumpto principal
e especialissimo, para sêr considerado e resolvido com
tôda a circumspecçilo, ligando-se naturalmente á mais
conveniente e 8.doptada divisão das províncias, cujo es
tado presentemente nem se conforma com as altas con
veniéncias administrativas, nem dá para se lhes pro
porcionar um número de representantes adequado a
igual applicaçlIo do systema da reforma.

Entendeu tambem ~a commissão que""era de conve
niéncia e justiça temperar o rigôr e extensilo de.incom
patibilidades proposta " reduzindo-as ao ponto em que
prevalece a sua procedéncia em tôda a fôrça de razilO de
sêr: ir além seria com iniquidade conculcar direitos
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tanto mais respeitáveis, que nl10 silO exclusivamente
os dos candidat0s, mas ainda os da parte soberana, do
côrpo eleitoral.

E quando se dilata a circumscripçs.o eleitoral por
provincias e por outro lado silo estatuidas as garantias
de infalivel representação de todas as opinioes de consi
deravel séquito; menos caberia aggravar a limitação
dos direitos eleitoraes, que a constituição garante e
sobretudo, dêve presar o cidadllo brazileiro.

; A reduccão do número dos membros das assembleas
provinciaes' ao que primitivamente foi marcado no acto
adicwnal. pareceu á eommisslln conveniente, ja por con
formar-se com a mêsma ordem eleitol'al, que é restabele
cida com as circumspçoes provinciaes, e ja porque com
o progressivo augmento das diárias, que vencem os dictas
membros, o seu accrescentado número pesa na bolça das
provincias sem correspondente vantagein do número
crescido, que aliás mais limitado pode melhor sêr es·
colhido.

As outras alteraçoes propostas silo da mera conformi
dade ou de simples redacçllo.

EMENDAS

Ao art. 20 § lo substitua-se:
« O ministério do império fixará o número dos eleitô

res de cada paróchia sôbre a base do recenseamento. da
população nacional livre e na razllo de-um por 400 ha
bitantes nacionaes livres. Havendo sôbre o múltiplo de
400 número excedente de duzentos accrescerá mais um
eleitôI'.

N. 1. Em falta de dados estatisticos de qualquer pa
róchia, será designado o mêsmo número de eleitôres da
última eleição approvada. .

N. 2. Para tôdos os effeitos eleitoraes até o nôvo arro
lamento geral da população do império, subsistiri10 inal
teráveis as circumscripçoes parochiaes contempladas no
actual recenseamento, nllo obstante qualquer alteraçllo
fei~a com creaç!lo de nova freguezia ou subdivisl10 das
eXIstentes. »)
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Ao § 2', em lugar de -na lista geral da qualifica
ção -, diga-se: « no nôvo arrolamento da popula
Ção. »

O § 18 do mêsmo art. 2° sêja substituido pêlo seguino;
te :-« Emquanto por lei especial nilo fôr alterado o nú
mero dos deputados á assemblea geral, cada província,
os elegerá na mêsma proporçllo ora marcada. »

O§ 19 do mêsmo artigo substitua-se pêlo seg'uinte:
« Nas províncias, e~ que os deputados fôrem em nú
me"o múltiplo de três, cada eleitôr votara na rasão de
dous têrços, nas qUe derem quatl'o ueputados o eleitôr
votará em três cidads/)s, e nas que Jel'em cinco votara
em quatro. Nas que onúmero dos deputados fôr inferiôr a
três, cada eleitôr votará em tanto cidadaos, quantos fôrem
os deputados.

Para as eleiçOes geraes de deputados e senadõres a
província do Rio de Janeiro e o município neutro fórmilo a
mêsma circumscripçl10 eleitoral. »

Ao § 20 substitua-se: « E' restabelecido o número dos
membros das assembleas provinciaes designado no art.
2.° da lei de 13 de Agôsto de 18M. »

O § 21 do mêsmo artigo sêja reduzido tilo somen.te ao
seguinte :-No caso de vagas durante a legislatura, o
eleitôr votará em tantos nomes, quantas fôrem as vagas
a preenchêr. » ,

Ao art. 3° n. 2° accrescente-se (quanto aos bispos) :
« Exclusivamente para deputados. »

No n. 4° do mêsmo artig'o supprima-se :-« os procu
radôl'es fiscaes ou dos feitos e os inspectôres das alfande
gas. » E accrescente-se :-Os desembarg"'ldores e chefes
de poliria. »

O n. 5° sêj'l Rubtitllidopêlo seguinte :-Osjl1izes de di
reito, jllizps substitllt(IS, illlluicipaes e de órphãos, dele
gados e sabdelegadol'l de polícia Dão poderão sêr votados
para membros das assembleas provinciaes, deputados ou
senadôres, nos cnllégios, em que concôrrão eleitôres dos
districtos de sua jurisdicçãOrou exercício: »

Supprima-se o n. 6. °
O § 3° do art. 3° redija-se pela seguinteforma :- «Talll

bem nilo poderllo sêr votados para membros das assem
bleas provlDciaes, deputados e senadôres, os emprezários,
contractadôre:s, arrematantes ou interessados na arrema-
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taçl10 de rendimentos, obras ou fornecimentos públicos,
naquellas provincias em que os respectivos contractos e
arrematações pÓSSil.O exercêr influéncia e durante o tem
po dêlles. »

Accrescente-se ao projecto a seguinte disposiçao provi
sÓria: « Fica o govêrno autorisado a espaçar a reunião
da assemblea gerallegislativll. da seguiute legislatura,
comtanto que se effectúe dentro do primeiro anno.

Outrosim é au torisado nas instruções, que der para
execuçao desta lei, a encurtar o~ prazos mencionados nos
§§ 13, 14 18 e 25, do art. ~o. »

Paco do Senado, em 19 de Julho de l875.-Viscon
de de" Ni,the'rohy ..-J. J. Teixeira. Junior.-::-J. J. Fer
nandes da Cunha. »

EMEMnAS DA. COMMISSÃO ESPECIA.L DA CAMARA
DOS DEPUTADOi'3. ("")

(Offerecida em 24 de Agôsto de 1874 para a segunda
discussão. )

« O Art. 50 e seus parágraphos substitúl1o-se pelo se
guintes :

« Art. 5. o Si a eleicao fôr de um so senadôr, cada
eteitôr votará em dous 'cidadaos; si fôr de dous sena
dôres, cada eleitôr votará em quatro cidadaos e assim
por diante.

(~ § 1. o A organisação das mêsa~ parocbiaes para a
eleIçãO dos eleitôrcs especiaes, a ordem dos trbbalbos e o
modr) de procedêr á eleiçao dos eleitôres serllo os mêsmos
estabelecidos !lO cap. 20 desta lei.

« § 2. o (E' o mêsmo da emenda da commissao.)

« Em 24 de Ag'ôsto de l874.-Herdclito Graça.-Ban
deira de Mello, - A. J. He'nriques.

(.) Estas emendas devêrlo ler entrado na página 88; e .. que abi começa o de·

vêra ter na página. 81, &nlea da. de 6 de Ag6ato.
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(Offerecida no 1.° de Septembro de 1874 para a segwnda
discussão.)

« O § 2° do art. 6° sêja substituido pelo seguinte:
« § 2.° Cada votante depositará na urna duas cédulas

com os respectivos rótulos, uma contendo o nome de sêis
cidadl10s elegíveis para vereadôres, si o municipio der
nove vereadôr_es. ou de cinco cidadaos elegíveis, si o mu
nicipio der septe vereadôres; outra cont ndo o nome de
tres cidadaos eleg-íveis para os juizes de paz da paróchia
em que residir, ou do districto, si a paróchia tiver
mais de um.-H. Gmça.-Bandeira de Mello.-Â. J.
Henriques ..



DECRETO N. 2,675 :DE 20 DE OUTUBRO DE 1875.

REFORMA A LEGISLAÇÃO ELEITORAL.

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a
seguinte resolução da assemblea geral:

Árt. 1.0 (1) Ás junctas parochiaes serão eleitas pelos
eleitôres de paró0hia, e pêlos immediatos na ordem da

(1) «O Sr. .Martinho Campos . ... « O art. I. o foi a.pro
vado e entretanto é supprimido na redaçlLo que a commis
slto apresenta para a terceira discuss!lo !

O projecto primitivo offerecido pelo nobre ministro do
imperio tinha quatorze artigos, que foriLo substituidos por
outros, uns aqui, outros na commissi1O NiLO existe o
primeiro artigo que foi apl'ovado pela cámara., Quem
tinha autoridade para supprimir êste artigo Assim si
o nobre ministro mudou de opinill.O achando ridicula a
disposição do art. Lodo seu projecto, que era um verda
deiro pleonasmo.... o remédio pal'a isso era propôr na 3.'
discussao uma emenda de suppressao, e nao supprimir na
redacçao para a 3.' discussao a di&posiçl'l.O dêste artigo ap
provada na segunda. Eu desejára, Sr. Presidente, que
V. Ex. me imformasse, si das notas da mêsa consta têr
sido approvada na segunda discussao o art. 1.0 do p.'ojec
to primitivo.

« (O Sr. Pt'esidente responde a/firmativamente.) »

« Como pôis desappareceo e com que autoridade '?
................................................

.« Estou certo que não é a commissão que nos dêve ex·
plicar, por que desapparecêrao do projecto artigos que
fôrao approvados: V, Ex. acaba de responder~me que fôrlto
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approvados em 2' discuss11.o : o facto é muito grave; eu
emprazo a V. Ex. papa tomar providéncias ; a responsa
bilidade é de V. Ex.; a regularidade dos trabalhos, a ob
serváncia do regimento n11.o podem de modo algum sêr
commetidas aos ministros. V. Ex. é nessa cadeira um
magistt'ado snprem') e superiôr aos ministros; deve pro
tegêr e assegut'ar a regularidade e a verdade dos actos da
ca,mara e o direito:dos membros desta cámara (Apoiados).

«lA commissl1o era obrig'ada a redigir o projecto con
formei o' :vencido~; ..... supprimir artigos a seu arbítrio,
approvados em 2' discuss11.o, é verdadeiro attentado. Já
disse a V. Ex.: o projecto tinha quatorze artigos, nós
votámos e aprovamos o 1"; êste na redacç11.o para 3' dis
ClISS11.O voou, d~sappareceu! O art. :to foi rejeitado e subs
tituido por outro; êsse existe, mas não me parece com as
disposiçoes e paragraphos eguaes aos que fôr11.o approva
dos em 2' discussão. N11.o quero instituir uma discusslI.o
minuciosa a êste respeito; é impossivel, é ociosa; appello
para a lealdade dos membros da commissão; a commissão
nllo tinha direito de alterar.

« Nós tínhamos votado em 2' discussllo, na sessão pas
sada, cinco artigos; a illustre commissllo, na redacç11.o
para a 3' discussão, fez someute dois; chamo a attençl10
de V. Ex. para este facto: nós regeitámos a tôdos os ar
tigos do projecto primitivo do nobre ministro d'J império;
mas fôrão substituidos por outros, com acq uiescéocia de
S. Ex., cordial ou não cordial, e a verdade é que á com..
missl1.o fôrão os cinco artig'os primeiros votados na 2' dis
cussl1o; um desappareceu e dous fÔI11.o fundidos em um;
pergunto á V. Ex. : o regimento permitte que se fÚnds.o
na redaçl1.o artigos approvados'? creio que é contra a -dis
posiçl1o expressa que o regimento consagra em materia
de projectos de lei .

« A verdade é que o projecto primittivo continha qua
torze artigos; acamara' na sessl10 pastiada votou cinco
desses artigos, substituindo-os por outros tantos artigos
novos, excepto o primeiro, único aprovado, parece que
por corte~a ao sábio autôr do pr0jecto.
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« Pal'ece que o nobre Ulinistro estomagou..se Com a cá
mara por approvar um so artigo do seu p.rojecto; sup
primio o lo artigor: nllO tinha o direito de o fazer; os ou
tros quàtro artig'os estão .fundidos em dous, Com que di
reito? A commissão não o tem. Eu reolamo para a rel..
gularidade dos trabalhoE a il'l.tervenção d@ regimento.-« O S1'. Presidente :-Agora está sujeito á· deliberaça:o
da cámara.

« O Sr. Martinho Campos:-Como '? Eu supponho que
V. Ex. é que deve resolvêr a questao.

« O Sr. Presidente: - Ja está em discuslltto j DO:
apoiado .
• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 1 •••••••••••

« Mas, si V. Ex. admitte Íl':te nós na realidade va"
mos ficar sem regimento. !\..S commissoes não teem o
direito de alterar o venr.ido na 2- discussãO, para a 3-. O
projecto' tinha quatorze artig'os em 2' dl::>cusss.o, nós'vo-=
támos cinco na sessão de 1874, e estão impressos no úl
timo volume dos Annaes, dêstes cinco que votámos um
desappareceu, e os quatro fôrão fundido.3 em dous. Com
que direito? Quem tinha a autoridade para isto sem vo
to da cámara'? O ministro nilo a tinha, a commissão
tani~effi' não (apoiados).

« E' contra esta irlleg'ularidade dos trabalhos, que o
nobre ministro caprichosamente quer impôr á câmara
que protesto e hei de protestar sempre. O interesse mês
mo do g'ovêrno, o interesse e honra da câmara, estão in
dissoluvelmente lig'ados á reg'ularidade e á verdade- dos
seus trabalhos. Não é uma assemblea séria e amiga da
verdade aquella que vota, approva e dp,pôis consente que
nas redacçoes para a 3' discussão se altere o vencido; ,e
então, o qu~ é ma.is notavel, para fazer a redacção da lei
peior! .

« Si o nobre ministro redigio m'al a sua lei, e nao es
tou longe de c0ncordar C0ill- e11e, S" Ex:. tem mostrado
uma fraca capacidade e lilenh'uma prática nestas ma erias.
Tôdos os projectos que estilo ahi slto a prova; se redigtío
mal, entendesse-se com a comisSlt<!J, propuzesse,mais aI

18



- 98-

gumas emendas, como se vê quasi tôdos os dias nas dis
cussOes do orçamento emendar-se a artiçulaçao, o artigo
tal passa a sêr tal, etc.; alterasse a articulação, mas por
approvaçao da cámara, e nao ,a arbítrio seu segregado
nas commissOes.

« Ora, o nobre ministro supprime o art. 4° relativo ás
penalidades por uma emenda que a cá.mara naturalmente
approvará; mas assim como o nobre ministro propoe a
suppress!1.o deste artigo, por que nilo propõe a de outros~

« Em summa; a cámara julgue por este facto: o pro
jecto primitivo tinha quatorze artigos, o que vamos votar
creio que tem quatro, inclusive -e fiCilo revog'adas as
di!lposições em contrário.

« .Isto nll.o aproveita ao govêrno; aqui a 3' discuss!to
é em globo. As vistas de alterar o vencido de 2" para

_ 3' discussilo silo manifestas, é cercear e prejudicar a dis
cussilo desta lei no senado.

,« Da maneira que a cousa fica, o regimento é saCl'ifi
cada; V. Ex. também o é, por têr tolerado; e ao senado
se prepara um laço que nll.o pode passar desapercebido
para ninguem .....

« Ailsim, Sr. Presidente. entendo que é V. Ex. quem
dêve decidir esta questão .

«: O Sr. Campos de Medeiros, pela ordem, requer o en
cerramento desta discussilo.

« Consultada a' cámara, resolve o:ffi.rmativamente. »
(Sessão da cdmara dos deputados em Iode Junho

de 1875.
-« O Sr. Nabuco.- Srs., os artigos passárll.o á pará

graphos, os parágraphos passárll.o a números romanos,
os números romanos á números ál'abes,-números de
números; so o art. ;)0 tem 34 parágraphos !

« Discutamos estijS artigos de jornal, aqui no parla
mento J

« O Sr. Nunes Gonçalves :-E' a mordaça.
« O Sr. Nabuco:-O art. 112 do regimento da câmara

dos deputados diz :-« Os projectos de lei :::erll.o concebi
dos em_artigos_concisos. »
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« Ora, por mais que se queira, não se p6de conside
rar al·tigo conciso este que toma (folheando) uma, duas
folhas. -quatro paginas e meia!

« O artigo 53 do regimento do senado diz a mêsma
couza que o artigo do regimento da cámara dos deputa
dos. )) (Sessão do senado em 20 de Julho de 1875).

-« O Sr. Visconde de Nithe1'oy:-Ora, Se.nhores, quanto
a êste primeiro artigo, é de vêr nas circumstancias em
que a cámllra têve de votar na ultima discussão o proje
cto, era intuitivo que nll.O cabia no tempo, e que con
vinha, portanto, accommodar a deliberaçilo dêste proje
cto á estreiteza do tempo ...

« Estamos no fim da última legislatura, em vésperas
de uma eleição geral, no 3.· mez de sessão ... (Vozes:
Qua1'to . . ) o projecto é de sua natureza o mais ponderôso
e de matéria a mais grave, admitte portanto, as mais
largas discussões políticas e com o systema dos adianta
mentos em um so artigo podia-se acastellar a oppOSiÇãO
e tornar impossivel a adopção do projecto. )) (Sessão do
seno em 2 de Agosto de 1875).

-« O Sr. Figuetra de Mello:-O mal que se notou no
projecto vindo da cámara dos srs: deputados não é de
recente data; principiou em 1854. Nesse anno aprouvou
a cámara dos srs. deputados um projecto sobre reforma
hypothecária, que então era uma das uecessidades mais
vitaes do paiz. Esse projectõ foi remettido pela cámara
em 1856, e segundo obsE'rvo, o art. 10 se achava seguido
de 3H paragraphos, contendo cada um deUes matéria
muito importante, que devia sem dúvida ter merecido a
maior attencão do senado.

« Se acas~ me refiro á lei n. 1083 de 22 de Agôsto de
'1860, que fez algurr.as reformas nas nossas instituiçOes
bancárias, nelIa vêjo artigos que teem nilo menos de vin
te e tantos parágraphos.

« Portanto, ê,:;se systema, que em 1854 -proveio de pes
soas ecorporações tão autorisadas, como o autor do pro
jecto da reforma hypothecária, e a cámara dOi! Srs. de
putados teve discípulos aproveitados; não é novo, e é
digno detal ou qual desculpa.. )) (Sess. do Seno em 7 de
Agôsto de 1875.)
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votação corre8ponâente ao têrço do número dos e1eitô

"'7'es, (2) os quaes "<JLarão em duas cédulas fec.hadas, oon
tendo cada uma dous nomes com o rótulo-para mesá
rios-para supplentes.-Serão declarados membros das

2) Emendas -combinadas dos senadôres Gruz Machado
e Cand~do Mendes, de 16 de Ag'ôsto, 4 e 13 de Septembro
de 1875.

-« O Sr. Cruz Machado :-Como homem prático de
claro que o art. lo em geral garante a represen taçílo dos
d0us partidos locaes na organisação das junctas e mêsas;
porém o fim da disposiçãO dêsse artigo póde sêr sophis
mado, o que não se dava com a disposiçãO da lei de 1846,
c0ncorrendo para a eleição das junctas e mêsas eleitôres
e supplentes separadamente: com eleitôres nomeados pelo
"'Voto imcompleto dará garant.ia á org'anisação das junetas
-e mêsas o methodo estabelecido no projecto que acabei
de lêr.

« Dispoe o art. l.0 (em discussao) ...
cc Aqui 'se quiz estabelecêr o mesmo méthodo que já

vigora na eleição das mêsas dos collégios eleitoraes; mas
nós vemos que nos collégios eleitoraes dêsde que a mai
oi'ia é tal, que fraccionada, uma das fracções é ainda su
perior á minoria,-a maioria faz tôdos os quatro mem
bros da mêsa do collégio eleitoral.

c( A disposiçãO do art. 1.0 pode sêr executada de tal
maneira, que a minoria côrra a risco de ficar excluida e
a maioria sempre terá seguros dous lug'ares e mais a
probalidade de têr um terceiro ou quarto pela sorte. Yae
a demonstração pela arithmética :

« A freguezia tem .30 eleitôres, 20 pertencpntes á
maioria e '10 a minoria; comparecem todos. Os 10 da
minoria vótão em dous nomes e os 20 da maioria divi
dem-se em duas turmas, votando rada uma destas em
-dous nomes diversos.

Está claro que, tirand0-se á sorte entre os sêis votados
que empatárao, a maiQria não corre nunca o risco de
perdêr mais de dous logares, porque não ha si-não dous
empatados, pertencentes á maioria, mas tem a vanta
gem de podêr a sorte destinar -em vez de seus quatro
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empatados, trêz, F si destinar todos quatro, ,de certo
fica a minoria exclu ida,

« O 51'. Pomp12o:· -Isto é evidente.
« O Sr. C1''UZ ilfa, haJa :-E' mathemático. Era para

evitar isto, que no m 10 projecto se dispõe:
« A primeira turm<l compôr-se-ha de dous têrços d,os

« eleitôres e a segunda turma do último têrço de eleitô
les e do -primeiro dos 5UIplentes ; » porque entao serião
lIS representantes da m:liOl'ia que compúnhao os dous
primeiros têrços, em nú 'llero igual aos J.os represen
tantes da minoTia, que ,~ompúnhao o último têrço de
deitôl'es e o primeiro têl'ÇO dos supplentes; e sendo em
lIúmero egual e apenas c\ m a auséncia de um ou de
outro, ambas as turmas tính.lo a-certeza de que elegeríao
llous membros da mêsa.

« Da mandra que está no 1rojecto, n9.o havendo falta
\le comparecimento de eleitô..es, o que acontece'? é que
\lous têrços da maioria se di "idem para havêr empate.

Os dous logares são sempl e da maioria, mas a sorte
pode desig'nar-lhe o terceiro I' o quarto dos empatados,
tI ficar assim a minoria inteisamente excluida. » (Sess.·
llo Seno em 12 de Ag. de 1875.)

-(C O Sr. Cruz Machado :-81', presidente, attendendo
a que no art. 1" do projecto se ,lispunha que o côrpo elei
tllral de cada paróchia conpuzesse a mêsa e a j uncta, vo
tando em listll:s de dous nomes, e que assim muitas vêzes
seria burlado o direito da minoria, offereci á sabedol'ia do
Renado uma emellda, e êlle considerando-a devida::nente.,
approvou. Esta emenda teve por fim dar aos represen
tantes de uuas fracções pclíticas na mêsma pal'óchia o
llireito effi.caz de elegêr cada UIUa dous mesários e mem
hros da juncta. Acontece, porém, que nêsse artigo muitas
vêzes se usou da palavra,-supplente, e eu entendendo
que a lei dêve seg'uir a mêsma termolog'Ja, usei da mês
lLa palavra, bem que c(lmpreh'endesse que pelo nosso
antigo systema, nem os eleitôres nem os supplentes pri
mitivos, por vaga em consequéncia de morte, ou por au
séncia, podi!!() sêl' substituidos na organisaçao das mêsas
e .i unctas, e bem que compehendêst:e que relo systema es
tabelecido no projecto o côrpo eleitoral não se altera, de
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sorte que os supplentes na.~ ter!lo de substituir nos collé·
gios eleitoraes os eleitôres que morrêrem ou estiverem au
sentes.

« O nobre senadôr pêlo Maranhao uffereceu umá emen
da, fazendo d:lsapparecêr essa expressilo ind'evida e fir
mando, portanto, o systema do projecto, isto é, se até
agora os supplenies nilo ér!lo chamados para substituir
os eleitôres e supplentes primitivos na-organisaçao das
mêsas e j unc tas paroehiaes, tamMm n!lo o serão para os
substituir nos collégios eleitoraes j mas o nobre senadôr,
tendo o mêsmo pensamento que eu, querendo corrig'ir a
express!lo da minha emp.nda, o fez de maneira tal que
offerece hypótheses, que n!lo se comprehendem nas suas
intenções. A emenda do nobre senadôr não póde ser ado
ptad,a pelo senado sem abrir larga porta a bypótheses que
nilo estão no pensamento dêJ1e e que podem dar log'ar a
abusos. Vou fazer a demonstra cão deste enunciado.

« A emenda approvada em 2' discussão é conceb:da
nos seguintes têrmos :-e supplentes mais votados em
numero igual á ,têrça parte daquelles (eleitôre.s.) Vê se
que o pensamento está preciso, o número marcado, e que
apenas têve-se em vista chamar a parte integrante ua
lista do pat'tido não trillmphante para vir coucorrer jgual~

,mente para a orgarrisação da mêsa e da juncta. Por ex:
emplo, si a freg'uesia dava 15 eleitôres, a maiorta daria
10, a minoria cinco mas ainda restávão cinco nomes da
minoria: sã.o estes cinco nomes q1le eu tive -em vista cha
mar para que com os outros cinco da minoria, que for
mávão parte do eleitorado, concorrêssem para a orgaui
saçao da mêsa e da juncta. Portanto usei de expressllO
muito precisa-em número correspondente á têrça parte
daquêlles. .

« O nobre senadôr, porém, querendo supprimir a pala
vra-supplente, substituiu a emenda na parte que nM r
era preciso, servindo·se desta phrase: « E pêlo primeiro
têrço dos immediatos em votos aos pleitôres », o que pó
d@ dar resultado muito diverso. Eu farei a applicaçilo.
Na hypothese apresentada póae-se dar o caso de havêr,
além dos nomes das duas chapas, 40 nomes que reúnilo
votos dispersos; e pela emenda do nobre senadôr dêve-se
chamar o têrço dos immediatos em votos, isto é, o têrço
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em relaçilo ao número dos immediatos, e ahi verêmos
chamados 15 immediatos, annullando o voto dos dous
têrços do côrpo eleitoral, que é em número mais reduzi
do.

e< Portanto a redaccllo da emenda do nobre senlldôr con
traría seu pensamento. nilo pode ser acceita. Acceito-a na
pllrte em que muda a expressllO-.suplentes mais votados
-para immediatos em votos: porém subsista a emenda
com a mêsma precisllo de numero com que a redigi, nú
mero c,orrespondente a têrça parte daquelles (os eleltôres)
e nM o têrço dos immediatos, cujo número é indetermi
nado. Oreio que o nobre senadôr concordará que sua
emenda nM está de accôrdo com seu pensamento, nem
com o pensamento adoptado pêlo senad~.

e< Nêste sentido dêvem-se entendêr as emendas do nobre
senadôr em relação ao terceiro período -convocados os
eleitôres e o primeiro têrço dos seus immediatos em votos;
pois dêsde que no art. lo se tem precisado qual é êsse
têrço, que é o correspondente ao numero dos eleitôres, a
disposiçãO deste parágl'apho prende-se á anteriôr.

e< No quarto período também o nobre senadôr cingiu-se
ao mêsmo pensamento, á mêsma idea do art. l°. Em tôdo
o caso, logo que no art. lOtem detetminado o número
uos immediatos, nos demais subentende-se. Estas emen
das do nobre senadôr estão no caso de sêr adoptadas,
porém redigindo-se de accôrdo com a emenda principal.

e< Ooncordo tambem com a suppressão, que o nobre sena
dôr propõe no mêsmo período, das palavras-:-mpplentes
de eleitôres até com amêsma restricçs.o,-porque realmen
te a disposiçllO que se acha consignada nêste período, não
está consoante com o systema adoptado pelo projecto,
parece que se refere a disposições subexistentes no sys
tema actual, que se prende a hypótheses que não silo
aquellas que precisamente se dilo nêste projecto. POI'tanto
as palavras-convidados até a palavra restricçilo-dêvem
nêste parágrapho sêr supprimidas, seguindo-se as pala
vras-juiz de paz e seus immediatos-que silo os substi·
tutos dos eleitôres na falta dêlles, por nilo têr havido elei·
çao, ou de nilo-approvaçs.o ou de annullação pela cámara
respec~iva, e bem assim estou de accôrdo que se srippri
ma no último período a palan-a-supplentes.
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junctas os quatro mais votaáos pat a mesários, e seUR
substitutos os quatro mais votados pi ra supplentes. 1m·
mediatameute depôis, os eleitôres s.lmente (3) eleget'àll
por maioria de votos o presidente e ti és substitutos, vo
tando em duas cédulas féchadas, das quaes a :,rimeira
conterá um so nome com o r6tulo-para preside.lte, e a
segunda tres n'omes com o r6tulo-pllra substitutos(4).

« Vê o nobre senadôr que, quanto ás suas emend~ls aI)
art. 1", tendo por fim esclarecêr o pen~amento do }'ro·
ecto nilo faço objecçao ; pretendo apena;; que sêjãO re·

(I igidas com clareza, especialmente a rrimeira, para
que não dêem log'ar a hypótheses que não €stão previst~"i

no projecto.
« E para substituir a primeira emenda do 110bre sena·

dôr offerêço ao senado a seguinte: na, emenda 'l.pprovadiL
em 2" discuSSãO, em vez das palavras-supple:1tes mai;
votados,-diga-se- os immedia'tos em votos, --ficando I

tudo o mais com a precisao com que foi regida a emen·
da approvada em 2" discusSão.» (Sess. do se'l'l;. em 13 dl
Septo de 1875.)

(3) Emenda do senadôr Cruz Machado, de li) d l

Agôsto de 1875.
Vid. a primeira nota do § 25 do art. 2-. 0

4) « O Sr. Visconde da Rio B1'anco :-Tambem concord,)
com S. Ex. em <;lue o projecto actual nito tem por ba~e

destruir essa lei (de 1'846). :::.as melhora.r o seu systelUlt.
NãO se tracta de substituir a lei de 1846 por um sysrem,L
inteiramente outro; não. E' o mêsmo systema melhorn
do com alguns princípios cuj:ot vantagem os Dobl'es se H1.

dôres não contestão, porque fazem parte db seu prog1'3D1
ma político, como são o voto incompleto, as incompati
bilidades eleitoraes e parlamentares.

« O nobre sen"adôr pela provincia do Rio de Janeiro, li

quem coube hontem- a palavra, disse que o projecto lll1c'
offerece, para a organisação das junctas e mêsas par<
chiaes a mêsma garantia que a lei de 1846 dá ao partid(,
ministerial e á opposiçao.

/
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« Ja notou-se ao nobre senadôr que no al't. 2° § 5° esb:
sua objecção foi prevenida quanto ás juntas de qualifi.
caçito e ás mêsas parochiaes. Na primeil'a execução destL
lei, attendendo se ao estado actual do côrpo eleitoral,
que nã'1 foi eleito pelo voto incompleto, se dispoe qUI:,
quanto á organisaç30 das junctas e mêsas parochiaes, se
procedera conforme a lei de 1846, sendo, portanto, os
mesarios nOl1lead~s pêlos eleitores e pupplentes. » (Sess.
do Seno em 10 deAg6sto de 1875).

-(C O Sr. Dias de Ca1'vaf.ho :-A lei de 1846 determina
que as qualificaçoes sêjão feitas pelas junctas parochiaes ;
e como manda organisar estas junctas ~ Manda que se
convoquem as turmas de eleítôres e de supp1fmtes, que
cada uma dellas separadamente elêja dons membros.
Supponhamos uma freguezia devidida em maioria e mi
noria e que uma elege os eleitôres e outra os supplentes;
reunem-se e-stas duas parcialidades no dia da eleição e
cada uma denas m!l.nda os seus dous representantes. E'
(Igual a garantia que nos offereL:e o projecto ~ Dir-me-hão
os nobres senadores:» nesta primeira occasiao procede
se do mêsmo modo. » Mas esta lei não é para uma '0 vêz.

« O Sr. Visconde do Rio Branco :-E na outra occasião
faz-se pelo voto ineoropleto.

« O Sr. Dias de Carvalho :-Perdôe-me o nobre sena
dôr; eu la chêgo. Si a eleição se faz desta vez pêlo
mêsmo méthodo, nito se fará assim nas eleiçoes spguintes.

« O Sr._ Visconde do Rio Branco :-Nas outras se fará
pelo voto incompleto; a minoria é representada.

« O Sr. Dias de Carvrzlho :-Diz-me o nobre senadôr
que então se fará pelo voto incompleto, mas cumpre re
flectir que os partidos políticos teem os olhos ts.o aber~

tos, e as cabalas são tll.o frequentes, que não me ad
mirarei de que êsse têrço sêja burlado nos logares em
que a opposiÇão nito fôr muito numerosa. Nos logares
em que ena fõr pequena, necessariamente ha de sêr bur
lado; é preciso que a minoria estêja quasi em igualda
de de fôrças com a maioria para que esta nll.o tente fazêr
conchavos dividindo seus votos. (Sess. do ISen. em 19
de Agôsto de 1875) •

- « O Sr. Visconde do Rio Branco :-No meu anteriôr
discurso, tractando da organisaçlJ.o das junctas e mêsas

14.
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o presidente, mesários e seus substitutos deverão têr os
requisitos exigidos para eleitôr.

Esta eleição, presidida pelo juiz de paz mais votado (5)
s~ fará três dias antes do designado para o comêço dos
trabal~os da qualificação, lav~ando-se uma acta na con-

,p.!lfochiaes, mostrei em primeiro log'ar, que na próxima
cleiç!lo essas mêsas e junctas ser!lo organisadas segundo
a lei ac~ual, e que para a eleiçs,o futura terêmos os
effeitos do voto incompleto, devendo ao côrpo eleitoral
provavelmente sêr representadas a maioria e as minorias.

« Dis-se-ha que pode pêlo voto incompleto ns'o sêr
representada a maioria; IJ;las a isto respondo que também
pêla lei actual pode acontecêr que os supplentes pl:'rten
Ção á mesma opiniao dos eleitôres (Ha um aparte) As
leis nrLo se fazeJ;D. para os descuidados, para os inertes,
para os que entendem que :t eleiçi10 dêve sêr ganha pêlos
que se deixi10 estar em suas casas. (Sess. do Sen. em 23
de tfg6sto de 1875)

- Sôbre eleição directa e das minorias, bem como
sôbre o que fôr exposiçi1O e crítica de principios e in,di
caçoes de reforma, vid. A.PPEN.DICE, sob o respectivo título,

(5) «O Sr. João Mendes :~O projecto, quanto á presi
déncia da juncta de qualificaçs.o,-estatuia que ainda ao
juiz de paz ma.is vQtauo competiria essa funcção. A
commisss.o, porém, reconheceu que isto era contradicto
rio com o systema eleitoral do projecto, porque, ao passo
que .determinava que a eleiçilo de juizes de paz se faria
com o voto singular, admittia, n!l.o obstante, que o juiz
de paz mais votado continuasse a presidir a jun0ta, sem
considerar que o mais votad o poderia sêr, nrLo o repre
sentante da maioria da parochia, mas o ,epresentante
da minoria, forcada á necessidade de concentrar os S6,ll,s

votos em um 80 individuo. (Muitos apoiados.) Ora, o
o princípio da maior co.nfiança foi sempre o que mot.ivou
a ~ttribuiçi1o da presidência -das junctas e mêsas paro
ohlaes aos Juizes de paz mais votados (Muitos apoiad~s).

« O nobre ministro do império concordou nessa a1te
ra~o, reconhecendo a procedéncia destas razOes, e, por
.tanto, a c()mm~SSl1O propôz q~te a presld.éncia da organ~
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formidade da art. 15 da iei de 19 de AgÔsto de 1.846
e mais disposições em vigôr. Convidados os eleitôres e o
p't'imfJÍro t~rço dos immediatos em votos (6), e consti
tuida a jancta, °juiz de paz entregará ao presidente desta
o re.mltado dos trabalhos (7) preparatórios acompanhado
das listas p:lrciaes de distl'ictos, e dos demais documeritos
eesclarecimentos .ordenados por lei.

saçilo da juncta competiria ao juiz de paz, em exercicio,
porquanto nilo havia outro meio de evitar o alludido in
conveniente.

« Mas, annunciando o nobre ministro que o govêrno
mudou de plano eleitoral e quer agora o voto imcomple
to, pergunto: na eleiçilo municipal, e de juizes de paz
altera-se também o plano do projecto ·para substituil-o
pelo voto imcompleto '? Neste caso o juiz de paz mais vo
tado reunirá a confiança da maioria da paróchia: nilo
haverá portanto necessidade de sêr alterada a disposiçãO
do projecto e caducará ipso facto nessa parte a emenda
da commissilo.» (Sess. da cam. dos dep. em 23 de Julho
de 1874.)

(6) Emenda do Senadôr Candido Mendes, de 4 de Se
ptembro de 1875.

(7) « O Sr. Araujo Lima :--JA lei de 19 de Agôsto de
1846 é sábia, não tanto pelo legisladôr que a fez, como
por sêr cópia da lei franceza que rege a matéria.

« Segundo a lei de 1846, installaq.a a juncta,
lavra-se uma acta circumstanciada, expondo tôdas as
occurréncias da composiçilo della, como muito convinha,
para avaliar-se a legalidade ou illegalidade de semelhante
composiçãO que tem tamanha importancia, relativamente
á eleicão.

« Âcabou-se a acta da installaçilo da juncta'? E' tudo
substituido pelo relatório, obra exclusiva do juiz de
paz '?

« O SR. ~ERÁ.CLITO GRA.ÇA dá uma parte.
« O SR. ARAUJO LIMA :-Então lavra-se a acta com

as declaracoes da lei de 1846. A nao havêr a acta de
installaçD.o· da juncta, o juiz de paz é o arbítrio BUpl'em9
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Não havendo três eleitôres pelo meHOS ou immediatos
em~'l)otos no p'l"imeiro U'l"ÇO (8) no acto da convocação
ou no acto da organisação da junta, por morte, ausencia
fora da província, llludança, ou não comparecimento, o
juiz de paz completara aquêlle número convocando ou
convidando (U) os juizes de paz e seus immcdiatos em
votos; na falta de uns e outros, cidadãos com as qua
lidades de eleitôr: e tôdos promiscuamente farã3 aeleição.
De igual modo se procederá nas paróchias, cujo número
de eleitôres fôr inferiôr a três.
. Nas paróchias novamente creadas, os eleitôres, que
ahi residirem dêsde a data do provimento canónico, serão
convocados até perfazêrem o número de trê... Na falta ou
insufficiéncia de eleitôres, se procederá pelo modo ja es
.tabelecido neste artigo (10).

da composiçãO da mêsma juncta. E' isto reforma ~ E'
isto melhoramento ~ (Sess. da cam. dos dep. em 28 de
Jul. de 1874.)

(8) Emenda do senadôr Candido Mendes, de 4 de Sep
tembro de 1875.

(9) Por emenda <lo mêsmo senadôr, do mêsmo dia, fôrão
supprimidas as palavras intermédias no logar desta nota.

- Convidando, aquelles que tiverem de sêr chamados
-no acto da Q1'ganisação da junta, para supprir a falta
dos convocado; por edital, que não comparecêrem.

-« O Sr. Ignacw Martins :-S1'. Presidente, perg'untoá
illustrada commissão : em que ·ordem o juiz de paz ha
de convidar êsses suplentes de eleitôres e êsses juizes de
de paz ~

« Pela ordem da votaç.i!o ~ Si assim é, temos ja a dispo
SiÇão da lei de 1846; e si é o nrbítrio do juiz de paz,
temos sancdonado um abuso que devia pêlo contrário sêr
punido. ,

« O Sr. Herdclito Gmça :-0 projecto suppoe a existen
cia da lei de 1846 e tudo quanto não foi revogado. »
(Sess. da cam. dos dep. em 31 de Julho de 1874.)

(10) Depôis das palavras eleit6res fô1'ao supprimidas as
palavras-e supplentes. Emenda do senadôr _Candido
Mendes, de 4 de Setembro da 1875. .
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§ 1.. Na falta de eleitôre3 (11), por têr sido annulladaa
eleição dos da legislatura cOlTente, não se havêr effectuado
a eleição, ou não estar approvada pelo podêr competente,
serão (onvacados os da legislatma anteriÔr (12),

Na falta absoluta dos últimos, o juiz de paz recorrerá
á lista dos votados (13) para juizes de pa~ do quaLriénnio

(11) Fr,rilo supprimidas as palavras ou supplentes,
por emenda do senadôr Candido Mendes, de 4 de Se
ptembro de 1875.

(12) Vid. nota ao art. 2· § 5.·
(13) Attendendo talvez ás considerações feitas pelo

deputado Araujo Lima, abaixo tl'anscriptas foi. modificado
pela l'espectiva comI nissil) o dispôsto no projecto, para
adopta-se a disposiçi1O actual, apoiada na8 mêsmas con,ü.
del'acúes:

« ÓS,'. Araujo Lima: Mas, Sr. presidente, tudo isto é
peior do que o que existe.

« Segundo a lei de 1846, em respeito aos direitos da
maioria ou minoria, somente se convocavi1.o os eleitôres
e supplente.;, embora estivessem mortos, mudados, etc.
Agora ojuiz de par. convoca os elei.tôres e supplentes
que lhe fazem conta. E' o arbitrio supremo da forma
Çilo da junta I Grande melhoramento!

« Seg'undo a lei de 1846, em falta de eleitôres e sup
plentes, chamao-se os oito immediatos ao j'liz de paz, e,
em falta dêstes, didadi1.os com os qUéilidades de eleitor. A
minoria era representada com os :mpplentes do juiz de
paz.

« Agora chamão- e juizes de paz, e logo cidadãos com
as qualidades de elei tôres. La ;;e foi, com os supplentes
~o juiz de paz, a protecção das minorias I Que vantagem
lmportante ! .

« OSr. Deputado :-Nao ha innovaç~.o.

« O Sr, AmuJo Lima: -Engano. Pai'a peior a innova
Çilo é grande, com parando-se as disposições da lei ue
1846 com as do projecto.

« Em_ falta de eleitores e supplentes annullados, diz
o projecto, chamão-se eleitores e supplentes da legisla
tura auterior, e em falta destes, juizes de paz u cidadl10s
com qualidades de eleitor. »
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corrente, e, na falta dê:;le3. convidará três cidadãos
com as qualidades de eleilÔr.

§ 2." Para verifi ar e apuJ'dI' Oj LJ'dlJalllos das junctas
paI'ochiaes, constituir-se-ha na sede de caua município
uma juncta municipal compost~ do juiz municipal ou sub
stituto ão juiz de direito, como presidente, e dous mem
bros eleitos pêlos vereadÔres da cámara, em cédulas,
contendo um so nome. No mêsmo acto e do mêsmo
medo serão eleitos dous substitutos (14).

« E' o mesmo systema de reforma, peiorando o que
existe.

« Em falta de eleitôres e supplentes, mandava a legis
laçilo vigente chamar os oito immediatos do juiz, e em
falta destes, cidadilos com qualidades de eleitôr. Por esta
forma attendia-se aos direitos da maioria e da minoria,
recorrendo· se aos representantes da maioria e minoria
actual, juizes ue paz e seus immediato~.

« Agora chamilo-se os eleitôres e supplentes d L legisla
tura antel'iôr repr'esentantes de uma maioria e minoria
(ple é passada. E quanto aos juizes de paz, salta-se pelos
sllpplentes, em damno da minoria, para cheg'ar-se a ci
dad!l.os com qualidades de eleitôr. Onde o respeito da
maioria ou minoria'? Onde a vantagem de semelhante
alteracão '?

« Nas paróchias novamen~e creadas, determina o pro
jecto, recorre-se aos eleitôres e supplentes, II.hi resi
dentes. »

« Até aqui, nesta hypothese, compunha-se a juncta de
qualificação com oito immediatos ao juiz de paz) repre
sentantes da maioria e minoria. » (Sess. daCam. dos dqJ.,
em 28 de lul. de 1874.)

(14) « O Sr. Visconde do Rio Branco :-Até hoje nós
sabemos que as junctas de qualificação faz~m o que
querem e que as junctas municipaes, não podendo co
nhecêr das qualificações parochiaes sinão por via de 1'e
clamaçllO ou recurSo, n!l.o podem destruir o vicio inocu
lado pelas junctas parochiaes. Segundo êste projecto, as
junctas parochiaes s!l.o obrigadas; a qualificar com d:ecla
raçoes muito explicitas; devem incluir necessariamente



- 11.1-

numerosas classes de cidadãos, a respeito de cuja capa
cidade politica nlto pode havêr dúvida, e silo estabeleci
dos meios pelos quaes se pode a respeito de outros cida
dllos verificar, si teem ou não a renda legal.

c( As junctas municipaes teem o direito e o dever de
melhorar aquêlle trabalho das junctas -parochiaes pelas
informa,;ões, que por si mêsmas côlhão ou lhes sêjão
directamente apresentadas, independentemente de re
cursos, que ténhão sido interpostos; e, ainda depois
dêste trabalho das junctas municipaes, 1a recurso para
os juizes de direito. E' verdade que os nobres senadôres
dizem que os magistrados não offerecem bastante garan
tia aos partidos políticos.

cc 8rs., eu sei que ha entre os magistrados muitos
~omens políticos; mas nllo creio que no exercício de sua
lmportante missl1O, como ministros da lei, elles faltem
aos seus devêres. E as funcções que êste projecto lhes
attribue sã~ taes que nem um juiz de direito que prese
sua reputação poderá mandar incluir ou excluir alg'uma
pessôa da lista de qu~lificaçil'o sem que possa justificar
plenamente o seu acto. Mas, a:nda quando haja êrro ou
abuso da parte dos juizes de direito, haverá o recurso
para as relacaes.

c( A tendência da nossa épocha é para arredar os ma
~istrados da politica e colocaI-os na posiÇão de pel'feita
mdependéncia, Eu hei de concorrêr sempre com o meu
humilde voto para melhorar a condição da magistratura,
de maneira que seus membros prefirão o sacerdócio da
justiça ás illusões da politica e possão se'rvir com inteira
Independéncia e ao abri5 0 de tôda suspeita.

« O Sr. Mendes de Almeida: -Isso depende de uma
reorganisação do podêr judiciário.

c( O Sr. Octaviano: - Apoiado.
c( 9 Sr. Visconde do Rio Branco :-Oreio portanto que

o prmcipiJ estabelecido nêste projecto é um principio
salutar.

«. ~ Inglaterra confiou até aos seus grandes juizes o
decIdirem das questões eleitoraes duvidosas. Ora de que
se tracta aqui'? De conhecêr de uma inclusão ou exclu
sli.o na lista dos votantes. ;) (Sess. do seno em 10 de Agós
ta de ,1875.)

,'
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-'« O Sr. Vise. de Rio Bro-neo :-Mas o nobre senadôr
accrescentou logo outra objecçllo dizendo: --'

« As jllnctas de revisllo, iroto é, as junctas municipaes
ou 0.3 consêlhos municipaes de recurso, ~egunJo a phra
seologia da lei actual, êstes nao terllo a mêsma garantia
na primeira execuçí10 da lei. »

« Com ef!eito a disposiçllO do § 5° do art. 2° do proje~to

refere-se somente ás junctas e mêsas parochiaes. Mas
s'egundo a lei de 1846, como sao compostas as junctas
municipaes'? Ellas sao constituidas com o juiz munici
pal, o presidente da cámaJ'a e o eleitôr mais votado da
par6chia cabêça do têrml). Por êste projecto como serão
compostas as juncta" municipaes'? Com a mêsma ou
mais garantia: serao compostas do juiz municipal ou do
substituto do juiz de direito, cc mo presidente, e de dons
membros eleitos pêlos vereadôres em cédulas contendo'

-um so nôme.
« Ter!l0 o mêsmo presidente, que é o juiz municipal,

ou substituto do juiz de direito; illas em vez do presi
dente da cámara e do ellitôr mais votado, que repre
séntão a maioria do partido mi,niRterial, terão dous mem
bros eleitos pêlàs ver eádôres, que affel'ecem mais garan
tia, porque a oppOSiÇão pode estar actualmente reprentada
na cámara mUIllcipal e de futuro o será pelo voto in
completo. Em todo caso, é certo qlIe, pela lei actual não
ha necessariamente na juncta municipal um represen
tante da minoria ou da opposiç!lo. (Sess. do seno em 10
de Agôsto de 1875.)

« Além da garantia de sêrem a maioria. e a minol'ia
reprp.sentacf'ls na organisação das :::êsas e j unctas paro
chiaes, temos que nas junctas municipaes o projecto pro
tege mais o direito das minorias j ... Segundo o projecto,
a mêsmajuncta será composta do juiz municipal ou sub
stitutu do juiz de direito e dous membros eleitos pêlos
vereadôres, onde podem estar' representadas minoria e
maioria.

« A tudo isto accresce que o projecto estabelece um
princípio nôvo, que é a intervenção do juiz de Direito
no processo da qualificação, intervençí1O, que n!l.o pode
deixar de ser benéfica. Ainda quP tenhamos, como eu ja
disse da outra vez juizes politicas, nllo os poderemos sup-
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opresidente da luncla municipal, nos municípios que
não constituirem têrmos, serà o supplente respectivo do
juiz municipal. Nos rriunieípios de que tracta a segunda
parte do art. 34 da lei de 19 de Agôsto de 1846, a juncta
municipal será organisada como ahi se dispõe (15).

pôr, ao menos em sua generalidade., capazes de abusos
tão escandalosos, como seria o de excluir ou incluir vo
tantes por via dos recursos que lhes fôrem interpostos, sem
prova bastante para justificfl r o seu despacho. Demais ha
ainda recurso dos juizes de direito para as relaçoes dos
districtos. -

« Examine-se bem o processo da qualificaçn.o e ha de
reconhecer-se que o projecto torna o registro eleitoral
muito mais garantido do quP- o está pelo systema actual."
(Sess. do sen. em 23 de Agôsto de 1875.)

(15) Foi talvez attendendo em parte ás ponderaçOes
que se seguem, do deputado João Mendes, que of!erecêo
a com missão da cámara dos deputados a submenda de
30 de Julho de 1874, adoptada em substituiçãO da de 4
de Agôsto de 1873.

« O ISr. João Mendes :-A commissito, lendo o § 2"
dêste artigo, notou que um têrmo podia contêr mais de
um municipio, e que, portanto, devendo ser feita a rEm
nil10 das junctas municipaes na mêsma occasillo em tôdos
os municípios, não haveria presidente para as junctas
municipaes nos municípios que não fôssem sedes de têr
mo. Neste sentido providenciou, redigindo uma emenda
para que os supplentes do juiz muuicipal presídlto as
junctas dos outros municípios, guardada a ordem de sua
nomeaçlto.

« Mas póde existir têrmo que tenha mai;; de quatro
municípios; e, nêste caso. quem presidhá a juncta do 5"
município ~

« O Sr. Siqnei1'a Mendes:-No Pará, ha mais de um
têrmo nessas circumstáncias.

« Mas, a idea de entregar a presidéncia das junctas
municipaes a funccionários judiciários, como os juizes
muniClpaes e seus supplentes, acarretará grande pertur-

. 15
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§ 3." No impedimento ou falta do presiãente da juncta
parochial e dos seus substitutos, os mesários elegerão
d'entre si o presidente. No impedimento ou falta de qual
quer dos mesários e seus substitutos a mêsa ~e cOlJlple~

tará na forma do art. 17 do decreto n. 1,812 de 23 de
Agôsto de 1856.. Na falta ou impedimenio de tôdos os
mesários e seus substitutos, se ob ervará o dispô~to no
art. 4° do decreto n. 2,621 de 22 de Agôsto de 1860.

baç!lo nos trabalhos do fôro. Conforme a reformlJ judiciá.
ria, tanto os juizes municipaes como os seus supplentes,
trabálh!lo activamente no fôro: o juiz municipal, como
preparadôr nos processos civeis: os supplentes, como
juizes criminaes, e em certos casos t!lmbém como prepa~

radôres.

« Ora, de tal modo serno paralysados tôdos os traba
lhos forenses, durante o tempo Je funcçoes das jUllctaa
municipaes (Apoiados). E si os supplentes fôrom obriga
dos a fazêr viagens para presidir a junctas fora dos seus
districtos criminaes, é óbvio que quasi cessará de facto a
acç!lo judiciária nêilses districtos (.ipoiados).

« A instituiç!lo de umA. juncta. municipal de qualificaç!lo
nno vale tanta desordem e desarranjo da justiça pública
(Apoiados. Vid. do discurso do deputado J. de Alencar,
de 6 de Agôsto de 1874, a parte sôbre processo de qualifi
cação no APPENDICE).

« Po<1er-se-ha dizer que, segundo a intelligéncia
dada em alguns avisos do govêrn(), o trabalho eleitoral
prefere a qualquer outro j e que, portanto, estando occu
pados nas junctas o juiz municipal e os seus supplentes,
a.ssumir!lo a jurisdiçl10 judiciária os vereadôres, aos quaes
competiria substituil-os no caso de falta ou de impedi- (
menta. Mas, além de sêr controvertido êste ponto para a
legitimidade dos actos judiciários, visto como nno se
pode denominar falta ou impedimento a presidéncia da
juncta municipal, é evidentE' que de facto a acçao da jus
tiça será paralysada.» (Cam do& dep. em BesS. de 27 de
Julho de t 8'74) • .
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O mêsmo se praticará para supprir a falta dos membros
e substitutos eleitos das junctas municipaes (16).

§ 4: As listas geraes, que as junctas paroclJiaes davem
organisar, conterão, além dos nomes dos cidadãos quali
ficados. a idade, o estado, a profissão, a declaração de
.sabêr ou não lêr e escrevêr,.. a filiacão, o domicílio ea
renda conhecida (17). provada ou presumida; devendo as
junctas, no último caso, declarar os motivos de sua pre
sumpção, e as fontes de informação, a que tive·rem re·
corrido (18).

(16) Vid. nota ao art. 2.· § ~ .•
(17) «·0 Sr. ltlartinho Campos:-Sr. Presidente,

eu creio qne o nobre ministro devia fazer aqui uma cor
recçao. A lei diz renda conhecida; a rêdacçno ficaria
muito mais perfeita, si em vez de conhecida, o nobre
ministro alterasse para ?'econhecida.

(18) « O S1'. Diogo Velho :-A organisaçno eleitoral
pode ser con.siderada internamente, isto é. em relaçã.o a
si mêsma, ou em relaçs.u a outras iustituiçOes. Oomeça
rei pela organisação interna.

« Sabemos tôdos que o fim da eleiçll.O é o mêsmo aa
representaçã.o nacional, da qual é instrumento, isto é,
garantir e protegêr o bem gel'al da sociedade, que nll.o é
sinlllil o interesse collectivo de tôdos os cidads.os, tal
como é indicado pela opiniã.o pública formada pelo at
trito das ideas, pela discussã.o, pela imprensa, elemento
indispensavel para concretarem-se as aspiraçoes sociaes.
_ « Disto resulta que, para sêr verdadeira a organisaçl1o
eleitoral, dêve-se procurar o ponto preciso em que o in
teresse geral potle ser discernido e bem comprehendido.
A capacidade é assim a medida do voto.

o « Oomo, porém, achar na escala social êsse ponto,
onde presume-se a capacidadtl eleitoral'? Qual o critério
para estabelecêr as condições ne~essárias ao exerdcio do
voto, sem offensa dos direitos do cidadll.O, mas com as
garantias indispensáveis ao bem público'~ Eis 8 parte
mais difficil do problema; e ahi coméçl1o as incertezas
da theoria, como as decepçoes da prática.



- 116-

( Em theoria a c~pacidade presume-se no número, na
propriedade, na renda, no imposto e na intelligéncia,
considerados êstes elementos, nao isoladamente, :::.as em
proporcionada combinaçll.o. .-

« O llúmero é sem duvida uma força legítima. O prin
cípio das maiorias é da esséncia do systema representa
tivo; mas o número so constitue regra acceitavel nas de
cisões dos corpos collectivos, organisados em condicOes
de identidade ou de igualdade de habilitações de cada
um dos seus membrqs.

( No domínio, porém, da desigualdade, entre indivi
duos tomados na ma.ssa da populaçilo, o número ja nM
pode têr o mêsmo valôr moral, nem crear um direito; e,
quanto mais se abaixar a escala, mais prejudicado ficará
o interesse geral pelas sugg'estões do interesse privado.
Seria um contra-censo presumir a capacidade onde ella
naturalmente diminue e ás vêzes nilo existe.

« A propriedade, o impôsto e a renda sao, com justiça,
admittidos como indício de capacidade eleitoral. O pro
prietário, o negociante, o capitalista, sao mais que nin
guem interessados na ordem social e na verdade da
representaçao. O impôsto tem o mérito de indicar diver
sas posiçoes nas quaes presume-se idoneidade para; uma
exacta apreciaçilo do bem público.

« Quanto a intelligencia, é claro que nilo se podE' to
mar em abstracto, porque ella nilo é sinilo o_discerni
mento do interesse g'eral, mas como característico inhe
rente a certas posições, ás quaes lig'a-se a presumpçilo
de capacidade. Sem chegar a escala doutrinária dêve-se
reconhecêr que o cabedal scientifico corno critério de
idoneidade eleitoral vale bem a riqueza pecuniária.

« Pôsto assim cada elemento em eu lagar, e evitando-
se as theorias aventurosas ou os preconceitos de classe,
obtém-se directamente, e quanto é possivel, o verdadeiro f

votante.
« A carta constitucional e as leis orgániccis da eleiçltO

no Império, estabelecendo os requisito para o exercício
do voto, cingírilo-se mais ou menos a êstes princípios,
que silo dos publicistas da melhor escola. Assim os arts.
91 e 92 da constituiçãO exigem o gõzo dos direitos polí-
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ticos como condicão essencial de idoneidade no cidadão
activo parabem apreciar o interessegeraldacommunhão
brazileira; a maioridade de 21 annos para os casados,
bachareis, clérigos e outros, e de 25 para os mais, como
indicio do completo desenvolvimento intellectual e do
discerniment0 indispensavel para bem apreciar-se a ex
tenção da própria responsabilidade; a renda liquida de
lOaS, como signal representativo da propriedade e do
impôsto, provas reaes de uma posiÇãO social, onde os in~

teresses geraes dêvem sêr zelados da maneira a mais efi
caz, dêsde que a propriedade é apenãs meio e não fim da
representação.

« A exclusão do mellor, do filho-familia, do criado de
servir, dos que vivem em communidade claustral, etc"
isto é, de todos quantos não offerecem garantia de ido
neidade pela. dependéncia e sujeição, em que vivem, con
firma a doutrina exposta,

({ A lei de 19 de Agôsto de 1846, dispot:do que a ren
da sêja avaliada em prata e excluindo as praças de pret,
elevou o nível da capacidade e deu mais uma garantia á
liberdade da eleição.

« Eis a doutrina. E' êste o nosso direito; mas o pru·
jecto ministerial em discussi1.o niLo consigna pro-
vidéncia alguma por bem determinar os requisitos neces
sários á qualificação do vútante; não define ao menos o
que sêja renda líquida; faculta que esta sêja provada
mediante justificação por testemunhas, e permitte que
continue a votar qnem não sabe lêr nem escrevêr I

Ora similhantes faltas são deploráveis e a última é
tanto mais e",tranhavel quanto é admiravel que vote por
escrutínio secreto quem J;lão pode materialmente expres
Sll-r a sua escôlha. Como conferir direitos a quem nlLa
sabe exercêl-os, nem pode praticaI-os (Apoiados) '?

« O requisito de sabêr lêr e escrevêr está consignado
nas leis eleitoraes mais modernas, como nas do reino de
I~alia e vários estados da Uni!l.o Americana e está impli
cltal11ente na letra da Constituicão conforme tem sido
com vigôr sustentado nesta discilsSilO pelo distincto re
presentante do Ceará, o Sr. Alencar. » (Sess. da Cam.
dos deputo em -i de Junho de 1875. )
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r. Têm renda legal conhecida (19):
N. 1. 03 officiaes do exército, da armada dos corpos

policiaes, da guarda nacional e da exlincta 2" linha, com,'
prehellditlos os activos, da reserva, reformados e honorá
rios;

- « O Sr. Martinho Campos: - NiLo reconheço a
renda sinl1.o como um indicio, como uma presumpçilo de
educaçl10 e intelligencia (Ápoiados. Sess. da cam. dos
dep. do 1° de Jun. de 1875).

- « O S7·. Nabuco :-En não hesito em acceitar a elei-
çl1.o directa pelo censo estabelecido pela constituiÇãO. Eu
adoptaria a base do projecto que veio da camara dos de
putados, com as alteraçOes que vou dizer.

« O projecto da cam'lra dos deputados presume a
renda liquida ou pela profissl1o ou pelo censo. Especifica
quaes t:lll.o os que por sua profissll.o e condiçl\O social p'Jdem
votar, e aquelles que por um censo pequeno podem exer
cêr êsse dIreito: é êsse o systema da lei portugueza que
admittio a eleição lírecta. Ficaria assim resalvado o pe
rigo do suffl'ágio universaI, porqUP. entre nós qnem tem
as pi ofissOes ou condição social que o projecto diz, paga
qualquel' imposto, offerece toda a g'arantia para votar
directamente. Mas o que ha de mão no projecto é que,
tornando eUe inutil a classificação que fez, declara que
as mêsas parochiaes podem presumir a renda dos v'otCl.n
tes, e qualquer p-odej}lstificar que tem renda. Ora ahi
esta a sede dos phósphol'os. A mêsa presume a renda dos
seu e os aJversário~ são obrigados a provar a sua renda
e esta. prova pode não ser admittida (Sess. do seno em 3D
de Jul. de 1.875).

- Vid. APPENDICE quanto a analphabelos e renda.
(19) « O S1'. Pompm :-Não contesto que eUe (o pro

jecto desta lei) tenha algumas medidas úteis, e dêsde ja
assignalo ulIl:a muito importante: é a definiçãO que esta
belece da renda do votan te.

« Até hoje, ha mais de 50 annos que se fazem leis elei
toraes, ainda não houve ,parlamento nem govêrno que
se re~olvêsse a definir ou dizêr-nos o que se enjiende pela
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renda liquida do votante ou do eleitôr, ponto capital
para sua qualificaça.o.

« O Sr. Saraiva :-Mas ainda fica_ alguma cousa de

vago.
« O Sr. Pompeu: -Nilo du vido que a definiçlI.O nlI.o sêja

precisa e. clara j mas, emfim, é um passo muito impor
tante, é uma medida útil que encontro nêste projecto, e
que, com a imparcialidade com que o aprecio, tenho pra
zer de assignalar.

« A segunda seria a das incompatibilidades, si eu nlI.o
vi'5se esta medida destruida pela emenda da commissllo
do senado.

« O Sr. Nunes Gonçalves :-E mesmo a primeira. Está
tudo nullificado pelo arbitrio dado ás mêsas de presu
mirem a renda.

« O Sr. Pompeu :-lsto diz respeito ã. qualificaçS.o j eu
fallu sobre a base da renda em si, que nlLo é má, embo
ra possa na sv.a applicação ser sophismada, como mais
logo notarei que ') é.

- « O Sr. Martinho Campos: -Ora, eu disse ainda ao
nobre ministro, que as suas categorias e as outras regras
da qualificaçl10 nllo eomprehendillo tôdos os cidaul1o~ aos
<Juaes a constituiçãO reconhece o direito de voto, e pro
val-o-hei.

« O nobre ministro so admitte como prova de renda
legal:

« II do art. l.°-N. l.-Justificaçl1o judicial dada
perante o juiz municipal ou de dir'eito, e em que se prove
que o justificante tem pelos seus bens de raiz, indústria,
commércio ou emprêgo, a renda líquida annual de 2008;
n. 2, documento da estaçlLo pública, pelo qual o cidadlI.O
~ostre rece~êr dos cofres geraes, provinciaes ou muni
clpaes, veUClmento, sôldo ou pensão de 2008, pelo menos,

(I ou pagar impôsto pessoal ou o.rtros de 68 annualmentej
n. 3, exhibiçllO de contracto transcripto no livro de
not!1s, pelo qual prove o ·cidadllo que é rend.eiro ou loca
tárIO por prazo não inferiôr a três annas, de. terras que
cultiva, e pelas quaes paga 208 ou mais annualmente j
n. 4, título de prupriedade immovel, 'cujo valôr locativo
nllo sêja inferiÔr a 20008000. »
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« O nobre ministro .... que nos increra a nós, com
falso pretexto, porque razão para as classes superiô
res, classes ricas, pessôas conhecidas, cujo direito niu
guem se atrêve a contestar nas qualificaçoes, porque'dá
lhes b lfato e de graça a inscrípçao eleitoral, ao passo que
impoe aos pobres, aos que necessítll.o, um processo dis-
pendiosíssimo ~

« Os mestres le contra-mestres de ~officios teem renda
notoriamente superiôr á que se exige do votante: por
que nlLo figúrão ao lado dos calças-azues na categoria
de S. Ex. '?-

« Eu chamo a attençlto do nobre ministro para as CQn
sequências dêstes seus parágraphos.

« A grande massa da nossa populaçlLo rural, que aliás
ganha salários vantajosíssimos, muito superiôres aos de
muitos empregados públicos, que ganhe três, quatro,
cinco e mais mil reis por dia actualmente, urna grande
parte desta população rural inteiramente independente
(porque se ha dependência ahi é de quem pre~isa do tra
balho mais do que do trabalhadôr) uma grande massa
desta populaça.o nlJ.o póde dl:i.r estas provas, que o nobre
ministro exige.

ti. Onobre ministro, que pareceu até um demagôgo, pro
curando concitar as massas contra a eleica.o directa, no
entretanto com o seu projecto exclue a grânde mass'!. da
populaçll.o mais util do Império. Tôdos os operários, com
os respectivos mestres, contra-mestres e officíaes são ex
cluídos pelo seu projecto.
. « O nobre ministro falia em impôsto pessoal de 6$; eu
pago apenas 368 e quasi tôda a população rural do mu
nicípio em que resido í:lllo paga um real de impôsto pes
soaI; entretanto que são hOIDf:lns pp.rfeitamente habili
tados para votarem, pela. sua educação, pelo elevado
salário que vencem e pela posse em que estão do direito
dêsde a independéncia até hôje.

« O Sr Ministro do Império dá um aparte.
« Sr. Ma'rtinho Campos: -Predôe-me V. Ex. ; em

nem-um dos parágraphos, pelos quaes V. Ex. qualificou
a3 provas que podem ser admittidas de renda, em
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nem-um delles, cabe esta gi'ande massa da populaçllo
rural, aliás na posse nunc~ contestada dêsse direito, e
que nM pag'a impôsto pessoal.

« O Sr. J. de Alencar dá um aparte.

« O Sr. Martinho Campos:-A base do impôsto pessoal
é o aluguel do prédio, e êste impôsto é cobrado na pro
víncia do Rio de Janeiro sôbre o aluguel superiôr a 20()8,
e nem-um operário para o impôsto pessoal, porque n:lo
ha um so que occupe um prédio cujo aluguel sêja de
200$ annuaes.

« O nobre deputado, que tem viajárlo pelo in teriôr, sabe
que não ha casa alguma de operário ou trabalhadôr que
valha esse aluguel. Na maior parte de nôssas províncias,
fora das capitaes e d'? algumas povoações, o valôr loca
tivo dos prédios é quasi nem-um, e a gmnde ma·~sa dp. po
pulação não tem meio alyum de pl'oval' a sua renda,
con(O?'me as regl'as estabelecidas no p1'ojecto.

« O S1'. Ministro do lmperio dá um aparte, dizendo que
as junctas qualificarão pelo conhecimento que tiverem
60S habitantes.

« O 51'. b'Ial'tinho Campos:-.Perdôe-me V. Ex., ajuncta
nito p~de qualificar sinão aquelles qlle tiverem estas
provas de renda como o projecto ordena, ou que coube
rem nos outros parágraphos das categorias.

« Mas S. Ex. por fôrça conhece a constituiçAO social e
económica do seu districto. Pel'g'uuto a S. Ex,: os homens
do falldcido seu sôgro o Sr. Barão de GIJyanna, os seus mo
1'adôres C"), como ~á se chámão, têm titulo de contracto
para registrar no tab811ião~O nobre ministro, entre os seus
homens, os seus moradôres, quantos nllo conhece tlto
bons eleitôres como qualquer de nós.

(*) Com o respeito que tributamos a tão distincto mestre da sciéncia
política, atrevemos·nos a ponderar quP, por iss;) mesm,) que são homens
do barão, os seus moradores não devem ter o uso do voto, faltando-lhes
outro mei() de provar a renda, ou antes, a presumpção de independência,
O; mOI'adOl'es de favor não tem essa independenCla nas fazendas rura es.
Faz-lhe; a lei um sdrviço, isentando- os da humilhação de ser levados.elD
rebanho para as urnas.

16
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« O nobre ministro exclue das proviudas do sul, sem
excepçM de um so, tôdos aquêlles habitantes ruraes, que
nM sM proprietários de tenas.

« Em parte nem· ·uma, exceptuadas algumas paróchias
de serra abaixo nesta provincia, os moradôres págão fôro,
n~m teem contractos; a regra geral é que mórão de graça
e teem tôda a segurança, e eu couhêço ag'gregados com
dezenas de escravos.

« Nilo sei a razão porque o operário I)U artífice que g'a
nha 3, 4 e 58 por dia, mêsmo em logares civilisados....

« O Sr. Mimst1'o do Impé1'io :-Ahi é que está engano
do nobre deputado; basta que tenha a renda de 200S000.

« OSr. Martinho Campos :-Perdôe-me basta que tenha
a renda de 200$; mas não ha outra maneira de ser in·
cluido na qualificação sinão mediante as provas da lei,
e a maneira, por que V. Ex. ordena a prova exclue esta
gente tôda.

« Elles nito teem contracto para reg'istrar no tribunal;
nlto págllo impôsto pessoal, porque a SUli casa nllo vale
2008 de renda para podêrem pagar 68 de impôsto pes
soal, e aquelles que não puderem ser inscriptos por estes
1ítulos, ficão necessariamente excluid, 's. A outra prova
de renda, é mediante um processo complicado e dispen
diôso, e que so pode ser intentado pelo P1'ÓP1'io que des~ja

fazêr-se insc1'ev~1' como votante, prova que nlto pode sêr
feita pela populaçllo pobre, e assim fícllo privados do voto
pessôas, a quem a constítuiçllo g'arante êsse direito, e
delle estllo na posse habitual e constante.

« O S1'. 1'rfinisl1'o do Impé?'Ío ~-Ns.o apoiado.
« O S1'. Martinho Campos :-0 nobre ministro que coo

nhece o interiôr do paiz, que conhece o processo eleito
ral, por que S. Ex., como eu, tem sido no sertão caba
lista em eleiçoes, embora não queira ser sertanejo
(risadas), o nobre ministro sabe que esta populaçllo está
de posse do direito de votar; o nobre ministro sabe que
as restriccoes mêsmas da veneranda constituicllo slla
completamente aunulladas na prática, que na' eleiçM
nossa de dous graos ha e houve sempre verdr.deiro suf
frágio universal.

•••••••••••• ~.t •• , •••••••••• tt •••••• ,., ••••• ••••
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E' indispensavel que sêja justo antes de tudo, que
nllo desconhêça o direito (não so a quem o tem, mas ainda
a quem está no caso de gozar deIle) das pessôas que estilo
privadas de gozaI-o; pOlque S. Ex. dêve estar certo
que nesta grande massa rural, até a corrupçllo eleitornl
é mais diffieil. Os operários mêsmos na capital, os
mestres e c.ontramestres de officinas, nllo sei a razão por
que o nobre ministro julgou que nllo erão dignos de figu
rarem nas categorias que estabeleceu no seu projecto.

« Um pobretão calça-azul, incapaz de trabalho e que
viveu em muitas gerações á custa do thesouro, cuja
maior nobreza é têr vivido por muitas gerações á custa
dos cofres públicos, e sem trabalho, ou occupaçllo ho
nesta; não sei a razão por que ha de preferir h um ope
rário honrado e trabalhadôr, que concorre por sua vêz
para a prosperidade do paiz .

« OS?'. Minist1'o do Impé1'io :-Estilo perfeitamente ga
rantidos.

« O S1'. Ir!ar-tinho Campos:- Depende de prova, na
forma da disposição votada, e a prova é impossivel.
Mêsmo um mestre de obras desta côrte, que ganhe 6
ou 8$ pelr dia, si morar em um quarto de cortiço pelo
qual pag'ue 8 ou lOS por mez, não é votante; nllo tem
200$ de renda: e V. Ex. não duvida da hyp6these, nllo
pode duvidar de que um offieial de carpinteiro, ferreiro
ou serralheiro, que ganha 3, 4 ou 6$ diários, morando
em um cortiço, nllo vota.

« O S1' !J[inist1'o do Impé1'io : - Vota.
« OS1'. j}[a1,tinho Campos: -Perdôe-me V. Ex. Expli

que isto .

• • • • • • • • • • • t ••• t •• t ••••••••••••• I •••••••••••••••

« Ja disse e repito: -a única prova de renda, para os
que nllo estilo incluidos nas categorias estabelecidas no
§ 4°, é difficil e em nem-uma deusas categorias cabe a
provp .para o operário habitante da freguezla rural; não
paga lmpôsto pessoal ou de profissií.O, porque êste irnpôsto
o~ paga o que fôr domno de officina, e nllo os que fôrem
SImples operários. » (Sess. da cam. dos dep. em i de Jun.
de 1875.)



- « OS?'. Sa9'aíva :-Ajunctae a isto alguma cousa
que está na legislaçi10 portuguesa, e não foi cupiada, e
til'ae o parágrapho ou número, por onde éntrão os phós~

phoros, e tereis um projecto liberal de eleição directa.

« Nessas bases se acharão tôdas as classes, que na
nossa sociedade podem ser levadas á uma, quando se tra
ctar de votar para deputado, e não sumente para eleitôres.
Aquelles, que o projecto do Sr. João Altl'êdo quer quali
ficar somente como votantes para o eleitorado, podem ser
eleitôres, podem votar logo nos deputados.

81's. , vós não quereis que votem nas eleições, mêsmo
parcchiaes, as multidões ignorantes e bl'Utas, que não
ténhão uma renda. No Brazil, si se estabelecêr a eleição
directa, convém 'apenas excluir do voto os homens que
recebem salários, os capangas de toda casta, que hão de
entrar como phóphm'os pelo último parágrapho que fecha
as qualificações do proj~to.

« Excluidos êi3tes, suppl'imido o arbítrio, no próprio
projecto, que discutimos, tereis uma base da oleição
directa, augmentando alguma cousa que comprehenda
ainda muit,a g'ente que está no caso de votar pa.ra depu
tlldo, Clmo observou o Sr. NH.buco, quando fallou.» (Sess.
do seno lm ii de Ag. de 1875).

(Not. ao n. 1, pag·. 118) -« O Sr. Amujo Lima:
Deixo ue parte qup.stões secundárias, em que abúndão
apreciações falsas ou ridículas. Assim~ o oflicial da
guarda nacional é votante indubitavel. Eno manifesto.
Aos 18 IInnos pode-se sêr official desta força, sem que se
tenha odireito de sêr votante, ainda possuindo.se milhões.

« O Sr. Mmist?'o do Império :-Aqui não se cogita si
nilo da renda. e está claro que no mais fica dependendo
dlls condições legaes.

«( OSr. Al'aujo Dima :-Então a disposi~rw do projecto
deveria sêr outra: serão votantes os ofliciaes da guarda
nacional, que tiverem mais de 21 annos.
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N. 2. Os cidadãos que pagal'em annualmente 6;1>000
ou mais de im~)osiçõe3 e taxas geraes, provinciaes e mu
nicipaes;

N. 3. Os que pagarem oirap6sto pessoal estabelecido
pêla lei n. 1,507 de 26 ue SepteOlbro de 1867 ('20);

N. 4. Em geral, os cidadãos que a título de subsídio,
sôldo, vencimento ou pen ão, re ebêl'ell1 dos cofres gc
raes, proYinciaes ou mUllicipaes 200~OOO ou mais 1.101'

anno;

« Dá-se tambem o direito absoluto de votantes aos o:ffi
ciaes honorários qne podem ser meudig'os I)} (Sess, da
cam. dos dep. em 26 de Jun. de 1874.)

- « O Sr. Gusmão Lôbo:- Quanto aos honorários,
que não constituem aliás uma classe tão num'3rosa que
possa influir no resultado da eleição, si não teem por si
presumpção de igual natureza, teem-na su:fficiente para
que nã.o lhes possa ser retirado o direito do voto sem ex
hibiçao de prova com que se demonstre a sua falta de
capacidade. .

« Mêsmo que fôsse essa uma excepçlto, per outras ra·
zões injustificavel, ella aproveital'ia a uma classe de
antigo:! servldôres do Estado, dignA. de sympathia, de
um pequeno número de cidadãos que, acudindo em de
feza da pátria em hora de perigo, tem de seu lado Ma
presumpçao de capacidade politica.» (Sess. da cam. dos
dep. em 30 de Jmb. de 1874) .

(20) « O 81'. Días de Carvalho :- Antes da lei de 1846 o
censo era de 100 ; ninguem perguntava em que moeda
êsses 100 $ deviM ser con tados (Apoiado).

« Foi o partido liberal o primeiro, que, rompenuo
as tradiçõe::l antigas, definio que os 100S deviao ser
considerl:ldo com o valôr da prata na épocha em que
a constituit;ao foi promulg'ada. Como é, poi , que somos
accusados tie promovêr o suffrágio universaI.

« Ainda mais, Senltôres, vós nos accusaes que propen
demos para uma idea que deverá trazêr a anarchia ou a
república; mas quando vós em vosso projecto autorisaes
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N. 5. 03 advogado3 e solicHadôres, 03 médicos, cirUl'
giões e pharmacéuticos, os que tiverem qualquer título
conferido ou approvado pelas faculdade3, ap.ademias, es
colas e institutos de ensino público secundário, superiÔr
e especial do império;

N. 6. 03 que exercêrem o magistério particular como
directÔres e pl'ofessÔms de collégios ou escolas, frequen
tadas por 10 ou mais alumnos;

N. 7. Os clérigos seculares de ordens sacras;
N. 8. 03 titulares do império, os officiaes e fidalgos

da casa imperial, e os creados desta que não fÔrem de
galão branco; (21)

n qualificação de homens, 80 porquq págão o impôsto
pe:>soal, que na maxima parte do império tem por mi
nimo 1208, cujos 3 % dao apenas 33600, podJis lançar~

n!).:; a pécha de que nós somos os que queremos o suffl'ágio
universaI ~ .

« No Rio de Janeiro é o censo para o impôsto pessoal
da 480S, nas capitaes de certas províncias, como Bahia
e Pernambuco de 360S ; nas outras capitaes de 240S ; no
resto do império 1208, isto quel' dizêl' 38600 .... O nobre
senadôr (dt1'igindo-se ao SI'. Vise. do Rio Branco) duvida
da minha proposiçãO?

« O SI'. Visconde do Rio Branco :-Não duvido, nilo, »
(Sess. do Seno em 19 de Agôsto de 1875).

(21) «O Sr. iJfartinhoCampos:-Mas, Sr. presidente, uma
das razões de preferéncia que tellho para não querer o
projecto do nobre ministro são algumas de suas disposi
ções, que não acho próprias da nossa época; este projecto
nem dêve ·ser discutido nos tempos que correm.

« Ora veja V. Ex.: para a qualificação, neste Brazil
democrático já antes da independéncia, é motivo sujfici
ente de qualificaçãO o ser titula: do Império, 0:fficia1 ou
fidalgo da casa imperial! Entretanto, nada disto impor
ta offício ou benefício que dê renda, e me parece que se
pode ser bem soffrivel eleitôr sem calças-azues.
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cc O S,·. Araujo Lima :-Isto é notavel!

c( OS,'. Mmistro do Impéno dá um aparte.

cc OS,'. Martinho Campos: -Os criados de gallIo
branco V. Ex. não os pode fazêr qnalificar, porque a
constituição de que V. Ex. é tão grande panegyrista lh'o
veda.

cc Eu presumo e declaro á camara, que nS.o se têve la
nas alturas conhecimento dêste projecto, ainna nlIo
houve similhante cousa em projecto nosso; e antes da
independencia ja esta era uma nação e so'ciedade essen
cialmente democrática (Apoiados).

cc Ora, permitta-me V. Ex; que diga: não achá in
conveniente a discussilo dêste artigo'? EUa nM tende
sinão a suscitar um debate odiôso (apoiados) para êstes
privileg'iados, não para a nação que se ri destas tentati
vas, e é um paiz, em que não ha aristocracia nem de nas
cimento, nem de fortuna, e onde as pessôas recebem
cartAs de nobreza, como recebem títulos de academias os
que as frequentárllo.

cc OS". Amujo Goes JúniO?' :-08 títulos da academia
são mais honrosos, porque se dêvem ao trabalho.

c( (Ha out,·os apartes.)

cc O Sr. lrfa,·tinho Campos :-81'. presidente, temos,
em geral, ,titulares e nobre.:! dignos de respeito e venera
Ção por suas qualidades, méritos, virtudes e serviços;
mas tambêm temos algun~, cuja nobreza e posses n110
passllo da carta. )~ (Sess. da cam. dcs dep. em 18 de Jun.
de 1874).

- c( O Sr. Araujo Lima :-A lei pode annexar a uma
profis8110 a presumpçl10 d3 renda. Honras nl10 estlto neste
caso. Afora a immuui ade política, de que se reveste a
realeza, no interesse público, a eg'ualdade é o princípio
fundamental de nossas leis (Apoiado). Cumpre que o
pôvo saiba: 80 vota quem tem a renda da lei, sêj a igno
rante ou sábio, pequeno ou grande, duque, etc.» (Ses~.

4a cam. dos dep. em 28 de Jul. de 1874),
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N 9. 03 nego iantes matriculados, os correctôres e os
agentes de leilão; (22)

N. 10. Os guarda-livros e primeiros (23) caixeiros de
casas commerciaes que ti\'erem 200:ftl000 ou mais de
ordenado, e cujos titulas e3tiverem registradosno regis
tro do commércio ;

N. 11. 03 proprietários e administl'adÓl'es da fazendas
ruraes, de fábricas e de oflicinas. (24)

(22) « OSr. Dias de Ca?'Valho :-Ainda me referirei ao
n. 9 do mêsmo número romano. O"a nós sabemos que
matricúlão-se negociantes na côrte do Rio de Janeiro e
nEt.s capitaes de alg-umas províncias; mas que em g'eral
os negociantes do Império não são matriculados; e então
será preciso que elles provem que teem a renda necessá
ria para podêr'em sêr qualificados, quando o dêvem sêr
oe mo negociantes'?

« Quantos negociantes não ha ahi pelo interiôr e mês
mo na côrte que, nãll sendo matriculados, teem capitaes
muito supel'iôros áquelles com que commerceiam negoci
antes matricul;:Jdos'? Acho, portanto, que isto é uma su
perfluidade; devia-se dizer somente-os negocian~es.»
(Sess. do seno em 19 de Ag. de 1875).

(23) « Emenda dos deputados H. Graça e A. J. Hen~

riques, de 6 de Agôsto de 1874,. talvez em virtude das
ponderações feitas pelo deputadu Ign. Martius em sess.
de 31 de Julho dêsse anno. »

(24) « Sr. Dias de Carvalho :-Vamos ao n. 11:-0s
proprietários e administradõres de fazendas ruraes, de
fábricas e de o:fficinas.

« Porque razão, senhores, se ha de usar a palavra
-fazendas ruraes'? porque não se ha de substituir esta
palavra por uma outra mais com.prehensiva '?

« Falla-se em fazendas, em grandes propriedades, e
não em pequenos sítios, em chácaras, em situações. Entre
tanto, cada um sabe que nêsses estabelescimentos IIl;en~s

extensos podem estar homens mais abastados e maIS ri
cos do que aquelles que occúpãO logares que ténMo o
nome de fazendas,
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N. 12. 03 capitães de na.vios mercantes e pilôtos que
tiverom carta de exame.

II. Admitte-se como pl'Ova de renda legal: (25)

« O Sr. Mendes de AlIMida :-No Norte chámllo-se
f:1zendas os estabelecimentos de criar.

« O Sr. Dias de Ca'l"valho :-0 nobre senadôr ajuda
ma com o seu aparte.» (Sess. do seno em 19 de Ag.
de 1875).

(25) « O S1'. Gusmão Lôbo :-São três os graos de evi
déncia admittidos sobre a renda, renda conhecida,
presumida, ou provada. Referindo-se á prova testemu
nhal ou ducumental, o projecto não eKcluio outras que
pósSão resultar de informações, de testemunhos recolhi
dos pelas junctas e outros meios de convicçllO.

« E' ass'im que, no § 4° do art. 20, se prescreve que
as junctas de paróchia, quanJio resôlvão seg'undo pl'esum
pçoes, dêvem declarar os motivos e fontes de informação,
á que ténhão recorrido. Ao definir as attribuições d~

juncta municipal, diz o projecto que, para apurar e defini
tivamente orgauisar as listas de qualificação, deverá
ella servir-se de informaçoes dos agentes fiscaes de ren
das, bem como das de tôdas as autoridades administra
tivas, j udiciaes, policiaes, ecclesiàsticas, militares, e de
tôdos os esclarecimentos e meios de provas, que condúzllo
á verdade da qualificaçllo.

« Vê o nobre deputado que, nas queixas, denúncias e
~eclamaç(je3, que perante as junctas pode levar qualquer
cidadão, tôdos êstes meios de prova podem ser invocados
e dêvem ser admittidos. Quando o projecto diz que admit
te-se como prova derenda legal a justificação judicial,

1 o documento de estaç!lo pública, a exhibiçao de contracto
ou título de propriedade, nilo uclue outros meios de
prova, m:J.s admitte êstes como imperativos -para os
eifeitos da qualificaçilo.

« E' um meio d'3 reduzir o arbitrio, de obrigar por
uma prova incontestaval á immediata e inevitavel
decisM. » (Sess. da Cam. dos dep. em 30 de Jun. 1874.)

11
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N. 1. Justificação judicial dada perante o juiz muni
cipal ou substituto do juiz de direito, na qual se prove
que o justificante tem, pelos seus bens de raiz, indús
tria, commércio ou emprêgo, a renJa líquida anm!al
de 200~000 (26) ;

(26) « O 81'. Arauio Lima :-Vamos á prova da renda.
Segundo o projecto, so se prova a renda, quando de

pende de testemunhas, em justificação judicial perante o
juiz municipal. A innovaçilo é grande.

A' vista da legislação vigent,}, a qualificação do vo
tante, o juizo, ácerca de sua. renda I está so a cargo da
juncta de qualificação. Ha reclamações'? A precisar-se de
testemunhas, dá-se a justificaçl10 perante o juiz de dIrei
to, juiz municipal, dalegado, subdeleg'ado, ou juiz de
paz. E' o que dispõe o decreto de 16 de Fevereiro de
1847.

Agora o caso é mui diverso, A renda so se prova C0m
justificação perante o juiz municipal, ou substituto do
juiz de direito, autoridade dependente do govêrno ! Re
sultão daqui graves inconvementes. So é votante quem
o juiz municipal quizer, ou o govêrno. So é votante
quem provar a renda com uma justificação.
• • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••• t • I •••••

Minha argumentaçlto é esta. So ha dous meios de
prova de renda, documentos e testemunhas: A respeito de
documentos nada digo. Quanto á prova testemunhal, so se
pode fazer perante o juiz municipal ou substituto do juiz
de direito, autoridades dedendentes do govêrno; isto é,
perante o govêrno, e com despeza enormíssima.

Dantes era assim, diz o nobre ministro em aparte. En~
gano. S. Ex, mostra nllo estar muito certo...

O 81'. Ministro do Impé1'io :-Eu nlto disse que era
sempre perante o juiz municipal; admittia-se perante o
delegado e subdelegado.

O Sr, Araujo Lima :-0 nobre ministro mostra nM
estar muito certo, Deixe-me explicar-lh& como era isso.
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De conformidade com a lei de 19 de Agôsto de 1846,
a juncta qualificava o votante, segundo o juizo que for
mava ácerca de sua renda.

Apparecendo reclamações contra.o voto da j uncta, pro
vadas por documentos, a juncta tomava conhecimento
das reclamações.

O Sr. Minist1'o do Império :-Sim, senhor.

O S1' Aràujo Lima :-Si se precisava de testemunhas
para provar as reclamações, dava-se a j llstiticaçll.o pe
rante o juiz de direito, juiz municipal, delegado, sub
delegado, ou juizes de paz.

A disposiçãO do projecto que se discute é mui diversa.
O S1'. Minist1'o do Império :-Não ha tal. (Sess. da

Cam. dos dep. em 26 de Jun ..de 1874).

-« O S1'. C1'UZ Machado :-Sr. presidente, ainda no
art. l° enxergo uma disposiçãO, que eu desejaria vêr ris
cada das leis eleitoraes, porque ella é uma porta larga para
o abuso: refiro-me á prova da capacidade eleitoral por
meio de jstificações; porque. em materia eleitoral, si re
cOITdrlnos á prova testemunhal, acharJmos prova para
tudo quanto quizermos.

« l'ozes :-1sso é verdade.
« O S1', Cruz Machado :-Assim, além daquellas me

didas de aferiçao da capacidade legal que se enc6ntrs.o
no projec:.o, eu desejaria uma outra ad insta?' da do pro
jel:to do Sr. Souza Carvallto na cámara dos deputados,
ou outra qualquer que excluisse a prova de justificação,
embora deixasse de ser qualificado alguem que tivesse
realmente a. renda, por não podêr exhibir uma destas
provas positivas. como sêja a inscripçll.O da fábrica, o ta
~ã.O do impôsto de indústria, o talão do pagamento do
lmpô"to pessô:ü da casa, uma escriptura de propriedade,
emfim qualquer cousa que tivesse natureza documental,
de sorte que o indivíduo dissesse: « Eu nllo ou qualifi
cado votante pelo juizo e apl'eciaçil.~ da j 'mcta; eu não sou
q~alificado votante porque tive testemunhas para exhi
bir e abonar minha renda; eu é que me qualifico ex-
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hibindo documento de minha capacidade leglll pela mi
nha indústria, pelo pagamento do impôsto, pela minha
profissão, pelo meu empl'êgo público. Desejari1l" l)ois,
qne, si fosse possivel, se adoptasse algumadisposiçao que
consagrasse uma prova qualquer de natureza documen
tal; se excluisse esssa prova de natureza arbitraria.

« O SI'. Mendes de Almeida: -O melhor é V. Ex.
preparar uma emenda.

« O Sr. C1'UZ Machado :-Não tenho por fim excluir
ninguem, que tenha direito de votar; ao contrário, é pos
sivel excogítar a par desses itens óutros pelos quaes nin
guem fique excluído, tendo verdadeiramente direito (ses.
do sen. em 12 de Ag. de 1975).

- « OSr. Belizdrio :-0 projecto admitte a prova teste
munhal, isto é, abre a porta para todos os inconve
pientes e escandalos que se dão (Apuiados enão apoiados.)

« Assim todas as minuciosas di posições do projecto,
tendentes a firmar a verdade das qualificações, cahem e
reduzem-se a nada, uma vez aberta a mêsma porta, por
onde hjôE\ se introduzem tôdos os escandalosíssimos abu
sos; isto é, a prova testemunhal, inadmi 'sivel em maté
ria eleitoral.

« O Sr. Gusm."io Lôbo :-Dá nm aparte.
« O.Sr. F. Belisario:-Declarao nobre deputado que

se houvér nma falsa prova testemunhal, h~ o correctivo
do perjúri.o. Mas, não salta aos olhos que é impossivel
provar o perjurio contra a'luelle que vem declarar que
um seu conhecido pOS3U8 a renda legal? Onde a prova
dêste perjúl'io? Quaes os meios de vel'ifical-Il ?

« Ja vê, portanto, o no~ra deput<'tdo que o correctivo
que V. Ex. indica, é ineflicaz e de demonstL'ação impos-
sivel (Apo·iados). ..

« No systema actual ja êsse meio se tem revelado in
capaz de garantir o:; dil'eitos eleitoraeg "Aoiados). Quaes
0$ resultado:; dos processo' mandados intentar p9:: frau
des commettidas em eleições, mais graves do que a
simples inclusílO ou exclusão de vokl.ntes? A impuni
dade! » (Apoiados. Sess. da Cam. dos dep. em 10 de lul.
de 1814.)
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~ Por emenda dos deputadosH. Graça e A. J, Henri
ques, dtJ 6 de Agôsto de 1874, fàra.o supprimidas as pa
lavras:- deduzidos os gastos da 1Jl'oclucção, accrescen,
tando-se liquida,

--(C OSr. Gusmã:oL6bo:-Renda líquida, dizem, não é
a que resulta do flsfôrço individual, ou ele qualquer ca
pital, deduzidos somente os gastos da producçllo. E' a
different;a entre a receita e despeza de cada cidadão, o
excedente de suas necessidades naturaes; o qu~ se po
deria dizer :-a quantia. que cada um poderia economisar
ou amontoar.

(( De q -antos arg'umentos temos visto adduzidos em
defez'l da ambicionada restricça.o do voto, êste me parece
o mais ousa do,

( A constituiçã.o, senhôres, fui uma obra de 1824.
Dous annos antes tinha sido publicado em 3" ediçã.o o
l'mtado de economia política de J. B. Say, o pr'opagador
das doutrina de Adão Smith,

«( E' tanto mais natural que os autôres (ia con~tituição.

se in pirassem nas theorias de J. B. Say. e A. Smith
sobra a renda líquida, quanto o § 15 do art. 179, onde se
diz que ninguem será isento de contribuir para a eles
pezas do Estado em proporção dos seus havêr'es, é literal·
m:mte copiado de Adão Smith, sendo esta a primeira
de suas regras sobré o impôsto.

«( Ora, eis como Say define a renda liquida:

«( Quando eu, empr'ehendedôr de indústria, compro o
serviç.l de um obl'eir'o, não conto o seu salál'io no producto
liquido da minha empreza ; pelo contl'ário deduzo-o.

( Mas o obreiro conta-o em seu producto liquido, e
como est[Q no mêsmo caso tôdos os serviços que con.cor
rêrao para a fúrm~ção do producto, o valôr total ele tôdos
os productos é a mêsma cousa que a somma dos produc
tos líquidos ue tôdos os productôr'es. »

.« Sei que esta doutrina, ainda hôje defenelida por es
Cl'1ptôres de nota, encontrou um adversário em Ro::,si.
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Mas era a doutrina em voga em 1824, e é bem de
presumir que nella se inspirassem os autôres da Consti
tuiçl'lo (Apo'iados).

« A questão actual, senhôres, não é sabêr o que a
sciéncia entende em noss) tempo como ronda líquida,
mas o que, por estas palavras entendêrilo os autôres da
Constituicão. De outro modo não seria uma lei de iuter
pretação,·porém uma lei inteiramente nova, a que decla
rasse a renda líquida como o excedente da receita tiôbre
a despeza.

« Si assim devêsse sêr entendida a constituiçilo, a
que resultado chegariamos'? Para que alguem tenha a
renda líquida tal como a querem, de 100S ou 2008, lIva
Iiada em prata, é preciso que tenha uma renda bruta
dez ou mais vezes superiôr áquella quantia. Osr. con
selheiro Autran, citado pelo nobre deputado pell) Ceará,
avalia em 2:000$ a renda bruta, necessária para prlldu
zir a renda líquida do votante.

« 01'8, senhôres, a Constituição falla em randa líq uida
proveniente de bens, indústria, commércio ou emurêgos.
Mas quantos emprêgop érão' remunerados em 1824 com
o vencimento annual de 2:0008 '? Podia ser o pensamen
to da ConstituiçãO recusar o dil'eito de tomai' parte nas
assembléas parochiaes ás quatro quintas partes, ou talvez
mais, dos empreg'ados públicos de seu tempo'? Quem
não vê, quese quer attribuil'áConstituiçãO um verdadei
ro absurdo, que a deshonraria '?

« Nilo lembl'arei que, assim entendida a renda líquida,
os nossos actuaes cidadãos activos serião apartados em
masaa das urnas. O que tenho somente em vista é uma
questão de interpretação.

« Esta, senhôres, recebe verdadeira luz da combina
ção dos al'ts. 91, 94 e 95 com o art. 42 da ConstituiçllO.
A prova de que a Con::.tituiçilo chama renda líquida a
tôdo rendimento, é que ao votante exige IOOS de renda
líquida, 2008 do eleitôr, 4008 do deputado, mas do se~

nadôr nilo exige nem-uma renda liquida, mas o rendi
mento anllual de 8008000.
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« Ou a ConstituiçãO serve-se illdif1erantemente das pa
lavras r'endimento e 7'enda liquida, ou exige·se mais do
votante do que do senadôr, porque exige daquêlle 100S
de renda líquida que, em regra, não pode provir do ren
dimento bruto de 8008000.

« Uma· voz: - Isto é irrespondiveI.

« O 51'. Gusmão Lôbo :-E ainda interrogarei aos quo
entendem sêr a renda liquida o excedente da despflza de
cada cidadão. Quanto seria, preciso de rAnda bruta para
produzir 4008 de renda líquida exigivel do deputado, ou
800S corno é exigivel do senadôr'? Pelo cálculo, aqui ci 4

tado, e que não é exagerado, seria preciso que o depu
tado tivesse uma renda ,le 8:000S e o senador de 16:0008.

« Mas quantos dos nossos membros do parlamento po
dem mostrar uma tal renda por bens, indústria, com
mércio ou emprêgos '?

« Tem-se dito, nesta verdadeira conspiraçlto contra o
espírito e a lêtra da lei fundamental da nossa organisa
çl1.o política, que, ainda admittindo-se ser a renda líqui
da o valôr da producçãO com deducçllo de seus gastos, a
renda líquida do operário nlto é o seu salário, tendo ene
de manter-se e vestir-se como condicao de reparar as
fôrças gastas pelo trabalho. .

« Esta doutrina levaria ao absurdo. O operário que,
ganhando na l'azilo de ;lO, houvesse de manter uma fa
milia numerosa, não teria renda líquida e conseguintr.
mente capacidade política; emquanto outro, vencendo
salário inferiôr, mas tendo menor númel'O de necessida
des a attendêr, seria dotado com essa capacidade, de que
uma certa escola se mostra tao ciosa.

« E como a vossa qualificação attingiria êstes factos '?

{( O nobre deputado pelo Ceará dirigia ao illustre sr.
mini~tro do império Ul:la pergunta, á que S. Ex. me
permlttirá responder :-Qual é a renda líquida do artista
que tem 30S mensaes de salário 1 Quaes slio os gastos da
producçtLo que dêvem sêr deduzidol'i '? \
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« Os que fôrem indispensaveis á sua profiss[o, respon~

do, á compra de matéria prima, de instmmentos, de tu
do isto que é o capital. Nao o aluguel da casa, nM a
alimentaç[Q, porque eoStas necessidades sao communs
para os que trabálhno, como para os que não trabálhllo;
nlto ss'o necessidades impostas pelo exercício da profis
silo. » (Sess. da ca·m. dos dep. mn 30 de Jun. de 1874.)

- « O Sr.» Pompeu:-V. Ex. e o senado vn.o vêr
como o govêrno em 7 de Março de 1847 entendêo o que
era renda líquida no seu aviso n. 5:

« Que a renda liquida, que habilita para o exercicio
dos direitos politicas, consiste no valôr dos productos do
tlabalho, deduzidfls asdespezas feitas com o productor.
Assim, por exemplo, o empregado públ:co, que vence
duzentos mil reis, entende-se que tem a renda liquida
exigida na lei para votar, uilo comprehendida a despeza
que elle possa ter feito no desempenho das funcçúes, em
virtude das quaes lhe é devido aquelle vencimen.to.» (Sess.
do seno em 24 de Ag. de 1875.)

- Mais verosimil é ter como renda líquida, aqueUa
que se conhece independentemente de apurr.çti.o e apre
ciações, que se sabe á primeira vista, sem indagar dos
gastol! da producçilo e do tratamento pessoal, renda que
nilo é objecto de investig'aç0es nem de dú vidas. A neces
sidade de conhecêr a r nrla do indi víduo facilmente, á
primeil'a vista, determinou que e11a devia ser liquida,
sabida sem delongas de apuraçllo, sem cOinbinaçoes
de pequenos proventos e despezas; pois é preciso evitar
vistorins da vida privada, exames repugnantes, inventa
rias escandalosos, expedientes deshonestos, resultados
viciosos, falsidades e falsificações. Rend.a líquida parece
expresslLo mais vulgar do que scientífica ; diz-se que é
líquido aqllillo que não offerece dúvida nem está sub
jeito a e11a. O ordenado de empregado público, do qual r
deduz elle despezas de expediente ou outras nno taxadas,
sendo de 200S reis para mais, é, sem contestaçn.o nem
juizo temerário, título de renda legal para ser votante.

Para melhor garantir a presumpçM de indepeudéncia,
80 nova apreciaçM do valôr da moeda ou reforma cons
titucional.
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N. 2. Documento de estação pública, pêlo qual o ci
dadão mostre recebêr dos cofre3 geraes, provinciaes ou
mUl1icipae~, vencimento, sôldo ou pensão de 200~OOO

pêlo menos, ou pagar o impô3to pes'oal ou outros na
importáncia de 6~OOO annualmente;

N. 3. Exhibição de contracto transcripto no livro de
notas, do qual eonste que o cidadão ó rendeiro ou loca
lário, par pl'azo não inferiôr a três annos, de le:renos
que cultiva, pagando 20~OOO ou mais por anno (27) ;

N. 4. Titulo de propriedade immovel, cujo valôr lo
cativo, Hão sêja inferiôr a 200~OOO (28).

(27) « O Sr. João JH. endes :-0 terceiro meio de prova
consi~te na exhibiçãO de contract') (lB) ....

« A commissão, com muita razão, exigia que este
contracto fôsse lançado no livro de notas, para evitar
as fraudes. Neste sentido ha uma emenda. Mas o qJ.e
é verdade é que o indivíduo que é locatário e paga
apenas 208 ou mais por anno, não passa de um ag'gre
gado. E não comprenhendo por que um individuo
nestas condicões dêva têr o sêu direito mais facilmente
garantido, mediante auxilio de terceiro, do que outros
melhor collocados na sociedade (Sess. da cam. dos dep.
em 27 de JuZ. de 1874). »

(28) « O Sr'. João D'Iendes :-U último meio de prova é o
« título de propriedade immovel, cuju valôr locativo
não sêja inferiôr a 2008000. »

« Esta propriedade dl1 immovel pode dar lagar a mui
tos abusos. O indivíduo pode sêr' proprietário, e entre
tanto não recebêr renda; corno, por exemplo, quando
por contracto antichrético houver recebido tôda a im~

:portáncia dos alugueis durante certo tr,mpo, ficando o
!mmovel en·tu~g·ue ao credôr. Do mêsmo. modo, pode o.
lmmovel estar affectado de outros OilUS pjgnoratícios, de
sorte que o proprietário nem-uma renda recebe; mas,
não obstante, será votante, somente porque o valôr
locativo do immovel é superiôr a 2008000 (Sess. da cam.
dos dep. em 27 de JuZ. de 1874. »
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§ 5.° Fícão elevados; a trinta dias o prazo do art. 20,
e a déz dias o do art. 22 da lei de 19 de Agó-lo de 1846.

No último prazo ouvirão as junctas parochiaes as quei
xas, denúncias e reclamações que lhes fórem feitas; e,
reduzindo-as a termo assignado pêlo queixóso, denun
ciante ou reclamante, emiltirão sóbre ellas sua opinião
com tódos os meios de esclarecimento; mas so poderão
deliberar, ~óbre a inclusão de nomes que lénhão sido
omittidos.

§ 6. o As junclas parochiaes trabôlharão, dê de as déz
horas da manhã, durante seis horas consecutivas em
cada dia; suas sessões serão públicas e as diliberações
tomadas por maioria de votos. Todos os interessados
poderão requerêr verbalmente ou por escripto o que jul
garem a bem de seu direito e da verdade da qualificação
dando-se-lhes um prazo razoavel, até cinco dias, para
apresentarem as provas de ~uas a\legações (2~).

(29) « O Sr. Vi,ç'conde do Rio-B,'anco (Presidente do
consBlho) :-A qualificaçilO actual é ánnua, alterâ-se ra
dicalmente de anno em anno, e é presidida por um lar
go arbitrio.
, « O Sr. lt'1.at'tinhoJ Campos :-V. Ex. bem sabe que o

govêrno continuará a fazêr o que quizer.•
« O Sr. Visconde do Rio-Branco (Presidente do cons~

lho) :---E' irrecusavel que, mediante o processo e os
recursos estabeleéidos no projecto, a qualificação é cerca
da de tôdas as' desejáveis g"arantias. Não sei o que de
melhor se poderia fazêr. Basta examinar êsse process(\,
para que o mais intolerante adversário do projecto se
convença df: que a qualificação, regulada pelo nôvo sys
tema, será cousa muito diversa do que tem sido _ate hôje.

.&
~. .... .. ................ . ... ..... ..... ., ~ .

« O Sr. Visconde do Rio-Branco (P?'esidente do consB
lho) :--JDiz o nobre deputado que o govêrno fará ainda
assim o que quizer. i Mas nilO declina o govêrno de si a
intervençllo activa que hôje tem sôbre essA. matéria
(Ar,t. 4°,2' parte) ~ O:qu(mais se poderia fazer paragn-:

-'
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DJS occurréncias de cada dia se lavrará uma acta <tue
será assignada pê~os membros da juncta e pêlos Qidadãos
presentes que o quizerem.

§ 7,° Organisada no primeiro prazo de que tracta o
§5° a lista geral d03 votantes <.la p1ró,;hia, com tôdas as
indicações do § 4° e com as ob::;ervaçõe.3 convenientes
pam e;,clarecimento e decisão da juncta municipal (30),

rantir a cada cidadão o . direito de ser qualificado'? Era
até impossivel rodear e.sse dirBi to de mais efficazes ga·
rantias (Apoiados. Sess. da cam. dos dcp. em 31 de Maio
de 1875). »

- Vid. qualificação :q.) APPE.'lDlCE ,

(30) « O Sl'. A'l'aujo Lima: -Ja o disse e repito, o pro·
jecto estabelece quatro instáncias, ou recursos: dajuncta
de qualificação para a juncta municipal. ......

« O S1'. Hm'áclito Gra.ça :-Não ha recurso alg·um.
« O Sr, Araujo Lima :--Nem-um '?
« OSI'. Hel'áclito G'l'aça e outros Srs. Deputados:

Nem-um.
« O S1'. A1'aujo Lima :-Vejamos isto. A jnncta tem

dez dias para reclamações.
« O S1', Heráclito G'l'aça :~I.';to é outra cousa.
« O S1'. Amujo Lima :-Dão-se, ou não, dez di1l.s para

a j llllcta '?
« O Sr. Hel'delito G?'aça :-Conigir seus êrros.
« O S1'. Araujo Lima :-E' isto mêsmo. Nesse~ dez

dias a j uncta uttende ou não ás reclamações.
« O Sr. Heráclito Graça :-Attende.
« O Sr. Araujo Lima :-Mas, si não attende, ha recur·

so para a juncta municipal.
C( O SI'. Hel'áelito Gl'aça :-Mas a iustància é de· infe

riôr para superlôr (Apoiados). Isto é que é recurso.
~ OS,'. Amujo Lima :-Dêsde que a juucta municipal

poue alterar o acto da j uncta de qualificação, é manifesto
que a lei a considera em qualidade de superiôr. 'No mês
mo caso está. o recurso para o juiz de direito .....

« O S1'. He?'Clelito Graça :-Primelro recurso.
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será publicada peja fOI'IllQ determinada no art. 21'da lei
de 19 de Agô,to de 1846 e também pela imprensa, si
houver no munidpio.

DJ mê3mo modo se procederá com a lista supple
mentar, tlepôis do segundo prazo.

§ 8.0 Concluíd03 Os trabalhos da Juncta parochiaI e
remettidos immediatamente ao juiz municipal ou ao sub
stituto do juiz de direito, ê;;te cOllvocará, com all
tecendencia de 10 dias. 03 vereadôrcs ql13 liverem de
elegêr os antro.; dous membros da junela do município
para que.no dia e hora designados comparêção' no paço

« O 8r. Araujo Lima ;-... e do juiz de dil'eito para a
relacilo.

« O81'. He-rdclilo Graça :-Seg'lllluo recul'So. »
(8ess. da cam. dos dep. em 28 de lul. de 1874.)
- O 81'. 19nácio n-I(wtins : -Dis:'ie o nobre deputado,

em r~sposta ao illustl'e deputado pelo Ceará, 'lne as
jnnctas parochiaes na seguúda reunião nada decidem;
mas, Sr. presidellte, pela disposiçãO qUI) acabo de Jer, as
junctas deliberilo sôbre a inclusão de nome~ qne fôráo
omittidos, illcluem nome.:; que nilo tenha.o siub coutem-o
pIados na lista gel'al; e si isto nilo é um reclll'SO judi
cialmente fallallcio. porque a reclamaçãO nilo é de infe
riôr pala superiôr, com tudo o facto dajuncta municipal
ser superirSr á j uncta parochial para a:terar a,; decisce3
desta, lião inhibe que as junct'ls pal'ochiaes na segunda
reunião pÓ3sãO deliberar, em virtude de ,reclamações, no
sentido indicado. Podem ellas pelo projecto, deliberar
sobre a inclusão de nomes. que ténhão sido omittidos:
logo, ho. decisão.

« 081'. Hel'dclito GTCtça :-E' trabalho pl'epl1rc1tàriu.
« O SI'. Ignácio' Mal'tins :-Ha uma decIsão; e~bora a

juncta municipál, que ésuperiôl', possa rev'Jgal-a, a d ci
silo houve; a juncta pode delib::lrar nceit'lndo ou não acei
tando a reclamação. queixa ou denúncia,

« A juncta reune-se em certos dias, o não sei por que,
Lendo ° pl'ojecto augmentado os prazo3 da lei de 1846 a
commissàO ainda altel'ou esses prazus de dez para vinte
e de vint& para trinta dias.
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da cámara municipal, ou em outro euifício que olferêça
mais cOlTIiTIt.tliLlade (31).

A junta, sr. presidente, na sua segnnda reunião deli
bera sôbre a inc1uRão de qualquer nome omittido j rece
be as reclamações contra qualquer exclnsão ou inclusão j

e, si manda incluit' os nomes que fôrão omittidos, não
seguirá a reclamação para a j uncta municipal; ha pois,
decisu.o, e portanto a censura feita pelo nobre deputado
pe~o Ceará cont:'a o § 5° dêste artigo procede e preva
lece (Sess, da Cam. dos dep. em 31 de lul. de 1874). »

(31) «. O 89'. Mm'linho Campos :-Chamo ainda a atten
Ção do nobre mini~tro para a composiçãO das junctas mu
nic.ipaes. A legi lação actual forrnavajuncta~parochiaes,
e consêlhos rnunicipaes de recnr.so j a qualificação, ao
menos na província do Rio de ~aneiro, de que tenho mai.s
conhecilnento, em regra geral, acabava na paróchia. Co
nbêço paróchias, nas quaes nunca houve reclumaçfLo.

« O trabaUlO principiado e ali acabado é feito com o
maior cOl~heC'imento de cansa; a que~tão de conheci
mento de pessô" é aqui tudo. Qual é a necessidade que
tem o nobre minUro de retirar das junctas de qualificação
pnrochiaes a ol'ganisação das listas de cada uma das fre-
gue~ias '? .

« Não ha vantagem alguma em tirar a qualificaçu.o de
pessôas, que melhor' conhecem os votantes para daI-a a
outms 'lue menos os conhecem.

c( O consêlho municip'l1 de recnrso vaire~ebêr as listas
?r'~anisadas pela juacta de paróchia ; si o nobre ministro
ll13lste em d:tr H. C1 ualificação ás j uuctas municipaes,
a?lbv com as juuctas dv p~1róJlia ; pB.r'i1 or'gauizal' ai'l
htas bástão os juizes de paz ou subdelegados.

« Nã') ha razã') para. as dua:) junctas oJ'ganisftl'em a
qu 'lificação (Apoia·io. Sess. da cam. clJS cbp. em 18 de
J 11;11. de 1874.). »

-«O Sr. Minisl1'o do Império:- - Sr.s., não sei si alguem
descouhJce o flCt) de t(id,s os an·J.os e de tôclliS as loca
lidades: o poder, que presentemente tecrn as juuctas pa
ruchiaes de qun.liticação, é o arbltl'io de ali:,tar em
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Ahi presentes, se effectuará em aeto público a elei
ção com as formalidades, que e tão estabelecidas para
a composição ~as junctas de qualificação e mêsas paro
chiaes, e lhes fôrem applicáveis. De tudo se lavrará uma
actJ circumstanciada, li qual será assignada pelas pes
sôas que intervierem no acto e pêlos cidadãos presentes
que o quizerem.

seórêdo os indivíduos que agrádâo ou adherem á sua
parcialidade, e de incluir nomes suppostos, de augmen
tal' a lista dos votantes com a inclusao dos phósphO?'os;
accrescendo que o trabalho se faz em segrêdo no consis
tório de uma egrêja, em uma paróchia longinqua, fora
das vistas dos interessados.

« O projecto propõe que êsse trabalho sêja feito diffe
renternente e em lagares, onde ha pessôas habilitf1,das
para pleitearem o direito dos cidadãOS, que fôrem injus
tamente excluidos, ou para promovêrem 1:1. exclu::iãO
d'aquelles, que não dêvem figurar na lista dos votantes.

« Dígão o que quizerem em favôr da lei' de 19 de
Agôsto de 1846. O factO" é que a qualificação, long'e de
sêr permanente varia tôuos os annos (Apoiados).

« •••• e, si o projecto conserva em parte o pl'ocesso
ac~ual, manteudo asjunctas parochiaes, é porquê o g'o
vêmo entendê0 que grande parte dos cidadãos podia des
cuidar-se do seu direito e não tractor de sua iuclusão na
lista dos votantes.

« Na pl'evisão de que assim acontecêsse, parecêo remé
dio conveniente deixar nas paróchias as junctas qne ex
istem, limitando-lhes as attribuições e rednzindo-as a
um alistamento, que valerá como informação pel'nnle a
j uncta m unicipaI.

« Os cidildãos, que escaparem dêsse alistamento e do
trabalho feito e aplH'ado pêla junct:l municipal, il'ãO de
pois lé mais uma facilidade) allegar o seu direito pe
raute uma aubridade, que, si é m:1 'para decidir do di
reito politica do cidadã) que quer sêr aliE:tado votante,
nãJ pode ser bom pal'a j ulgm', como julga, dos no s:;os
direitos civis e individu~Les (dpoiados. -Sess. da cam.
dos dep. em 22 de .fu.l. de 1874). »
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§ 9. o Installada a juncta municipal, o presidente dis
tribuirá pelos membros della as listas parochiaes, para
que as ex.aminem, e mnmlariÍ aünunciar por editaes, e
pêla imprensa, onde a houver, o dia e hora em que de
ver~o principia:- as sessões ordinárias para verifi 'Ição e
apuração de cada um~ das referidas listas, corneçan.do
pêlas das par6chias mais dislantes.

§ 10, E'ta reunião da juncta municipal, que deverá
principi::,r trinla dias depois de encerrados os trabalhos
das junclas pal'or,hiaes, ou anles si fôr possivel (32) durará
o tempo neces~ário, comlanto que não ex.ceda de um
mez; e poderá ser inlerrompida depóis tie quinze dia,
si houver muila afIluéncia de lrabalho, para recomeçar
no vigésimo dia, que será )nnunciado pólos meios de
publicidade ja indicados (33).

(32, « O S1', 19náeio Ma1,tins :-NãO sei por que f.-com
missao estabeleceu esta faculdade-ou antes si fôr possi
"Jel. Em trabalhos eleit'Jraes devemos ter prazos fixos
e determinados, joga-se com a massa do povo, e convém
que o povo saiba precisamente o dia emque dêvem começar
os trabalhos da juncta municipal, para apresentar seus
recursos e reclamaçoes .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ••••• II

« O S1'. Hel'delito Graça:- Ha editaes, e n!J.o pode
haver sorprêsa.

« O Sr. Igndcio Marttns :-Por que o projecto ns'o
consignou um prazo certo, como a lei de 1846 ~ E' uma
~lteraçao, que,colloc3 os reclamantes na incerteza, que
lDstitue o arbítrio ..... (Sess. da Cam. dos dep. em 31 de
Jul. de 1874.) »

(33) « O Sr. Diús de Carvalho :-Diz o § 10 do art. lo
o seguinte (lê):. . . . . . .

« Não é um absurdo, senhôres, dizer· se, que si hou
ver ~uita affiuéncia de trabalho, pode-se interrompêr a
reUQl!l.o dajuncta municipal'? Não é de suppôr que houve
engano, que falta a palavra não, para que se considere
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§ 11. A' junta municipal compete:
1-:0 Apurar e organisar defi niti"vamen te, por par6~

chias, districtos. de paz e quarteirõt<s, a lista geral dos
votantes do munidpio, com a declaração dos que são
elegíveis (3.4) para elcitôres, servindo-se para êste fim dos

digna de üpprovar-se a redaçã.o que se deu a esse parlL
gTapho? Si houver IJtuito trabalho., a juncta não conti
nuará; se não houver, a jllncta continuará J

« O S1" Visconde do Rio B1'anco:-E' preciso lêr tôdó
o paragrapho.

« O Sr. Dias de Ca1'valho :-Vou satisf/Jzêr o desêjo
do nobre fJenadôr, repetindo a leitura do parágrapho, e
verá S. Ex. si é exacta a minha observacão, ou si a faco
s~mente pelo desêjo de impugnar a medida (Torna a U;).

« O Sr. Visconde do llio-Branco: -Quer dizêr êste
parágmpho que a juncta poderá descansar depois de tra
balhar 15 dias, .pa.ra que não trabalhe seguidamp.nte 30
dias.

(Ha OUt1'OS apQ1·tes).
« O S,'. Mendes de Almeida:-Peço a palavra·.
« O S1'. Dias de Carvalho :-E' incomprebensivel que

se mande interromper um trahalho por sêr extenso,
quando devêra ser o contrário. Si êsse tmbalho é exces
sivo, então os membroS da juncta pasoiem:.o a outros. '

« O Sr. F-igueim de ~[ello ,-São cinco dias de folga. »
(Sess. do seno em 19 de Ag. de 1875).

(34)« O Sr. João Mendes :-Examinemos outro ponto.
O projecto, ao passo que ennumera tôdas essas condições
para ser votante, deixa de mencionar condições su periô
res idênticas, para que o indivíduo sêjfl. qualificado elegí
vel, do que resulta que é isso deixad,) ao arbítrio das
junctas municipaes.

« O Sr. Heráclito Graça dá um aparte. .
« O S1" João j}fendes :-Diz o nobre deputado relo Ma~

ranhão, meu illustre collega na commissão especial, que
as condições de aptidllo e de capacidade mencion'ldas no
prujecto dêvem tambem 8ervi1' para as listas do;; elegí..
veis.
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« Cre.io que a sua proposiçlto nlto é exacta, por isso
que o projecto não menciona sinllo a renda de 2008000.
Ora, si havia o receio de que as junctas excluissem accin
tosamente da lista cidadaos votantes, nlto sei a razlJ.o por
que cessará esse receio, com relação aos elegíveis.

« Vejo bem que tôdos os que tiverem renda superiOr a
4008 nlto poderão deixar de ser contemplados na lista.
dos elegíveis. Mas, si o cidadl10 nito tiver alguma das
ennumeradas aptidoes ou capacidades, porém pagar im
postos ou taxas, qual será a quotidade suificiente para.
poder ser considerado como tendo a renda de elegivel ~
Bastará que pague 128 ~ Muitos ha que páglto essa
quantia de impôsto, e todavia nito tem as condiçOes de
elegibilidade, inclusive a renda.

« Ni1.o sei por que, em relaçlto á lista dos elegiveis, o
projecto nlJ.o providenciou com as mêsmas cautellas, e
deixou ao arbítrio das junctas uma tão importante apre
ciação. Tenho muito receio da confuslto que o projecto
estabelece. E,_ si não, vejamos:

« Tomemos, para exemplo, os rendeiros ou locatários.
Pois êste's individuas, que sito rendeiros ou locatários,
por prazo nlto inferiôr de três annos, de terrenos que
cultíVllO, e pelos quaes pág'itQ ':408 por anno, podem so
por isso ser alistados como elegiveis ~ Entretanto figúrAo
na lista dJS que tem aptidão para sêrem votantes. Tam
bém ns'o podem ser alistados como elegiveis os que
recebem dos cofres geraes, provinciaes ou municipaes o
subsídio, vencimento, soldo ou pensão, nAo excedente
a 200$000.

« O S1'. Herdclito Gmça dá uma parte.
« O Sr, João Mendes :-A minha opinião é que nl10 é

necessário esse critério legal para verificar a renda;
mas digo que dêsdé que o projecto entendeu dêvêr esta
belecê-lo com referencia á lista de votantes, pelo receio
do arbítrio e da fraude, devia fazê-lo do mêsmo modo
com relaçiio á lista dos elegíveis, pelo mêsmo fundado
ou suppôsto receio. » (Sess. dacam. dos dep. em 21 de JuZ.
de 1874).

II
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trabalhos d'\s junctas parochiaes, da informações que
dêvem prestar-lhe os agentes fi3caes das rendas gerae"
provinciaes e municipaes, bem como tôdas as autori
dades e chefes de repartições administrativas, judiciárias,
policiaes, civís, militares e ecclesiásti:,as; qnalmente,
de tôdCls os esclarecimentos e meios de prova necessá
rios para verificação da existéncia dos cidadãos alistados
e das qualidades com que o dêvem sêr.

2.° Incluir, pelo conhecimento que a junta tirér, ou
pelas provas exbibidas de capacidade política, ps cida
dãos cujos nomes houverem sido omiLLi'los.

3.° Excluir os que tiverem sido indevidamente qua
lificados pêlas .lunctas parochiaes, devendo nêste caso
notificai-os por ediLaes affixados nos lugares mais públi
cos, ou pêla imprensa, para allegarem e sustentarem o
seu direito (35).

4.° Ouvir e decidir, com recurso necessário para o
juiz dedireilo (36), tôdas as queixas, denúncias ereclama

_ ções, que versarem sobre a regularidade dos trabalhos das

(35) « O S1'. Igndcio Afartins :-No n. 3 do § 11
encontro a mêsma dúvida quanto á publicação na im
prensa do municipio; a este respeito tenho a meu lado
o nobre deputado por Pemambllco I e estou satisfeito.
Temos a mêsma obrigação de publicação pela imprensa,
imposta para. os trabalhos de juncta de paróchia.

O Sr. H(ff'dclitd G?'aça:-A commissão tomará em con
sideração a observações de V. Ex. » (Sess. da cam. dos
dep. em 31 de lul. de 1874.)

(36) « O Sr. Figueira de Mello :-Parece-me que nem
uma autoridade Ara mais competente para decidir os
recursos do que o juiz de direito, que é independente
pela ConstituiçãO, e que as leis teem procurado tomal'
ainda mais independente; por consequéncia. é uma au
tOl;idade imparcial.

« Por consf'quencia a decisão do juiz de direito ainda
pode ser reformada, tendo o cidadão a garantia de recor
rêr para a relação. Accresce que a decisão para incluir o
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junctas parocbiaes, assim como tomar conhecimento ex
o(jicio e com I) mê.3mo re U1'50, de quaesqueL' irregula
ridade.;, vbios, ou nullidade.s que de3cobrir no proces o
dos trabalhos das junctas paracbiaes.

§ 12. As sessões da jUllcta municipal serão públicas
e durarão dê.sde as déz horas da manhã até as quatro
da tarde: suas deliberações serãJ tomadas por maioria
de votos.

Tódos o.; interessados poderão requerêr verbalmente
ou por es 'j'ipto, o que julgarem a bem de seu direito e
da verdade da qualificação, e terão um prazo razoave1,
até cinco dias, para apresentarem as provas de suas
allegações. . .

Das oecurréncias de cada dia se lavrará uma acta, a
qual será assignaLla pêlos membros da juncta e pêlos ci
dadãos presentes que o quizerem (37) o

§ 13. Revistas, alteradas ou confirmadas as lis',as en
viadas pelas junctas parochiaes, serão publicadas na sede
do municípIo, e devolvidas ás ditas junctas, para que
também as publiquem nas paróebiaso A publicação será
feita durante dous mezes, por editaes, e quatro veze.;
com inter~alJos de quinze dias, pêlos jornae.;, si os
houvér no muni lpio. Ao mesmo tempo se enviará cópia
de cada ulpa das ditas listas ao juiz de direito.

§ U. Deccorrido o prazo de dous mezes, marcado
para a publicação das listas no parágrapho antecedente,
as juntas municipaes reunir-se-hão segunda vez IIurante

cidadão é dada pelo juiz de direito sem recurso alg'um,
pruduzi udo t·)dos os elfeitos o Somente ha recarso para a
relação, quando se trata de excluir qualquer cidadão.

« L')go me parece que esta parte do recurso não pode
S~l' ~'epelida; a qualiticação neste ponto é muito con
vemente. » (Sess. do seno em 7 de Ag. de ~875.).

(37) « O S1'. Amúio Lima :-As actas, que se fazem
uma por dia, elévão-se a uma somma immensa, a mais
de cem. Quanto trabalho I Quanta despêza. » (Sess. da
cam. dos dep. em 28 de lut. de 1874.)
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déz dias, afim de recebêl'em l'ecursos de suas decisões
para os juizes de direito das respectivas comarcas j o que
será annunciado com oito dias, pelo menos, de antece
dente. Nas comarcas em que houver mais de um juiz
de direito, é competente para conhecêr dos recursos o

.. da. 1" vara-eivel. Perante a juncta municipal servirá de
escrivão o secretário da cámara municipal.

§ 15. 03 recursos podem ser interpostos: pêlos não
<llistados ou por seus especiae3 procuradôl'es, quando se
tratar de sua inclusão j por qualquer cidadão da par6
chia, quando se tratar de -exclusão de cidadãos alistados
na mêsma par6chia, ou de nullidade (38).

(38) C,( O S1". Dws de Carvalho :-No § 15 leio:

« Pela disposiçllo dêste parágrapho so pode interpôr
recurso ocidadlLo que nlLo fôr alistado; mas eu vêjo no
§ 17 o seguinte: (U)

« Entltu permitte-se que qualquer cidadl10 interponha
recurso de uma decisão de juiz de direito em uma ques
tl10 individual a respélito de um alistado, e nl:lc se permit
te que se interponha esse recurso na paróchia, que é onde
devia começar ~

(f. O Sr. Figuéira de A-lello ;-Na paróchia, quando se
tratar da:exclusão : § 50.

« O Sr. Dias de Carvalho :-Mas, quando se traja de
incluslto, so ° indivíduo que nã.o fôr incluido é que tem
direito de recorrêr . Logo êste parágrapho não está em
harmonia com aquêlle outro, porquê aqui s~ permitte o
recurso somente ao indivíduo offendido, e no outro se o
permitte a qualquer do pôvo.

« O Sr. Figueira de lrlello : -Mas é so para o caso de
exclusão. .

« O Sr. Dia.s de Carvalho :-Bem; desejarei que me
expliquem isto, que me convénçã.o de que estou em êrro.
Deixarei~de parte êsteponto.» (Sess. do seno em 1.9 de Ag.
de 1875) . ,



-149 -

Dêvem ser acompanhados de documentos que fáção
prova plena, ou d~ ju~lificação processada com citação
do PromoLô!' público, no primeiro caso, e dos interessa
dos no segundo (139).

§ 16, Presentes os recursos á juncta municipal, e3ta,
no mêsmo dia ou no immediato, si as parles não reque
rêrem a dilação do § 12, os decidirá, proferindo despa
cho nos requerimentos dos recorrentes. e mandando
transcrevêl-o na acta do dia e publical-o pêlos meios es·
tabelecidos.

-
(39) « O Sr. Ignácw bfa1'tins :-Chégo ao § 15 :
« Desejava que o nobre deputado me explicasse ara·

zlto, por que faz citar o promotôr público pal'U ?ssistir ás
justificações para reclamação dos votantes: o que é o
promotôr público aqui '?

« O 81'. He1'dclito Gmça :- E' fiscal.

« O Sr, Ignácio Mart~ns :-De quem '?
« O Sr. Heráclito Graça :~Dos interesses públicos.
« O Sr. Ignácio Jl'Ial'tlns:-Qualquer cidadão, a'illda

que não tenha as qualidades do votante, pode interpôr o
recurso para a exclusão do votante qualificado e êste ou I

seu procuradôr para a inclusM, tôdo o processado é feito
á revelia do votante, e cita-se o promotôr; ha, portanto,
exclusão da parte principal e mais necessária.

« O Sr. Heráclito G·raça :-Não exclue, torna necessa
rio (1 promotôr.

« O S1'. Igndcio bla1'lins :-Dêsde que um indivíduo
f~l ,a reclamação, e citado o promotôr público para as
SIstIr á j u tificação, o votante nã.o sabe o que se passa, e
o pl'ornotôl' público muito menos do que o vutante qller.

« Não era mais plausi vel que se citasse o p"óprlU vo
tante; e quando requerida por eUe a j Ilstificação, se ci
tasse o presidente da juneta '? E", pois, como ja disse: o
promotôr público nada tem com isso, entra aqui como
Pilatos no credo.

«.0 Sr. He1'àclito Graça: ~!Lo apoiado. E' nma ga
rantllll.» (Sess. da Cam. dos 'dqy. em 31 de lul. de 1874.)

..
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§ 17. O despacho favaraveI da juncta, no 10 caso do
§ 15, será immediatamente executado, salvo o reeur'o
'Com etreito devolutivo, que qualquer cidadão pode in
terpõr para o juíz de direito; quando, porém, houver
indeferimento, seguirão 03 papeis no pl'aZO de trê3 dias
'paea o sobredito juiz, podendo 03 interessados proullzir
novas allegações e documentos.
, Tarubém seguirão para o juiz de direito, qpaIquerque
sêja a decisão da juncta municipal, QS recursos no segun
do caso do § 15.

§ 18. 03 recursos intei'postos sóbre qualificação serão
decididos pelo juiz de direito, em de5tJachos fundamen
tados, no prazo improrogavel de trinta dias (40).

A decisão produzirá dê5de logo tódos os seus effeitos.
Todavia, no caso de exclusão, poderão os cidadãos inte
ressados interpõr a tôdo tempo recmso para a relação do
distriGto, ~ qual o decidirá promptamente, na conformi
dade do art. 38 da lei de 19 de Agôsto de 1846.

Si, porém, a decisão ver~ar sõbre irregularidades e
vícios que importem nullidade da qualificação haverá
recurso nece5sário 'e com elfeito suspensivo para o mê3
mo tribunal, o qual o decidirá no prazo improrogável de
trinta dias, contados da data em que os papeis tiver6m
entrado na respectiva secretaria; e slo recurso não fór
provido deste prazo, ter-se-ha por firme e irrevogavel a
decisão do juiz dJ dil'eiLo. No Gaso de annullação, o
presidente do tribunal da relação enviará immediatamente
ao presidente da respectiva p1'Ovíncta cópia do accordão,
afim de qne sêjão dadas promptas providéncias para a
nova qualificação. Servirá perante o juiz de direito o
escrivão do jury.
o § 19. Sati3feitas tôd,ls as 'formalidade3 prescriptus DOS

parágraphos autecedente3 e lançadas pelas iuuctas J})uni~

cipaed as lista.; geraes em livro e3pecial, que ficará DO
Ul'chivo da cámara do muuicípio, está ultimada e encero
rada a qnalíficação; e a tôtlos os cidadãos irrevogavel-

(40') Viih nótas-14 e 36. I •
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mente inscriptos na lista se passaráõ títulos de qualifira
ção (41) , que deveráõ cê!' impressos e extrahidos dos
livros de talão.

(41) « O 81'. Ignácio Ma1'tins :~Sr. presidente, esses
títulos de qualificação, de que fallão os §§ 19 e 20, e que
mcrecêrão tantos elogies do nobl'e ministro do império
e de seus sustentadôres, não trazem vantagem !JJguma e
nada garantem, sel'virão so para incommodar os pobres
votantes, obrig'ando··os, sob multas, a viajar mUItas lé
g'uas ás vezes, para receber esse papel. O nobre ministr(>
do império ja esqueceu o seu Pernambuco, e suppõe que
todo o império é a côrte (Apoiados e não apoiados).

«Disse o nobre deputado que os títulos de qnalificação
trazem g'arantia j porque, si alguem si apresentar com
um título que não sêja seu, será um abuso que ha de
ser punido.

« Mas o que diz o nobre ministro querer fazer ~ Não é
procurar prevenir os abusQs '1 E pode-se prevenir, quan
do dá-se uns títulos, de que qualquer se pode servir,
ainua que não lhe pertença ~

« O S1'. Hm'áclito G'raça contesta.
« O Sr. Ignácio 1J'[artins :-Os ehefes de cabala guar

darão comsigo esses títulos, e na occasião da elei~ão, si
Pedro, que é o verdadeiro possuidôr do titulo, estiver
doente ou ausente, ou môrta, o chefe entregará o titulo
a P~ulo, que irá votar por Pedro,

« O 8". Heráclito Gmça :-A mêza não aceita.
« O 8,', Igndcio Martins :-A mêza não pode recnsar,

é essa uma das garantias que V. Ex. attriblle ao projecto,
é que a mêsa parochial ha de aceitar a lista do votante,
que se apresentar com título, embora reconheça que nã.o
é o verdadeiro dono delle.

« O 8". Hel'dclito Graça :-Mas toma o voto em sepa
rado,

« Sr. Igndcio Mm'tins:·-Toma o voto em separado;
mas qual o resulado que daráessi) fÇ1cto~ O resultado'é
que a cámara aqui apurará esses votos tomados em se
parado conforme convier ao govêrnü e á maioria.,» ($88S.
da cam. dos dep, em 31 de Jul. de 1874).
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Estes títulos serão remettidos dentro de três dias, pêlas
junr.tas municipaes, aos juizes de paz em exercício nas
respectivas paróchias.

§ 20. Por meio de editaes publicados na imprensa do
logar, e affixados na cámara municipal e da egrêja ma
triz da paróchia convidará sem demora o juiz de paz
respectivo os cidadãos qualificados, para pessoalmente re
cebêrem seus títulos de qualificação no prazo de 30 dias.
A entrega do título será feita ao próprio cidadão, o qual
por si, ou por outrem, si não sonber escrevêr, o assi
gnará perante o juiz de paz, e passará recibo em livro
espeCial. Decorrido aquêlle prazo, os títulos não recla
mados serão remettidos á 'cámara municipaL e ahi guar
dados em um cofre.

No caso de recusar o juiz de paz a entrega do título
de qualificação ao cidadão a quem pertencêr, poderá
êste recorrêr para o juiz de direito da ,comarca por
simples petição. O juiz de direito ouvindo o de paz, que
responderá no prazo de três dias, decidirà definitiva
mente.

- « O Sr. ]j"iguei1'a de Malto: - Por outro lado, o pro
jecto, na minha 'opinião, attende a uma grande vanta
gem, que é dar títulos de qualificação aos cidadãos
qualificados pelas-jllnctas parochiaes e muniêipaes ; estes
cidadãos com os seus titulos vão votar, e fícão assim
destruidas tôdas as dúvidas que antigamente havia,
quando o cidadão se apresentava, tendo~se até a impru..
déncia de negar a qualidade e ~dentidade de pessôas
que tôdos os membros da mêsa conhecílto; de sorte que
por essa maneira acaba aqueHe adágio-quem tem a
mêsa,_ tem a eleiçlto-porque as mêsas érs.o soberanas
nesse caso. Não existirá, por consequéncia, mais êste
abuso.

« Por OQtro lado, para o juiz de direito se recorre das
decisoes injustas das junctas parochiaes e muuicipaes, e
a decisAo do juiz de direito não pode ser arbitrária. »
(Sess. do seno em 7 de Ag. de 1815).
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o mêsmo recurso terá logar no caso de recusar a cá
mara municipal a entrega do título de qual ificação de
positado em seu cofre.

§ 21. A. qualificação. feita em virtude desta lei, éper
manente para o elfeito de não podêr nem-um cidadão sêr
eliminado. sem provar-se que falleceu, ou que perdeu a
capacidade política para o exercício do direito eleitoral
por algum dos factos designados no art. 7° da Consti
tuição ao Império. (42)

(42) (( OS,-. Balbino Cunha :-Outra disposiçlto do pro
jecto, á que presto inteira adhesão, é a que dá permanéncia
ás qualificaçoes.

« Um Sr. Deputado :-Se da pela lei de 1846.
« O Sr. Batbino da Cunha' -Entendo que nS.o ; a nlto

querermos confundir o que os publicistas chámão quali
ficação permanente e qualificação periódica. Por defeito
da lei de 1846, ou pêlos abusos das mêsas qualificadôras
sabem tôdos que nem-uma estabilidade teem nossas qU'l
lificacoes. Basta que um dos mesários diga que tal ci
dads.o faUeceu, mudou-se, ou perdeu os requisitos da lei
para que sêja, sem mais processo algum, eliminado da
lista; o cidadão é qualificado ou n!lo, sem que disso te
nha conhecimento. Pode-se dizêr que tal systema de
qualificaçaes tenha o menor cunho de permanéncia '?

( Nao é esta a fórma por que slto eUas feitas entre nós
por ambos Of; partidos '?

« (Ha d'tversos apartes.)
« Na qualificaçs.o permanente, como a estabelece o pro

jecto, o cidadllo recebe um título, adquire a presumpçlto
jurídica, e n9.o pode ser privado de seu direito sin9.o em
virtude de um processo passado em julgado e revestido
de tôdas as garan tias. .

« Como V. Ex. sabe, melhor que eu, Sr. presidente,
a qualificaçlto, base de nosso systema político, mereceu
sempre a mais séria attençlto nos paizes regidos pelo sys
tema representativo.

( Pela lei de ]831 (de 19 de Abril) a qualificaçlto era
per~anente em França, pois que aUi nem-um cidads.o
podIa ser eliminado sem que fôsse notificado com antece-

=0
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§ 22. A prova da pêrda da capacidade política do
cidadão, na conformidade do parágrapho antecedente,
dêve ser a mais completa e incumbe áquelle que reque
rêr a eliminação. Perante a juncta municipal, quando
reunida, será p~oduzida essa prova por meio de certidão
authéntica de algum dos factos, de que resulta a pêrda
de capacidade ou por meio de sentença proferida pelo
juiz de direito da comarca em processo regular instau
rado com dtação pessoal do eliminado, 'quando se achar
em 'lugar conhecido, e em tÔdo o caso com citação edi
tal de quaesquer terceiros interessados.'

A eliminação por morte poderá ser feita ea;-officio
pela juncta municipal, com exbibição da certidão de
óbito, que á sua requisição, lhe deverá ministrar a re
partição competente. '

'§ 23. Poderão sêr também eliminadós da lista de uma
par6chia, durante a reunião das junctas municipaes, á
que se refere o § 14, os cidadãos que tiverem mudado
de domicilio, para municipio differente ou para paiz es
trangeiro.

Si a mudança fÔr de uma para outra par6chia do
mêsmo município, ou de um para outro districto da
mêsma par6chia, far-se-hão nas listas as alterações con
sequentes.

dência de muitos dias, para defendêr-se. Na Bélgica pela
lei de 1834 dá-se a mêsma cousa.' O elim:nado é notifi
para allegar o que fôr do seu direito. Na Inglaterra,
a.s listas sltO levan~adas pêlos inspectares de paróchias,
mas so tóml:Lo o caracter de qualificaçllo depois que os
cidadltOs silo intimados para allegarem perante o magis
trado seus 'direitos.

« Pela maneira por que se fazem nl)ssas qualificaçoe9,
Sr. presidente, nllo so nas províncias, como mêsmo aqui
na côrte, V. Ex., que hoje é votante, na.o tem a certêza
de que o será amanhll, si tiver uma mêsa qualificadôra
composta de adversários.» (Sess. da cam. dos dep. em 4
de Jun. de 1875).
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§2t A qualificação pelo processo ordinário estab~

lecido nos parágrapllos antecedentes será feita de dous
em dous annos (43).

§ 25.. (44) Nos têrmos do art. 2l da lei de 19 de Agôsto
de H~46, as junctas municipae3 enviarão ao ministro
do império, no município da côrte, e aos presidentes,
nas províncias, cópia da lista geral de que trata o ~ HJ
e, em tôdos os annos, no mez d~ Janeiro, có~ia da lista
complementa~, contendo os nome3 dos lcidadãos excluidos
da lista geral, ou nella novamente incluidos durante o
anuo auteriôr.

(43) « O Sr. João Mendes :-Segundo o projecto, a
qualificação é ordinária, quando fôr feita~pelas junctas ;
é extl'aordinária, quando feita pelos juizes munici
pacs (esta foi !\Upprimida com o § 25). » (Sess. da cam.
dos dep. em 27 .:ie Jul. de 1874.) .

(44) Parece que,em virtude das seguintes consideraçaes,
foi approvada em sessS.o do senado de 28 de Agôsto de
1875 a emenda su ppressiva do § 25 dêste artigo, offere
cida pelo senadôr Cruz Machado em sessão de 16 do
mêsmo mez e anno, pela qual foi,alterada a numeraçll.o
dos parágraphos seguintes.

- OSr. Cruz Machado:-Sr. presidente, tenho tambem
algumas dúvidas a respeito das disposiçaes dos §§ 21.e 25 •

• • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••

Dêsde que entendeu-se que a qualificaçlto feita.
pelas junctas parochial e municipal com tôdos os recur
sos Hão devia :enovar-se annualmente, quem nllo fôr
qualificado no espaço de do s annos, resigne-se; mas
não se crie um tribunal que dá decisaes provisórias, po
rém que tem natureza permanente, porque isto é o mês
mo que abrir uma g'['ande porta para o arbitrio.
... . . . ... . .

({ Sou de opini!l.o; pois, que quem nllo foi qualificado
espere o periodo biennal.
. ({ D'aqui nllo vem detrimento nem-u!n, porque na rea

lIdade o que é que se pretende providenciar'? O caso de
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§ 26. São nullos 03 trabalh03 da juncta parochial de
qualificação:

I. Tendo sido a ol'ganisação da juncta presidida por
juiz incompetente ou não juramentado (45);

alguma pessÔlt distincta vir morar de novo na par6chia ?
Tra.nsferir seu direito de votante de uma parochia para
Qutra ~ O caso de algum cidadão ter adquirido a idade
legal ~ Pois (;11e não pode esperar um anno até que se
reúnão as j unctas ~ O que é que cHe perde ~ O simples
direito de votar, porque a lei telll estabelecido que a
qualificação i:iêja de dois em dous annos, e elle veio de·
pois da qualificaça.o, e ainda na.o era tempo de nova qua
lificação. Mas nlto perde o direito de ser votado para de
putado, porque para ser deputado, membro da assemblea
provincial e senadôr .nao precisa estar qualificado ; pode
ser eleito o brazileiro que resida fora do Império; este
direito subsiste, independente desta providência de qua
lificacão extraordinária.

« S·ou de p8,recer, pois, repito, que êste parágrapho
dêve ser supprimido, porque em matérias eleitQraes
dêve-se evitar tudo quanto poder servil' de incentivo
para o arbítrio: E quando não sêja supprimido O pará
grapho, então estabelêça;se a cláusula-de conformidade
com os §§ 22 e 23-, para que tênhilo_logar'as mêsmas
pr@vasoa que nas qualificaçoes ordinárias estilo adstrictas
as junctas. »(Sess. do se"t. em 12 de Ag de 1875).

(45)« O Sr. illinistorodo lmptlrio:-Também não me pa
rece pl'ocedente outra observação do nobre deputpdo, feita
a respeito das nullidades.

« Entende S. Ex. que ha certo perig'o na decreíaçilO
de nullidaies resuhautes de actos ou omissões dos indi
viduos que concorrem para organisação das j unctas e
mêsas parochiaes.

« Eu não sei como o nobre deputado evitará êste in
conveniente. Bem sabe o nobre deputado que a matéria
de competéncia é de interesse, púb1ico; que ha fórmulas
substanciaes para certos actos, as quaes não podem por
conseguinte ser preteridas sem que elles fiquem viciados;
que ha principios cardeaes, cuja guardOa e execução ne
oessariamente ha de ser confiada a certos funccionários.
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II, Tendo concorrido para a eleição dos mp.mbros da
j~ncta p'essôas incompetentes em tal número, que pudes
sem ter influido no resultado da eleição (46) ;

III. Não se tendo feito, nos têl'mos do art. 4° da lei de
19 de Agôsto de 1846, a convocação dos eleilôres e
dos immediatos em 'Votos (47) qne devíão concorrêr para

« Si abusos e êrros podem sêr commettidos na orga
nisaçilo das mêsas e das junctas parochiaes, provindo
dahi nullidades, o mêsmo acontece nos processos judi
ciários, Entretanto, o nobre deputado nilo púde contes
tar que nelles apparecem nullidades causadas pelos
juizes. Oomo evitar taes conveniências e prejuizos '?
'« O juiz de paz é por lei obrigado a praticai' certos

actos sob responsabilidade criminal; si êstes actos silo
tilo importantes que sua falta induza nullidade, é claro
que a nullidade os fulmina, nilo pode deixar de ser de
cretada, e contra o juiz de paz criminâso ou omisso cabe
a applícaçilo da responsabilidade ou do meio de repres .
silo penal estabelecido (Sess, da cam, dos dep. em i de
Septo de 1874. » _

(46) O Sr. ,traujo Lima: E' a mesma incerteza, E'
maiori)t '? E' minoria'? Pode a maioria incompetente nilo
influir no resultado da eleiçilo e pode a maioria influir
(Sess. da cúm. dos dep. em .28 de JuZ. de 1874). »

(47) Por emenda do senadôr Oruz Machado, de 16 de
Agôsto, por elle alterada em 13 de Septembr'o de 1875,
accrescentou-se em 3" discussilo depois da palavra eleitô
res estas:- e dos imtnediatos em votos. Esta emenda foi

. v'otada em 18 do mêsmo mez, mas- nã.o se acha public~da 
nú!:! Annaes ao senado (pag 273).

Foi redigida, e approvadu. a sua redacçao, dêste modo:
-e dos immediatos em votos conforme o art. l' (pag,
284). Remettida assim para a cámara dos deputados foi
votada nêstes têl'mos (pag. 217 da collecçao dos Annaes
do mez de Saptembro), Incorporada porém no seu lagar
pela commissao de redacçilo, tornou aos têrmos anteriô~
re8, em que permanece na lei.
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a eleição dos membros da juncta, vício que, enh'etanto, se
considerará sanado pelo comparecimento voluntário da
maioria, não so dos eteitô1'es, como do~ immediatos em
'lJotos que devíão sêr convocados c01~forme o art. 1. 0 (48).

(48) « O Sr. Cruz Machado :-Encontro também,
Sr. Presidente, U0 § 27 n. 3 uma das causas de nullidade
dos trabalhos da juncta parochi.tl. Como o § 31 faz refe
rência para nulhdade das eleições parochiaes a êste
paragrapho, segue-se que esta cláusula tanto pode
servir para annullar os trabalhos da j uncta de qualifica
Çllo, como para annullar-se a e1eiçllo parochial.

« Diz o § 27 n. 3. (lendo) :....
« Este parágrapho nuo pode passar com.) está: é uma

porta aberta, segundo a pràtica que tenho destas cousas,
não para abuso.'l somente, como até para fraudes. Ou
dêve-se eliminar esta cláusula de considerar-se sanado o
vicio pelo comparecimento voluntário da maioria dos
eleitt,res, ou, quando se conserve esta cláusula, é preciso
accrescentar uma subcláusula,-si os que faltarem nilo
influirem na composiçllo da j uncta. Vou provar tamMm
isto arithmeticamente : »

« Uma freguezia tem 30 eleitôres ; ~O alto eleitos pela
maioria e 10 pela minoria; mas convem á maioria em
palmar, sem risco da sorte do art. lo, como j a expuz, a
eleicão de tôdo o nessoal da mêsa. Oomo a maioria é
quem elege o preside<nte da mêsa, ja tem segura ê1 presi.
déncia; como obtêr a dos quatro membros da mêsa ~

Por um modo simples. Não haja convocação de eleitôrea;
os 20 comparecem voluntariamenté e elegem os quatro
mesarios. Compareceu a moioria e a 1minoria ficou sem
representante na juncta. E naquêlles logares, em que a
qualificação é feita a arbítrio do poderôso da terra, que,
sendo a única vontade que predomina, leva a prepotén
cia a ponto de_pl'escindü da presença dos eleitôrea nas
matrizes; dêsde que ha uma disposiçãO de lei para que a
fa1ta da convocação dos eleitôres não annuUe a quolifi
caçilo, uma vez que comparêça voluntariamente a maioria
deHes, o dono da terra mandará lavrar ai! nctas da
quali~caçllo, dando como real o comparecimento de sua

,
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m31Ona, independente de convocaçao, e eUas poderllo
correr Lisboa Oriental.

« Trata-se, porém, de verificar podêres de uma eleiçllo
parochial; como cada uma das cámaras na verificação
de podêres dêve-se adstringü' a esta disposiçao de lei, ha
de eUa sêr reclamada para sustentarem-se eleições clan
destinas talvez, e ter-se-ha de approval-as, ns'o obstante
falta de convocaçilo de eleitôres, so porque das actas
conste o comparecimento voluntário da maioria dos
eleitôres, interessada nessa approvaçilo.

« Portanto. é preciso eliminar esta cláusula ou accres
centar uma subcláusula :-salvo si o número dos que'
faltarem não influir na organisaçilo da mêsa. Isto é
muito simples, porque, quando o número influir, ha
sempre causa para reclamar j na hypóthese figurada
dIrão os 10 eleitôres: nãO comparecêmos por falta de
convocaçflo j embora formemos maioria, si comparecês
semos, poderíamos ter dous membros da mêsa ; essa falta
de convocação privou-nos de dar êsses dous membros,
(Sess. do sim. em 12 de Ag. de 1875). »

- O deputado Jo9.o Mendes havia feito esta demons
traçs,o em sessflo de 27 de Julho de 1874.

- « O Sr. Visconde de Nitherohy :-Senhôres, entrando
em uma série de col1sideracões de menor escala, referir
me~hei... á emenda que o niustre senadôr pela província
de Minas entendeu devêr apresentar a tal respeito. Dêvo
declarar que fez-me impressão a observação de S. Ex., e
que não estou longe de adoptar a emend", do nobre sena
dôr de Minas, e ainda mais n110 estou longe de. do sup-
pressao da respectiva disposiçãO " " .

« Entendo e creio que é preferivel adoptar-se até a
suppressão da disposiçãO, porque ep} verdade eUa
parece incongruente, e tal é figurar-se uma hypóthese
que é um abuso, a falta de execucS,o da mesma lei! Ora
é.disposiçflO da lei que haja convocaçlLo ; para que co
gitar-se a falta de cl)DvoCacllo, esta especie de infraccilo
d!\ ~ei, e justificar o acto abusivo, si fôr praticado com'o
maIor número de eleitores 1 Entendo que esta providéncillo
nl10 é Ma, nllo é conforme. Si nflo houve a convocaçflo,
h0';1ve preteriçflo de um "têrmo necessário do processo
eleItoral e dêve sêr supprido convenientemente.



- 160

« Reconhêço com o nobre senadôr que esta disposiçao
pode dar aso a gravíssimos abusos. Si houver um cou
certo da maioria, somente em certo dia elIa comparec3rá
e fará o seu trabalho sem assisténcia e fiscalisaçll.o da
minoria que representa a outra opinillo-

« E' melhor, portanto, a suppressll.o dessa di8posiçll.o.
Nao vêjo que a suppressã.o traga uma lacuna no pro
jecto. E' realmente ~ara se estranhar essa disposiçao, e
facil é supprimil-a (&88. do seno em 18 de Ag. de 1875.) »

- « O S1·. Junqueira:- Ha uma outra emenda do
nobre senadôr relativa ao comparecimento voluntário, nllo
80 dos eleitôres, como também dos vereadôres, no caso de
não se ter feito convocaçllo prévia.
, «O projecto com toda a rasão providencía para o caso
de falta de convocaçllo, e'entllo diz que o comparecimento
da maioria suppre essa omisslLo da autoridade competente.
Eu penso que tambem esta medida é salutar, porque desta
maneira nós' obviamos a que estêja na vontade de um so
homem o annulIar os trabalhos eleitoraes. NILo houve
convocação prévia, mas a maioria compareceu, está tudo
sanado.

« Disse-nos o nobre senador: « Mas essa maioria deve
ter uma certa opinilLo, e a opiniã.o adversa fica suffocada. »
Senhôres, os elementos que têve essa maioria para com
parecêr, isto é, a eciencia de que no dia tal se hão de
reunir as junctas existem também para os adversários.
Nilo é uma cousa escondida, tôdos sabem que na lei e
nos regulamentos acha-se estatuido que em tal dia se
hllo de reunir as junctas; portanto, embora nllo se publi
que o edit, 1 de convocaçao, a minllria, si telli interesse
em comparecêr, 'comparece, entllo a maioria e a minoria
junctam-se, sana-se tudo, nllo ba a menor objecçao. Ma':!
querer-se privar a maioria dêsse direit~. quando ena. foi
solicita e cuidadosa, nll.o vêjo razllo (Ses8. do Seno em
f~ de Ag. de 1875.) .»

-« O Sr. Visconde do Rio Branco :-Mas, disse o nobre
sl3rradôr: « o projecto a êste respeito annulla al~u.masde
suas ga,rantias por ?utras ~isposiçoe~ que nell~ se encón
trlto.» Esta :proposIçJLo aSSIm enuDCIada é mUlto genéri-
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ca; nlto posso contestaI-a sinM tomando a prova única
que o nobre senadôl' apreséntou para fundamentar o seu
juizo. ,

« Olhando para o § 27 do art. I li, em que se trata das
causas que podem aonuHar os trabalhos das'junctas ps:
roehiaes, o nobre senadôr notou ~ « o n- 3° dispae que a
falta de convocaçllo de eleitôres pt1derá sêr sanada pelo
comparecimento voluntal'io da mail)ria dos mêsmos elei
~ôTes; ora, esta disposiçl1o debili'ta, destroe a garantia
que o projecto quiz estabelecer, definindo as formalidades
essenciaes para que se considerem válidos os trabalhos,
quer delS juactas de qualificações, qLIer das mêsati paro
chiaes, destas quanto á eleição municipal e de juizes de
pa.z. »

« aSr.' F. Octavidno :-0 conhecimento da convocaclto
Dilo ~ essenéial. .

« OS1'. Visconde do Rio Branco :-81'3., a conV'ocaçlt~
dêve ser feita como marca o project·o, mas rara que '?
para que comparêçi1o os eleitôres : si 1\ maioria dos elei
tôres comparece, pergunto, nl10 está c->useguidó o fim '?

(C Dêsde que haja o cómpa:recimento voluntário da
maioria dos eleitôres, dêve considerar-se nu11o- tMo o tta
balho da juncta parochial, so porque 119.0 se fez a convo-
caçll.o em tempo'? .

« O Sr. F. Octaviano :-Siella é garantia para. a mino
ria, acno que é essencial.

« O Sr. Visconde do Rio-B1'anco :-Mas a convocacAo é'
para que concôrrão os eleitôres: dêsde que a maioria
concorre (n'lto se estabeíece isto comi) regra-) , 'parece que
os trabalhos nl10 dêvem sér annullados uniCámente por
aquella circumstáncia-. ()g trabalhos das junctas teem re
cursôs, das primeiras para as segundãs, e- de-stas para OS

j úiz'és de direito e rela~Cles'.

« Mas eu quero concordar com os nobies_ se'nadôres
q~e áchlto que isso é facilidade; que a qUfllificaçlÍo dêva
ser annul1ada, mêsmo comparecendo voluntariamente a
maioria dos- elei-tôres,' ~ó' porque nlto-Sé' fez á convbCàçl1íO
mn- tempC'; é questAo pam: uma emenda, e tiAo para
grande escarceo; nllo se póde conc1u1t' d'a-lii q\lEl I) prb!.

"



- 162-

IV. Tendo a juncta deixado ,de funccion;lf no logar
designado para suas reuniões, salvo o caso de. fôrça
maior, devidarnente comprovado;

V. Tendo por causas jusLifieadas e aLLendíveis funccio
nado em logar diver::lo do de2ignado para suas reuniões '
s.em fazêr constar por edi l.aes o nôvo logar' destas;

VI. Tendo feito parte da juncta pessôas se~ as quali
dades de eleiLôr;

I VII. Não se tendo reunido a juneta pêlo tempo e DaS

occasiões que a lei marca;
VIII. Não tendo sido feita a qualificação por districtos,

guarteirões, e com tôdas as declarações exigidas I.lesLa
lei. --

§ 27. As irregularidades não especificadas no pará-·
grapho a.:::Lecedente não annúllão o processo da, qualifi('~-:

ção, si este fôr em sua sub táncia confirmado ou corrigido
pela juncta municipal; e apenas' dão lugar á respon abi,·'
lidade dos que as motivárão, uma vez que se verifique têr
havido culpa; ,,- ,

jacto nAo selve. Ninguem apresentou êste projecto como
a. última expressão de sabedoda no se~tido em que elIe
foi considerado; melhorêmol-o. Si querem maior rig'ôr,
haja maior rigôr, mas vêj'a-se tamMm quantos trabalhos
não ficarão inutilisados sem motivo essencial. '

« A falta de convocação, podendo não comparecêr a
maioria dos eleitôres, é uma nnlIidade insanavel ; ma~,
si comparece a maioria dos eleitôres, parece que essa fa}ta
dêve considerar-se sanada. Entretan.to, si não quizerem
assim, haja emenda em senti~o contr~i'io ,e não se, con
demne por isso tôdo o projecto (Sess. do sen. em 1.0 de'
Ag. de 1875). »
, - Por emenda do senadôr Cruz Machado, de 16 de
~gôsto, alterada em 13 de Septembro de 1875, accresce~

tou-se depois da pll.lavra-maioria- êls que .vão sub-h
nhadas á cima no têxto da lei ;
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§ 28. São nuHos os trabalhos da juncta municipal:
I. Nos casos marcados no § 26, ns. I, II, UI, IV, V,

VI e VII;
U. Não se tendo feito, nos termo::> do § 80 dêste ar

tigo, a convocação dos vereadôres que deveríão têr con
corrido para a eleição dos dous membro:; da juncta, o
que, comtudo, se considerará sanado pêlo compareci
mento voluntário da maioriJ dos ditos vereadôres (49) ;

III. ~ão tendo sido feita a qualificação por paróchias,
districtos, quarteirões, e com lôdas as declarações exi-
'gidas nestA lei (50) ; ,

IV. Não se tendo feito a publicação da lista geral da
qualificação pêlo tempo e modo prescripto no § 13.
" § 29~ E' applicavel ~os trabalhos da jUllcta municipal
a disposição do § 27, si as irregularidades ,não fôrem
das mencionadas no parágrapho antecedente, ou hO\lve
rem sido suppridas em t.3mpo (51).

(49) Vid. nota 47.
(50). «O Sr. Dias deCarvalho:-Os'nobres senadôres, que

snsténtão o projecto, terão a bondade de examinar si ha
conveniência no seguin te modo, por que está rlldigido o
projecto. Diz o § 27: « São nuHos os trabalhos dajunct'B
parochiaI de qualificação nos casos 1 a 8; » e o § 29
dispõe: « São nuHos os trabalhos da jl1ncta municipal:
lo nos casos marcados no § 27 ns, 1, 2, 3, 5, 6, e 7; »
não se refere ao n. 8; entretanto que o n. 3 contem dis-::
POSiÇãO egual a do n. 8 do § 27.

Ora, senhôres, não era bastante fazêr referéncia a êste
parâ,grapho inteiro ~ Que necessidade ha de incluir como
uma disposiçãO nova a do n. 3° do § 29, quando bastaria
no n. 1 incluir tôdas as disposições do parágrapho ante
cedente ~ Isto é uma superfluidade, e mostra o pouco cui-
dado com que redigimos as leis. -

O Sr. visconde do Rio Branco :-Isto não é defeito.
(Sess. do seno em 19 de Ag. de 1875). )I

(51) «OS1', João M'endes: O §30 (hoje 29) refere se ás ir
~egularidadesnes trabulhos da j nncta municipal, que não
annúllilo tal:::S tt'aba~hos : «si as irreg'ularidades Dão fôrem
das menc~onadas no~parágrapho antecedente ou, poderem
ser' supp1'tdas em tempo. »
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Os recursos sóbre nullidades e irregutaridª"d~s s~rão
interpostos perante Q. secr~Lál'lo da cámara· !l1Rni0ipal
deutro de 30 dias depôis de finda a qualificagão.

Art. 2.° O ministro do império fixará o núplerp de
eleiLôres de rada par6chia sôbre a'ba~e do .J.·flCl,mSeamento
da P9pulação e na razão de ~m el~ilôr por 400 habi
tantes de qualquer sexo ou condição, com a Ú,nicil ex
cepção d9s súh.auos de ol.!tros es~ados. HllVendo sôbl"~ o
múILiplo de 400' número excedente de 200, accr~scerá

mai"i um eleilôr (52) .
Em falta de dados estatÍ:iticos para a fi~a<ião de eJei

tÔl'es de alguma, paróchia, s~r-lhe-Qa marcado o nwªmo
número' dE;! eleitôl'es da última eleição approvad;,l.

« Aisto a commissl1.o fe,z llm~ erI).euda : ( ou ho'uve'l'em
~ido suppriaas em tempo. » A ra~jlo é silOples. Quem é
que havia de supprir essas irregularidades'? Sem dúvida
que a mêsma juneta ; mas, si ella está dissolvida, nlla é
pOHsivel que possa entll.o suppl'il-as. E' clal'o que a ~u·

tOridade competente nllo palie conhecêr dêi!- nullidude lios
tra~a.lhos de umajuncta municipal sinll.o depQis que esta
estiver dissolvida. No systema do projecto, é isso ma
téria de recurso eleitoral.

( Eis a rêi!-zão por que a commissiLo emendou esta
phra,,;e. Si a mêsma jllncta municipal, em tempo, h:mver
suppl'ido a inegularidade desapparece ipso (acto a n.nllk
dade (Sçss. da cam. dos dep. em ;;7 de Jul. de 1874). ))

(52) Em sessão do senado, de 13 de Septe93bro de 1875, _
foi üfferecida a seguinte emenda:- (( No art. 2° § l° e
emenda da commissão, approvada em 2" discusSãO, sup
prímão-se as palavras-nacionalliv)'e e nacionaes lwres. »
Em ses;:;ão de 17, retirada esta emenda., offer'ecêo o mês
D;}O senfl,dôr a seguinte, que foi approvada :-« Art. 2° e
emenda da commissão. -Supprímão-se as palavras livre,
lj,vres. » Nesta mêsma sessão, de 17, ofi'erecêo o senadôr
narros Barrêto uma emenda substitutiva, supprímindo
as palavras nacional l·iv?'c e nacionaes liv)'cs e accrescen
tanJo estas-de qualquer sealO ou con~ição, cem a 'Única
excep.c.ão dos súbditos de outrO$ eslados. Foi o que passou.



-({ o S,'. Nabuco: -A commiss!l.o do seuap.Q, Sr. presi
dente, admitt~u \1m p,rin~ipio que me parece bmn, e é
que o número do,;; deputados e o número dos senadôres
~êja o IJlêsrpo que actualmente e~iste j mas a respeito dos
eleitôres estabelceu ella que se regulasse eu número
pelo recensea,mento.

< O principjo adoptado h0je em J,?r~nC}a é o principio
_do número dos apura~os.' Qua,lldQ nó' q i~emo.s aqni 'la
lei do recrl,ltamente que a base fô;'o n püpulaç' f) dai}
pnovíncias, nao quizest~s, por.q ue eDta.o se tl'i:\tava e
.onu.,; hôje que se t1'D,ta de va,nUlgens quereis nM o nú
mero dos apurados, mas a população das províucias,
E' 'realmente uma differença que faz os homens do Norte
arl'ipiarem.

« QSr. Pompeu :-Apoiado.
« O Sr. Nabuco :-Quanto ·ao l'ecrutamellto, as pro

:vincias nll.o o .dão, e,m razão de sua populaç9.o ; quanto
aos eleitore,:; 1)110 de daI-o conforme a sua populaçl1o.

« Senhore~, o melhol' princípio é o principio inglez, o
principio da trll.diç9.o : deixae que o I,lúmero dos. deputa
dos e dos eleitôres sêja regulado pOl' lei. Pa-rece contra
senso o que se dá na lnglaterra comparado o número dos
d~putados de c~rtas cidades e condados com o de outros.

« Por sua populaçll.o a cidade de Londres poderia dar
60 deputados, mas dá quatro. A cidade de Liverpool e
Manchester so dão dous deputados. A cidade <.le Ghister
sôbre 28,000 habitantes dá dous deputados. O condado
de Çhestel' sobr-e 160,000 habitantes dá dous deputados .

• « E' que ecitai> irregularidades são devidas ao princí
plO qUA (JS inglezes teem e~ vista: o respeito que se dêve
a?s direitos políticos. 80 p:Jr nma lei se altél'ão estes
direitos, nã.o se deixa ao govêrno tal attribuiçllO. Não
sabeis a influéncia que vae ter es',a autoridade concedi:.
da ;a..0 govêrno para á vista do recenseamento marcar os
eleItores. -

~( Augmentar onde convém aos cOQservadt,res, e nllo
augmental' onde convier aos liberaes.

« Ô Si'. Nunes Gon~alve.~ :-Em tôdo o C\\SO é qlU iu
centivo para fal~ificaçaó da e~tatf6tica.
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« O S1;. Nabuco :-'Adoptae o mêsÍno principio para
tudo: quereis que o número dos deputados e 08 collégios
so por lei sêjão determinados: pois bem, adoptae o
mêstilo princípio para fixaçao dos eleitôres. Mantende o
mêsmo número de deputad IS, o mêsmo número dos
eleitôres (Sess. dosen. em 30 de Jul. de 1875).»

-«O:Sr. Visconde de Nicthel'oy:-« S. Ex. depois entrou
em algumas considerações especiaes ao p::oojecto e princi
piou por cenF'urar a base adoptada para o número dos
eleitôres, a base da pOpUI~ÇãO. S. Ex. entende que. de
veria ser o número apurado- de votantes a base pre-
ferivel. .

. « Senhôres, quem assim pensa desconhece a van,tagem
incontestavel que offerece uma base fixa, preexistente,
fora do alcance dos manêjos da fraude, no -sentido de
maiores dilatações, que tanto interessa ás différentes lo
calidades. A base da população, segnndo o recensea
me~to feito nilo foi preparaªa neS'se intuito, tôdos o reco
nhecem. E' posRivel que tenha imperfeições e lacunas;
mas cada um pelo conhecimento especial de qualquer
localidade que conhece, pode avaliar por si mêsmo o re
sultado ja publicado; em tôdo caso offerece condições
certas e determinadas e está fora dos manêjos do dê~o

flexivel dã fraude, fazendo-se evitar artifícios na quali
ficação dos votantes com o fim de elevar o número de
ele~tô:es, e assim dilatar as fôrças do collégio e o fazêr
maIS Importante.

'. « Por uma base di versa da populaçilo, conseguirã.o os
mteressados corrompêr o trabalho da qualificação que é
um dos elementos essenciaes de tôda a eleicão. Adoptada
a ?ase da populaçilo, fecha-se a porta á frãude na d~ter
mmaçilo d0 número dos eleitôres e se torua menos mte
ressa:nte para aquellt:ls que sem escrúpulo corrompem as
qualificações para dar número avantajado a êste ou
aquêlle collégio.

« Ora, s.enhôres, creio que isto por si mêsmo dispe~sa
qualq~er Impugnação. Esses exemplos parecem mUlto
autorIsados, porqup são de uma nacilo mestra do systema
representativo, mas nisto nito me~ece ser acompanhada
e nem exemplos' desta ordem dêvem sêr seguidos. Por
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outros títulos, por procedimento muito diverso recom
méndao-se as práticas inglezas, o jui,zo daquelle pôvo,
que o nobre senadôr nilo costuma trazer para exem
plo, nem as mais das vezes procura consultar; é mais
avezado em procurar os exemplos francezes.

« Ainda na dicussilo dêste projecto, eUe fez grande
praça do systema francez, como si a França,' no estado
etri qtJ.e se acha e tom seus antééedentes, nos póde'sse 'dar
exemplos, nilo so pelo seu passado tão variado e contradic
tório. como mesmo nêste assumpto e no systema de elei
Ção por que se rege, que ainda é regulado pelo decreto de
2. de Fevereiro de 1852, em que Luiz Napoleilo, é certo,
df\u voto ·universal, acabou com todas as differencas
e.n~re francezes; tôdos de 21 annos,-sem distincção, sao
capa;1es de votar, são eleitôres, etc.

« E nós sabemos o resultado prático dêsse regimem e
. do que é e tem sido a representação nacional em França.

Q que se delp-ostra e bem se reconhece é que nêste e na
queIle paiz' o regula,r regimem parlamentar depende de
antas circunstáncias que varíão, e tanto influem, que

niLo se pode argumentar .com eXf\mplo:5 de la, nem com
a pratica de um ou de outro, preferindo em tôdo o caso a
ing'leza.

« Este especial, porém, trazido pelo nobre seuadôr, nllo
convence que uma lei determine o número de eleitôres,
assim como o de deputados; vêja-se o que importa isto I
nem o nobre senadôr considerou na exquilibilidade de
tal meio! Ponha-se em discussão em uma cámara; fôs
semos fixar o número de eleitôres de cada freguezia, em
tal província; como se podia chegar a um resultado'? Se
gundo os interesse:;; politicos, segundo a estimaçll.o ou
affeiçãb pessoal deste ou daquelle·, segundo as' suas re
lações com os indivíduos, tal podia dar o maior número
passiveI tal mingoar o mais possivel. E, senhôres ordi
nariamente era isto cousa que o legisladôr no seu pru
dente 'arbítrio fizessese, é cousa graciosa, ·como que
talhar fatias a seu bel prazer, a crapricho'? Era- jsto
exequivel ~ : ..

"



« Senhôres, Se isto entendê com direitoa, e direitos
muito' improtantes, os princípios garantidôres dêsses di~

reitos dêvem sêr invocados e applicados; sem elles ul10
era passiveI fazêr obra digna, qne tivesse fomento de
justiça, que fôsse executada com aquella rectidllo neces
sária, com a imparcialidade devida, que caiba na deli
OOra99.0 de qualquer assemblna decente. »

.................................................
( Oral senhôres, o padl'llo que ápresentamos é o mês~

mo e inexor.a-vel, e protectôr de tôdos os direitos, é para
repelliF' os abusos de- tõdos indistinctamente. Pois o g~
vêrno, obrigado II fazel"a declaraçllo sôbre uma base po~

sitiva, de modo certo e determinado, muito conhe'cida,
que nilO' está< ao alcance. de ser modiiflcado pelo governo,
pode prejudicar seus aàversár.i.os mingoMído os votos
dêstes e augmentando os de seus amigos'? E' o contrário
nbsohltamente; o nobre senadôr foi injusto e contradi
ctôrio comsigo mêsmo.

« Mas isto sinda serviu de ponto de partida para o no
bte senadôr aécrescentat que (j numero de elei tÔl"es assim
como de deputàdds devia ser determinado por lêi e nM
por esta base, porque na Irrglate.rra determina-se por lei
e nll.o se attende li realidade da populaçll.o, porquanto 8

cidade de Londres, que tem poptilaçllo numerosíssima
pll'ra se~ representada por 60 deputados, apenas dava
quatro; que Liverpool e Manchester, cidades populosíS
'imas ta.mbém dávllo tll"O somente dou q deputados cada

uma, entl!et8into <I!ue tal condado, tal eidade, incommen
~1Uravel.mente menor, era repll'esentada pOli maior nú
mero (8es&. do- sen, em 2 de Âg. d~ f 875) . »

- « O Sr. Cruz Machado :-8r. presidente, a'com
mis~11o' havia apreserrtado emendá ao projecto vinw da'

_ cál1í.'rá dos $rs. deputados, contendo. \) pensalnAlIto de
qUd o lIeceuse8mento, na. p'arté d.a populaclio livre nacio
nal, servisse de bêLse para o' eleitorado, pl)rq.uanto re'co"
nbecelf'.Jse que, si po.rV'eMura se wceitas;:;e como hase
p'r">V'isor.tamente, cel1'U..'1 feZ18'lai de 119 de Agôst:afde 18461
o número dos qll'aliflcados~ continuariA-) os abusos, como
aquêlles ~ue se te,I). COl1JlIlettjqo e <Iue fôrlto reveisdM 80'
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senado, porque verifica-se que paróchias ha, em que a
qualificação é tão exag'erada, que o númêro de votante;:;
corresponde quasi ao número dos habitantes.

« O nobre senadôr pela província do Maranhão en
tendeu, que por êste modo as proi{ncias, em que abunda
o elemenlo servil seríão prejudicadas, que o número do
seu eleitorado ficaria muito reduzido, as freguezias ru
raes não teríl10 representação corl'espondente á sua po
pulaçao.

« Eu não estou longe de concordar com o nobre sena
dôr, porque a respeito de representação sigo uma theoria
que nãf) sei si é adoptada por tôdos. A theoria é esta:
-o direite de ser representado pertence a tôdos os habi
tantes, meninos, sexo feminino, impedidos por direito,
nM nacionaes, e até os que estilo sujoitos á servidM j o
direito, purém de elegêr representantes: pertence ao ci
dadao activo, aquelle que a. lei constitucional julga capaz
de exercêr esta grande g-rande funcção política da orga··
nisação do podêr. Por isso, attendendo ao grande detri·
mento que viria aos municípios ag'rícolas da emenda
proposta pela commissão, reduzindo demasiadamente o
número de sens eleitôres, concordo que se adopte como
base do eleitorado o número total da populaçi\o.
- « Sr. presidente, visto qne parece estar no pensamento
do senado não diminuir o eleitorado da província do Rio
de Janeiro e outras, ricas pela sua agricultura, em que
avulta o elemento servil, concordarei em que supprímlIo
se na emenda da commisslLo as palavras-nacional, livre;
mas sem a cláusula do limite do têrço, porque isto des
faz o effeito que se têve em vista, retringe o númer0 dos
eleitôres mais do que estava na mente da commissão.

« Não 1a perig'o de abnsos, o govêrno tem de guiar-se
pelo recenseamento ja feito, impresso'e archivado j si por
ventura alg'uma parócbia no momento fixaçs.o do número
de eleitôres não tiver os documentos de seu recenseamento
consta~ados, existentes na secretaria, não terá direito a
dar número de eleitôres superiôr ao da últim L eleiçllo
!J.pprovada, . nllo se admitte recenseamento post6riôr 8
suspeito.
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« A medida n!l,o é susceptivel de abuso. A base inal
teravel está no re~enseamento ja colhido, authenticado e
reconhecido oflicialmente, de sorte que tôdas as estatís
ticas posteriôres á promulgaça.o desta lei nlto sirvllo de
base para o eleitorado; quando o govêrno tiver de fixar
o número de eleitôres de par6chia, cuja estatística nllo
fôr conhecida oflicialmente, é obrigado a fixar êsse nú
mero tendo em attençilo o existente, porque o contrário
seria lucrar com a pr6pria falta seria abrir uma porta a
abusos.

« O Sr. Nunes Gonçalves :-'-Seria uma falsificaçll.o.
« O Sr. Cruz Machado: -Seria dar lugar ao mêsmo

resultado que queremos evitar,.. nll.o aceitaúdo por base
qualificaçoes imaginárias e nll.o fiscalisadas (Sess. do seno
em 13 de Septo de 1875).»

-« O Sr. Barão rle Cotegipe :-0 projecto de lei propõe
que se tome por base o número dos qualificados; a
emenda da commissl1o propoe que se tome por base o
censo da populaçllo. Um e outro systemas teem exemplo
elIl nossas leis regulamentares de eleiçl1o.

« O Sr. Saraiva :-0 que se quer sabêr é qual é o
melhor.

« O Sr. Barão de Cotegipe (ministro de estrangeiros) :
O systema de tomar a populaçllo por base foi o primi
tivo, o das instrucçoes de 1825. De 1864 em diante
estabeleceu-se o número dos votantes como base do elei·
torado.

« O Sr. Cruz Machado :-Provisoriamente.
« O Sr. Baf'ão de Cotegipe (ministro de estrangeiros) :

Qual dos dous offerece maior vantagem e garantia da
verdade da composiçl1o do côrpo eleitoral? Em these,
tanto um como outro offerece as mêsmas vantagens.

« O Sr. Pompeu :--Si as qualificaçoes fossem exactas.
« O Sr. Barão de Cotegipe (ministro de estrangeiros) :

A qualificaçAo exacta exprime a ve"dade; o censo
exacto exprime a verdade. Ora, si para os representan
tes da nação calcula-se o número em proporçlto da popu
laçao, 16gico tambem é que se calcule o eleitoraqo elIl
proporc;ll.o com a populaçll.o.
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Nas circumstáncias presentes, quando se tem de fazer

uma eleiçll.O ja e ja, por êste projecto si fôr aprovado,
receio muito, como a nobre commissll.o, que isto sêja um
incentivo para que a qualificaçAo dos votantes nilo ex
prima a verdade. Procurando, portanto, uma base em
que nll.o houvesse interesse na falsificaçll.O, procurando a
base da população, entendo que é a mais conveniente...
(B a diversos apartes.)

« O Sr. Presidente: - ~eço attellçll.o.
« O Sr. Barão de Cotegipe (ministro de estrangeiros)

Com tudo faço uma restricçll.O e é que a proporçll.o do
número da população para o elf\itorado deverá sêr de tal
sorte que nao diminua o côrpo eleitoral, pelo contrário o
augmente. -

« Um sr. senador:-Presentemente nllo é possivel em
algumas provincias. .

« O Sr. Ba?'ão de Cotegipe (ministro de estrangeiros:
As tendéncias de 1846 para ca teem sido sempre para
o alarg'amento do côrpo eleitoral; procurar, portanto,
restring'il-o presentemente é tirar um direito de que a
populaçll.o ja está de posse; é mêsmo tornar a eleiçllO um
pouco mais olyg'árchica do que de commum é a de dous
graos.

« Consequentemente, adoptemos a base apresentada
pela commissão, isto é, o censo. Mas examinaremos com
a commiss9.0, e peço também aos illustres senadôres que
examinem, o meio prático de levar a effeito essa dispo
SiÇão, sem diminuir, autes aug'mentando o côrpo elei
t-oral.

\( Um S?'. senadÔr: -Considerado no seu tôdo.
« O Sr. Pompeu: -Ha freguezias que teem.mais elei

tôres do que habitantes.
« OS?'. Barão de Cotegipe (ministro de estrangeiros):

Essas teem de diminuir; as que houverem dado nú
mero de eleitôres supeniôr ao que devem dar, h9.o de
perdêr necessariamente; mas outras hao de ganhar.
Nós nao queremos ter uma representaçllo ficticia, mas
regular.

« O Sr. Pompeu :-Estou nas idéas de V. Ex. a êste
respeito.
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§ 1." Para lôdos os etfeilos eleiloraes até o nÔvo arro
lamento geral da população do império, subsistirão inal
teráveis as circumscripções parochiaes contemplüd lS no
actual recenseamento, não obstante qualquer alteração
feita com a creaçl:o de novas freguezias, ou com a sub
divisão das existentes.

§2." Fixado o número de eleiLÔl'es de cada par6chia so
por lei poderá sêr alterado, para mais ou para menos (53),
á vista das modificações que tiverem oecorrido no nôvo
arrolamento da população.

§ 3." A eleição de eleilôre3 geraes começará em tôdo
o império no primeiro dia útil do mez de Novembro do
quarto anno de cada legislatura.

« O S,', Barão de Cotegtpe (ministro de estrang'eiros) :
Muito estimo.

« O S,'. Pompeu :-0 que quero é que a base sêja ab
soluta (Sess. do se71. em 9 de Agôsto de 1875). »

-« O Sr, João Mendes :-... a população escrava nilo
tem o direito de se fazêr representar no parlamento.

« O Sr. ~Iart'/,nho Campos :-Não acho razão em V.
Ex. ; a população escrav~ também é contribuinte.

« O Sr. J oão Mendes: - , V. Ex:,
attenda á que a base da emenda é a populaçãO. Si a
base da emenda fôsse a propriedade, a riq nesa, a. receita
pública, teria razão o nobre deputado por Minas Geraes:
mas a emenda acceita a populaçãc pUl'a e materialmente. -

« O S1'. Jfartinho Campos:-NllO :ie pode deixar de
tamal' a massa g'eral da população.

« O Sr . João !Irendes '-Eu nílo aceito a doutrina da
em~nda e "(lenso que, tratando-se da populaçãO para
effeltos políticos, não deve Sêl' considerada a população
escrava (Sess. da Cam. dos dep. em 13 de Ag. de 1874.), »

(53) Emenda do senadôr Visconde do Rio Branco sup
primindo a~ palavras da proposiçilO da cámara:-M
cinco em cinco annos.
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- Exceptua- e o caso de dissolução da cámata dos de
pulados, no qual o govêrno marcará, dentro do prazo
de quatl'O mezes contados da data do decreto de disso
lução, um dia úliJ para o comêço dos trabalhos da 1I0va
elciç~o(54) .

(54) « O S,'. Ma1'ti'l1ho Campos :-Desejaria mêsmo que
o nobre ministro dissesse, si continúa a haver dia fixo para
as junctas especiaes de qualificação, isto é, se continúa
em vigor a disposiçãO da leg'islação vigente a este respei
to.

E' importante que a qualificação se faça em época certa
e fixa, nu anno em que ella dêve ter logar. No projecto
não ha dia marcado j ao contrário por alguma da8 dispo
sições delle pode-se entendêr que a reunião possa ter
lagar quando se julgar necessário, ou quando se quizer.
Ora, quer para a convocação das junctas parochiaes,
quer para a das municipaes, é conveniente e indispensa
veI que haja tempo marcado na lei.

Mas refiro-me ao § 3° do art. 2° .
« Chamo J attenção do nobre ministro para este pará

grapho: porque altera S. Ex. o prazo marcado na le
gislação actual para a. eleição de deputados, no caso de
dissoluÇãO, o qual determina que a nova càmara sêja
convocada dentro de seis mezes ~ Por estp. parágrapho,
comtanto que a convocação se faça no prazo de qua tI'O
mezes, o govêrno pode convocar para quando quizer, a
eleição da nova lesgislatura : é a in telig'ecia litteral do
parágrapho. Creio qne não pode estar isto na mente do
nobre ministro j entretanto é matéria importantís ima, e
peço que o sentidn do parág't'apho se tome mais claro.

« Ac).'edito que S. Ex., aproveitando-se do vapôr e
d?s caminhos de ferro, quererá abreviar o prazo da le··
glslação actual, que dava seis mezes para a convocação
da càmara j mas não é isto o que está escripto. Acredito
porém, que os quatro mezes são insu:fficientes, sobretudo
tornando-se a eleição por províncias (Se3s. da cam. dos
dep em 1.deJun. de 1875.). »
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§ 4. o As mêsas das assembleas parochiaes serâo con
stituídas do modo estabelecido nesta lei, art. 1° e seus
§§ 1° e 3.° (55).

§ 5: A organisação. porém, das junctas e mêsas pa
rochiaes, para se procedêr á primeira qualificação e
eleição em virtude desta lei, será feita pelos eleítÔres e
supplentes, sem prejuízo do modo estabelecido no art. 1"
e §§ 1° e 3: (56).

(55) « O Sr. Belisario :-0 juiz de paz reune-se com
os eleitôres três dias antes da eleiçllo para elegêr a mêsa
que tem de presidir a eleiçllo, segundo o dispôsto no § 4"
do art. 3° ja approvado j mas concluida a eleição estão os
podêres da mêsa findos, e eUa tem de dissolvêr-se. Es
tando eUa dissolvida, não tendo mais podêres pa':a con
tinuar seus trabalhos, cessando portanto a jurisdicçãO de
seu presidente, pergunta-se: quem vae presidir à ::nêsa
interina do collégio eleitoral, como se procede para a sua
formaçllo '?

« O projecto não diz palavra a similhante respeito,
marca apenas o número de dias que dêve existir de um
lapso a outro, e descobre no seu prurido de innovaçães
mais uma que talvez tenha um fundamento razoavel,
ao menos em parte (Sess. da cam. dos dep. em 18 de Ag.
de 1874). )l

(56) Este parágrapho até a palavr.a sllpplentes, é o
additivo propôsto na cámara pêlos deputados Agesilão,
e Siqueira Mendes, a 1 de J unbo de 1875, rectificado a
11 e subscripto pêlo ileputado Luiz Carlos. No senado
foi emendado pêlo senadôr Mend~s de Almeida a 4 de
Septembro, supprimindo-lhe as palavras-como actual
mente e accrescentando-sem prejuiso, etc.

- « OSI'. Mendes de Almeida: -O nobre senadôr por
Minas Geraes, o Sr. Cmz.Machado, afferecêo várias emen
das para contemplar no org'anisação das j unctas parochiaes
o têrço dos menos votados para elei tôres j mas S. Ex. o
contemplou sob o nome de supplentes, e me parece que,
para estar de accàrdo com o sY.::itema do projecto ~e deve
ria dizer·-e pelo primeiro terço dos immediatos em votos
aos eleitôres.
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« No art. 2° o § 5° nlto está redigido conYeIlientemen~

te, e eu proponho que a redacçllo se faça desta forma:
(como está na lei) .

« FaUa-se aqui em supplentes, é certo, porque é o
primeiro trabalho da nova eleiçlto, que não pode deixar
de apoiar-se no processo até hoje estabelecido (Sess. do
seno em 4 de Septo de 1875). » .

- Vid. nota 4.
-(C O Sr. Cruz Machàdo :- Ao art. 2° § 5°, o nobre.

senadôr offereceu l.I, seguinte emenda:
« A organisaçlto, porém, das junctas e mesas paro

chiaes para se proceder á primeira qualificação e eleiçlto
em virtude desta lei, será feita pelos eleitôres e supplen
tes sem prejuizo do modo estabelecido nos citados § I" e
3" do art. l°. » Nlto pude comprehender o alcance desta
emenda.

« O Sr. Mendes de Almeida :-E' so de redacção.
« O Sr. Cruz ftlachado :-No projecto leio o mêsmo

pensamento; porque diz o § 3°: « A organisaçlto,
porém, dae junctas e mêsas parochiaes para se procedêr
á primeira qualificaçlto e eleição em virtude desta lei,
será. feita como actualmente pelos eleitôres e sup
plentes. »

Parece conter o mêsmo pensamento.
« O que, porém, pretenderá o nobre senadôr com as

ultimas expressOes da sua emenda,-sem prejuizo do modo
estabelecido no citados §§ l° e 3° do art. lo,?

« O § 1.0 diz: « Na falta de eleitôres ou supplentes,
por ter sido annuUada e eleiçlto dos da legislatur~ cor~

rente, nl10 se hayêr effectuado a eleiçlto, ou estar appro
vada pelo poder competente, serlio convocados os da
legislatura anteriôr».

~( Teria o nobre senadÔr em vista que, havendo paro~

chIas sem eleitores, nll.o se recorra aos juizes de pa2 e
seus supplentes, e sim aos eleitores da legislatura prec~~
d.ente, nessa organisaçlLo feita segundo o methodo an
tIgO '?

« Sendo assim, creio que a emenda do nobre senadÔr
nllo está no caso de ser approvada; porquanto o projecto
estabelece novo meio de substituir a falta de eleitôres da.
les-islatqra, cO~vocanqo os (la 8Qt6riÔr teV!} em vista
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eleitôres nomeados de conformidade com o nova systema,
e nilo eleitôres de uma leg'islatura acabada, eleitos por
methodo diverso. . '

Na falta de eleitôres e supplentes pal'a org'anisação da
mesa nesta primeira eleição.devem ser chamados, como
se tem feito, os juizes de paz e supplentes e não eleitôres
de legislatura que acabou em virtude da legislação vi
gente.

( Se é esse o pensamento do honrado senadôr nilo :pos~

so aceitaI-o j sua emenda tem alcance, nM é de simples
redacção, seg'undo ella tem-se de chama para organisa
Ção das mes:Js na proxima eleiçs.o nas freguezias, cujas
eleiçoes forão annulladas, e em que não se tizerão novos
os eleitôres de 1869. A emenda do. nobre senadô r
vae resuscitar defuntos, nilo é pois de ."límples redacçilo.

( O § 3.° diz: ( No impedimento ou falta do presi
deuL da j uncta parachial e dos seus substitutos, os me~

sarios elegerão dentre si o presidente ... »

« A emenda é escusada; porquanto, segundo a dispo~

siçn.o transi toria do art. 2" § 5°, as mesas nas proximas
eleições teem de sel' organisadas pelos e'leitôres e sup
plentes, observando-se o methodo antigo j mas nl!. o
comprehende a eleição do presidente da mesa, que tem
de ser feita em virtude da nova lei: as mesas parochiaes
não seril.o presididas, como até ag'ora, pelos j uzes de paz,
Nesta parte a lei vae ter plen., e cabal execuçil.o (Sess
do seno em 13 de Septo de 1875). »

-(( O Sr. Mendes de Almeida :-A terceira emenda, a
que S. Ex. OppJz-se, é uma emenda de simples redacçã~

para mÓl' clarêza j refere-se ao § 5° do art. 2° que, pela
nova redacçilo, passou a ser quarto. O nobre senadôr fez
várias consideraçoes sôbre ella. Eu peço licença a S. Ex,
para nilo respondêr a tôdas as suas considerações em razão
da estreiteza do tempo j quel'o somente fazêr notar ao
honrado senadôr que S. Ex. labora em um engano, e
vem a ser o suppêr, como muitas pessôas suppoem, que
por este § 4° ou 5° a pl'lmeira eleição se vae fazer como
antig'amente j esta é q, base da argumentaçlLO do honrado
seº.adôr,
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« O S1', Cruz .~fachado :-NlIo é isso ; pr(}vei que nllo
era simples redacçi1l), que a referéncia do § l° do art. l°
envolve algum pensamento mais.

« O Sr. R'lendes de Almeida :-Nito, senhôr i e V. Ex.
verá.

« O Sr. Cruz Machado :-Irã resuscitar os eleitôres
de 1869.

« O8r. Mendes de Almeida :-Nito, senhôr; e para que
resurreiç.ões'? parece-me sêr um engano de "Sua parte.

« 081'. C1'UZ ftilachado :-Pois nM !

« O 81'. Mendes de Almeida:-V. Ex. disse_: « A
emenda é escusada; por quanto segundo a· declaraçlJ.O
transitória do art. 2° § 5°, as mêsas nas próximas elei
çoe.s teem de ser organisadas pêlos eleitôres e supplentes
obse1'vando-se o méthodo antigo.» Eu nlIO precisa ir adian
te, quero somente precisar este pensamento do hon~

rado senadôr: S. Ex. suppoe que voltamos ao méthodo
antigo.

« O 81'. C1'UZ Machado :-Nito de eleiçllo j é votando
os eleitôres e supplentes.

« O Sr. ftfendes de Almeida :-Ahi é que está o enga
no, porque o § 5" diz assim (lendo) : « A organisaçlJ.o,
porém, das juntas e mêsas' parochiaes para se procedêr á
primeira qualificação e eleiçitO em virtude desta lei, será
feita act'ualmente pelos eleitôres e supplentes.»

« Esse actualmente induzia ao engano.
« 'O 8r. C1'UZ Machado :-Como c,ctualmente pBlos elei

tÓ1'es e supplentes.
« O Sr. Mendes de Almeida :-Como este actualmente

podia induzir a êrro, como induzio ao nobre senadôr e a
muita gente ...

« O Sr. C1'UZ Machado :-A mim nlIo.
« 081'. Mendes de Almeida:- . .. suppondo-se que ia

se fazêr a eleiçlIo pelo méthodo antigo. Foi por esta
causa que apresentei a emenda, que era para tornar bem
claro o pensamento do legisladôr: com quanto se acei-

23
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tem êsses eleitôres e supplentes, ha de se fazêr a eleição
pelo méthqdo estabelecido no art. lodo projecto e n!1.o
pelo antigo. . . . . . . . . . . .• •

« O Sr. Cruz ft{achado: dá um aparte.
« O Sr. Mendes de Almeida :-Era para não introduzir

o êrro q:ue retirei o actualmente; não era para ir buscar
eleitôres de 1869 ; não era preciso, nem havia razilo pará
ir buscar êsses eleitôres. Este actualmente, é que dava
lagar a acreditar-se que o processo nôvo não se havia de
executar.

« O Sr. C1'UZ Machado :-Nilo, o a-et'ualmente refere-se
simplesmente a eleitôres e supplentes. ,

« O S1'. Mendes de Almeida :-Está claro; mas induziu
a êrro, como ja mostrei, no discurso do nobre senadôr.

« O Sr. Cruz Machado :-A minha questão nilO é esta.
.. « O S1'. Mendes de Almeida :-Pois a questão é esta, e
nilo é outra; foi nêste sentido que apresentei a emenda.

« O Sr. ·Cruz Machado :-A mi.nha questão é sua de
claração-sem prejuizo do art. l° § 1°-, que importava
a resurreiç!1.o dos eleitôres de 1869. ,

« O Sr. Mendes de Almeida :-Nlto importa, é um en
gano. O que se quer aqui dizer é que, faze~do-se a elei
ç!l.o. conforme o processo e~tabelecido, isto não obsta a
que, na falta, se lance mão ..•

«. O Sr. Cruz Macha.do : -Dos eleitôres de 1869.
I

« O Sr. Mendes de Almeida :-Nilo, senhor.
« O Sr. Cruz Machado :-Sim, senhor.
« OSr. Mendes de Almeida: -A idéa não é, buscar sim

plesmente eleitôres de 1869, mas executar logo o pr')ces'7
so do projecto.

« Portanto, não ha, nem é possivel havêr aqui a1'1'id1'e
pensée, nã,). E para que, e com que fim'? E' preciso atten
dêr á redacção, porque eUa dá logar a êsse engano, que
se vê no próprio discurso do n~bre senadôr.

« O Sr. Cruz Mrchado :-Pois risque o § l° do art. l°
e o t&.l-~em prejuizo-, e estamos de a::côrdlJ.» (Sess. elo
~en, em 16 de Septo de 181'5.)
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§ 6. o Não se admittirão questões sôbre a elegibilidade
de qualquer cidadão para membro da mêsa, si o seu
nome e5tiver na lista da qualificação como cidadão ele
givel, e não houver decisão, que o mande eliminar, pro
ferida três mezes antes da eleição.

Exceptua-se o caso de exhibir-se prova de que o dito
cid~dão acha-so pronunciado por sentença, passada em
julgado, a qual o sujeite á prisão e livramento.

§ 7. 0 Compete á mêsa da assemblea parochial :

I. Fa~êr as chamadas dos volantes pela lista geral da
qualificação da paróchia e pela complementar dos cida
dãos qualificados até três mezes antes da eleição;

II. Apurar as cédulas recebidas;
III. Discutir e decidir as questões de ordem que fôrem

suscitadas por qualquer membro da mêsa, ou cidadão
votante da paróchia;

IV. Verificar a identidade dos votantes, procedendo a
tal respeito nos têrmos do § 16 dêste artigo;

V. Expedil' diplomas aos eleilôres ;
VI. EnvirJ.r ao collégio eleitoral, a que pertencêrem os

eleitôres, uma cópia authéntica das actas da eleição, uma
egual ao ministro do império na côrte, e ao re5pectivo
presidente em cada procíncia, e outra) por intermédio
dêstes, ao 10 secretário da cámara dos deputados ou do
senado, conforme fôr a eleicão de eleilôres gemes ou
e3pe~iaes para senadôr. .

§ 8. o Ao Presidente da mêsa da assemblea parochial
incumbe:

I. Dirigir os trabalhos da mêsa ;
II. Regular a dicussão das questões que se suscita

rem, dando ou negando a palwra e suspendenuo ou
prolongando os trabalhos;

lU. Desempalar a votaçáo dos assumptos discutidos
pela mêsa ;
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IV. Mantêr a ordem no interiM do edifício, onde
nem-uma autoridade. poderá intervir sôb qualquer pre
têxto, sem requUção sua, feita por escripto, ou verbal
mente, si não fôr possivel por aquêlle modo.

§ 9. 0 Installada a mêsa parochiaI , começará a cha
mada dos votantes, eada um dos quaes depositará na
urna uma cédula fechada por tôdos os lados, contendo
tantos nomes de cidadãos elegíveis, quantos correspon
dêrem a dous têrços dos eleilôres, que a paróchia dêve
dar.

Si o número de eIeitôres da paróchia excedêr o múl- .
liplo de três, o votante adliicionará aos dous têrços um
ou dous nomes, conforme fôr o excedente (57) .

(57) «O Sr. Visconde do Rio Bmnco :-81', presidente,
passo a tratar de um outro ponto capital do projecto, do
voto incompleto, ou do princípio da representação das
minorias, segundo a expressão geralmente usada.

« O nobre senlldôr pela província do Rio de Janeiro nl10
condemna o princípio em absoluto, crê mêsmo que esta
idéa está destinada a prevalecêr no direit9 político de
tôdos os povos civilisados; mas não julga prudente que
tentemos dêsde ja sua applicação ao Brasil.

« Nilo obstante ojuizo favoravel que até certo ponto as
sim enunciou quauto a esta innovação do pl'ojecto, toda
via o nobre senadôr não a encarou sob o seu verdadeiro
aspecto. S. Ex. considerou que o voto incompleto tinha.
por fim estabelecêl' uma transacção legal entre o partido
governista e a oppOSiÇãO: dous têrços para a maioria ou
para o partido governista, e a oppOSiÇãO, que contente-se
com um têrço. S. Ex. accrescentou que é pouco mai!3 ou
menos o exemplo que ja nos deu certo districto, creio
que da província do Rio de Janeiro, de um accôrdo pací
fico e amigavel entre liberae3 e conservadores, os quaes,
para evitarem as luctas e os def::gôstos que a ella são in
herentes, concordárão em partilhar o côrpo eleitoral en
tre as duas opinioes.
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« Senhores, êsse princípio assenta sôbre uma base mais
elevada; assenta sobre fundamento de justiça e de alta
conveniéncia política. Nilo ha duvida que as maiorias
teem o direito de govel'nar ou decidir acêrca dos negó
cios públicos; mas as opiniões em minoria, quando re
presentadas por um grande número de adeptos, e que
por consequéncia não podem deixar de exercêr influén
cia na sociedade política, tem direito de sêr apresen
tadas.

« Decida e- governo a maioria, mas as outras opiniões,
que tem fôrça respeitavel no paiz, não fiquem excluidas
do parlamento; ténhão também ahi o direito de repre
senta~ão. Isto é justo, e político.

« Nas condições aetuaes, neste regimen que vigora ha
séculos, o que se nota ~ Travada a lucta eleitoral, por
via de regra um partido ou vence absolutamente, ou é
vencido. Supponhamos que ent,'e as duas parcialidades
que pleitêão o trium-pho eleitnral a differenç,i sêja de um
voto; cem eleitôres ou votantes não so vencerão os no·
venta e nove, como farão que êstes fiquem pl'ivados de
uma representação mai" ou menos proporcional ao seu
número, Isto é justo ~

« A lucta estabelecida nestas condições é por sua natu
reza mais encarniçada; é então muito diflicil evitar as
scenas tumultuárias e o recurso desesperado das fraudes
ou violações da lei.

« No interesse, pois, de ser a representação nacional um
espêlhn fiel do estado político da sociedade, no interesse
de evitar que o pleito eleitoral sêja uma batalha, que
ponha em perigo a ol'dem públIca, cujos excessos téndão
a coarctar a liberdade e a pUI'eza das eleicões, é neces
sário adoptai' êste principio moderno que 'a própria Iu
glat~rra, apezar da sua repug'náncia ás innovações. uilo
duvIdou adoptar, tão evidente achou a demonstração de
Stuart Mill, Hare e outros que pug'návão por essa re
forma .

. (~ Mas, observou-se, a Inglaterra nflO adoptou esse prin
CIpIO com applicação a tMos os districtos eleitoraes.
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« O pdncipio da representação dai! minorias, pelo mé
thodo 0.0 voto incempleto, está em prática na Inglaterra
em tôdos os districtos de três deputados e na cidade de
Londres, que dá quatro.

« Naquelles a maioria vota em dous têrços, ficando para
a minoria um têrço; cm Londres cabe a qnarta parte á
minoria, si tem fôrça para isso. .

« Eu reconhêço como o nobre senadôr que o voto sin
gular é a melho?' applicação do novo principiá; porque dá
a representação proporcional, não admitte uma relação ar
bitrária, ainda que mais ou menos razoavel. Pelo voto
singula?' a maioria e as minorias podem obtêr resultados
propO?'cionaes, exactamente porporcionaes ds suas /ô?'ças nu
mé?'icas ,

« Mas o voto singular exige um processo morôso, roais
ou menos complicado, como o que adoptou a Dinamarca.
Por isso a Inglatel'l'a, naltão pràtica, não querendo es
crutínios prolongados, processos long'os, adoptou o voto
incompleto, assim como nos Estados Unidos também se
emprega o voto cumulativo.

« O Sr. 'F~guei?'a de JJl etlo :-E' cousa diversa.
« O Sr. Visconde do Rio Branco :-3ão differentes

meios para se cheg'ar ao mêsmo resultado -a represen
taçã.o das minorias.

« Senhôres, a representação das minorias está tam
bém no progTamma liberal. Um dos mais bellos escriptos
do Sr. Dr. Tavares Bastos, em que se apresenta um
projecto de reforma elei toraI, consagra aquêlle princípio.

« Quando se tractou de êleiçno por districtos, a idea
dominante era a de facilitar a entrada das càmaras ás
differentes opiniões políticas, mais ou menos iu"flnentes
no espirito público. Portanto, a representaçilo das mi~

norias nã.o é idea inteiramente nova. A lei dos circulas já
têve em vista attendêr a êste principio por outra forma
(Apoiados) .

« O S1'. F. Octaviano: - Na forma pràtica e razoavel
para o Brazil.

« O Sr. Viconde do Rio Branco: - Mas a eleiçllO por
districtos satisfez a esta neGessidade politica e social?
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§ 10. Os trabalhos da assemblea parochial continuarão
tô10s os dias, começando ás 10 horas da manhã e sus
pendendo-se ás quatro hora5 da tarde, salvo si a esta
hora se estiver fazendo a chamada dos cidadãos qualifi
cados de um quarteirão, aqual deverá ficar terminada. (58)

« O Sr. Cruz Machado: -Os factos próvilo o contrá
rio.

-O 51', Visconde do Rio B1'anco :-Os factos, como bem
diz o nobre senadôr por Minas Geraes, próvilo o contrá
rio. A eleição por districtos ja deu mais de uma cámara
quasi unànime. Ainda quando os districtos fôssem traça
dos no intuito de attendêr ás opiniões dominantes nas
differentes circumscripções de r.ada provincia., ainda assim
não asseguraríllo aquella grande vantagem ~olltica.

« Nós não temos opiniões tão fixas e localisadas, que se
possa dizêr que o districto A é conservadôr, o districto B
é liberal, e que assim permanecerilo muitos annos.

« O Sr. Octaviano :-Que necessidade ha disso '?
« OS1" Visconde do Rio Branco :-Averdade é que entre

nós os dous partidos estão em número mais ou menos
cqnsideravel, e que ha um elemento fiuctuante ou variá
vel, que ora se inclina a um, ora a outro, e lhe dá o tri~

umpho ou o constitue maioria. .
« Por consequéncia nilO ha como traçar districtos para

que representem as differentes opiniões qne maül ou
menos preponderem nas circumscripções de uma provin
cia; êste meio nilo serve entre nós, pode servir na Ingla
terra, e por isso la nl10 adoptárilO o voto incompleto
sinilo para os dii!ltrictos de três· deputanos e para a cida
de de Londres, e não para os districtos que represéntilO
a propriedade, a antiga influéncia whig ou tory.» (Sess.
do seno em 10 de Ag. de 1875.)

(58) « OSr. "farttnho Campos: - No § 10· dêsse mêsmo
artigo se diz que os trabalhos da assemblea parochiaI du
r~rão seis horas, salvo para terminar a chamada dos
Cldlidll.os qualificados de um quarteirll.O, em cuja hypó
these continuarllo os trl:l-balhos at~ terminar a cham&
da.
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§ 11. A' hora, em que cessarem os trabalhos de cada
dia se lavrará uma acta, na qual se declarem as occur
rénciéls do dia e o estado do process~ eleitoral, com ex
pressa menção do número das cédulas recebidas, dos
nomes dos cidadãos que não acudíl'ão á terceira chamada,
e do número das cédulas apuradas, dispensadas as actas
especiaes de que trátão os arts. 49 e 55 da lei de 19
de Agôsto de 1846. (59)

« Pergunto a S. Ex.: então essa chamada pode conti
nuar mêsmo de noite'? Mas o seu projecto mêsmo suspen
de os trabalhos ás quatro horas da tarde.

« O Sr. lf'finistró do Impé1'io da um aparte.
« O Sr. MQh'tinho Campos :-Mas V. Ex. sabe de quan

tos votantes pode sêr um quarteirao, e as delIioras de re
cepção de listas '?

« E' necessário que fiq ue claro. Além de que n{to ha
inconveniente algum em ficar adiada a chamada de meio
quarteirão, ou de qualqU6t' fl·acçilo.

« O 81'. Candido Torres :-Ha muito inconveniente em
suspendêr-se a chamada de um quarteirão. .

« 051'. Ma1·tinho Campos :-Mas ha muito maior incon
veniente em fazê!' trabalhos dêstes á noite.)) (Apoiados.)
(Sess. da Cam. dos dep. em 1 de Jun. de 1875.)

(59) « O Sr. tJ1arti'nho Campos :-0 mêsmo digo da pu
blicação diária da acta dt' c Ida dia em jornaes ; mesmo
nesta côrte, durante os trabalhos da. mêsa, por seis horas,
di:fficilmente se poderá conseguir a publicação dêsses tra~

balhos no dia seguinte. E' impossivel, portanto, o cum
primento desta disposiçãO; as actas se escrevem, ficão
nos livrJs e, segLllldo diz G nobre mimstro, haverá
fiscalisaçll.o em tôdos os trabalhos, pôsto eu entenda que
nll.o ha de havêr pêlos novos processos de organidação
de junctas e mêsas: não reconhêço a necessidade de.stas
disposiçoes . •
. ( Uma acta diária agora prescripta, importa so au
gmento de trabalho. E' inutil porque consegue-se a
mêsma cousa com as disposições da lei actlIaI, que
manda tomai' notas e redigir as actas no fim. Não ~a
vantagem alguma; é uma multiplicaçS.o de papelórlo
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e inc61J1modo muito grande par.a pessôas que teem affazê
res. Ainda si S. Ex. chamasse os empregados públicos, que
nl10 fazíllo falta nem-uma nas repartições, podia-se fazêr
êste trabalho.; mas elle fica commettido a pobres homens
que vivem de seu trabalho e nllo de ordenados: e cousa
muito diversa é viver do trabalho ou de ordenado
(Apoiados. Sess. da cam. dos dep. em i de Jun. de 1875.).»

- Por emenda do senadôr Floriano de Godoy, de 10
de Septembro de 1875, fôrl10 supprimidas as duas outras
partes, que tinha este parágTapho. A mêsma emenda,
proposta em 2 de Junho do mêsmo anno na cámara dos
deputados pelo deputado Jollo Mendes, fôra recusada.

« Sr. A-Iendes de Almeida:-Nos dous períodos dêste pa
rágraph \) eXIste mais de uma garantia contra qualquer
fráude; mas como o nobre senadôr mostrou, que sl10 dis
pensáveis êstes dous períodos, nllo me opponho á sua eli
minaçllo. Eu procurei melh.oral-os com as emendas que
offereci, e nl10 propuz a eliminaçl1O, porque tive receio
de não contemplar mais um meio de combater a fráude.
O uobre senadôr por S. Paulo, o Sr. Godoy, pres6n
tou ja uma emenda, idénti~a á do nobre senadôr, suppri
mindo esses periodos, e eu ~oncordo com a suppressl1o.

-Com data de 4 foi apresentada em gessl10 do senado
a 6 de Septembro de 1875 a seguinte emenda do sena
dôr Mendes de. Almeida:- « Art. 2° § 11. Neste pará
grapho supprímão-se no primeiro período as palavras da
{armação da mltsa e da apuração rios valas. No mêsmo
perío~o substitúão-se as palavras.-arts. 43 e 49 pêlas
segulUtes: arts. 49 e 55. »

Em sessão de 13 foi apresentada a seguinte do sena
dôr Cruz Machado: -« No § 11 do ai't. 2° em vez de
-dispensadas assim as actas, diga-se: -além das actas

especiaes, de que tráctão os arts 43 e 49 da lei de 19 de
Agôsto de 1846.» Em sessão de 17 requerêo o mêsmo
senador Cruz Machado para retirar sua anterior emenda
e offerecêo a que foi incorporada no parágrapho em segui
da ás palavras exp"essa menção, até o fim delle, votada em
sessl10 de 18 do mêsmo mez e anno.

« O Sr. Mendes de Almeida:-No art. 2° § 11 peço que
se supprimn.o no primeiro período as palavras da formar

u
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ção da mesa e da apuração de votos j porque aqui houve
realmente um engano. Ahi se diz: dispensadas assim
as actas especiaes etc. j ora aquellas actas não se podem
sensatamente dispensar, mas e tão somente as especiaes
dos arts. 49 e 55; portanto peço que se manténhl10 a!;
primeiras com a emendCl que offerêço. (Sess. do seno em
4 de Septo de 1875.). »

- « O Sr. Cruz. ilfachado :-No § 11 do art. 2° ha uma
emenda do nobre senadôl', que parece de simples redacção.

- {( Dig'o francamente ao nobre senadôr que nno entendo,
nem a sua emenda, nem o que está escripto no projecto
e tanto que a êste parágrapho hei de offerecêr emenda.

{( O § 11 do art. 2° do projecto labora em equívoco.
Dispensa as actas especiaes da formação da mêsa, e da
apuração dos votos de que trátão os arts. 43 e 49 da lei
de 19 de Agôsto de 1846. E' exacto que o al't. 43 tracta
da acta da formação da mêsa; mas a acta da apuração
dos votos é assumpto da art. 55 da lei citada, e nM do
art. 49. que dispae sôbre a acta especial da terceira cha
mada. Não sei como isto escapou, mas está escripto.

{( O nobre senadôr na sua emenda quer que se supprí
mllo as palavras---formação da mêsa e apuração de
votos-:--e substitúão-se os arts. 43 e 49 pelos arts. 49
e 55. E' um nôvo equívoco, porque a emenda deveria
dizer---arts. 43 e 55.

{( Si se consultasse a minha opinião eu diria que nilo
se dêve suprimil' sinao a acta da apuração. Pois é passi
veI] que na acta do dia se relate o processo da formação
di1. mesa'? So quem nãO tem pratica dêstt\ objecto pode
querêl-o.

Segundo o projecto, reanem-se os eleitôres e seus im
mediatos sob a presidéncia interina do juiz da paz, e ele
gem em escrutínio quãtro mesários.

{( Depôls os ~leitôres somente elegem o presidente; se
gue-se o processo do recebimento de votos, que estende
se até ás 4 horas di} tarde. NiLo v-êj o razão pela qual os
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eleitôres e immediatos convocados e o juiz de paz presi
dente interino fiquem na egrêja ou na casa da cámal'a

_ até essa hora para assignar a grande acta geral.
« Isto não tem logar algum. Feita a eleição da mêsa,

os eleitôres e immediatos convocados e juizes de paz, que'
para ella concorrem, lavrada a acta especial da forma·
çM da mêsa, assígnão-a ; e depois a mêsa começa o pro
cesso eleitoral com a sua acta diária.

« S1'. Visconde do Rto Branco:---Segundo o projecto,
a formação da mêsa é antacipada.

« O Sr. C1"UZ Machado:---Seg'undo o projecto a forma
ção da juncta qualificadôl'a é antecipada, mas nãü a for
.nação da mêsa parochial.

« O Sr. Visconde do Rio Branco:---Também.
« O 81', Cru.z ,~f achado:---Em tôdo o caso não E'e dis

pensa a acta da formação da mê~a; ella ficou feita, mas
não é dispensada.

« Quanto á acta da apuração especial pode-se dispen
sar, porque o eleitôr, nll.o terá mais uma cópia authén
tica della para seu diploma, conforme o projecto recebe
rá um titulo. Na acta final do último dia ha de se fazêr
mensll.o de resultado geral da apuração.

« Mas quanto á acta da terceira chamada nM se-pode
prescindir, porque é preciso que, acabado o recebimento
de votos, se lavre uma acta, em que se declare que fôrll.o
feitas as três chamadas e se escrêva por extens , o nome
de tôdos aquêlles que nM concorrêrll.o a votar. Esta acta
é necessária para a legalidade e moralisaçM do processo,
porque, aliás, fica-se sabendo que em uma paróchia de
800 votantes concorrêl'ão 550 e deixárão de concorrêr
250, cujos nomes se envolvem no mystério.

« Log'o a acta da terceira. chamada não pode ser
dispensada; e a sua factura pode occupar espaço maior
de um dia si a freg'uezia fôr extensa e populosa e houver
g't'ande número de abstenções, maior será essa acta; a
abstenção pode abrangêr centenares de nomes, que não
serão escriptos até ás 4 horas da tarde; e emquanto se nM
fizer a acta da terceira chamada, em que se mencionM
os numes de tôdos os que não comrarecêrem, não se pode
proseguir no pl'ocesso, que consiste na contagem e apu
raçM das cédulas.
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« Nãll se devendo, por consequéncia, dispensar a mês
ma acta, offerêço á consideração do senado a seguinte
emenda (lendo): ......

« No § 11 do art. 2° em vez de--dispensadas assim as
actas-diga-se-além das actas especiaes, de que trátão
os arts. 43 e 49 da lei de 19 de Agôsto de 1849.

'« Pêlo parágrapho assim redigido lavrão-se as actas
diarias, alem daquel1a da formação da mêsa e desta da
terceira chamada, em que se tem de mendonar os nomes
dos cidadão,;; que deixarem de comparecer á ultima cha
mada. (Sess. do seno em 13 de Septo de 1875.) »

- « O Sr. A{endes de A},meida :-No art. 2° § 11 também
houve da parte do nobre senadôr opposiçlJ.o que nllo me
parece fundada. Disse S. Ex. que nãO entendia nem o
art. do projecto nem minha emenda.

« O Sr. Cruz Machado :-Por causa do êrro do núme
ro dos artigos.

« O Sr. Mendes de Almeida :-Nilo ha dúvida, mas
este é que é o engano: este êrro ja vinha no projecto.

« O Sr. Cruz Machado :-Como é engano '?
« O S1'. lJ!Iendes de Almeida :-0 êrro de contemplar-se

o art. 43. é do projecto, e foi pOl" isso que eu contemplei
os art~. 49 e 55

« O S1'. Cruz Machado :-lsso é que foi engano de V.
Ex. j Q art. 49 é relativo á terceira chamada.

« O S~.. il1endes de Almeida :-Pel'mitta-me faltar,
sinilo não posso explicar meu pensamento j V. Ex. t~.m

mais uma vez, e eu não tenho.
« O engano da redacção do projecto de contemplar-se

aqui o art. 43 é visivel, porque não se poderia começar
qualquer eleição sem a primeira acta da formação da
mêsa. O propósito dos autôI'es do projecto foi a meu vêl'
a exclusão das actas especiaes, attenda~se bem, dos arts.
49 e 55: do al't. 55, pJrque do diploma do eleitôt' ja estt\
aqui fixado o modo, e então não el'a indispensavel o pre
parar-se a acta especial dessa apmação, que sempre ~e

havia de fazer, cujo fim era na lei de 1846 servir de dl
p.loma. Aqui se diz no § 12: cc Servirá de diploma ao
eleitôr um 1'esumo da votação, » Então nilo havia mais
necessidade dessa acta especial,
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« O Sr. G1''UZ Mavhado :-Quanto à acta do art. 55
estou de accordo.

« O S1'. Mendes de Almeidct :-Quanto á do art. 49 que
também exige acta especial e da terceira chamada,
também os autôres do projecto considerárão corno dis
pen.;;avel para o systema, porquanto, depois da organisa
ção do nôvo processo da qualificação em que cada votan
te dispõe do seu título, e nlio está sujeito á inscripção de
uma lista, e das actas diárias no processo de eleição em
que não se dispensa. nem-uma das cautelas do art. 49,
não se torna precisa a acta especial da terceira chamada,
por que tudo se acha 'prevenido no nôvo proceliso. A
questão era somente com a acta.

« Nslssa chamada, ao envez das outras, por certo se
contemplaríão os nomes dos que não comparecêssem,
nll.o como se fazia com o penôso e ine:ffi.caz processo da lei
de 1846, em que havia necessidade dessa grande massa
da, a acta especial da terceim chamada, na qual, além
do dia. e hora, se declarávão nominalmente os votantes
que se abstínhão; recorre-se, como ja disse, ás-actas
diárias.

« Alem disto basta confiar no r8curso que tem cada
votante no seu título de qualificaçiIo, com que pode com
bater qualquer malversação das mêsas, quanto ao seu
comparecimento.

« O Sr. C1'uz!tIachado :-Como se hade provar o não
comparecimento dos que não comparecêrãD '?

« O Sr. Mendes de Almeida :-Os que nilo comparecem
teem seus títulos, onde ...

« O Sr. Cruz ilfachado : O título volta com o dono.
« O Sr. Mendes de Almeida :-Sem dúvida; mas pai'

fôrça que se hão de tomar cautelas nesses documentos,
quanto ao comparecimento do votante para evitar-st'
fràude; quem não se apresentar mostrará pelo seu tí
tulo ...

« O 81'. C1'UZ IIIachado: -Escrevem-se os nomes dos
que comparecem '?

« O Sr. Mendes de Almeida:-Podem-se escrevêr os
nomes, e porque não'? As actas diárias ...

« O Sr, Cruz !tfaclwdo :-Isso tudo é supposiçilO.
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§ 12. Servirá db diploma ao eleitôr um resumo da
volação, datado e as ignado pêlos membros da mêsa,
segundo o modêlo que fôr e tabelecido em regulamento
pelo govêl'l1o. Recebêl-o-.hão os cidadãos elegíveis, que
tiverem reunido maioria de volos até ao número de elei
tÔl'es que dêve elegêl' a par6chia.

« o Sr. Mendes de Almeida: - E' negócio mais regula
mentar que da lei, por isso que nem-uma cautela foi sa
crificada. Eis portanto o que em minha opinião tiverão
em vista os autôl'es do projecto.

« O Sr. ('1'1J,Z Machado:-Nada! Sêja tudo claro. V, Ex.
concOJ'da ou não em que haja acta da terceira chamada?

« O Sr. ~fendes de Almeida:-Estou sustentando a mi
nha emenda; entendo que pelo nôv0 processo da eleição é
dispensavel essa acta especial.

« O Sr. C1'UZ Machado:- E como substituir a acta da
terceira cham!\da para conhecêr os que não compare
cêrão?

« O 51'. Mendes de Almeida:-Para isto bástãO as actas
de tôdos os dias.

« OS1'. Cruz Machado: -Mas nenas não se menciónão
os nomes dos que comparecêrão.

« O S1' ..i\fendes deAlmeida:-O nobre senadôr dêve notar
que o que se está fazendo por êste projecto são emendas
á lei de 1846, da qual o que não fi~ar condemnado se ba
de observar. Três chamadas se fazem, e se farão; a ques
tão é da acta especial: quando se fizer a terceira chama
da, os que não vierem votn.r hão rle ser notados.

« OSr. C1'UZ Machado :-Dá um aparte.
« O S1'. Mendes de Almeida :-0 que a lei dtl 1846 quer

de mais é qU9 na terceira chamada, se faça acta especial,
e é o que se dispensa pelo nôvo processo porquanto as
terceiras chamadas se hao de fazêr sempre.

« O S1'. C1'UZ Machado :-De sorte que deixa··se a acta
da terceira chamada que é uma garantia eleitoral para se
conhecêr os que se abstivérão. Não e cá offi io ao juiz de
direito de tlue a mê.~a está reun~da e trabalha na forma
da lei; isto nilo sig'uifica nada (Sess. do seno em 16 de
Septo de 1875). »
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§ 13. E' applicavel aos cidadãos elegíveis, que tiverem
recebido votos para eleitôres, a disposição do § 6° dêste
artigo.

§ 14. No acto da eleição não se admittirá protesto ou
reclamação que não sêja escripta e assignada por cidadão
votante da paróchia. -

Admittem-sc, porém, observações que por bem da
ordem e regularidade dos trabalhos, queira verbalmente
fazêr ~lgum votante.

Admittidos o protesto, a reclamação ou as observações,
so aos membros da mêsa cabe discutil-os e decidir pêlü
voto da maioria.

§ 15. Os protestos demasiadamente extensos serão
simplesmente mencionados, e não transcríptos nas actas,
mas serão integramente transcriptos no livro das actas,
em seguida áúltima, e a transGripção será encerrada com
a rubrica de tôdos os lllómbros da mêsa.

Quando extrahirem-se as cópias das actas para os fins
declarados no art. 12t da lei de 19 ue Agôsto de 1846,
serão transcriptos nas mêsmas cópias os sobreditos pro
testos sob pena de responsabilidade de quem sem êstes
extrabil-as.

§ 16. A transcripção, êrro de nome ou contestação
de identidade, não poderá servir de pretêxto, para que
deixe de sêr admiLtido a votar o cidadão qlle acudir á
chamada, apresentar o seu título de qualificação, cujo
número de ordem coincida com o da lista geral, e, escre
vendo seu nome perante a mê~:m, mostrar que a lêtra é
igual á da assignatura do título, ou, não sabendo escrevêr,
provar com o testemunho de pessôas fidedignas que é
qualificado.

Nos casos de dúvida, ex-oflicio, ou a requerimento
de três eleilôres ou cidadãos elegíveis, deverá a mêsa
t~~ar o voto em separado com tôdas as declarações neces
Sal'laS para jusLificar o seu procedimento (6J) .

.(60) ~(O Sr. Belisd,'io :-0 projecto ainda consagra outro
prmciplO, que é o de obrigar as mêsas eleitoraes 11, em
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casos de dúvida sobre a identidade do votante, não obs
tante o diploma, tomar á parte o voto do cidadão contes
tado. Eu declaro á cámara que vêjo nesta faculdade a
origem d~abusosextraordinários, e dos mais pel'Uiciosos
Apoiados),

« Dêsde que as mêsas tiverem o arbitrio de tomar á
parte os votos dos nomes contestados, eUas não terão o
menor escrúpulo de praticar em maior escala as exclu
sões ou inclusões falsRs, de sorte que êsses votos tomadof\
em separado virão a· sêr contados os despresados afinal
pela cámara dos deputados, conforme convier a seus in
teresses, isto é, aos candidatos do govêrno (apoiados); e
infelizmente sabemos que em matéria de abusos eleito
raes nem-um tem sido levado a maior excesso do que
nesta cámara as ~erificações de podêres (Apoiados.) Creio
que o d,efeito apontado ha de completamente nuUificar a
vontade dos eleitôres (Apoiados).

« O Sr. Gusmão Lôbo: Para a verificação de podêres
nesta casa temos o regimento.

«O Sr. F. Belisdrio :- Tem servido mui to ! » (Ses~. da
cam. dos d(!p. em 10 de Jul. de 1874,)

- « O S1', Visconde do Rio-B1'anco :-Pêlo projecto,
feita a qualificaçi1.o, dão-se títulos de insct'Ípção f,OS cida,
dilos activos; cada um dêlles receberá a prova e dor.:umento
de que está qualificado, de que tem o direito de votar nas
eleições primárias; e muitas questões que, por fal ta de
um documento dessa natureza, se levantávão nas assem
bleas parochiaes, não terão razão de sêr.

« Ha no projecto com êste mêsmo intuito muitas outras
provídéncias, q ne seria longo especificar e desnecessário,
porquê tôdcs os nobres senadôres terão examinado a ma
téria em discussão, As qnestões de identidade dos vo
tantes e elegibilidade pal'a as mêsas e j unctas parochiaes,
o projecto a.:; remove de modo muíto salutar,

« Compete á mêsa decidü' tôdas as questões que se
môv9.o durante o processo da eleição primária. Si duvi
da-se da identidade do votante, êste apresenta seu título
d~ qualificação, e confrontada a sua assig'natUl:a com ~
deste título ou pêlo testemunho de pessôas fidedignas, SI

p votante nlLo sabe escrevêr, remove-se a dúvida.
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§ 17. Para deputados á assemblea gl3ral, ou para
membros das assembleas legislativas provinciaes. cada
eleitór volará em tantos no;nes quanto~ correspondêrem
aos dous lêrços do número total marcado para a província.

Si o número marcado para deputados á assemblea
geral e membro da aFsemblea legislaliva provincial. fór
superiór ao múltiplo de trê3, o eleitôr addicionará aos
dous têrcos um ou dous nomes de cidad:'i.os, conforme
fór o excédente (61).

« O 51'. F. Octaviano :-Si a mêsa quisér.
« O Sr. Visconde do Rio-Branco :-Mas demos que

haja contestaçã.o, o projecto determina que nêste caso se
tome o voto em separado.

« O Sr. F. Octaviano: - Isto se faz hôje.
« O Sr. Visconde do Rio-Bra'YIco :-Isto até hôje estava

a arbítrio das mêsas, que nem sempre admittíã.o êste ex
pediente nem os interessados o aceitávão ; o projecto con
verte em obrigação o que até aqui era controverso, por
que as mêsas concedíão ou negá vão seguudo as circum
stáncias, e o exaltamento das paixões durante o pleito
eleitoral não admittia algumas vezes o que não era pre
cei to legal (Sess. do seno ém iOde Ág. de 1875.) )l

- Vid. nota 41.
-Em tôdos as publicações teitas do art. 16, durante

a confecção da lei, começa êste artig'o : -A transposição
e uão a transcripção, como sahio no « Diario O(ficial)l,
no folhêto publicado pela Typvgraphia Nacional e
noutras ediçoes que temos visto.

(61) Correspondem ao art. 4° do projecto êste pará
grapho e os que se seguem até o § 20 inclusive.

-« O Sr. Visconde do Rio-Branco :-0 voto incomple
to, Sr. presidente, é o meio adoptado pelo projecto para
f~vol'ecêr quanto sêja possivel a representação das mino
rIflS que ténhão direito a ser representadas no parlamento
p~lo seu númel'O e pela sua importáneia política; ja eu

L dlS~~ que êste processo não é para mim o melhor j pre
ferma o ~oto uni nominal, qne pode dar ajusta proporção
entre malOria e minoria, mas a diffi:culdade da execuçlLo

25
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faz adoptar o que além de ser mais facil, tem por si o
exemplo de uma nação ts.o importante e amestrada como
é a Inglaterra.

«. . . .. pelo voto inQ.ompleto nós conseg'Jlimos o pen
samento que dictou a reforma de 1855, isto é, a da elei
çs'o por districto6. Os nobres senadôres, ao menos alguns,
como o illustre senadôr pela província de Minas Gel'aes,
a que me tenho referido, entendem que a lei de 1855 ou
os districtos de um so deputado garantíão a representa
çs'o das minorias com mais seg'urllnça e sem arbítrio da
lei.

« Sr. presidente,ja se tem recordado muitas vezes que
a lei dos circulos nllo evitou as câmaras unánimes. Pon
de rou, porém, o nobre -senadôr que a experiéncia ele 1855
foi incompleta, porque log'o em 1860 ampliárão-se os
districtos; mas, Sr. presidente, o facto que nos referiu o
nobre senadôr ns'o dispensava qualquer outra experién
cia ~ :Não se viu o que érão os districtos de um deputado,
que se prestávs.o ao que o nobre senadôr chamou con
chavo, -a eleiçs.o de um deputado e de um supplente,
ambos de accôrdo entre si, para cada um funccionar
durante uma parte da legislatura ~

« O S1'. Figueira de Mello :-E até ambos de principiós
oppostos.

« O Sr. Visconde do Rio-B1'anco :-Ns.o se vê que essa
eleiçi10 dependia de uma ou duas vontades ~ Nilo se vê
que era uma verdadeira eleição de campanário essa que
se prestava a similhantes conchavos, até por escriptura
pública, como disse o nobre senadôr ~ Um facto desta
natureza era experiéncia completa da ine:ffi.cácia do sys
tema, e com razilo, pois, essa lei foi reformada em 1860.

«( Ainda depois da reforma em 1860 os inconvenientes
dos t1istrictos continuárã.o a manifestar-se. Tôdos os
homens da vida política teem consciéncia do que estou
dizendo; não é preciso que eu lLe alongue na\demonstra
çllo. Os partidos políticos perdêrs.o muito com a eleição
por diRtrictos, e muitos dos factos, que em nossas cáma
ras tem :perturbado a Il1arcqa regular do systema re..
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presentativo e creado situaçü('s anormaes, teem sqa ori
gem nêsse systema de eleições.

« Pa;a dar aos partidos a solidez e unidade de pensa
mento que lhes são indispensá.veis, que constituem a sua
fôrca e a sua virtude, é necessário restabelecêr a eleics.o
por' províncias (;1poiados). Mas, restabelecendo a elei?ãO
por províncias, não deixêmos também de attendêr ao
pensamento da lei de 1855, procurando, quanto sêja
passiveI e justo garantir a representação das minorias
que o merêção por seu número e importancia político
(5ess. do seno em 23 de dg. de 1875.) »

-« O 51'. Visconde do Rio Bmnco: - A eleição por dis
trictros, iniciada em 1855 pelo ministério Paraná; a que
tive a honra de pertencêr, têve sabidamente por fim
abrir espaço a representação das minorias.

« A experiéncia havia demonstrado, ja entã.o de sobêjo '
que, pelo systema a esse tempo vigente, o partido cha
mado ao podê!' sentia-se invariavelmente apoiado em
uma cámara unánime ou quasi unánime.

« Era um mal a que cumpria obvivar, e grave.
As cámaras unánimes não toem somente o inconve

niente de suffocar as vozes da minoria, annullando por
este modo um elemento indispensave1 ao conflicto
das idéas e á fiscali1laçã.o dos 'actos do govêrno. Elias
trazem ainda outros máos ~'esultados, pois diminuem o
prestigio da representação nacional e do govêl'Do que
della emana, dando-se quasi sempre que, na auséncia
de adversários naturaes, quebrant:;t-se a união do partido
representado, e a opposi-çãO surge em seu prÓprio seio.
Süo estes em regra os fructos da unanimidade, e a ex
periéncia se encarregou de o demonstrar.

« Veio dahi a eleição por districtos, mas não escapou
á pl'eviSllo de seus defensôres, que esta forma de e1eiçs.o
tmha inconvenientes, somente menos gTaves do que
aquelles a que se pretendia dar remédio.

Seria pret:iso recordai' á câmara o que então se disse
contra o IlÔVO systeml'l., e as rasisténcias que elle encon
~rou ~ Seria preciso lembral' que logo se manisfestou o
Justo receio de que o prodncto do systema fôsse a eleição
do campanário, e o nivel da represelltação viesse a descer ~
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o 51'. Ma1'tinho Campos dá um aparte e trócão-se vá
rios ou iras.

O 51'. Visconde do Rio Branco:-Sei quanto as opiniões
divergem sôbre este assumpto j respeito as que me são
contrárias; mas consinta o nobre deputado que não in
terrompa a minha demonstração. O facto é que, após
curto intel'valIo depois da prática do systema de 1855,
julg'úu-se'llecessário a.largar a circumscripça.o eleitoral,
as.:iÜu foi resolvido em 1860.

O Sr. Martinho Campas dá um aparte.
O Sr. Visco"1,de do Rio Branco: -O que me parece fora

de dúvida, é que as cil'cumscripções muito limitadas
collócão muitas vezes os candidatos na dependincia de
duas ou tres infiuéncias...

O Sr. Martinho Campos :--Não apoiado.
O S1'. Visconde do Rio-B?'anco:--... subordinao a at

tenção de seus represen tantes á defeza de intel'esses locaes.
Os 51's. Ma7,tinho Campos e Ftorencio Abreu d.10 apartes.
O Sr. Visconde do' Rio-Bmnco:-. -. rompem os vin

culas que con tituem .'1 fôrça e união dos partidos, e, se
não amesquinhão, diminuem pelo menoS o prestígio que
dêve cercar o representante da nação.

Este resultado é da ordem natural das cousas (Sess.
da cam. dosdep. em 31 de lIfaio de 1875). »

- « O Sr. Visconde dv lho B1'anco:-Cabeaquijus
tificar a alteração feita no projecto quauto á eleiçao por
provincias.

Em primeit'o lagar, r .cordarei ao senado que o 'pro
jecto primitivo estabelecia a eleiçã.o por provincias com
voto uninominal; a eleição por destrictos veio durante a
2' diSCUSSãO. Ora, si foi possi vel uma vez adoptar a
eleiçao por districtos alterando-se o projecto primitivo,
porque seria estranhavel que no intervalo da 2' á 3' dis
cussão se adoptasse a eleição por províncias, isto é, se
voltasse á idea do projecto primitivo '?

« O Sr. F. Octaviano: - Si houvesse 4' discussão
ainda se voltaria ao outros systema ....

« O Sr. ViSCOnde do [{-io Bmnco : -Declaro ao nobre
senadôr que a eleição por províncias não prevaleceu no
interesse dêste ou daquelIe indivíduo, dêste ou daqueUe
partido.
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« O Sr. C?'UZ Machado: -Torna rr..ais e:ffi.caz o voto
incompleto,

«(O S9', Vi~conde dú Rio Branco: -Cl'eia o nobre aenadôr
que é sincer'<\ a declaração ql1e lhe faço, de que nã0 pro
curamus por este proje·:to sinão servir á causa pública,
das g'arantias a tôdos j e o contrário ::;eria uma grosseira
i11uilãO, pOl'qne , .. , , , , . , .
o que hoje é garantia para vós amanhã será garantia
para nós.

« A eleição por districtoil foi oreada em 1855, justa
mente com o fim de dar válvulas de segurança ás oppo
sições e facilitar a represantaçao das opiniões mais
influentes 110 paiz, porque tôdas as que ténhão importáncia
real podem e dêvem influir nas dicisões dos negócios
públicos pa:rL o que é necessário que contem orgãoil legí
timos no seio da representação nacional.

« Om, dêsde que nêste pl'ojecto se procura provêr á
representação das minorias, preenchêr êste fim por outro
modo, pelo veto inconpletv, porqne mautêr a eleição por
districtos, que, si visava aquellas vantagens, que a prá
tica não confirmou, trazia comsigo muita" desvantagens ~

Pois nos- não sabemos, não estamos vendo em militas
eleições de districto, especialmente nas eleições das
aS:iembleas provinciaes, que êsse modo de eleição re
baixa as candidaturas (eu fallo em these) I torna o can
didatos dependentes de dons ou três influentes do 10
gar, fal-os encararem os negócios públicos sob o ponto
de vista do est.reito horisonte de um districto ~

IJ. Sr. F. Octaviano :-Tristes da França, Portugal e
Inglaterra, que estão eom esse systema I

« O Sr, Vtsconde do Rio-Bmnco :-Oh! senhôr'es! Es
taremos condemnados a copiar sempre o que os outrus
fazem?

« E' necessário também estudar as nossàs circnmstán
cias peculiares e consulta1' a nossa própria expel'iéncia.

« Mas, si o nobre senadol' me indica 8. França, eu lhe
P?nderarei que em França mêsmo se nótM os inconve
mentes das eleições por districtos, . ,

« O 51'. F'igueira de Metia :---E entt'e esses que nótão,
figura Emile Girardin.
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« O Sr. Visconde do Rio-B?'anco :---. " e alguns teem
pretendido alargar as circumscripções. Isto, senhôres, é
tão sabido que ja Mirabeau, naquêlles tempos, vendo o
que fazíão essas representações locaes, que cada um dos
representantes queria uma estrada ou um ramal para o
seu districto, dizia: « Oreio que os illustres preopinantes
querem converter as nossas estrad.as em becos sem :;ahi
da.» E Dupin, em outra occasião, com o seu espirito
sarcástico, caracterisou bem o que era a eleicão por dis
trictos. Tratava-se de caminhos de ferro. Um deputado
por /lomol'antin, .Mr. Durand, (.lueria um c.:;,minho de
ferro para o seu districto, e estava por isso impertinente.
Dupin pl'oduzio uma grande hilaridade, pondo nestes
têrmos a emenda á votacàO: « M?'. Durand (de Romo
rantin) demande que le chernin de fel' passe pa1' llomomn
lin ; »

« Eis aqui o que é eleição por districtos (Ha alguns
apartes).

«( Não ha dúvida alguma de que a 'história da Ingla·
terra nos diz que esses districtos, la ;:;::uito desaC'redita
dos, chamados nas linguagem franceza boul'gs-p0'l.tI'ris,
eleg'êrão homens de I" ordem; mas Sr. presidente, isto é
excepção, não é a regra. Tam bém entre nós os districtos
teem rr.andado homens eminentes como um Mart"nho
Oampos e outros. . . I

« O Sr. C"UZ Machado:- Também no~ districto~ de
um não houve lagar para um Zacarias, um Ottoni e
outros homens no táveis.

« O S,'. Visconde do Rio-Bm'l1co :-... mas não é esta
a regra geral, cumprp. reconhecêl-o.

Eu tambem votei a favôr dos districtos, mas ja em
1860 acompanhei os que quizel'i'to alargar essas cricum
scripções. Hoje' reconhêco que aquelltls votárão contra
a eleiçãO por district(/s, fôrüo mais previdentes, e tenho
para mim que o comselheiro Eusébio, de tão saudosa
memoria, .naquelle seu famôso disc urso foi um verdadeiro
propheta político.

« iJ 8,'. Visconde do Rio B,'anco :-Sí podemos attendêr
á representação das minorias por outro modo, para que
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manter os distrietos ~ E os dous meios se repellem
reciprocamente: o voto incomplet:o pode se1' illudido com
pletamente na eleição P01' districtos. ...

« O 81'. Cruz ~[achado :- Apoi; do.
« O ~h'. Visconde do Rio B1'omco: - ... mas na eleição

por províncias não pode d.ar-se o mêsmo factu facilmente;
é quasi um impossivel moral similliante combinaçlto
entre os eleitôres de uma provincia inteira, para al1nullar
a re-presentação da minoria.

« O 81'. Cruz Machado: -Salvo si a 0ppú.3iÇão não tem
fôrça nem-uma.

« O 81'. Visconde do Rio Bmnco :-Portanto, querendo
eu sinceramente a applicação dêste princípio, e que elle
não se desacredite na sua primeira 'Prova, não podia
preferir, seg'undo o meu modo de vêr as cousas, a elei
ÇãO por districtos, comquanto respeite a opinião dos que,
admittindo o projecto, todavia érão favoraveis a êste
méthodo de eleiçllo,

Aqui tem o nobre senador as razões por que propugnei
entre meus collegas a favôr da eleição por provincia.
Creio que nossas províncias ca1'ecem de uma nova divisão;
estude-se com tempo a melhor SolUÇãO dêste duplo inte
resse politico e administrativo, para que o plano se vá
executando gradttalmente ; eutão cheg'aremos a circum
scripções pl'ovinciaes menores; mas não queiramos con
vertêr dêsde ja em províncias esses pequenos districtos,
para QS eifeitos eleitoraes.

Os districtos, é innegavel, aifrou'Kárllo os víuculos dos
partidos, matárão o espírito politico nas províncias; os
mteresses collectivos, os intel'ess~s geraes estão sar:rifi
ca-dos aoS interesses locaes, aos individuos as grandes
ideas (Apoiados).

cc O Sr. C1"'UZ Ir/achado :-Ol'ganísllO-se g'l'UpOS hetero
géneos.

cc O Sr. Visconde do Rio Bmnco :- A união e a soli
dariedade que c(lllstituem a fôrça e a viL'tude dos partidos,
soffrêrão muito com a eleição por ddrictos. Si t:0is,
nó~ podemos satisfazêr ao princípio que determinou a
elelçllo por districtos sem cahirmos nas desvantagens
des.tes, voltemos ao systema antig'o, ao systema de
eleIção por provincias I -
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« Não receio e3sas listas de chapa, de quP. nos fanoll o
nobre senadôr pela Bahia. Hoje o que temos? Quem
faz as listas dos deputados'? Não ha combinação '? Com
e~ta differença, que, em vez de preponderar o iuteresse
geral, as crenças, o renome de um partido, tudo é sa
crificado ás antypatbias ou affeições pessoaes, ou aos
interesses locaes.

« O Sr. Visconde do RIO-Branco: -Sr. presidente,
creio que a eleição por província ...

« O Sr. Cruz Machado :-E' de um grande alcance
politico.

« O Sr. Visconde do l~io-B?'anco :-...dêsde que, pelo
voto incompleto, alcançamos á mêsma conveniéncia que
organisou a eleição por distdcto, vae trazer-nos um
grande melhoramento, tanto na representaçs.o nacional,
como na composiçãO das assembleas pravinciaes (eSss.
do seno em 10 de Ag. de 1875.) . })

-« O Sr. Junqueira :-.... acredito que o systema do
voto incompleto, conscienciosamente executado, ha de
trazêr-nos os melhores resultados. Si não trouxer adop
taremos ontro systema. Alguns podem objectar sôbre o
0'uantum, pois não SR está habilitado para dizer ele ante
mllo com todo o rig'or de exactidão qual deverá ser l~ste

qawltum. Est·~ é a objecção mrlis seria que se pode oppôr
ao systema. Diz-se: como concedeis á minoria ter tantos
representa.ntes no parlamento, quando não sabeis de
antemão qual é a quota pat'te que dêve pertencêr a esta
representaçãn'? Também se diz que o paiz pode têr mui~

GOS grupos político!';, e êsses grupos, não podendo por SI

sos obtêr a vict6ria, não tem remédio sinã') lançar-se
nos partidos extremos, dizerem-havemos de votar neste
ou naquelle outro, sem nos importar com os partidos
médios, a que pertencem.

« Mas esta objecção não tem o menor fundamento.
Quando isto se dê, é claro que as opposiçúes differentes,
os grupos numerosos, importantes, que teem direito a se
fazerem repre:3ent ar, dêvem operar entre si uma coalisilo,
c)ncentrarem os votos nos seus candidatos, não perdê
Fem suffrágios, cOIllbiqarem suas fôrças de modo tal.
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que tôdos os recursos da minoria, todo o quantum que
lhe é attribuido, se congregue, de maneira que seus
candidatos principaes vénhao a triumphar.

051'. Mendes de Almeida :-São coalisaes nilo naturaes,
forcadas. -

Ó S1', Junqueim:- ilo silo forçadas, Quando diante
de um 11· maioria forte existirem no paiz grandes grupos
importantes em politica, êdses grupos, podendo dispôr
do têrço dos eleÍtôres, podem congregar-se, apresentar
cada um o sen candidato mais importante, e esses can
didatos sêrem eleitos. Em uma provincia que dê 15 de
'patados, podem obtêr cinco; estes cinco deputados po
dem nilo ser tôdos da mêsma parcialidade, mas perten
cem tôdos á opposiÇilo ; cada grupo importante apresenta
o seu candidato, a reunião dêl1es forma cinco; esses
votos se congrégilo e a opposiçao triumpha no seu têrço
elegendo cinco deputados, ainda que tôdos cinco nilo
sêjll.o da mêsma opinião, das mêsmas crenças, haja ma-
tizes differentes. -

O S", Mendes de Almeida dá um aparte.
O Sr. Junqueira :-0 nobre senadôr não vê que con

vém entre nós que sêjilo representados no parlamento
nllo somente dous partidos em antagonismo completo,
m1l,S que aceitemos os matizes, Dlll.is ou menos pronun
ciados, que apparecem no paiz ~ Esta é que é a verda
deira photographia da sóciedade.

O que interessa á representaç!to nacional nM é que
ténhll.o nel1a assento somente os homens que perténçl10
ao partid.o dominante, ou aquelles que perténçao a um
par~ido militante mais forte, que está em oppOSiÇllO ; o
que interessa ao nosso systema politico é que apparêçll.o
ao parlamento tôdos os partidos, tôdos os grupos im
portantes que ténhão direito de se fazêr ouvir. Por con
sequéncia esta coalisao das minorias é muito natural.

O t.r:umpho, que obtiver, fará com que no parlamen
t? se apresentem homens que perténçao a tôdos os ma
tizes de opiniãO, mais ou menos importantes, que ténhll.o
o direito de apparecêr,
.................................................

- O Sr, Junqueiraol-Sr. presidente, eu penso que a
eleiçl1o, como se estabeleceu em 1856 e em 1860, isto é,

~6
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por círculos epor districtos, nM consultou bem nossso
interesses políticos, Tem-se notado de 1856 para ca certo
mau estar constante nas regiões políticas, e este mau
estar provém principalmente dessa eleiçãO, para a qual
nl1.o estamos preparados.

A eleiçlLo por província representa o facto da escôlha
de indivíduos que naqueIla grande circumscripção terri
torial góslLo de influéncia, teem bom nome, são estima
dos pelos seus concidadãOS, pelo seu partido. Ninguem
pode entrar em um certamen dessa ordem sem têr por si
um grande número de auxiliares polític'JS ; êste homem
representa portanto um grande grupo, As províncias
fórmi10 entre nós_uma certa organisação que não pode
ser mutilada impunemente. Uma província, como são
quasi tôdas as nossas, em que a população maior e mais
illustrada está agg'lomerada nas cipitaes e nos municí
pios mais vizinhos, nl1.o pode sêr dividida em pequenos
circulos sem que sua representaçi10 venha resentir-se
dessa divisi10 .

Quando concorre o voto g'eral da província, isto é,
concorre a população do litoral, a da capital e cidades
mais importantes e também a do interiôr, ents.o pode-se
dizer que o deputado é a expressão do voto dêsse agg'l'e
gado político de homens, porque as nossas províncias
são gTandes aggregações sociaes e políticas (Sess, do
sen, em 16 de Ag, de 1875.).»

........« O S1', Visconde de Nictherohy: -Em relaçs.o ao pro
jecto, que é em si mêsmo a medida mais profícua. que
consag'ra a garantia da represental;ão das minorias, o
systema dos círculos deixou de ter razllo de ser; não
mais I se recommenda como meio adoptado para que
ténhM tôdas as opiniõe(uma probabilidade de represen
tacl1o.

~(O systema da eleiçllo por província primitivamente
determinado em nossa lei fundamental, é o que devêra
ser adoptado por um paiz nas circumstáncias do Brazil,
em que era mister que os pontos centraes do litoral, por
"Via de regra mais adiantados, exercessem uma conve
njente influéncia em tôdos o pont,9s das provincias, em
ordem & ser a eleiçl1.O mais conforme.
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« o nobre senadôr que estreou este debate observára
que o svstema do projecto peccava, porque as nuvens
nêgras do sertão vínhão embaciar as luzes do centro.

« Sr. presidente, é justamente o contrário. O predo
mínio, a influéncia maior e benéfica dêve exercêr o
centro, isto é, a parte luminosa, sôbre a que está em
trevas ou menos esclarecida. Para ahi converge a gente
do interiôr não so para attender a tôdas as necescidades
industriaes e commerciaes, mas ainda para tôdos os
misteres, quer da vida material, quer mêsmo daquillo
que requer consêlbo e direcção.

(C A eleição larga das províncias dêve determinar a ele
vação dos representantes á altura dos altos interesses
g'eraes, de que dêvem cuidar, e de não se atarem princi
palmente as pequenas questões de localidades; e tanto
se conforma com o~ interesses das províncias no geral,
que o mêsmo resultado prático e político não se pcderia
ter pela eleição em circulas acanhados.

« Senhôres, limitado o voto, como o limita o projecto,
necessariamente os partidos dêvem lançar mão dos seus
principaes e mais prestantes homens para os poucos
lagares, que tem á sua disposição ; especialmente a min0 4

ria, mais limitada, teem necessidade de supprir a limi
tação do número pelo valôr da qualidade de seus candi
datos; e porque os que estão em minoria são capazes de
maiores sacrifícios, de maior esfôrço, evidentemente os
candidatos da minl)ria serão de tôdos os mais capazes, os
que mais se recommendem.

« Ora, é mister, portanto que o outro lado se apure
tambêm para oppôr contendôre,) dignos; aqui a compe
tência é infallivel.

« Si de um lado ha esmerada escôlha de pessoal, o
outro tem necessidade de acompanhaI-o, porque nas
assembleas deliberantes mais valôr, mais releváncia tem
a qualidade do que a quantidaae.

« Ora, suppondo um pequeno círculo: necessariamen
te os de maior mérito, os que se recommendão princi
palmente, deverão ser considerados; mas, poderão sêl-o
nos circulas pequenos ~ Quaes são os caBdidatos naturaes
e, pode-se dizer, necessál'ios para uma lolicadade ~ E' o
filho do log'ar, o afilhado da illfluéucia que ahi domina;
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este é o candidato necessário e inprescindivel, com que
não pode competir o primeiro guia de um partido. Em os
círculos o baracharel noviço, qne sahiu da academia, que
é filho da influência principal da localidade, que ê adhe
rente das outras, que fana aos interesses de familia, que
lembra antigo conhecimento, antiga camaradagem no
lagar, este ê o candidato necessário, dene nao se pres
cinde, e com ene nilo pode competir o homem politico
provecto e mais prestante.

( Com os círculos o que se segue ê, que seriao eleitos
de preferência os protegidos; a afilhadagem em primeiro
logar e os homens políticos arredados i e 'por que a
minoria sempre ê mais rigorosa, mais eficaz, mais co
herente no emprêg'o de sens meios, visto que o seu anhe
lo _é subir, e seus esforços silo neste sentido, a minoria
em regra faria elegêr seus candidatos, superiôres, nessa
entrada limitada que teem i e por parte da maioria, em

.que sempre ha mais folga e menos cuidado, é que sahiriao
eleitos os afilhados e os novicos. O resultado de tudo isto
seria: lo, nao se compôr li c~mara com o pessoal melhor
que era possivel que ella adqnirisse, si nilo houve~se

êS3e defeito, o vício dos círculos; 20
, nos acanhados dis

trictos eleitoraes será mais facil combinar modos de
burlar a providência do projecto em garantia da minoria.
Sendo limitadíssimo o número de eleitôres facil ê fazer
conta de repetir os votos: si ainda não chegassem, de
pendendo o êxito da influência de um ou outro, talvez
houvesse meio asado de captar essa adhesão de uma ou
outra influéncia. Em tôdo o caso não ha' a mêsma g'CL
rantia, não ha a mêsma certeza de resultado eficaz e de
melhor pessoal político, como convêm que sêja o r~pre

sen tante geral.
( O Sr . .~fendes de Almeida : - V. Ex. espera melhor

pE!ssoal político do que o da r,âmara actual '?
« OSr. V~sconde. de Nithm'ohy :-Senhôres, pode ser que

posainda cogite· se uma vantagem nos pequenos círcu
los ia facilidade da falsificação de actas. Sendo um peque
nodistricto, ê muito facil a falsificaçilo de actas, e isto
talvez para alguem nilo sêja van lagem a desdenhar. E~
uma eleição geral de tôda a província ha outra garantla
contra falsificações, porque o processo se estende por
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um largo districto, e não tão facil como uma pequem'
circumscripção ageitar uma falsa oom certas assignatu
ras simuladas (Sess. do Seno em 18 de Ag. de 1875).

- « O Sr. Cruz Machado :-Os representante3 de
interesses municipaes ou mêsmo de interesses provinciaes
nll.o podem têr outro logar sinão nas câmaras munic-ipaes
ou nas assembléas provinciaes. Ao parlamento dêvem
vir representantes de idéas políticas; limitadas as cir
cumscripçoes territoriaes a circulos de um deputado com
o systema actual da onda, do voto das multidões, redu
zindo o número dels eleitôres que devião fuccionar na
eleição directa, o potentado local fará deputado' a quem
quizer; a maior parte dos cidadãOs, que dêvem constitui!'
o côrpo eleitoral, pela onda da eleição indirecta ficará
privada de emittir sua opinião, que é a verdadeira opi
nião do respectivo circulo. Pela eleição directa a onda
não restri::g'e o número dos eleitôres, êstes fazem-se re
presentar, reunem-se para elegêr representante político
e não afilhados ie potentados locaes.

« Ainda admittindo que o systema de provincia dê
logar á preterição de um ou outro nome que tenha bom
direito a formar parte da representaçllo das respectivas
provincias, ainda com êste inconveniea.te a eleição por
provincias é muito mais vantajosa: o homem ergue-se
bem alto para sêr visto ao longe, não se constrange para
obtêr proter.ção mesquinha e local .
. . . . . .•. . . . . . . . . . . . . -E si porventura alguns nomes
.preterirem outros, que mais direitos rarêção têr para de
vêrem sêr os eleitos nas respectivas provincias, sempre
serão nomes notáveis, êscolhidos pelos chefes dos parti
dos, nomespreferiveis aos de outros, que, quaes cogumê
l~s pÓSSão brotai' da podridãO da terra. A eleiç'I.o de
Clrcu\os de um, na pl'imeira experiéncia, si não foi ma,
d~u lo.gar a que homens distinctos, que fÔI'M e são pa
tl'lmómo nacional, nilo tivessem um assento no parla
mento .

• « Si p0I'VentUl'a é isso devido á falta de educaçãO polí
tlca! eduque-se primeiramente o pôvo, e depôis se esta
beleçll.O esses circnlos.
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§ 18. Emquanto por lei especial nâo fÓr alterado o
número de deputados á assemblea geral, cada província
elegerá na mêsma proporção ora marcada. (62)

(( Voto, portanto, convencidamente contra a resurrei
Ção dos CÍrculos de campal'ál'ios, proposta pelo nobre se
nadôr pelo Maranhão. Quero que o pensamento politico
brilhe sempre nas alturas, se despoje de interesses muitas
vezes inconfessáveis da localidide; quero que os parti
dos constitucionaes nãO definhem, nãO se retalhem em
grupos hibridos nas pequenas circumscripções; quero
que e11es se ol'ganisem com seus estandartes desfralda
dos, e marchem pflra a conquista do progTesso na senda
da prosperidade do paiz. Isto não se pode obtêr, vigoran
do o systema de eleiçãO indirecta, sinão por meio de
eleições por provincias.» (Sess. do seno e'm, 13 de Sept, de
1875.)

(62) (( O Sr. l'isconde de Nithel'ohy: - E a commissllO
entendêo que nao lhe parecia fundado, conveniente, o ac
crescimo de um pessoal tamanho.na assemblea g'erallegis
lativa, porque este pessoal poderia, segundo as bases do
l)rojecto primitivo, andar em mais de 30 deputados e tal
vez 16 senadôres, sendo feito de chôfre um tal aug'mento,
quando parecia que êRte objecto, de sua nfltureza da mainr
ponderação, não podia vir inserido no projecto como um
mero accssol'io, a modo de pequeno desenvolvimento,
um apenso; era motivo poderosl.ssimo para ser delibera
do especialmente, e so o poderia 8êr com uma melhor di
visão de províncias, que no estado presente nem se pres
tão ás eonveniéncias da administração, nem constituem
circumscl'ipçfiO apropriada a determinar o número de re
presentantes de modo que possa têr plena applicação o
system 1 do prejecto; si era de vantagem que se prescin
disse do aug'melclto, apezar da commissão reconhecêl' que
a base sôbl'e que e11e é,pr0pôsto era muito razoavel e
própria para decidir do número dos representantes isto
é, a população do Imperio, isto é. a parte constituinte,
a parte essencial, quando se trata de uma eleição; CuIDO
é que a commissão h9.via de entendêr que devia sêl'
augmentado o número de deputados das pequenas pro
vincias, que dão ja dous e os dão de~proporcionadaIDente
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a tôdas as outras de maior número, porque em si nâo
teem populaçs.o bastante para um so talvez'? ! Dêve dar
dous deputados o Amazonas, cuja população não era
para dar um, si se guardasse a devida proporçS.o, por
que o Amazonas, quanto á sua população, nM está na
razilo de uma nona parte da província de S. Paulo'? O
Espírito Sancto, que ja dá dous depútados, relativamente
a tôdas as outras províncias, da um J?úmero exagerado,
e assim Goyaz, assim Matto Grosso. E ainda havíam~s

de augmentar o número do~ representantes dessas pe
quenas províncias, ja representadas por mamira desigual
e muito mais vantajosa dr) que se da a respeiso de tôdas
as províncias, que dãO maior número de representantes '~

Havíamos de não dar attenção á base real da população
nas grandes provincias, que pelo desenvolvimento de
população, de. riqueza,' de illustração, se conf'tituem
em muito melhores condições e com tôdo o direito de pesa:
rem na representação nacional '?

Haviamos de augmentar as pequenas províncias, para
tornar ainda mais desproporcional o modo, por que são
representadas actualmente'? !

« Mas, diz o nobre senadôr:-para que negar applica
Ção inteira do projecto'? Entretanto é o mêsmo nobre se
nadôr que tinha ponderado e ponderou nessa 9ccasião em
que fazia o seu reparo, que na Inglaterra tinha so flppli
cação êste systema nos districtos de três deputados.

{( Ora, si na inglaterra não tem sinão ajustada appli
cação, quando ha base real e ha toda a conveniencia e é
~abivel o princípio nos dil'trictos de três, aqui havemos
forçar a applicação e forçar como, senhôres'?-augmen
tando ficticiamente o número do:; deputados, fal eando
e~ B.ua base a representação nacional, quanto a estas pro:
VlllClas menores, a respeito das quaes aliás o facto ah1
está nO,t6l'io, á vista de tôdos, em que sempré o resultado
da el~lção é quasi unánime, em que não se manifesta
oppO~lÇão, porque os seus I'epresentantes são nomeados
qnazl que em unanimidade '?

{( Haja vista destas actas eleitoraes da província de
Matto ·Grosso, Govaz, Espírito Sancto e Amazonas, e ha
de se reconhecêl' êste facto, que é sig'nificativo e impor
tante para. êste fim, que a@ respectiv~s eleições nM ~ão
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quasi desputadas, sempre sao determinadas em certo sen
tido, e dahi vem dizêr-se que nestas províncias a t:leiçilo
depende de uma lêtra sacada pelo mimoso protegido do
govêrno para o respectivo presidente. Ora, ha exagera-

· ção em dizer-se isto, mas se diz, e o facto apparenta al
guma consa. Em tôdo o caso, nellas nllo apparece uma
o pposiçao política consideravel, que merêça têr represen
tação ; e porque não pode têr com as aj ustadas e adequa
das applicaçoes _do projecto, ellas nao teem, como nlto

· ..~em n,a Inglaterra,. os gistrictos que não dilo três depu-
ados;. '. . .

« Entre as duas. pontas do dilemma :-ou nllo augmen
tal' o número dos deputados, ou augm~ntal-o para ter ap
plicação oprojecto em taes províncias-a commissão optou
para aquillo que era natural e em que havia razão rele
vante; optou que n110 podia tel' applicaç110 neasas pro
víncias, porque não se prestávão a isto as condições
dellas. E porquanto a commissão prescindiu do augmento
daquellas em que a realidade do projecto e tôdas as cir
cllmstancias ér110 para dar-lhes dheito a uma melhor re
presentação; nlio podia propôr que por uma fiCÇãO, que
os representantes dessas pequenas províncias, que no pre
sente ja se áchao mais vantajosamente aquinhoados em
relaçao ás outras, fôssem amgmentados (Sess. do seno em

· 2 de Ag. de 1875.). »

- « OSr. Ba1'ão de Coteg'ipe (mini.:ltro de estrangeiros) :
-O quarto ponto é o augumento dos deputados e dos
senadôres. Senhôres, o aug'mento da representação na
cional não é uma parte indisp'msavel, direi mêsmo, nlto
é uma parte conveniente em uma lei regulamentar de
eleiçoes (Apoiados.).

« A representação deve sêr calculada sôbre !t popula
Ção (Apoiados) ; o censo nllo r:Jstá concluído, mas si acaso
tivesse de votar-se o augmento.des deputaçoes, podêr-se
ia fazêl-o por uma lei ordinária; podendo mêsmo duran-

o te qu.alquer leg.islatura ordinária, mandar-se procedêr á
e1eiçl10 supplementar, segundo a lei estabelecêsse.

Vêjo que alguma razão ha da parte daquêlles, que
pretendem augmento de daputaçao; mas penso q~e
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qualquer que sêja a. votação do senado nêste ponto não
pode prejudicar essa opinia.o.

« Eu fiz um cálculo com diverBas hypótheses do aug
mento das deputações,

« Segundo o projecto actual, crêão-se mais 41 depu
tadose 19 senadôres. Alem das razões que deí, me parece
que um augmento nesta pl'Oporção traria .uma influén
cia, talvez imprevista, sôbl'e as duas câmaras legislativas;
parece-me muito sangue nôvo injp.ctado em corpos, um
dos quaes ja bastante cansado (apoiados); talvez que
daqui ressultasse, si;)!\o a morte, moléstia grave. A des
pesa com este augmento seria de 417: 000$000.

« Ha uma outra hypóthese, que é calculada para evi
tar .0 inconveniente, que encontrou o meu illustre colle
ga pela Bahia, de não têl'em representantes da minoria
as províncias, que so eleg'em dous deputados. Esta hypó
theseera elevar a três o número de deputados das provínci
as que actualmente elegem somente dous, e permittir ás
que dãO menor número de seis, que elêjão até este nu
mero na proporção de sua população, segundo a base do
projecto isto é, um deputado por 50,000 almas. A outra
idea é de se reduzir êste número máximo de seis a cinco
deputado'!.

« Ora, na primeil'a hypóthese o augmento seria de 15
deputados e cinco senadôrp,s (nl1o sei se comprehendêrão
bem esta hypóthese) e a despeza seria de 135:000$000.

« Eu, pôsto que interinamente encarregado do minis
tério:d1 fazenda, calculo sempre a despesa nêsses casos,
embora a questão não sêja de finança~, Na segunda hypó
the"e figurada, o augmento serIa apenas de 11 deputa
dos e dous senadôres, e a ~espesa de 84:000S000.

« A nossa opinilLo seria, que esta questilo fôsse reser-
vada para uma lei especial. .

« O Sr. Pompeu :-Apoiado.
« O Sr. Sa7'aiva :-E' melhor.
« O S7', Zacar'ias :-Fique este ponto para se tratar

com a eleiçi10 directa.
« O Sr. Saraiva :-EntlLol terá tôdo cabimento (Sess.

d9 sen, em 9 de Ag. de 1875). »)
27



- 210-

§ 19. Nas que tiverem de elegêr deputados em número
múltiplo de três cada eleHÔr votará na razão de dous
têrços (63) ; nas que tiverem de elegêr quatro deputados,
o-eleitÔr votar-á em três nomes, e nas que tiverem de elegêr
cin!Jo deputados, o eleilÔr votará em quatro.

(63) O Sr. Zacarias :-Quanto á representaçuo das
minorias, o partido liberal sempre foi inclinado a esta
idea e não acha motivos para retirar-lhe seu apoio. Des
confia, porém,.e com razão, que o públi~o sêja illudi
do, que não venha o tal têrço.

« Tem-se argumentado no senado com segurança, di~

zendo : O têrço ha de vÍL'.
« Viria com· a eleição directa, mas com a eleição in

directa não se pode ter esta certeza.
« E' inadmissivel o argumento, que oppoz á repre·

sE'ntação das minorias, como s~nadôr, não como ministro,
o nobre barli.o de Cotegipe. Disse S. Ex.: « Si vier o
têrço, o paiz torna-se ingovernavel, porque é de presu~

mir que o partido liberal ou o partido que estiver na op
posiÇãO mande o têrço escolhido j e como é que dous têr~

ços podem combater vantajosamente com um têrço illus
trado'?» Mas, si o honrado barl:l.o quizer reflectir por um
momento, verá que exprimiu-se mal, porque suppõe
que a maioria dará dous têrços. ordinários. Si vierem
dous têrços bons da maioria, e êstes dous têrços tiverem

• de lutar com um têrço bom da minoria, que perigo ha '?
Torna-se o paiz ingovernavel '? Certamente que não, ex~

cepto si S. Ex. persistir na crença que a escôlha dos
dous têrços será sempi'e ma.

« O que ha de aco~tecer é, que por um lado o govêrno,
vendo um têrço para fiscalisal' seus actos e conhecendo
por outro lado que nilo pode corrompêr nem desprezar
êsse têrço, ha de proceder :lom mais regularidade do que
até hôje.

« O Sr. Silveira L6bo :-A idea é boa.
, « O Sr. Zacarias :-E' óptima. O orador quer acredi~

tar que um ministério mOI'alisado e esclárecido, tendo
dons têrços de amigos, nl10 se affi.igirá com um têrço de
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adversàrios, porque nesse estado de cousas é provavel
que os dous têrços, sentindo a fôrça de seus adversàrios,
apoiem com mais efficàcia os ministros de seu partido.

« Resultará dahi que tenderá a desapparecêr um phe
nómeno triste, que orador muitas veze.5 deplora.

« Reconhece que a oppOSiÇãO, qU61' em uma, quer em
outra cámara, commette alguns excessos, falla mais ve
zes e com mais acrimonia do que devia fallar. Qual é
porém, a razão distv'?

« Si os n::>bres ministros fôssem, como slto ,)S dos pai
zes cultos da Europa, si fôssem homens, de quem não se
apontas~em abuso:;, si fàssem homens que contassem
com a opinião pÚQlica, e subissem p::>r ella a tão elevada
posiçao. . . •

« O Sr. Silveim Lôbo :-Ntto teríamos que dizer.
, « O 51', Zacarias: --, .. Então a oppOSiÇiLO P:JUco teria
a dizM e as duas cámaras trabalharí!l.o desembaracada
mente, terião os dous têl'l}O.5, o têrço e o govêrno 0ôope
ral'Íão com e:ffi.càcia para o bem públice,

« Mas, si os nos.5OS ministérios formão-se nas nuvens
e entrão em um bello dia inesperadamente nos salões
das cámaras; si dos seus illJmbros apontão-se tantos
abusos e malvel'sações, como é que a oppOSiÇãO ha de
ficar silencios':l. e fallaL' sumente durante 10 minutos ou
um quarto de hora '?

« R' impossivel j a reaçlto está na razão da acção e a
acção ministerial é pessima no Brazil.

« Consultem-se os Annaes dos parlamentos de outros
Estados, e vêja-se como lá se discu te. A razão disto é,
que la os govêrnos são organisados de modo melhor do
que os nossos.
oe ••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••••

« Do augl1lento do número de representantes em am
~as ~s casas do parlamento nada dirá. o orador; cinge..se
mteIramente ao parecer da commissllo.

«. Desêja que nllo si augmente um so representante
~or ora, O govêrno faça passar, si puder o seu projecto,
ficando a questiLo de númel'O de re.presentantes adiada.
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« Cumpre porém, observar, e está na na rconsciência
geral, que este projeçto passou na cámara dos deputados
em raz110 do augmento j si falhar o aUg'mento, será uma
desillusao para os votos que na cámara fizérilo passar o
projecto.

« O orador nito sabe, si a permanecerá a mesma somma
de enthusiasmo que ante::;, dêsde que se separar o accres
cimo de deputados e senadôres (Sess. do seno em 17 de dg.
de 1875.). »

- « O Sr. Zac~,'ias.-A idea (do voto incompleto)
é generosa. Pode n110 produzir seus effeitos, mas deriva
de um princípio verdadeiro, incontestavel, e é que a
opposicltJ é parte do g'ovêrno. Nito governa somente
quem expede portarias e referenda decretos j tómão parte
no govêrno aquelles qne vigíilo o procedirne~to de qnem
governa.

« O Sr. Octaviano :-E' como dizem os inglezes.
( O Sr. Zacarias:- .. . assim como, por exemplo, nilo é

somente lavrador aquelle que cava a terra e depõe nella
a semente, mas a autoridade e a fôrça pública, que com
as suas providencias impedem que a seara sêja damnifi
cada por malfeitôres e ;?or ani maes damninhos. Ora,
uma oppOSiÇãO conscienciosa indica, corrige o abuso .
• ••••• I •••••••••••••••••••••• ,-._' , •• II ••••••••••••••••••

« E' preciso, pOI'tanto, que se respeite a opposiÇilo, e que
se considere a medida do voto incompleto urna homena
gem á necessidade de abrir válvulas, para que os da oppo
siçl10 possão subir.

O 8r. C,"uz nfachado :-Apoiado, é uma verdadeira
válvula.

O SI'. Zacarias :-Podem os cálculos falhar, mas as
intençoes do govêrno, que, ao formu1al' este projecto,
adoptou a idea liberal do voto incompleto, silo respeitá
veis (Sess. dosen. em 17 deSepl. de 1875.). » ~ ..
~:.O""-S';~Po;:;pi;~'::Pelo-~d;-p~~.wé:contad~o

têrço, para as províncias~que E:'leg'em mais dos trê.3, ou
mais dos múltiplos de tres deputados, e pela excepçl1?
que se faz de septe proyíncias, que elegem soment.e dO,Is
deputados, resulta que, em vez lie um)êrço, a mmona
so poderá elegêr a quarta parte. Isso, pois, uM é o que
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Nas províncias que tiverem de elegêr somente dous
deputados, cada eleitôr votará tlm dous nomes

Pdl'a as eleiçõe~ gemes de deputados e senadôres, a
província do Rio de Janeiro e ó município da côrte
fórmão a mêsma circumscl'ipção eleitoral.

pretende o govêrno, o que se promette tão pomposamente,
quando se fana em têrço. Eis, aqui, Sr. presidente, o
l'esu~tado que poderá dar a eleição, segundo o systema
do pl'ojecto ; o senado vae vêr por esta combinação que
fiz, e que resulta da lei, que, em vez de um têl'ço, a mi
noria 50 poderá dar um quarto dos representantes á
cámara dos deputados; porque dos 122 deputados 80

poderão caber á minoria 32, o que corresponde a um
quarto,quando o têrço seria de 40.

Províncias Deputados Dous terços

Amazonas , 2 2
Pará... oo.. . 3 2
Maranhão o..... 6 4
Piauby. 3 2
Ceará............. 8 6
Ro G. do Norte... 2 2
Parahyba...... ... 5 4
Pernambuco o... 13 9
Alogôas .. o o.. 5 4
Sergipe.... 4 3
Bahia ,.. .. .. .. . .. . 14 10
Espirito Santo. ... . 2 2
Riu e CÔl te....... 12 10
So Paulo.. ........ 9 6
Paraná............ 2 2
Santa Catharina... 2 2
R. G. do Sul.... 6 4
~linas Geraes..... 20. 14
Goynz o... 2 2
Malto Grossu . . . . . . 2 2

Um Mrço segUIndo
o projecto

O
1
2
1
2
O
1
4
1
1
4
O
4
3
O
O
2
6
O
O

122 92 82

. « Si O princípio prevalecêsse, seria o numero da maio
na ~e 8~ e do têrç~ de 40 ; mais pelo sophisma do proje
a mmona vem a ser um quarto e não um t~rço.

« Por consequência, se o g'ovêrno seriamente quer
dar á opinião adver"a um têrço fi repl'esE'ntação, convêm
adoptar uma medida que verifique êste têrço (Sess. do
seno em.(J de Septo de t 875).
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§ 20. No caso de vagas durante a legislatura, o eleilôr
vola!'á em um ou dous nomes, si as vagas fôrem ~o

uma ou duas.
Para três ou fIlais ,agas, o eleilôr votará como dispõem

us §§ 17 e 19 (6.4).
§21. Nd eleição de senadôr observar-se-ha o seguinte:
1.° A organisação das mêsas parochiaes para a eleição

dos elei lôres eSJleciaes, a órdem dos trabalhoc, e o modo
de proJedêr á eleição dos eleitôres, serão os mê3mos
estabelecidos no § 4° dêsle a1,tigo (6~) ;

(64) Este artigo foi adoptado por emenda do Senador
Visconde do Rio Branco, de 23 de Agosto de 1875, pre
j l1dicando não so o da proposição da câmara dos deputa.
do, emenda do .deputado JJsé de Alencar, como a emenda
da commissão de cODstituiC3() do senado. I

-O Sr. .]oão bfendes ;"-0 nobre deputado voltou á
questão, que ambos aqui debatemos, quaudo foi apresen
tada a redacção do projectu ; isto é. quanto ao modo de
substituir as vagas que se derem no corrêr da legIsla
tura.

Aqui demllllstrou-se cabahnent~ que a emeada do
nobre deputado continha absurdo, e, si foi aprovada,
dêve-o ao ter o ministério passado concorrido para isso.
Mas lem brarei que a emenda do senado foi apresentada
pelo Sr. Visconcle do Rio-Bxanco, ex-presidente do consê
lho do mêsmo ministério,

Além disso, essa emenda do senado tem a vantagem
de guardar harmonia com o syste;na das emendas ~m
geral. Ora, dêsde que o senado nãtl aaoptou o voto lU

completo J.a eleição secundária para as províncias, que
dã0 somente dou~ deputados, não podia deixar de fazêr
a mêsma excep~ão para o caso de uma ou de dua:,; vagas
no corrêl' da leg'islatura. O caso de duas vagas equi vale
á eleição em província que dá dous deputados somente
(A poiados. Sess, da cam. dos dep. em 24 de Sepl. de
1875.).» . :

(65) O n. lodo § '21 passou em 2" c1iscussiLo na câ
mara dos deputados e se achn. á (J<lg. 337 dos Annaes,
de Ag"ôsto de 1874, nos têcmo~, em q UPo o transcrevemos
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á pag. 93 dêste livro, terminando pelas palavras ~ -no
cap. 2° desta lei. E' elIe o § 1" do art: 5° do prcjecto,
transcripto. á pago 16, do qual supprimio a commissão
especial da mêsma cámal'a a referencia que tinha ao cap,
III do projecto, tendo ja supprimido neste a parte relativa.
A referéncia, que fazia ao cap. II. foi conservada nessa 2"
discussão e acha-se não so na citada pago dos Annaes de
Agôsto, como ainda incorporada aos 5 artigos até então
votados, insertos no volume dos Annaes de Septembro
dêsse anno, pag. 103. A' pag. 151 porém dos Ânnaes,
voI. de Maio de 1875, se acha esh disposiçJ0 da lei, sub
stituidas as palavras no capitulo JI desta lei-por estas:
-no § 4° d~te a?,tigo. Esta alteração foi feita pêla com
missão de redacção no preparar o projecto para a 3" dis
cussão I

O capitulo II, a que se referia essa disposição, consta
va de tôdas as que compoem o art. 2° actual da lei até
o § 16, comprehelldia tôda a organisação do eleitorado,
que assim devia constituir-se do mêsmo modo para de
putados e senadôres, pelo voto incompleto. A discus ão
da cámara dos deputados tinha deixado tal certeza de
que os eleitôres especiaes elegíão-se pelo voto incom
pleto, que no senado alguns senadôres se pronunciárão
para que fosse eliminado da lei, e outros para que fosse
mantido, entre êstes o Visconde do Rio Branco (á png.
372 dos Ânnaes do senado, voI. de Ag'ôsto). A en
xertada referéncia ao § 4°, é para observar-se na eleicão
dos senadôres alguma cousa da organisacão das mêsas
parochiaes, que aliás sem isso devia ser também nelIa
observada. .

Pêlos têrmos finaes do art. 2° §7° n. VI se vê, que tôdo
o processo eleitoral, regulado até o § 16°, é relativo tauto
a d~putados, como a senadôres, salvas a~ disposições es
peclaes :-« conf01'me fôr a eleiçilo de eleitôres g'eraes ou
especiaes para senad6res. » E' uma redundáncia inutil.
Assim se fazem as leis!

- » O Sr. João ft-fendes :-0 nobre deputado começou
por entendêr, que o senado havia sido pouco cuidadoso no
exame do projecto, por isso q'le no primeiro membro do
§ 21 do art. 2' deixou subsistir uma ligeira falta, que es
cap~ra talve~ na redacçl10 do projecto envjado desta cáma-
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ra ; essa falta consistio em não junctar ao § 4° o § 9°, limi
tando-se o projecto a citar o § 4.° E' evidente que essa
disposiçM, uão somente pelo seu contexto, mas também
confrontada com o art. 43 da constituiçM, subentende o
alludido § 9° ; e, pois, êste parágrapho pode sêr escripto
pela commissão de redacçao, porque a eleição dos elei
tôres especiaes deverá sêr feita do mêsmo modo que a
eleição dos eleitôres geraes.

« Tractando-se ahi do modo da eleição para eleitôres
especiaes, e sendo o mêsmo para a dos eleitôres geraes,
é claro qu~ dêve ser subentendido o § 9° ; é uma incor
recção, cuja culpa cabe somente á câmara, e não pode
ser attribuida ao senado. Mêsmo o nobre deputado em a
sua censura não escapou ao equivoco, porquanto citou o
§ 5° em vez do § 9°. O modo da eleicão está no § 9P.

« O nobre deputado tratou também da suppressão do
voto incompleto na eleição secundária para senadôr.
Aproveito, sr. presidente, ia occasillo para declarar que
no seio da commissão especial foi debatida a questão,
propllgnando eu e alguns dos seus membros, para que
o voto incompleto não se estendêsse á eleição senato
rial. Nilo fizemos emenda alguma neste seutido, porque
nao chegámos a accôrdo; e, pois, entendemos qut\ era
preferível esperar da pinião gerRlra melhor soluçao. O
P!incipal a.rgnmento contra o voto incompleto na elei
ção senatorial, ou para formar a lista tríplice, era o da
inconstítuci nalidade, e foi adduzido, não somente no
seio do commissão especial, mas também por algu~s

nobres deputados nesta câmara. Não ha conveniénCla
em voltar á esta questão, visto que estamos ns fim da
sessão; e por isso limito-me a. fazer estas breves ponde
raçoes.

« Quanto á eleiç!.l.o primária ou dos eleitôres especiaes,
é o mêsmo processo da eleiçs.o dos eleitôres gerae~, isto
é, os voLantes votarão em dous têrcos do número de
eleitôres fixado para -cada par6chia. E isto é uma garan
tia contra as chapas de enxurrada; porque os partidos
se esforçarão na escôlha dos seus melhores homens po
líticos, fazendo cadà um a sua chapa mais aceitavel
pelo côrpo eleitoral,
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Nlto somente na eleiçito senatorial, mas egualmente
na eleição dos deputados geraes, nas províncias que
apanas dão dous, o elemento adversário nu eleitorado ha
de concorrer para uma melhor escôlha.

O Sr'. F. Bohsdno :-1sso é que eu nito espero (Se3s.
da ctl,m. dos dep. em 24 de Septo :de 1875.) »

-li. O Sr. Paulino de Sousa :-As três emendas de.
importáncia maior parecem-me sêr a suppressão do voto
iucompleto na organisação das listas pam nomeação de
senadôres, a eliminaçãO do accréscimo de senadôres e de
putados, e o cómputo da população para fixar-se o nú
mera dos eleitôres. . '

« Oom as duas primeiras dessas emendas nill) quiz o
senaJo sinM subtarhir-se aos effeitos da nova lei, evi
tando o desequilíbrio da influéncia de seus membros que
traria a creação de novas cadeiras naquella cámara e re
cusando em seu seio a representação das minorias.
.. ... . . .. .. .. . . . .. .... . . . . .. . .

li. Quanto anilo querêr o seu!',do que se {ar'mem pelo
voto imconpleto as listas t1'iplif;es para a nomeação de seus
membros, são fundados os reparos, que ha pouco fez o
nobre deputado pelo Oeará.

« Si é ,de vantagem a representação d~s minorias, por
9,ue esquiva-se a ella o senado? Si.é inconveniente, como
Justifica o seu voto, adoptando-a para esta câmara ~

li. Oom direito o senado _estabelece uma lei para si e
outra para nós ~

« Si eu me deixasse influenciar por espírito de revin
dieta, votaria pela reprovação desta emenda, reagindo
assim contra êsse procedêr menos genel'ôso para com a
c~maI'a dos deputados. Mas dêvo antes de tudo ser ló
g'!CO e coherente e guiar-me pelos dictames da razão
calma.

« Sou OppàHtO, e declarei-me contra o voto incompletu,
quel' para a eleição de deputados, quer -para a de sena
dô~es. Não posso recusar a applícaçi'o a uma dellas do

- pnncípio de eleição pela maioria, porém adoptado para
ambas as cámaras (Sess. da cdm, dos dep. em 24 de Septo
de 1.875.). »

28
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----------------------
-Não podemos dar aqui a parte do discurso do depu

tado J. de Alencar, á que se referem os deputados Jolto
Mendes, e Paulino de Souza por nS.o ter sido êsse discur
so publicado.

- O Sr. Martinho Campos: - Eu não sei, si
o nobre ministro calculou bem tôdas as c1lnsequéncias,
consequéntias infaUíveis e que mais sáltão aos olhos,
desta lista incompleta para senadôres

« Eu sei que tem havido sempre o propósito de fazêr·se
crêr que o Imperador é o chefe de um partido; tem sido

. o esfôrço constante de alguns membros do partido conser
vll.dôr fazêr crêr que o Imperadôr é o chefe do partido con
servadôr. V. Ex. e a cámara sabem da minha opinião. Eu
estou convencido de que o soberano tem tanto amor aos
conservadôres como aos liber~(ils. E' a mêsma causa; e
estou convencido principalmente que êsse é o seu devêr,
a sua obrigaçã.':J constitucional. No momento em que o
sobera~o fôsse chefe de um partido, Hão era mais o Im
peradôr de tôdos os brazileiros, perdia o direito a isso.

«As attribuiçõ~s, que a constituiçãO lhe entreg'ou, tór
não impossivel para eUe a qualidade de homem de par
tido.

« Seria preciso renunciar a tôdas 'loS virtudes de cara
cter e até de dignidade humana, para podêr sêr chefe de
partido e imperadôr constitucional.

« E' isto um manêjo político, um manêjo de partido. E
por isso mêsmo que é incompativel para a corôa esta
POSiÇãO de homem de partido, V. Ex. compreliende a
inconveniéncia que ha em collocar o Imperadôr em u~a

posiÇãO em que tôdos os dias tôdos os seus actos sêJãO
julgados conforme as contrarieda-des que no momento
causarem aos partidos. .

« V. Ex. sabe que entre nós se aprogôa muita o respeIto
sagrado que em Inglaterra se consagra ao chefe do Es
tado. V. Ex. sabe cono as cousas la .se pássãO j o chefe
do Estado é tractado por tôdos os partidos, pela impren
sa, pêlos membros do parlamento. pela maneira por q,ue
eUe merece. EUe é censurado, criticado, louvado, 111
sultado no momento, conforme prejudica ou favorece.
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« Essa mêsma rainha Victoria, que é apresentada como
um modêlo, V. Ex. sabe que até no recinto do parla~

mento a sua vida de espôsa tem sido discutida, e se la
mentava a sorte do marido, EUa tem soffrido muitas
vezes aggressões, e os seus actos têm sido julgados com
a maior desembaraço,

« Entr,e nós, V. Ex. sabe, não tem cabido melhor sorte
ao soberano actual. Conforme os interesses e as contra
riedades que causa aos partidos, assim tem sido discu
tido, e outra cousa é impossivel. Uns guárdllo mais
conveniéncia9, outros nem-umas j uns diacutem com
aUusões claras, outros com allusões mais encapotadas;

.mas o soberano tem sido sempre chamado a terreiro, e
essa questao não é de um, nem de outro partido, tôdos o
têm feito por sua vez,

« O nobre ministro do impét'io, porém, peg'a no sobe
rano agora, e para cada eleição de senadôr que elle tiver
de esoolhêr, diz-lhe: Sujeitae-vos aqui á mais dura
prova: exercei um podêr que vos attribuimos pessoal
mente e exercei-o nas condições em que so a justiça e a
toleráncia dos partidos 0ffendidos, ou interessados mas
sempre parciaes e apaixonados, julg'arllo .vossas prefe
réucias e critério.

«E' isto o que o nobre ministro do império quer. Elle
q~er que n'uma lista em que haja representantes da mai
o,na e da minoria, o Imperadôr tenha de ~scolhêr o par
tIdo de sua preferéncia, S. Ex. bem devia comprehen
d~r que nem-um partido ha de aceitar a escôlha como
escôlha de indivíàuo e justica comparativa do médo in-
di vidual. •

« 8. Ex. sabe que ninguem, e menos um partido de
opini~o, reCOllhecerá ajustiça contra si próprio: o partido
que tIver os seus candidatos menos-presados não ha de
attribuir á falta de mérito de seus candidatos, ha de at
tribuir á preferéncia por um partido a preteriçllo dos
seus candidatos .
.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

« Ora, tendo a oppOSiÇão de entrar em. tôdas as listas,
eu em primeiro log'ar não acredito no embuste de que o
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Imperadôr é chefe dos.conseradores j em seg'undo logar
quem estiver na opposiçao lucta com grande desvanta
gem, para que possa entrar em..um,~ lista, a despeito do
g·ovêrno. E' preciso têr uma certa notoriedade, um certo
mérito.

« Entrando nestas condições na lista, ha de sêr esco
lhido de preferéncia, é o que se ciêve presumir.

( Isto, Sr. pres1dente, é mais um elemento de di:fficul
dade para o g'ovêrno do paiz ...

(C E assim a questão eleitoral, em vez de nascêr e mor
rêr, como dêve nos colleg'ios eleitoraes, ag'ora será trans
portada exclusivamente para os g'abinêtes dos ministros.
Cada eleição de seuadôr podel'à sêr uma questão de ga
binêtej a liberdade de eleição, conforme disse o nobre
deputado pêla provlncia de S. Paulo, e com muita rasão.
será mais completamente illusària neste paiz, porque ha
necessidade para os nobres ministros, depois desta refor
ma, de red?brarem de violências para vencêr (Sess; da
cam. dos dep. em 26 de Ag. de 1874.). »

-cc O 8,' Bal'ão de Cotegipe (ministr'o de est7'angeir'os-):
Si eu podesse oppôr-me ao voto incompleto para re
presentação das minorias, oppôr-me-ia sem dúvida para
a composição do senado, Não se dá, a meu vêr, a mêsma
razão na app'ticação do sy"tema na eleiçãO de senadf,re,:;.

{( O Sr. Nunes Gonçalves ~-Muito bem,
cc O Sr. Par'anagrj,d :- Não ha .

........ .. . .. , ..
O Sr. Barão de Cotegipe:-Si para a câmara dos deputa

dos, para o côrpo temporário reformavel, isto pode sêr
acceito, para a câmara vitalicia será uni pouco pel'igôso
e, sobretudo, prejudicial para nós conservadôres. VêjM
até que ponto levo a franqueza.

« Os conservadôre, teem nm princIpio diverso do da op
POSiÇão liberal, a uanto á escô1ha de senadôres.

« Entendeis vós liberaes, que a escôlha da Corôa é um
assumpto sujeito á responsabilidade ministerial ~ sôbre
ella os mInistrol:! clêvem têr influência, por assim dizêr,
decisiva. I

f
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« Eutedemos nó,;; o contrário, e, assim, o que acontecerá
no futuro'? Emlluanto predominar a opinião consel'vadôra,
a opposiÇãO liberal tem sempre meios de fazê r-se repl'e
Sé'ntal' na câmara vitalícia.

« O S1'. Paranagu(h:-Ao menos em hypJthese.
l( O Sr. BU1'ão de Cotegipe: -~stou fallanJo êm bypó

these. Mas quando vier o predomínio liberal, não ha.
r;onservadôr que possa nem por bypóthese sêr escolhido.

II 081'. Pa1'anaguá:-Os fa'2tos protéstão contra. .
110 S1'. RaTão de Cotegípe:-O,;; factos protéstllo contra

este prote:;to.
II O S1' Jaguaribe:-Apoiado.
« O S1'. Ba1'ão de Coteg~pe:-PoI'tanto, na minha oplnião

individual, si tivesse de cOITigir a lei em alg'uns pontos,
u faria nêsse. Mas a opiniãO do govêrno é, que passe, tal
qual está esse artig'o (Sess. do sm. em 9 de Ag. de
1875.) »

-l( O S1'. CTUZ Machado: -Sr. presidente, tive a h001'8
de offerecêr, na 2' discusSãO, uma emenda supprimindo
o voto incompleto nas listas senat01'iaes. Como para mim
a emenda ag.optada pelo senado contém pensamento subs
tancial que deve vig'Úl'ar, cumpre-me arredar o perigo do
restabelecimento da disposiçãO supprimida.

II Permitta, pois, o senado que dê alg'um~s razões, em
que me fundo, para entendêr que consti tucionalmen te
não se podém orgãnisar pelº- voto incompleto as listas se
natol'iaes (Apoiado) .

. II Os art5. 43 e 44 da constituiçãO dizem re::;peito a
dl1'eitos políticos. Aquêlles que OpíllãO, que o art. 90
Dilo pode 11eixar de sêr considerado constitucional, na
phrase do art. 178, e por isso 130 é reformavel seg'uuclo
os tramites estabelecidos no art. 174, cgualmente dêvem
sustentar que os arts, 43 e 44 estão no mêsmo caso; por
que estabelecem o direito de votar em três u9mes para a
n?meação de enadores, direi to que não pode ser restrin
g'ldo sem reforma da ConstituiçãO, conforme o parecêr
dos que consldérão constitucional o al't. 90 .

.ll Argumenta-se, porém, que no art. 43 se acha deter
mllla~o que a eleição de senadôr será feita pela mêsma
ma~e1l'a que a do deputado. Mas este argumento pecca

.. por lllcompleto ; porque a Constituição, nesse artig'o, nilo
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diz somente que a eleiçtlo ser~ feita pela mêsma maneira;
accrescenta-mas em listas tdplices. P:lrtanto a maneira
refere-se ao processo da eleiçãO il1directa, nllo compre
hende a forma a lista tríplice, que é um preceito impres
cindivel.

« Se diz que em tôdo o caso a escôlha será feita em
lista tríplice. Mas nllo eisto o que a Constituiçllo deter
mina; ella quer que a eleiçllo sêja feita em lista tríplice,
e que a corôa esclôha igualmente em lista tríplice. As
phrases sil,o estas, não admittem dúvidas: « As êleições
serão feitas pela mêsma maneira que a dos deputados,
mas em listas tríplices. »

« Isto é evidente, 'e como alterar-se este artigo, que
tem a-mêsma natureza constitucional do art. 90, estabe
lecendo-se o votu incompleto '?

« Ainda mais. A constituicã.a nílo se limitou a dizêr
que as eleições de senadôres se~'ílo feitas pela mêsma. ma
neira que as dos deputados, mas em listas tríplices ; dis
pôz ainda sôbre as vagas.

« O art. 44 diz: ,
« Os .logares de senadôres que vagaram serão preen

chidos pela mesma forma da primeira eleiçãO pela sua
respectiva província. »

« Segundo o projecto.. as vagas que se derem serilo
preenchidas, nll::> pela forma da primitiva eleiçãO, mas
por modo diverso, .por listas de dous nomes.

Vejamos agora o alcance político do voto incompleto
na eleicão de senadôr. .

« A ~onstituiçãO dá ao imperante o direito de escolhêr
em Esta tríplice, s ndo feita a eleição em lista tríplice,
aquelle dos tres canuidatos que em seu alto juizo enten
dêl' que merece a pl'eferéncia por virtudes, talentos e·
serviços. A escôlha é tôda individual. Ainda quando a
lista tríplice conste de dous nomes de um partido e um ter
ceiro de outt·o em consequéncia das peripécias eleitoraes,
esse resultado não fará que a lista tríplice deixe de ser a
expressão da maioria das urnas, em face da disposiçllO
constitucional que prescreve, que a eleiçãO sêja em listas
tríplices, e o critério da escôlha será sempre baseado nos
talentos, serviços e virtudes dos candidatos, e não nas
opiniões políticas dêlles.
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« A Oorôa escolhe pelo mérito individual. A Oorôa
nada tem com a formaçao da lista tríplicf'; a inclusilo
nella colloca os candidatos em pe de igualdade, como
filhos legítimos da maioria d~s urnas, e dentre elles a
corôa escolhe o Benjamim, pelos seus méritos, talentos
e virtudes: eis a tbeoria constitucional. Desde que se
estatue, que se vote em dous nomes, para que á face da
terra conste que a lista tríplice ba de ser composta de
duas opiniõe'J adversas lutando ent.re si, tem-se preten
dido constituir a Oorôa árbitro de partidos e nllo do me
recimento individual dos candidatos: a missão con.;;titu
cional fica desvirtuada (A poiado.q).

« Si a Oorôa pelo seu elevado critério, para nM pare
cêr arbitro dos partidos, escolhêr ~empl'e dentre os dous
candidatos da maioria, n. attribuiçãO da Oorôa ficará
atrophiada, porque em vez de escolbêr entre três, esco
lhe so entre dous.

« O S1'. N'Ulnes Gonçalves :-Atacã0-se as pl'erogativas
da Oorôa.

« S1'. C?'UZ Machado :-Podemos innovar a eleicllo de
deputados pelo voto completo ou incompleto, m,as á elei
Ção do senader nll.o : é uma eleição com fórmulas preci
sas, consagradas na OonstituiçãO com attribuições de
grande alcance, e o voto incompleto não seria unica
mente uma novidade, seria uma inconstituciona.lidade e
uma perversão do pensamento que o leg'isladôr consti
tucional têve na organisação do senado.

« O Sr. Nunes Gonçalves :-Disvirtua completamente
tôdo o pensamento da organisação do senad'>.

« O S1'. C1'UZ Machado :-A theoria da representaçilo
das minorias é necessária na organisaçilo dos corpos
temporários; com ella tôdas as opiniões podem sê!' epre
sentadas nelles. Na organisação de um côrpo vitalício
n~o se pode seguir a theoria da representação das mino
rlas .

... ... . .... .. ... . . .... ... . ..... . . .. . . .. . . . . ... .
• « Porventura têr-se-ba por fim estabelecêr uma par

tIlha na composiçilO do senado'? Com que fim político se
ha de decretar uma disposiçllO, 'lue desse logar a ~ue
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2. o A eleição primária, ou a secundária, si aquella es
tiver feit~, procedêr-se-ha dentro do prazo de três mezes
contÇldos do dia em que os presidentes de província
houverem recebido a communicação do presidente do
senado ou do gOfêrno, ou tiverem notícia certa da vaga.
Uma e outra communicação serão registradas no
cürrêio

§ 22. O ministro do impét'io, na côrte, e os presi
dente.s nas províncias crearão .definitivamente tantus col
légios eleitoraes, quanta fôrem as cidades e villas, com
tanto que ne~-um dêlles tenha menos de vinte elei
tôres (66),

'§ 23, As authénticas dos collégios eleitoraes de cada
província serão apuradas pela cámara municipal da ca
pital, excepto as dos collégios da província do Rio de
Janeiro, nas eleições para deputados á assemblea geral,
e senacTÓres, as quaes serão apuradas pela cámara ml\
n' .ipal da cÓl'te (67).

uma vaga possa ser preenchida por um representante da
maioria e outra por um representante da minoria? Para
que fazêr-se uma lista mixta, da qual tem-se de escolhêr
o senadôr ~ E' em verdade inexplicavel. -

« O voto incompleto, portanto, n~ eleiçãO senatorial
não foi sinão effeito de simetria; não tem outra explica
ÇãO, e não se dêve leg'islar por amôr da simetria,

« O S1', Nanes Gonçalves :-Apoiado; é um absurdo
(Sess. do seno em 13 septo de 1875),

(66) Este artigo foi com a mêsma redaéção apresentado,
como emenda additlva, em 1 de Junho de 1875, pelo de
putado Heleodoro Stlva, e adoptado na sessão da Câmara
no dia 10 do dieta mez e anno.

(67) A disposição dêste artigo, sal va a redacção, foi
proposta pelo depL'ltado João Mendes, e adopta a na ses
são de 10 de Junho de 1875. Vid. nota 61 e-circums
cripção eleitoral-no APPEN.DlCE.
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§ 24. A eleição de vereadôff\s das cámaras municipaes
e de juizes de paz se fará no 1° dia do mez de Julho
do último anno do quatriéunio, observando-se na ol'gani
sação da mêsa parochial e no recebimento e apuração
das cédulas dos volantes tudo quanto nesta l~i está deter
minado para a eleição do eleilôres. (68)

(68) Os §§ 24 a 33 correspondem ao art. 6° do projecto
sendo os dous últimos additivos da commissão especial
da câmara d'os deputados.

- Em la e 2" discussão, passou esta disposiç!10 na câ
mara dos deputados, como se achava no art. 6° princ. e §
1° do pl'újecto, não obstante as seguintes consideraçoes
feitas pelo deputado Araujo Lima contra a expressao
primeiro dia util- . Na l'edacçao porém para a 3.' dis
cussão foi à' palavra-util--suprimida, contra o votado.

«O Sr. áraujo Lima:-Esta expressao-dia util-nlLo
me parece conveniente. Como a. lei é feita para o pôvo
e nlLo para sábiOs, legislad6t'es, médicos, advogados, nem
tôdos comprehenderao claramente o que é dia util. E'
passiveI que apparêção divergéncias na applicaçao que
se possa dar a estas palavras.

« Mais chlra me parecia a lei anteriôr, que marcava
para este acto um dia invariavel, não sujeito a interpre
taçOes diversas.

« Mas, ainda quando o têrmo-dia util-sêja compre
hendido geralmente pelo povo, aparecem inconvenientes
de outra ordem, que podem embaraçar que a eleiçao se
faça em tôdo o Império no mêsmo dia.

«Como sabe a câmara, os dias sanctificados nilO são os
mêsmos em tôdo'o Império, ha dias sanctificados, Iocaes.

« No Rio de Janeiro, odia de S. Sebastião é dia sancto
de guarda; na Bahia, o dia 2 de Julho é feriado, si nlLu
estou em êrro.

« Nestas circumstáncias, estabelecido o principio de
que a eleiçao será feita no primeiro dia util de Julho,
pode acontecêr que se faça a: eleiçn.o em certa freguezia
em um dia, n'outra em outro .
• • • • • • • • • • • • • • • • • , •••••••••••••••••••• I • ,' ••••••••• , •••

29
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« Outro mal. Dêsde que a eleição so pode começar
em dia util, é natural suppôr-se qUd não pode con
tinuar egualmente 8ioão em dif\ util. Oomeça a eleição
n'um 8abbado, stlgue-se domingo. Interrompe-se a elei
Ção, com grave damno do pôvo que nella toma parte.
Similhante disposição não parece conveniente.

« A câmara sabe que multidão de demandas tem havido
em tôdo o ImpériJ com a lei de 2 de Septembr.) 1847, que
regulou a prova de filiação natural, somente por 8.3 nlto de
clarar, si essa lei regia os factos que lhe érão anteriôres.

« Os tribunaes a teem applicado diversamente, ora de
clarando que os assentos de baptismo antel'iôres á lei,
assignados pelo pai e testemunhas, considérão-se como
escriptúras públicas, ora que nt\o. Sendo feita a lei com
mais clareza, ter-se-hi9.o removidotôdos esses inconveni
entes.

« Não desconheço, quP, a lei que nos occupa,
teve em vista o respeito que se deve aos dias sanctificados.
Porém, por cotb.ólico que sêja o govêrno, não dêve sêl~o

mais do que a Egreja, que tolera 0 trabalho em simi
lhantes dias, quando a necessidade a isso obriga.

« Oreio, pois/que a disposiçãO mel'ece sêr emendada.
(Sess. da cam. dos dqJ. em 20 de Març. de 1875.))

-(C O Sr. Ministro do Império:-O nobre deputado en
tend.e que não convém a reforma no ponto em que se de
termina que as eleições municipaes, ate agora feitas no
dia 7 de Septembro, passem a sêr feitas no dia Iode
Julho.

« Que raz!to, perguntou o nobre deputado, tem o go
vêrno pa.ra esta alteração '?

« A eleição municipal feita no mez de Septembro tinha
de sêr julgada pêlos preSIdentes de provincia e pêlo mi
nistro:dJ império; ora, havendo neces'Sidade muitas ve·
zps de mandar-se fazêr nova eleição, fallecia o tempo
para que as cámaras fôssem empossadas a 7 de Janeiro,
dia designado pela lei; provinha dahi a dircumstáncia,
que ullo parece muito regular, da l.'econducç[o ou conui
ntlac9.ó da cámara velha.

« E isso nllo é um facto iMlado, porque assiduamente
tem acontecido que uma cámara municipal cem juizes.
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§ 25. Cada cidadão depositará na urna duas cédulas
com os respeclivos rólulos, conlendo uma os nomes de
sêis cidadãos elegíveis pa ra vereadôre3, si o município
der nove vereadôres, ou de cinco cidadã03 eleghre:s, si
o município dér septe vereadôres; outra contendo os
nome3 de quatro ciltadão.., elegíveis para juize" de paz da
paró hia em que residir, ou do districlo, si a paróchia
tiver mais de um (69).

de paz de sua parcialidade embaraGe a regularidade da
nova eleição, como meio de man têr-se no podêr.

« São inconvenient~s que ao gov~~no pareceu f,lcert&
do arredar, PGr isso, procedendo-se ás el~içoes munici
paes e de j uiz~s de paz, não a 7 de Septembro, mas no dia
1 de Julho, h,averá tempo bastant~ para que os inter.es
sados prodúzão suas reclamaçoes, a autoridade compe
tente examine o que fôr a.llegado e sêjãú providos tôdos
os recursos voluntários e .necessários, que se derem da
decisão do juiz de direito par.a a rel~ção do districto. -

, « E é bem provavel até, que com o prazo estabelecido,
e dada a annullação da eleiçã'), ordinari&.mente no di,a
7 de Janeiro estêja empossada a nova cámara e fuucio
nem o;; novos juizes de paz (Sess.da ,cam. dos dep. eTn J
de Septo de 1874.). »

(69) « OS,'. Igndcio Mm'tins :-Estamos tractando da
eleiçãO de corpos administrativos e de juizes de paz, que
tep.1U não so attribuicOes adlOinistrativas, como j udiciàrias
e policiaes, por con equência a eIeição p1ua êsse,s dous
casos dêve ser diversa daquella, por que são feitos os
eleitôl'es,

« Como o nobre ministro aceita o voto uninominal,
quer a representação das minorias; eu aceito a represen.
taç~o das minorias nos corpos delibera tivos, mas é prin
cl.PIO de direito, que o nobre- ministro sabe, que governa
qU~lll tem maioria j pOl' consequência, nos corpos delibe
ratlvos, onde tôdas as (lpiniOe~ dêvem Sêl' ouvidas, abi é
de necessidade a rGpl'esentaç!í1) das minorias; mas na
parte da auministraçao, que tracta do ex.ecutivo, naquella
que tracta do cumprimento da lei, ahi é obrigaçiLo da.
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minoria subjeitar-se á maioria; governa a maioria, esta é
a que dêve applicar a lei.

c( Si o govêrno pertence á maioria da càm ara, á maio
ria das paràchias dêve pertencêr a escôlha de seu magis
trado.

« Adoptando por consequencia o principio da represen
tação das minorias, é fôrça não observaI-o, quando se tra
ctar da. e~eição de juizes de paz; 'êstes dêvem sêr feitos
pela maIorIa , .

« Sr. presidente, não ~ anti-liberal 'esta minha doutri
na. Sou amante das representações das minorias, mas so
mente nos col'pos deliberativos. No que é administrativo,
.. ... . . . . . . . . . . . . .... . .. .. e juizados de paz, so a maioria
dêve sêr representada; seria mêsmo absurdo entregar a
execução da lei áquelles que estão em minoria na sua
pràpria paràchia e subjeital' a êlles os da maioria.

« Podêr-se-ha dizêr, Sr. presidente, que os juizes de
paz teem attribuições pol'tticas, é certo; mas S. Ex. as tira
no seu projecto. Pertence-lhes a presidencia das mêsas
parochiaes, das junta::l de qualificação e das mêsas eleito
raes; ahi represéntão êlles um papel político, exercem
attribuições politicas; mas o nobl'e ministro, n) seu pro
jecto, e a commissão nas suas emendas, retlrão-Ihes taes
funcções conferidas, pela lei de 1846, reduzindo-as a me
ros adminis tradôres com encarg'os policiaes.

« Nêste caso, Sr. pl'esidente, não pode a paràchia têr
por autoridade civil, j udiciària e policial, sinão aquella
que pertencêr ásua maioria, porque é a maioria que tem
o direito de governal' e não a minoria (Sess. da cam. dos
dep. 11m 31 de Ag. de 1874,). })

- c( O Sr. Cruz ~[achado :-...... O projecto dispõe
claramente que a eleiçftO dos jmzes lie paz seja elil listas
integl'aes; apenas faz mençãu da disposiçãO vigente
nês:ie paragrapho, p ra significar que a eleição do juiz
de paz sera feüa ao mêsmo tempo, que a do vereador.
Este é o fim do projecto; é ser o acto o mêsmo, simul
tâneo (Sess. do seno em 13 de Septo de 1875.). »
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§ 26. 80 podem sêr vereadôres os cidadãos com as
qualidades de cieiLôr, residentea no município por mais
de dous annos (70).

- « O Sr. Mendes de Almeida :-Mas isto está bem
claro na lei de 1846, que o estabclecêo no art. 100 .

c( O Sr. Cruz Machado: - Eu o li bem, mas não acho
inutilidade.

c( O Sr. jl'Iendes de Almeida :-E' inútil, desculpe-me;
ahi 6e diz: (lB) ... Ora, si isto ja existe consignado na lei,
9 si projecto é uma emenda a lei, para que reproduzir-se
aquillo, que ja na lei está assentado '~

« O Sr. Cruz Machado :-0 projecto reproduz o artigo
integralmente, alterando somente a l- parte (Sess. do seno
em 16 de Septo de 1875.). »

(70) c( O Sr. Ministro do Império :-Etranhou o nobre
deputado que o § 3° do art. 6° assim se exprima: ...
porquanto repete-se inutilmente a disP9siÇão do al't. 98 da
lei de 19 de Agôsto de 1846.

c( Ha eng'ano da parte do nobre deputado. A lei de
1840 exige, é certo, a residéncia de dous annos no têl'mo
para sêr vereadôr, mas dá a tôdo cidadã.o que tem voto
nas assembleas porochiaes o direito de sêr eleito vereadôl'.
« Podem ser eleitos vereadôl'es, diz essa lei, os cidadãos
votantes, tendo dous annos de residéncia no têrmo. »

c( ') projecto em discussão exig'e, para que o cidll.dão
sêja eleito vereadôr, além dos dous almos de residéncia,
a qualidade de e:eitôr. Vê o nobt'e deputado que ha uma
restricção importallte, da qual resulta notavel diffe ença
entre as duas di posições. _

c( O Sr. Igndcw 1lIm·tins-Dous annos de residéncia ja
é bastante. .

c( O Sr, Jlfinist?'o do lmpé1'io-As razões, em que o go
vêl'I~o se fundou, para exigir a qllalidade de eleitôl', são
ÓbvIas: tôdos comprehendem a iCQportáncia que as cá
fiaras municipaes teem e dêvem têr, e então é preciso que
o pessoal, de que se compónhão, sêja mais apurado, sêja
ao menos egual ao dos eleitôre:;; (Apoiados.- Sess. da
Cam. (los dep, em 1 de Septo de 1874).»
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§ 27. So podem sêr jutzes de paz de um districlo os
cidadãos que, além dos requisitos de eleitôr, tiverem por
mais de dous annos rellidéncia nêsse districto (71).

§ 28. Si o municipio fôr constituido por uma 50 pJ
r6hia, a mêsa parochial, finda a eleição, expedi.'á logo
os diplomas aos juizes de paz e vereadôres eleitos, e
fazendo extrabir duas cópias autbónticas das actas, remet
terá uma á cámara municipal, o outra ao juiz da direito
da comarca.

§ 29. Si·o município cOOlprebendêr mais de UIpa pa
róchia, as respectivas mêsas parochiaes expedirão 03 di
plomas 50 aos juizes de paz, e á duas cópias das actas
darão o destino indi~ado no parágrapho antecedente.

A cnmara municipal, trinta dias depDis daquelle em
que tiver cl)meçado a eleição, pro.cederá á apuração
geral dos voto.:! para ve,'eadôrell, e disto lavrará uma
acta, da qual remcllerá cópia ao juiz de direito da co
marca, além das que dêve remellêr com diplomas aos
novos eluilos, na forma do art. 105 da lei de 19 de
AgôsLo de 1846. '

930. O juiz de direito é o funçcionário competente
para conhecêr da validade ou nullidade da eleição de
juizes de paz e vereadôre3 da càmal'as municipaes, (72)

(71) Esta redacção é emenda do 8elladôl' Mendes de
Almeida, de 4 de Septembro de 1875.

(72j « 051'. Afinistro do Imperio :-81'. presidente, outra
observação que fez o nobre deputado, entre alg-umas con
siderações geraes que lhe ouvi, foi a seguinte: como é
que se pretende dar ao Juiz de direito a faculdade de ve
rificaI' os podêres dos vereadôres e juizes de paz, quando
eUes são considerados inconpatíveis'? Pareceu ao nobre
deputado que havia assim uma contradicçao, declarllndo
se incompatível o maJistrado e ao mêsmo tempo incum-
bindo-5e-lhe o julgamento de tleições. ,

« E' ex~ctamente porque o mag'istrado passa a ser lU
compatível e perde tôdo o interesse immediato nas luct,as
políticas de suh comal'ca, que eUe eatã habilitado para
j ulgal' da validade das eleiçoes.
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mas não poderá fazêl-o sinão por via de reclamação, que
deverá ser apresentada dentro do prazo de trinta dias,
contados do dia da apUl'ação.

Declarará nulla a eleição, si verifiCoar algum dos Cô.30S

applicáveis do 3rt. 1" § 26 desta lei, ou que houve
fráurle plenamente provada, e que prejudique o resultado
da eleição (73) e furá intimar o seu despacho por carla do

«As razões que I1conselhárão o governo a, acceitar esta
idea, ea as expuz, quando tive a honra de apresentar o
projecto, dizendo nessa occasião :-além da garantia, que
offerece o magistrado vitalício, arredado das luctas políti
cas e com a fúrte responsabilidade mora] da missão de
um juiz, fica o govêrno, que se compõe de homens po
liticos mais ou menos addictos á vict6ria da opinião que
professa..e á causa. de seus amigos, livre da tentação e
suspeição de julgar ma] ou com parcialidade n@stas
questões. Tudo aconsêlha, que, em matéria tão impor
tante de dar ou tirar direitos, sêja o magIstrado vitalício,
membro de um podêr independente•.extranho ás agi
taçaefi da política activa, e que applica a lei ao facto;
antes o juiz do que o governo, de quem tôdos reclâmlló
a neu tralidade eleitoral, para que a represemação sêja
exacta, genuúIa e livre (Apoiados.-Sess. da cl!m. dos
dep. em 1 de Sept. de 1874.). »

(73) « OS,'. ,Jfinistro do Impé?'io:-Também ntLo me
parece procedente outra observação do nobre deputado
fl'ita a respeito das nullidades.

cc Entp,nde S. Ex. qne ha certo perigo na decretação
de nullidades resultantes de acto.3 ou omissões dos 'indi
víduos que concorrem para organisação das junctas e mê
sas parochiaes.

c( Eu não sei como o nobre deputado evitará este in
conveniente. Bem sabe o nobre deputado que a matéria
de competência ê de interesse público j que ha formulas
substanciaes para certos actos, as quaes não podem por
conseguinte sêr preteridas sem que êlles fiquem viciados;
que ha principios cardeaes, cuja guarda e execuçl10 ne
cessaritlmente ha de l:ier confiada a certos fllnccionários.
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escrivão do jury não so á ràmara municipal, como a cada
um dos membros da mêsa da assemblea parochial, e por
edital aos interessados.

Do despacho que approvar a eleição 80 haverá o re
curso voluntário de qualquer cidadão votante'do muni
cípio, que o deverá interpôr dentro de trinta dias, conta
dos da publicação do edital do mêsmo despacho; do qlle,
porém. annullar a eleição, fllém do recurso que a qual
quer cidadão é lícito interpÔr, haverá recurso necessário
com effeito ~uspensivo paril a relação do disLricto (74).

{( Si abusos e êrros podem sêr cl)mmettidos na o~gani

sação das mêsas e das junctas parochiaes, provindo dahi
llullidades, o mêsmo acontece nos processos judiciários.
Entretanto, o nobre deputado nilo pode contestar, que
nelles apparecem nullidades caul"adas pêlos juizes. Como
evitar taes inconvenientes e prejuizos'?

{( O juiz de paz é por lei obrigado a praticar certos
actos sob re:;ponsabilidade ériminal; si êstes actos silo
tão importantes que sua falta induza nullidade, é claro
que a nullidade os fulmina, nilo pode deixar de sêr de
cretada; e contra o juiz de paz criminôso ou omisse cabe
a applicação da responsabilidade, ou do meio de repressll.o
penal estabelecido (Sess. da cam. dos dep. em 1 de Septo
de 1874.). »

(74) « O Sr. Minist?,o do Império ;-{( Sr. presidente,
ta!llbém o nobre deputado não concorda com a seguinte
disposiçllO (L~ a 3" parte do § 30).

{( Eu não ouvi os arg-umentos do nobre deputado,
mas pareceu-me que S. Ex. achava de mais este recur
so necessário.

{( (O Sr. Igndcio Martins faz um signal negativo.)
{( A disposiçllO é conservada no intuito de fazê r com

que haja, não so para os interessados que se apresentarem
allegando e reclamando, tôda ti. garantia, como para que
no caso de omissllo ou discuido dos interessados o acto
de nullidade, vel'ificado pelo juiz de direito, tenha ainda
de sêr examinado por um tribunal superiôr. "

{( E' bem passiveI que o juiz de direito em matéria
tll.o importante, tenha el'1'ado ou commettido alguma
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§ 31. Ojuiz de direito deverá proferir o seu despacho
no prazo improrogavel de 15 dias, contada da data em
que recebêr as cópias authéuticas, e, no caso de recurso,
deverá enviar as actas com o seu despacho motivado e
com as anegações e documentos do recorrente, no prazo
também de 15 dias, contado da data da interposição do
recurso á autoridade supeI'iôr competente, a qual o de
cidirá definitiva e irrevogavelmente, nos têrmos da últi
ma parte do § 18 do art. 1° desta lei (75).

falta; o recurso necessário para a relação do districto pode
trazêr a emenda precisa, dando direito e justiça a quem a
tiver (Sess. da cam. dos dep. em 1 de Septo de 1874). »)

- « () Sr. Visconde do Rio-Branco :-Para apreciar-se
bem o espírito que dictou esta reforma, notarei que,
além da parte que se deu á magistratura no acto impor
tante do registro eleitoral, deixará de competir ao govêr
no e aos pres:dentes de província o conhecimento das
nullidades das qualificaçõJs ou das elE.liçOes das câmaras
municipaes e juizes de paz.

« Declinando do g'ovêrno esta attribuiçãO, que êlle
até hôje tem exercido, não se dá prova de querêr collo
cal' as eleições fora da influéncia illegítima do podêr ~.

« O Sr. F. Uctaviano :-Estamos tractando da organi
sação de uma câmara de deputados.

K O Sr. Visconde do Rio-Branco :-Mas o nobre sena
dôr üabe que a qualificaçãO, a eleição de juizes de paz, e
a ·de câmarall municipaes não são cousas indifferentes á .
ol'ganisação de uma boa câmara de deputados, porque
dêstes elementos locaes depende muito o espírito público,
o triumpho desta ou daquella opiniã.O política, e por sua
vêz a liberdade e purêza da eleição de deputados.

• « O projecto deix.a isto aos magistrados; é o juiz de
dIreito com recur030 para a l'elaç!to do districto, que co
nhece das irregularidades e nullidades que possa havêr
liOS trabalhos das junctas parochiaes e eleição de juizes
de paz e vereadôres (Sess. do seno em 10 de Á g. de 1875). »

. (75) « O8,r. 19ndcio Martins :-Estabeleceu o nobre mi
mstro do império liO projecto, que ha recurso forçado
para o juiz de direito, quando reconhêça a auUidade de

30
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§ 32. O presidente do tribunal da relação enviará ao
presidente da respectiva província a cópia do accórdão,
e immediatamente se procederá á nova el~ição, no caso
de annullação da primeira.

§ 33. Os vereadÔres e juize de paz do quatriénnio
anteriÔr são obrigados a servir emquanto os novos eleito s
não fôrem empossados.

Art. 3.' Não poderão ser votados para deputados á
assemblea geral· legislativa os bispos, nas suas dioceses;
e para membros das assembleas legislativas provinciaes,
deputados á assemblea gel'al ou senadôres, nas províncias
em que exercêrem jurisdicção (76) :

eleição de vereadôres ou de juiz paz; mas quando des
prese essa nullidade. haja recurso da parte, isto é, re
curso voluntário j e para um caso estabelece que o juiz
de direito tera 15 dias para resolver e no outro ca.3O
refere-se ao art. 18.

« Ora, o juiz de direito considera uuHo um trabalho
das mêsas parochiaes, ha o recurso do votante; o juiz
de direito deixa passar os 15 dias; mas si esta nullidade
fôr falsll, fôr inventada por interesse de partido, ficará a
'parte offendida sem recurso, pelo descuido do juiz de di
reito'? Não pode iicar (Sess. da cam. dos dep. em 31 de
A.g. de 1874.))

(76) O art. 3° corresponde aos arts. 7° e 8" do pro-
jecto. .

-«O Sr.IZacarias-A respeito de incompatibilidades os
liberaes teem a sua opiniãO fixa: as incompatibilidades
absolutas. Mas em quanto não fôrem absolutas, vénhão
ao menos as que estão no projecto, porque tendem ao que
elles c1esêjão (Sss. do sil{!. em 13 de A.g. de 1875).!)

-« O Sr. Cm'riJa de Oliveirfl. (minist1'o do Império:
-Sr. presidente, não estou longe de concordar com os
deputados que 8l:isim pénsão. Propendo para fi, incompati
bilidade absoluta entre o mandato legislativo e tôdo o
emprêgo ou commissão retribuida pêlos cofres públicos,
4e nomeação do ~ovêrno j mas n~o posso deixar de reco-
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nhecêr grandes conveniéncias públicas, que aconsêlhlto
algumas restricções e que nos obrígilo_a adiar tal aspi
ração.

« OS,,, Igndcio Martins: -Ja conseguimos sabêr que
o govêrno quer as incompatibilidades absolutas.

« O 81". Jfinislro do Império: -Eu não disse isto, e
não me animo a acceital-as por ora, Ha valiosíssimas ra
zões que noo impedem de arredar do parlamento funccio-
nários públicos de diversas classes (Apoiados). .

« Mell nobre amigo, deputado pelo Maranhão, fallou da
incompatibilidade absoluta da migistratura, e certamente
é muito para desejar que essa respeitabilíssima classe,
destinada a mantêr intere:lses yitaes da sociedade, estêja
fora das luctas da política acti va. Com effeito, o magis
trado dêve estar acima dos interesses de partido (tlipa'a
dos) e liVIe de qualquer influé'lcia estranha á justiça;
com effeito não se dêve interrompêr durante as sessões
legislativas oexercíci 1 dos b·)ns magistrados (Apoiados).
Reconhêço que tem razão o meu honrado amigo, mas eu
lhe -perguntei, si, attentas as nossas cricumstáncias, e
antes de têrmos pessoal sufliciente habilitado para tôdas
as carreiras, ,'se anim!\'ria S, Ex. a privar o parlamento
das luzes e patriotismo dos magistrados, que nelle teem
fig'urado svmpre com proveit.o para a causa pública
(lJfuitos apoiados),

« Entendi e entendo que devemos ir até onde possamos
cheg<.r sem o risco de prematuros avanços e de sacrificar
mos o serviço público ao demasiado desenvolvimento de
um princípio bom, que mais tarde, estou certo, terá o
seu tempo opportuno. J a não é pouco impedir, corno se
faz pelo projecto, quP. o juiz actue sôbre a eleição em
proveito própl'io (apoiado~), arredal-o das luctas nos loga
res em que exerce jurisdicçãO, liv:a...-o de incentivos e
suspeitas de parcialidade .. ,

« O 51', 19ndcw Ma1'ltns :-Fícão as trocas.
« O SI'. Minist?,o do Império: - Fallou-se e falla-se

muito das trocas, mas nem ellas são faceis, como se diz,
nem felizmente ha exemplos que nos fáção temêl-as
(Sess. da cam. dos dep. em 5 de Ab. de 1875). »
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I. Os presidenles de província e seus secretários;
II. Os vigários capitulare~, governadÔres de bispados,

vigários geraes, provisõres e vigários forâneos;
III. 03 commandantes de armas, generaes em chefe

de terra ou de mar, chefes de estações navaes, capitães
de pÔrloJ com mandantes militares e dos corpos de policia;

IV. Os inspectÔres das thesourarias ou repartições de
fazenda geral e provincial, os respectivos procuradÔres
fiscaes ou dos feitos, e os inspectÔl'es aas alfàndegas;

V. Os desembargadÔl"es, juize:; de direito, juizes sub
stitutos, municipaes ou de órphãos, os chefes de polícia
e seus delegados e subdelegados, os promotÔres públicos,
e os curadôres geraes de órphãos (77) ;

- « O Sr. blendes de Almeida:'-Estou que, por exem
plo, a incompatibilidade do bispo para a câmara dos
deputados, pode-se admittir, tem procedéncia.

« O Sr. Paranagud:-Entretanto, elles podem ter as
sento no senado.

« O Sr. Mendes de Almeida:-Mas isto parece-me mu
admissivel em vista do modo dessa eleição, que não asi
segura logo a posiÇãO. Mas não deixo. de mantêr o que
sôbre êste assumpto está estabelecido no projecto. (Se~s.

do seno em 21 de Ag. de 1875).» _
(77) « Os desembargadôres são incompativeis no dis

tricto de sua j urisdicçao para os cargos de senadôr, depu
tado e membro da assemblea províncial, considerandQ
se nullos os votos que ahi obtiverem. A elles é aH!ica
vel a disposiçãO do art. lo § 4° do decreto de 18 de
Agôsto de 1860 (Art. 4° do decreto. legislativo n. 2342
de 6 de Agôsto de 1873). )?

- K OS,'. Jlendes de Almeida:-O govêrno pelo órgão~
do nobre ministro dos negócios estrangeiros declarou que
podem· se dispensar certas incompatibilidades que tínhllo
tôdo cabimento quanto aos círculos, como as de subde
legado e deleg'ado. Eu não partilho esta opiniãO, confio
mais na duutrina do projecto. Porque diz o nobre minis~ro

de estrangeiros que essa incompatibilidade não pode lll-
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:f!nir na eleiçilo~ Em que se funda~ A polícia, com a
mag.istratura, pode constituir-se em corp'Jraçilo P, inte·
ressar-se no pleito eleitoral, por um ou muitos de seus
membros.

« Eu entendo o contrário, pois nilo é so esse motivo o
determinante para justificar essa incompatibilidade.
Assim como tornamos incompatíveis os juizes de direito
em cada uma província, quando na opiniilo de muitos
bastaria limitar a incompatibilidade na própria comarca,
temendo sua influéncia e o conlúio, concordando com
isto o govêrnoj assim como l'eceiamos que os juizes de
direito impónhilo sua eleição, sôbre tudo hôje que estilo
armados de grande podêr e influéncia nas comarcas de
sua jurisp.icçãUj assim também se dêve procedêr com a
polícia, cujo podêr ainda é grande, e P.9de assustar. Com
vém muito desinteressaI-a de tôdo no pleito eleitoral,
para que suas decisões sêjao bem ;~colhidas pêlos parti
dos, e por tôdos respeitadas.

« Nilo é demais o que se propoz no projecto. Sãbre a
polícia nilo dêve pairar a menor sombra de ÍI~ teresse pes
soal em taes pleitos.

« U projecto com razao consagra estas incompatibilida
des, convém mantêl-as por homa e interess() da própria
instituiçao, que dispõe da faculdade de determinar priHOesj
pois assim tanto a polícia como a judicatura, nllo tendo
pessoa,lmente interesse na eleiçãO, dilo a esperança de
cumprir melhor e com mais acêrto o seu devêr. Tôdos
ganharíilo (5ess. do seno em 13 de Ag. de 1875). »

-« O 51', Figueira de Mello:-Passarei agora a tractar
das illcompa~ibilidades.

(( O projecto augmenta as incompatibilidades que exis~

tem actualmente, e eu, para não fazêr questilo, concordo
em tôdas as que elle admi tte .
.. .... . ... ...... .. . . . . . . ... .. . . . . .. . . .. . ... ...... ..

(~ Parece-me, em primeiro logar, que é conveniente que
os Juizes de direIto tractem simplesmente de se dedicar
ao offício de 'magistrado, para nilo pal,tilharem os ódios
que pÓSSão resultar da politica. Este tem sido o deside
rat~m de nossa legislaçilo em differentes tempos. Ainda
ultlmamente a lei de 1871, que fez a reforma judiciária,

f.,
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separando a polícia da administração da justiça e per
mittindo ao govêrno nomear chefes de polícia que não
fôssem bachareil:i formad os, procurou dar aos juizes de
direito garantia para eUes se applicarem ás fluas funcções
judiciárias. Para êste fim determinou-se que os serviços
que os juizes de direito prestassem fora dos seus logares
cemo deputados, presidentes de província, ou em qual
quer outra commissão, nM fôssem contados na sua an
tiguidade, como anteriormente se fazia.

« Eu fui contrário em outro tempo á incompatibilidade
dp.s~es magistrados; julgava que se offendia o direito que
eUes tínhão de sêr eleitos pêlos cidadãos; jnlgava que
:;:e offendia á liberdade dos cidadãos em escolhêr os seus
representantes; porém, depoi3 que esta "!ue;::tllo foi ven
cida pelo voto do podêr leg'i~lativo, no sentido de q e as
incompatibilidades marcadas aos empregados públicos
não érão senão condição do emprêgo, niln pudp, deixar de
convencêr·me da procedéncia desta opinião, e, p0rtanto,
em vez de querêr que a incompatibilidade se destrua ou
diminua, quero pelo contrário ampliaI-a.

« Esta ampliaçã"', no caso de que se tracta, me parece
tanto mais necessária, quanto DS juizes de direito hôje
são poténcias nas suas comarcas, porque pela reformaju~

diciária de 1871 se lhes deu uma multidão de funcções
que eUes não tínhilo, e, portanto, si fôssem incompatí
veis so nas suas comarcas, o resultado seria podêrem, por
uma combinação entre si, achar um meio de se fazêl'em
elegêr nas respectivas províncias.

« Sem admittir, pois, a incompatibilidade absoluta
que alguns querem, porque I,1ntendo qne os magis
trados não podem ser considerados como os pariás da so
ciedade, de modo que não pÓSSilo servir em outra carreira
ao seu paiz, sust3nto todavia a. id8a de que êlles dMem
ser incompatl.veis em tMa a província, em que exercêrem
suas funccões.

« Tambêm appr JVO a emenda da commissão. quando
diz que os bispos dêvem sêr incompatíveis sómente pàra
a eleição de deputados. Esta emenda da commissão dêve
ser approv-ada, porque, si nós tivermos no senado bispos,
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VI. Os inspectôres ou directôres geraes da instruccão
piÍblica ; •

§ 1.0 A incompatibilidade eleitoral prevalece:

I. Para os referidos funcciollários e seus substitutos
legaes, que tiverem estado no exercício dos respeclivos
emprêgos dentro de sêis mezes anteriÔres á eleicão se-
cundária; .

II. Parà os substitutos que exercêrem os emprêgos
dentro dos sêis mezes, e para os que os precedêrem na

e .

pessôas instruidas no direito .ecc1esiástico. na theologia,
havemos de colhêr muitas vantag'ens (Sess. do seno em
7 de Ag. de 1875). »

- « O Sr. Visconde de Nicthf.1'ohy :-Na primeira vez
que fallei, Sr. presidente, ja declarei que, quanto á eme~
da que apresentei de accôrdo com me,us colleg~s a respeI
to da incompatibilidaà~" não d.uVldava ace~tar fi. sup
pressão dos j Llizes de dir.eito, der~ando o projecto como
se manifestava a respeito 1.1elles, IstO é, consagrando a
incompatibilidade em tôda a lT)ro,?-ncia, mas nilo quanto
ás outras ordens de funccíon..'ÍrlOS, a que se refere a
mêsma emenda nem sôbre isto .ll.ouve observação plau
sivel no sentido 'de que se dêva len'r a inco~patibilid~de
a meros curadôres de órphilos, a pro,cnradol'eil do; feItos
da fazenda, aos promotôres público::; e aos ~ubdelega.d~s
além dos seus districtos. Estahel:e'C'êr- ·se mcompatlbl
lidade.1~rgaem tôda a província a regpeito .dos subdelega
dos é lUlqUO e altamente inconveniente, PU! ;lue. ~ tor~ar
êsses log'ares ja tão onerosos inteiramente l<q]eltaveIs.
A disposiçilo' antiga que a lei de 3 de DezembJ::o mcer
rava, tornando obrigatório esse serviço, está derob.....ada j

o que resta.~ E' um logar ingrato j tornal-o mais Íug.. "at9
é em detrImento do serviço público de que se encalTe~ ~a
essa ordem de funccionários. Parece-me, portanto, que
nesta parte, assim como na que entende com outra&
ol-dens. de funccionários, a emenda é digna da aceita'Çl:\.g
do senado (Sess. do seno am 18 de A~. ~6 1875( ~ '
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ordem da substituição, e que deví~o ou podíão assumir o
exercício (78) ;

/ III. Para os funocionários efi'ectivos dêsde a data da
aceitação do emprêgo ou funcção pública, até sêis mezes
depois de o têrem deixado em virtude de remoção, ac
cesso, renúncia ou demissão.

§ 2. 0 O prazo de~sêis mezes, de que trata o parágra
pho antecedente, é reduzido ao de três mezes, no caso de
dissolucão da câmara dos deputados.. ,

(78) « OS1'. Eufrdsio C01'1'~a:-Para não cansar a attençll.o
da casa apresentarei um,facto que"mostra o excesso desta
disposiçl1.o. Cada uma das províncias dêve têr sêis vice
presidentes; o govêrno, sendo justo, não pode lançar mito
das pessôas que mais garantias offerêçito para taes cargos;
os nomeados não podem deixar de ser filiados a um par
tido: este partido ha de sêr aquêlle q,ue estêja dil'igindo
os negócios públicos. Os sêis vice.presidentes silo por
tanto pertencentes ao partido que está no podêr, e, sendo
homens de alguma impor,táncia: e merecimento, teem as
pirações pnlíticas pêla sua província. Dando..:se o caso
da retirada do pr~sideDt.p. da {lrovíneia e investidura do
60 vice-presidente, temos 'nós os sêis vice~presidentes

incompativeis para qualquer cargo de eleição. Não será
e te o pensamento do artigo que discutimos ~

« O Sr. Gomes de Castro faz signal negativo.
« OSr. Eufrásio Cm'rBa: -Si não é este o seu pensa

mento, é ao menos a sua lêtra, e eu o lerei de nôvo. (Lê.)
« Pois bem: o lo vice·presidente, que tem aspiraçoes

polít.icas·, não quer entrar em exercício, entra o 60
; ficão

por êste facto prohibidos de apresentar-se ás urnas elei
toraes tôdQs os sêis vice-presidentes, que podem sêr as
pessôas de mais merecimento em uma província.

« Mnda um facto. Oinspectôr da thesouraria é incompa
tcivel, os seus substitutos não o silo, sinãG quando exer
d e)II o lagar. Pode dar-se o caso de sêr o contadôr da
repartição, ou mêsmo o chefe de secçito candidato a um
10gar, qualquer da· eleição; o inspectôr da thesouraria
~il;:a a propósito o exerc~cio 4e seu cargo, o contadôr I).n.o
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§ 3.0 Tambem não poderão ser votados para membros
das assembleas provinciaes, deputados e senadôres, os
empresários, directôres, contractadôres, arrematantes
ou intere~sados na arrematacão de rendimentos, obras
ou fornecimentos públicos, naquellas prov\ncias-em que,
os respectivos contractos e arrematações ténhão execução
e durante o tempo dêlles (79).

§ 4.0 Serão rep'utados nuHos os votos que para mem·
bras das assembleas provinciaes deputados ou senadôres,
recahirem nos funccionários e cidadãos especificados nêste
artigo, e disto se fará menção motivada nas actas dos
collégios ou das câmaras apuradôras.

o exerce, ochefe da secç9.o mais antigo, que é, supponha
mos, condidacto forte de política opposta a seus chefes,
também nl!.o quer exercêl-o, passa-o ao immediatoj mas
fícão tôdos os quatro impedioos de apresentar-se perante
as urnas, o que é cruel e desnecessário ..

« Pode não sêr êste o pensamento. do g9vênoj pode
mêsmo a interpretaçIto da disposiçs.o, que discuto, sêr
diversa daquella, que ded.uzi dos têrmos em que está
concebida. Mas é precisf) que haja uma dec1araçIto fran
ca para no futuro nIto se darem dúvidas que aqui dêv~m
sêr destruídas (Se3s. da Cam. dos dep. em 2 de Ab. de
1875.). »

-O Sr,_ Corr~a de Oliveira (m~ni.stro do imperio):
Nesta disposição estIto comprehendidos os vice-presiden
tes, como subtitutos legaes que são dos presidentes de
província e a êstes se refere o artigo expressamente
(Sess. da cam. dos dep. em 5 de Ab. de 1875.). »

(1m « O Sr.. Cruz Machadd :-Quanto ao art. 30 § 3·, o
n?bre senadôr offereceu emen4a restabelecendo a palavra
dtrect?r,. que estava no projecto. A commiss!1o tinha
substltuldo pela palavra empresdrio : o nobre senador não
a elimina. E~tou lle accôrdo ; porque serve para explicar
o pensamento que se contém na emenda da commiss!lo
(Sess. do seno em 13 de Septo de 1875.). »

- A palavra direr,tôres foi admittida por emenda do
aenadôr Mendes de Almeida, de 4 de Septembro dê 1875 j

31-
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§ 5.° ~alva a disposição do art. 3,l da Constituição 'do
Império, durante a legislatura, e sêis mezes depôis, é
incompativel com o cargo de deputadf) a nomeação dêste
p..ara emprêgos ou commissões retribuídas, geraes ou
provinoiaes, e bem assim ,a concessão de privilégios e a
celebracão de Gontractos, arrematacões, rendas obras ou
fornecimentos públicos. Exceptúão:se: 1°. os accessos
por antiguindade; 2°. o cargo de oonselheiro de estado;
3,0. as presidéncias de província. misspes diplomàticas
especiaes e commissões militares; .lo. o .cargo de Qispo.

A prohibição relativa a emprêgos (salvo accesso por
antiguidade), commissMs, privilégi'os, contractos e arpe
matações de rendas, obras ou fornecimentos públicos,
é_ applicavel 3,OS ml3mbros dJS ass~mbleas legislativas
PTovinciaes, com rel~ção no go,v~rno ~a pro"ípcia.

Ar~. !.' (80) O govêrno fará colligir e. publicará por
decreto tôdas as disposições que fí0áo vigorando em rela
ção ao processo eleitoral.

ProlJ)ulgado- o refeI:ido decreto. ficará sem vigôr a dis
posição do art. 12e da. lei n. 387 de 19 de Agôsto de
18!6 (8t).

e as -palavras:-ténhão exeoução-fôrao adoptadas em vez
destas-póssão exerc~r ~nfluéncia-poremend;t do sen·adôr
Cruz Macha~o, de 17 de Septembro de 1875..

(80) Depois de apprgvada em 2- discusR.o na câmara dos
deputados, foi nella rejeitado segundo a emenda da com
missllo especial, de 25 de Maio, transcripta á pago 87
dêste livrD, o art. 4°, em que se haVifR.o fundido os apts. 9
a 12 do projecto; e alterou-se a numeraçR.'l seguinte.

(81) Este artigo tinha o número 13 no projecto.
-« 081'. fgndeio Martins :-Pergunto ao nobre ministro

do império: o' govêrno não continuar á a expedir avisos
sôbre que!toes eleitorlles ~ Por certo qu e continuará, por
que eattribuiçllo que dá o art. lO~ da ConstituiçãO; êstes
avisoíj nS.o ss'o obrigatórios, nfl.o constit\lem int.erpretaçito
auth.éntiça, mas em tôdo Q caso sao opinioes que podem
esc1arecê-r a quest!J.o, e que podem sêr seguidas ou nllo.



Infelizmente no nosso paiz i) podêr executivo tem tomado
tal preponderáncia, que um aviso do govêrno é cumpri
do e obedecido cegamente, como si fôsse l&i. O g'ovêrno
continuará a expedir avisos em matarias eleitoraes, e
esses avisos, ainda con1ra lei, serão cumprid0s j e por
este artigo do p~ojecto o govêrno nno será obrigado a sub~

jeital-os á approvaçilo da câmara.
Suscitando-se qualquer dúvida na execução da lei que

discutimos ou no regulamento que o govêrno promulgar,
a quem se ha de recorrêr para esclarecêr ou explica-la ~

Em nosso paiz constantemente se reoorre ao govêrno, e
este pMe dar a sua opinilio, que ríl10 é obrigatória, mas
que pode esclarecer a dúvida suscitada (Sess. da, cam. dos
dep. _em 15 de Ab. de 1875.) ?)

-« O Sr. Cunha FigueirBdo Júnior :-0 art. 13 do
projecto, estl'belecendo osystema de compilaçll.o, não a de
e~arou sujeita á posteriôr approvação das câmaras legis
lativas, formalidade que à lei vigente estabeleoeu para
casos menos gl'aves, como os de simples decisoes.

l( Trata-se" agora de codificar nilo somente decisões
sôbre in:telligéncia de lei, mas também disposições legis
lativas e outras firmadas por decretos do podê-r e:x:ecuti
V<) j tracta-se, portanto, de colligir preceitos muito mais
importantes do que simples decisões ou avisos, que aliás
dependillrO de exame ulteriôr do podêr legislativo.

« Mas, nliu é so isto, sr. presidente. Apez.ar da com
pilação, parece-me evidente que na execução de li ma
lei, e principalmente de uma lei nova, nlto deixarlio de
occorrêr dúvidas sobre a intetligéncia das respectivas
disposições.

« Quem resolve essas dúvidas'? As junctas parochiaes ~

As junctas municipaes'? As mêsas -? Nilo, porque o 'proje
cto não lhes dá esta faculdade. 03 presidentes de pro
víncia'? O govêrno -1 Também nn.o, porque o art. 13 diz
que fica revogada a disposicão do art. 120 da lei de 19
de Agôsto de 1846. •

« Ha, portanto, uma lacuna para os casos de dúvida,
que se hl10 de suscitar necessariamente. Nem o trabalho
da compilação será tao pllovidente e previdente que evite
a necessidade de decisões sôbr~ a ititelligéneia da lei.
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« Creio que estas observações nito podem deixar de
calar no ánimo do nobre ministro do império e da ill us
trada commissão.

« O Sr. Hel'dclito· Graça :-Pelo contrário, muito pro
positalmente se estabeleceu ahi essa disp1lsiçito para aca
bar com a intervençiLO do govêrno na expediçao de avisos
sõbre matéria el~ttoral.

« O Sr. Cunha Figueiredo JÚnior:-V. Ex. sabe, Sr.
presiJente, q ue em uma lei nova se podem verificar an
tinomias, obscuridades, casos omissos etc, que cumpre
resolvêr. Quem é competente para dar a este respeito ex
plicações ~

« O Sr. Her'dclito Graça :-Quem explica na lei civil e
na lei criminal ? •

« O Sr. Cunha Figueir,edo Júnio7' :-0.:; tribunaes têm
sua jurisprudéncia especial, e o govêrno, resolvendo dú
vidas acêrca de disp.osições j udiciáriail, corre o perigo de
prevenir o juizo dêsses tribunaes, e de entendêr com os
casos occurrentes. Fora da alcada ad'Uinistrativa, cum
pre evitar a interferéncia do govêrno sôb.re um podêr dis
tincto e independente, como o podêr judiciário.

« Mas no artigo em discussiLO a hypóthese é diversa.
Tracta-se de matéria administrativa, e entretanto nilo

se dá o meio de resolvêr as dúvidas que naturalmeute
hão de occorrêr.

« Entendo, Sr. presidente, que a lacuna é manifesta;
e della podem resultar inconv~nientes mui graves, e
ainda mais sensiveis nas localidades do interior.

« Nao deixarei também de insistir na necessidade de
submettêr-se posteriormente a compilaçao ao definitivo
exame das câmara:;.

« O Sr'. Herdclito Graça :-Bem : ÍI',to é outra cousa.
« O Sr. Cunha Figuei7'€do Júnio7":-Convêm, portanto,

qu~.o artigo sêja emendado, e não se omitta a cláusula
da opportuna approvaçao_ do podêr legislativo (Apoiados.
Sess. da cam. dos dep. em 15 de Ab. de 1875.). »

- «.0 Sr. Figueira de Mello:-Eu entendia que nós,
dando ao govêrno o direito de publicar por decreto as dis-
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posiçoe; que ficarem vigorando em relaçllo ao processo elei
toral, devíamos todavia subjeitar êsse decretà do govêrntl á
approvaç.ilo do parlamento j porquanto, est0u acostumado
a vêr muitas vêzes certas exorbitàncias da parte do nosso
podêr executivo, e como elle é que tem a fôrça, seus actos,
quando appar.ecem, sao inteiramente executlldos.

« Tenho apresentado ja violaçoes de leis a este respeito.
« Nós tôdostemos consciência· de que o passado gabinê

te, tendo sido autorisado a. revêr o regulamento de custas
subsistente no Imperig, nllo so desempenhou mal esta
attribuiçllo, que nós lhe tl.nhamos dado, como tambem
tractou de violar leis que estávllo subsistindo.
. « Tal é, por exemplo, aquella que dispunha que o au
ctor vencido fôsse obrigad0 a pagar as custas, da cadêa.

« Tal é tambem aquella diposiçllO, em virtude da qual
o Sr. ex-ministro da justiça assentou que de'Tia permittir
no Império a quota litis, que era prohibidcL por tôdas as
legislaçoes (Sess. do Sen em 31 de Ag. de 1875.). »

--« O Sr. Hel'áclito Graçlt:-Nao - esperava, Sr. presi
denteque o presente artigo, encerrando matéria tllo sim
ples, provocasse dicussllo prolongada; era minha crença
votaI-o a câmara de prompto, bpprovando-o symbolica
mente, come fez com o artigo anteriôr.

« Enganei-me. Na.o so o nobre deputado peio 3°. dis
trito de Pernambuco, que hontem abl'io o debate, como o
illustre deputado pelo 2°. districto de Minas Geraes, que
acaba de deixar a tribuna, combatêrao vivamente o arti
go, principalmente a segunda parte, que o illustre repre
sentante de Pernambuco qualificou de êrro ou descuido,
ao passo que a commisao aceitou-a e applaudio-a como
uma das melhores e mais felizes disposições do projecto.

« Três idaas distinctas contém o artigo: l', a obrigaçl1o
imposta ao govêmo de colligir e publicar tôdas as dispo
siçoes que ficao vigorando em relaçao ao processo eleitoral
2., obl'igaçao de definir, no mêsmo acto, as irregularida
rl~s que, de accôrdo com o estabelecido no projecto e na
leI, devem annullar aquêlle processo j 3', a prohibiçllO de
expedir o govêrno, depois dessa 00nsolidaçl1O, instrucções
e avisos interpretando a lei eleitoral,

« A primeit'a idea é de utilidade intuitiva: são muitas
as leis, decretos e instrucçoes concernentes ao process<,/
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eleitoral. espalhadas em vários volumes de nossa leg:s
laçilo, pertencentes a annos diversos e alternados. Con.
sultal-os e comparaI-os com o projecto em discussão, é
trabalho árduo, que ha de levantar dúvidas e questões
e roubar muito tempo aos entendidos, quanto mais apo
pulaçllo menos a.ffeita aos estudos de direito (Apoiados).
Accresce que a legislaçl1.O eleitoral interessa a tôdo cida
dãO; e nem tôdos dispoem de tempo su:fficieute para con
sultas de tantas leis, decretos e instrucçoes esparsos, e

, nem de dinheiro para comprar os volumes que os contém.
E', portanto, de máxima conveniéncia que se faça a
compilação, á similhança da que foi resolvida com geral
applau-so pela última lei da reforma judieiária,-reltiva
mente ao processo criminal (Apoiados.)

«Nl1.o desconhecendo inteiramente a utilidade da medi
'da, lembrou. todavia, o illustre deputado por Pernambu
co a necessidade de sêr submettida a compilaçllo á poste
riôr approvação do côrpo legislativo.
. «Confesso que o meu espirito inclinou-se um momento
a acquiescer á lembrança do nobl'e dequtadG; mas acudio
me logo a inconveniéncia e a impraticabilidade de simi
Ib8inte exigéncia.

« Ns.o se tracta de uma autorisaçl1o vaga, de que o go
vêrno possa abusar, ou de dispéndio de dinheiro IS, do qual
dêv8 dar contas ao parlamento: é o govêrno incumbido
simplesmente de colligir e publicar o que ja existe, o que
ja. foi decretado pelo côrpo legislativo ou pelo executivo
com a sua. approvaçl1.o, o que fica em vigôr, por não ter
sido alterado pelo presente project'l. Porque um traba~

lho similbante ha de vir ao côrpo legislativo, si nada
encerra de nôvo, si é quasi um trabalh0 material '?

« O nobre deputado por Minas receia que o govêrno
abuse da autorisacilo .

« O Sr. Igndcio·.Martins:~Sem dúvida,.
« O Sr. He~dclitD Graça-Penso diversamente: a pre

sumpção legitima é que o govêrno não abusará, organi
sando um trabalho exorbitante de SUItS attribuicoes (A
poiados e não apoio.dos:). E' um grande e poderôso mov~l
o cumprimento do devêl'l de que se ba de dar contas públi
cas, Quando a responsabilidade legal sêja. illus6ria, como
a experiéncia () mostra (apoiOilj,oS),. fica a responsabilidade
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morál, á qual ninguem escapa, por mais sagrados que
sêjs.o ,os seus direitos, e por mais elevada POSiÇllO em qu~ o
collocasse a fortuna; fica a responsabilidAde moral, que
é e:ffi.caz no regimen das sociedades modernas, diante das
censuras da tribuna e dos clamôres da imprensa, que é o
mais seguro correctivo dos abusos, o palládio da liberda
des, o maior podêr da terra (Muito bem.).

(C (Ha vdrios apartes,)
« Si, infelizmente, der-se o abuso na compilaçll.o com

mettida ao govêrno, o côrpo legislativo ~ntao usará de
suas prerogativas corrigindo-o. Instituir porém dêsde ja
a obrigaçll.o de trazêr ao parlamento uma mera compila
Ção nos têrmos em que foi autorisada, e quando o go
vêruo se mostra inspirado, dos mais puros sentimentos
tos em prol da regeneraçs.o do systema representativo,
apresentando a reforma eleitoral, ê,senhôres, propôr uma
medida contrária ás bôas práticas, offen~iva dos créditos
do govêrno e própria, não da câmara actual, que se acolhe
tôda á sombra da ConstituicllO, mas de adversárirls ran
corosos e radicaes (Muitos lLpoiados e contestações.).

« Disse que a exigência do aobre deputado por Per
nambuço é tambem inmpraticavel. A compilaçilo ha de
compôr-se de muita& centen' s de artigos, que, em 21

•

discUSSl1o, tem de ser discutidos um por qm', consumindo
muitos mezes da sesss'o e preterindo o conhecimento e re
SOlllÇllo do outros assumptos im'portantes. E que perigos
não levantaria essa discussllo! Quantas ideas novas a en
xertar! Seria uma outra lei eleitoral, pedindo por sua vez
um outro regulamento.

« A segunda idea dn art. 13 ê idêntica á primeira;
constitue umasynthese das irregularidades que, segundo
a lei, dêvem annuUar o processo eleitoral. Uma vez que
as nullidades substanciaes decorrem de princípios certos
e geralmente recibidos, uma vez q ue as bases delltl.s silo
determinadas e prescriptas pelo poder compete~te, que é
o côrpo legislativo, nll.o descubro inconveniente em que
o govêrno as reuna e declare em um so côrpo.
• « Resta a terceira idéa do artigo tao' combatido pêlos
lllus~rf)s deputados com viva ex~ranheza minha, e que eu
conSidero uma conquista relevantíssima alcançada pela

. regeueraç!to do systhema representativo.
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« E note a câmara a contradicçs.o, em que se áchs.o os
memhros da opposiçs.o. Ao passo que o uobre deputado
por Minas, representante do partido liberal, a quem prin
cipalmente incumbe refrear a intervençllo do podêr nos
actos pleitorae::;, desêja que o govêl'llo continue na posse
de expedir avisos sôbre eleiçCles, ao passo que o nobre
deputado pelo 3° districto de Pernambu~o sustenta a ne
cessidade de ser sempre ouvida a opinillo do gClvêrno na
execução das leis, dêve lembrar-se a câmara, que ha
dous dias o diguo deputado pela Bahia, meu illustre
amigo, !t quem por seus talentos e variada illustraçl10
muito respeite, dizia, occupando-se do projecto de refor
ma eleitoral pela primeira vez nesta câmara: « Eu nllo
creio em nem-uma reforma eleitoral; este projecto não
produzirá o mínimo benefício; como primeir:L' e única
condiçllo da reforma eleitoral eu apostropharei aos
srs. ministros: reformai-vos, deixando de "intervir na
eleiçs.o • » •

« Estas palavras do illustrado deputado, além de exa
geradas, encérrllo inexactids.o, que peàe reparo immedia
to. Si é certo que o govêrno, como podêr, dêve mantêr
completa neutralidade no pleito eleitoral, em que slto
partes legitimas os partidos do paiz, n110 é menos certo
que a administraçllo rellresenta a opiniS.o de um partido
político, a, como tal, poJe e dêv6 empregar para o tri
umpho de suas ideas tôdos os meios constitucionaes de_
proselytismo., abstrabindo 80 da influencia da autorida
de (Muitos apoiados e não apoiados).

« Uma Voz :-E' distincçllo singular.
« (Ha Out1'OS apartes.)
« O Sr. Heràcl~to Graça :-E' distincção resultante da

natureza mixta do g·ovêrno. Nem é doutrina exclusiva
de Napoleilo III, do llrincipe de Bismark, de Duchatel e
outeos conservadôres; sustentão-na muitos liberaes, e
até republicanos, como Lédru-Rolin, que a desenvolveu
eloquentemente.

l( (Trócão-se apartes.)
« Culpais o govê1'no por tôdos os abusos das eleições'

Grande responsabilidade pelo estado lastima:vel, a que



-' 249 -

chegamo?, recllhe sôbre o govêrno j mas não é ene o úni~

co culpado. .
« O Sr. Campos Carvalho :-Apoiado.
« O Sr, Heràclito Gmça :-Som0s nós também respon

saveis por tantos abusos (Apoiados.). São responsàveis
os partidos intolerantes e mal educados que temos
(Apoiados). Concorreu fortemente para o viciamento das
eleições a série de leis reactôras, que em bôa hora have- _
mos abolido ou modificado j a excessiva centralisação ad
ministrativa que possuimos ; a falta de espirito público j

emfim, senhôres, é fora de dúvida que o pouco tempo de
nossa ,ida de paiz livre, regido pelo systema representa
tivo contribue também para o atraso, em que aind,a nos
achamos.

« (Trócão-se apartes.)
« A Inglaterra! Cita-se a Inglaterra. Realmente é

uma nação modêlo, e que faz inveja. Mas conquistou
ella porventura dentro de algumas dezenas de annos as
liberdades que hôje desfructa'? Recordem-se os nobres
deputados que ha cêrca ne duzentos annos ancorava nas
aguas do Tamisa uma esquadra inimiga, no mêsmo mo
mento em que o L'ei da Inglaterra divertia-~e com as
damas, apanhando borbolêta'il em seus jardins j que, a
qespeito da gloriosa revoluçãO de 1688, que pretendeu
firmar o regimen constitucional representativo na Ingla
terra, durante quasi tôdo o século passado, e ainda no
princípio do presente século, ostentou-se alli em tôda a
pujança o podêr pessoal, e foi uma chaga hedionda a
corrupção parlamentar; que ha pouco mais de quarenta
annos pudérão os ·cathólieos penetrar no parlamanto in
g-lez; que ha cêrca de dez annos milhões de cidadãos in
g.lezes alcançárão carta de alforria política, para exer
cItarem pela primeira vez o sagrado direito de voto; e
que ainda hôje, apezar do esfôrço patri~tico dos estadis
tas inglezes, e do rigôl' das leis do parlamento, a corru
pçll.? eleitoral flagelIa e envergonha a nação (Muitos apoia
dos). Isto mostra e' convence que é lenta a elaboraçl1o do
sy.stema representativo, e que não sahe elIe das leis in
teIrO e .armado, como Pallas d.a cabeça de Júpiter. _

« POIS bem, seuhôres, digo eu, tornando ás palavras
do nobre deputado pela Bahia : com 0. presente projecto

u
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eleitoral seus louv.áveis intentos silo satisfeitos. Quando
no projecto não abundassem tantas disposições que attés~

tll.o a bôa e sincera intençllo do govêrno, e o ardente e
patriótico desêjo de dar ao paiz uma eleiçno livre e pura,
trazendo como consequéncia a representação de tôdas a
opiniOes do parlamento, e investindo o deputado da in
depéndencia requerida para Eêr, nllo o sócio ou complice,
mas o zelôso fiscal do podêr, estatuindo-se para isso a
permanéncia da qualificaçfLo, cohibilldo-se a soberania
das mêsas parochiaes, commettendo-se ao podêr judiciá
rio, independente e neutro entre os partidos, a decisllo
suprema das qualificacoes e eleições de vereadôres e
juizes de paz, dando-se ao eleitôr o voto incompleto,
ampliando-se as incompatibilidades eleitoraes, e estabele
cendo-se pela primeira vez as incompatibilidades parla
mentares, as quaes por si unicamente fórmllo uma refor
ma eleitoral (apoiados) ; quando tudo islo não fôsse su:ffi
ciente para palentear a injustiça, com que acaba de
pronunciar-se contra o govêl'llo o illustre representante de
Minas-Geraes, e a improcedéncia da apreciação do nobre
deputado pela Bahia, bást!Lo para responder-lhes e con
funclil-os estas disposições do projecto, esta terceira idea
do artigo em discussão: - d'aqui em diante, o govêrn o
nãoexpedirá instrucçoes e avisos sôbre matéria eleitoral.

« Nilo é uma prova mais de que o govêrno, a quem
intimais para que se-reforme, reconhece a obrigaçllo',
que lhe corre, de reformar-se também, para que a elei
ção sêja livre'? Quereis eleiçllo livre'? Pois est.a parte do
artigo em discussão offerece mais uma garantia dessa li
berdade que desejais, e que o meu bom amigo deputado
pela Bahia contemplou de tôdo mortá, possuindo-se,
môço ainda de infundado scepticismo em relnçao ás cou
sas públicas, que exigem aliás animaçl10 e esfôrço de
tôdos nós para o seu natúral melhoramento progressivo.

« A arma poderosa que o govêrno tinha em suas mllos
e manejava contra o partido decahido no acesso das lu
ctas eleitoraes, ptorturbando e tirando direitos com a ex
pediçl10 de avisos occasionaes, quebra-a o gabinête 7 de
Marco, adiantando-se aos desêjos da naclto. Não é nobre,
nlto é edificante este exemplo, este acto' de 'espontaneida
de e cOllsciéncia do devêr, inspirado uo bem geral do
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Art. 5. 0 Fica o govêrno autorisado a espaçar a reu
nião da assemblea gerallegi-slativa da seguinte legislatura,
comtanto-quê se eU'ectue dentro do primeiro anuo.

Outrosim é autorisado a encurtar para a primeira elei
ção geral os prazos mencionadoii nos §§ 5 a 10, 13, 14
e 18 do art. 1.0 (82). ,

paiz'? (Muitos apoiados.) Pode esta disposiçãO do projec
to, tão elevada 6 fecunda, incorrêr siquer em levíssima
censura, quanto mais merecêr as invectivas du nobre de
putado por Minas-Geraes'~

« Forme-se a jurisprudéncia eleitoral coa.. as decisões
das mêsas parochiaes, dos juizes e tribunaes, desta câma
ra e do senado, por occasião da verificaç!lo dos podêres
de seus membros (Apoiados). Eis a resposta á objecção
do nobre deputado por Pernambuco. PorventUl'a nM se
fixa, independente da opinião do govêrno, a intelligén
cia da lei criminal e da lei civil (Apoiaaos e apartes.) ?

« E nós, Sr. presidente, consagrando a medida que 8

última parte do artigo acertadamente formula, contribu
imos por nossa vez para que o systema eleitoral se regu
larise e aperfeiçôe. Alem disto, senhôres, mostramo-nOd
strictos e severos cumpridôres da constituiçn.o púlitíca do
Imperio, a qual no art. 97 determina que o poder legis
lativo faça a lei regulamentar, marcando o modo práti
co das eleicões.

« A constituição quiz assim afdstar a intervencilo do
govêrno em matéria tão delicada e peculiar, que envol
v.e a composicãO do côrpo leglslativo; a Constit~ição a~
SIm nos adverte e E'nsina que na fiel observánCla de SI
~ilhante disposiçao firmamos mais aquella harmonia,
lndependéncia e divisão dos podêre~, q~e eUa declara ser
o princípio conRervadôr dos direitos do 'cidadão e o mais
seguro meio de fazer effectivas as garantias que nos offe
rece em sua sabedoria admiravel (Sess. da cam. dos
dep. em 15 de Ab. de 1875.) »

(82) Additivo da commisss.o de constituição do sena
do, pag. 93 dêste livro, e emenda do senadôr Visconde
do Rio Branco (addicionando os §~ 5 alO), de 23 de Agôs
to de 1875.
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..\rt. 6. A eleição das assemb\eas provinciaes conti
nuará a sêr feita pelo processo 'da legislação vigente, em
quanto se não elegêr nôvo côrpo eleitoral.

As incompatibilidades, porém, serão tambem observadas
nessas eleições, dêsde que se promulgue apresente lei (83).

- « O Sr. Visconde do Rio Branco:- Quanto aos
prasos, que será preciso encurtar na pràxima eleicção, por
falta de tempo, a illustre cO ..nmissão, creio que não in
tencionalmente, deixou de mencionar os dos trabalhos
das junctas paro.chiaes de qualificaçãO, entretanto que o
projecto elevou ao dôbro os que marca a lei actuai.

« Além disto ainda mêsmo restringindo razoavelmente
os prazos necessários ao processo da qualificaçãO e da
eleição primária e secundária, a nova câmara não pode
rá reunir-se sinão muito tarde, siuão houver uma outra
providêncià. .

« Eu nilo fiz um cálculo rigôroso a êste respeito, mas
creio que é preciso autorisar também o g'ovêrno para dis
pensar o trabalho das junctas parochiae~, tomando as dos
municípios por base de sua tarefa a qualificação ultima
mente feita.

« O Sr. Pompeu: - La se vae tôdo omerecimento da lei.
« O Sr. Cansanção de Smimbú :-E' fazêr e'dedfazêr.
« O S,'. Visconde do Rw Branco: -Atténdão os nobres

senadôres. Si acaso tivermos de procedêr a uma eleição
para lei actual, sinão conseguir-se e'sta reforma, que os
nobres senadôre~, ao que parece, não desêjãu que passe,
qual será a qualificaçãO ~ A feita ultimamente. , '

« Porque, pois recusar o expediente que suggll'O, SI

isto fôr necessário para que não se espace muito alé~ de
Maio a reuniao da nova câmara ~ As junctas municlpaes
com os recursos que o projecto estabelece, reverãO e
apurarão, dada_a hyp6these que fig'uro, a qualificaçãO do
presente .anno, .que terá de servir, sinão passar a reforma.

«"Parece-me, pois, acertado autorisar o govêrno para
encurtar os prasos e tomar essa outra providência (Sess.
do.·sen. em:23:de;Ag. ;de:f875.). » •

t83) Este artigo foi propôsto por emenda do Senador
Bars.o de Camarg'os, em sesslto do senado de 16 de Se
~embro de 1875. .
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Art. 7. 0 Revógão-se as disposições em contràrio.
O dr. José "Bento da Cunha e Figueirédo, do meu con

sêlho, senaaôr do ImlJério, ministro e secretário de estado
dos negocios do Império, assim o tenha entendido o faça
executar.

Palàcio do Rio de Janeiro, em vinte de Outubro de
mil oitocentos setenLa e cinco, qllinquagGsimo-quarto da
Independencia e do Império.-Com a rubrica de Sua
Magestade o Imperadôr.-José Bento da CunlLa e Fi
guei?'êdo.

ChanceBaria mol' do Império.-Diogo Velho Caval
canti de Albuque?'que.

Transitou em 25 de Outubro de 1875.-José Bento
da Cunha e Figueirédo JÚnior.·~Registrado.

Publicado na secretaria de e~tado dos negócios do Im
pério, em 28 de Outubro de 1875.-Manoel Jesuino
Ferreira.

'Õ' ' -





DEORETO N. 6,097 DE 12 DE JANEIRO DE 1876.

Manda observar as Instrucoões regulameniares para execuoã:o do
Decreto n. 2,675 de 20 de Ouiubro de 1875.

Tendo ouvido a Secção dos Negócios do Império do
Consêlho de Estado, hei por bem que para execucção do
Decreto n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875 se observem
as instrucçoes regulamentares que com este báixão,
assignadas pelo Dr. José Bento da Cunha e Fig'ueirêdo,
do meu Consêlho, Senadôr do Império, Ministro e Secre
tário de Estado dos Negócios do Império, que assim °
tenha eritendido e faça executar.

Palácio dq Rio de Janeiro, em douze de Janeiro de mil
oitocentos setenta e seis, quinquagésimo quinto da In
dependéncia e do Império.

Com fi rubrica de Sua Magestade °Imperadôr.

José Bento da Cunha li F"'gueiredo.
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Instrucções regulamentares para execução do Decreto
n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875.

TITULO r.
DA QUALIFICA.ÇÃO DOS VOTANTES

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERA-ES nÊS'l'E TITULO.

Art. 1.· De dous em dous annos, a contar do de 1876,
procedêr-se-ha em tôdo o Império aàs trabalhos de qua
lificação dos cidadãos aptos para vqtar nas eleições pri
márias, nas de juizes de paz e nas de vereadôres das
câmaras municipaes.

Estes trabalhos terão comêço, quanto á primeira quali
ficação, no dia que o goyêrno designar, e quanto is se
guintes, na 3" dominga do mez de Janeiro de cada bien
nia. ~o mencionado dia se reunirão para tal fim as
junctas parochiaes.-Decreto n. 2,675 de 1876, art. l°
S24, e lei n. 387 de 1846, art. l°.

Art. 2.° Silo encarregados os trabalhos de qualifica
cão'. 1:° A's junctas parochiaes, que organisarão as listas
dos cidadãos aptos para ser votantes em cada paróchia :

2.· A's j unctas municipaes, que, verificando e apu
rando estas listas, organisarão a da qualificação dos
cidadãos de aada município;

3.° Aos juizes de direito e ás relações, que decidirão
os recursos.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° §§ 4°, 11
e 18. .

Art. 3.° A qualificaçãn feita em virtude do Decreto n.
2,675 de 20 de Outubro de 1875 é permanente para o
ef!eito de não podêr nem-um cidadão ser eliminado sem
provar-se que falleceu ou que perdeu a capacidade polí
tica para o exercício do direito eleitoral por algum dos
factos designados no art. 7° da ConstituiçãO do Império.
-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 21.
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CAPITULO II

DA ORGANISAÇÃO DAS JUNCTàS PAROCHIAES.
/

Art. 4.oTrês dias antes d) designado no art. lo para a
reunião das j unctas parochiaes, se prol~ederá á eleiç:lo
dos seus membros sôb a presidéncia do juiz de paz ma.is
votado do districto da matriz, ainda que não se ache em
exercício, embora estêja dêlle suspenso por acto do go
vêrno, ou em virtude de pronúncia por crime de respon
sabilidade.-Decreto n.2,675 de 1875, art. lo parte 2',
e lei n. 387 de 1846, art. 2.0.

§ 1.0 O juiz de. paz, a que se refere este artigo, s~rá

sempre o eleito na última eleição geral, embora se tenha
procedido á eleição posteriôr em consequência de nova
divisl10 ou incorporação de districtos.-Lei n. 387 de
1846, art. 3. o -

§ 2. 0 Quando a cOllvocaçl1o, de que trata o art. 50,
para a eleição da juncta parochial, fôr feita por juiz' de
paz de quatriénnio a expirar, ao dito juiz e-no seu im
pedimento ou falta aos outros juizes de paz do mêsmo
districto e quatriénnio, segundo a ordem da votaçl1o,
compete em tôdo caso a presidéncia da dicta eleiçl1o,
ainda quando ao tempo desta ja se achem em exercício
os juizes de paz eleitos para o nôvo quatriénnio.

No caso de nilo têr sido feita a dicta convocação pelo
juiz de paz mais votado, por estar impedido, todavia
?ompe~ir-lhe-ha aquella presidéucia, dêsde que cessar o
ImpedImento.

Si, porem, não poder presidir a eleição do juiz de paz
do quatriêunio findo que tiver fl:iito a convocaçlto, nem
algum dos seus substitutos do mêsmo districto, assumirá
a presidéncia da eleição da juncta o juiz de paz mais
votado do nôvo quatriénuio, ou, na sua falta ou impedi
mento, o legítimo substituto, devendo cedêr a presidéncia
a qualquer daquêlles que se apreSlentar. -Lei n. 387 de
1846, art. 110, decreto n. 503 de 1847, e aviso n. 35
de 1853.

§ 3.0 Trasladada cononicamente de uma para outra
egrêja a sede de paróchia contemplada no actual recen
seamento, pertence ao juiz de paz mais votado do dis

ss
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tricto da nova matriz presidir á organisação da juncta
parochial. -Instrucções~n. 565 de 1868, art. 7°.

§ 4.° Os juizes de paz do quatriénnio findo, emquanto
conservarem a jmisdiçllO, por não ter havido eleição na
época legal, ou têr sido annullada a última eleição, são
competentes para presidir á org'anisação das junctas
parochiaes. -Instrucções n. 565 de 186~, art. 3°.

§ 5.° Nos casos de auséncia, falta, ou impossibilidade
physica ou moral do juiz de paz competente para presi:
dir á organisação da juncta par00hia1, será êste substi
tuido:

L ° Pêlos juizes de paz seus immediatos, segundo a
ordem da votação, com tanto que estêjão juramentados,
ou logo que o sêjão ;

2.° Na falta, auséncia ou impossibilidade dêstes, pêlos
juizes de paz de cada um àos outros districtos que a pa~

róchia tiver, segundo a ordem de sua votação, proferidos
os dos districtos mais visinhos á sede da paróchia, e em
último lagar pêlos dos districtos mais próximos de outrac;
paróchias, ainda que estas perténção a municipio diverso.
-Instrucções n. 565 de 1868, art. l°.

§ 6.. Estas substituições se farão independentemente
de convocaçilo ou convite dos substitutos, ou de ordem
prévia- de autoridade superiôr, sempre que por qualquer
modo constar áquêlles a falta do juiz de paz, a quem
devêrem substituir. - Instruccões n. 565 de 1868,
art, 2< .

§ 1° Logo que se apresentar, para tomar a presidéncia,
I qualquer dos juizes de paz que tiverem precedéncia ao
-que a estiver exercendo, cedêr-Ibe-ha êste o logar.
Instrucções n. 565 de 1868, art. 2°.

Art. 5. ° Para fazêl'-se a eleição da juncta parochial, o
juiz de paz, que houver de presidir a êste acto, d~verá,

30 dias antes do marcado para a organisaç9:o da mêsma
juncta, convocar nominalmente por editaes, que nos
logares públicos se a:ffixarão e snrãO publicados p~la
imprensa, si a houver, e por notificação feita por o:ffiClal
de justiça ou por offício : .

L ° Os eleitôres existentes da pél.róchia, cuja eleIção
tiver sido approvada pela câmara dos deputados, ~x,c~

ptuados somente: l°, os que tiverem mudado o domIcI1lO
para fora da m.êsma paróchia, ainda que para esta voltem,
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caso em que se nllo comprehende a ausência temporári~

da par6chia, provada por factos significativos que re
velem não ter havido ánimo deliberado de effectiva mu
dança, a qual sempre se presumirá nos dous seguintes
casos:-achar-se o cidadãO incluido em lista de qualifi
cação de outra par6chia sem ter reclamad6, e havêr
neDa exercido cargo para o qual a lei exija domicíliõ; 2°,
os que se acharem ausentes da provínci a :

2.° O têrço dos immediatos em votos aos eleitâres,
contando-se este têrco em relacl10 ao número dos elei
tôres effectivamente cônvocados, d'3 modo que a proporção
sêja s~mpre de um immediato para três eleitôres, dous
para seis, e assim. por diante, embora o número daquêlles
eleitôres excêda o. múltiplo de três.

Não serilo convocados os immediatos que estiverem
comprehendidos nas duas excepções do número ante-
cedente. '

Em nem-um caso porém poderllo ser convocados im
mediatos, que não se achem incluidos no primeiro têl'ÇO
da respectiva lista, contado em relação ao número to~al

dos eleitôres que a par6chia devêr dar.
Quando se apresentar, reclamando o seu direito de

v~tar, o eleitôr ou immediato que nlto tiver sido convo
cado por motivo de mudança de domicílio para fora da
par6chia, será resolvida esta questão pela pluralidade
dos votos dos eleitôl'es e mais cidadãos convo0ados para
tomarem parte pa eleição. -Decreto n. 2,675 de 1875,
art. l°, e.lei n. 387 de 1846, art. 4°.

§ Lu Quaudo o juiz de paz competente deixar de fazêr
por qualquer motivo a convocação de que tracta este ar
tigo, o primeiro dos seus substitutos legaes, nos têrmo s
do::; §3 5° e 6° do art. 4°, cumprirá este devêr no praso
de 24 horas, contadas das 10 horas da manhs. do dia em
que aquelle juiz é obrigado a praticar êss~ ~cto. Expi
rado o pJ'aso sem que a convocação tenha sido feita pelo
dicto substitudo, cabe a qualquer dos outros desempenhar
immediatamente o mêsmo devêr. O tempo que assim
devorrêr até realisal'-se o acto da convocaçi1.'J, nlto será
computado rios 30 dias marcados neste artigu. Si, p:>rem
fôr excedido este tempo, designal'-::;e-ha nôvo dia para a
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reunião da juncta, nos têl'mos do art. 23. -Instrucçnes
fi. 168 de 1849, arts. 7 e 8°. (1)

§ 2.° No edital da convocação se declarará expressa
mente, --9.ue a reunião dos eleitôres e immediátos para o
dicto fim se fará ás 10 horas da manhã, no consistório,
ou, si êste não oiferecêr su:fficiente espaçú, no côrpo da
egrêja matriz, ou finalmente, si nesta não fôr absoluta
mente passiveI, em outro edificio situado dentro da pa
róchia e designado pelo juiz de paz de accôrdo com o
juiz de direito, ou com o juiz municipal, ou quem suas
vezes fizer, nos têrmos em que o primeiro não, residir,
expondo os motivos que exigirem a mudança (2).

Si depois da publicaçM do edital occorrêl' caso impre
visto, que, não admittindo demora, obste absolutamente
a reunião na matriz, o_j1.!iz de paz designará e annun
ciará logo em nô\'o edital o edifício em que a reuniãO se
fará, communicando o facto ao juiz de direito ou ao juiz
municipal.

Si durante os trabalhos da j uncta sobrevier motivo de
f1lrça maior, que obrigue a mudança de log'ar, a mêsma
juncta competirá designar o edifício, para. o qual se tran
ferirão JS trabalhos. Não se eifectuará porem a mudança
sem prévio annuncio por edital em que se especifique o
motivo. -

Na acta competente se mencionará circnmstanciada
mente ai occurréncia em qualquer dos casos.-Decreto
n. 2,675 de 1875, art. l° § 6° ; lei n. 387 de 1846,
art. 4°, aviso n. 229 de 1860, e instrucções n. 565 de
1868, art. 96. -

§ 3.° A falta dos eleitôres ou dos seus immediatos
comprehendidos no primeiro têrço que tiverem morrido,
mudado da paróchia sua residéncia, ou se houverem au
sentado para fora da provincia, não será supprida no acto
da convocação, salvo no caso do § 4° dêste artigo.

Si porem, annullados em virtude de acto da câmara
dos deputados os podêres de algum eleitôr, passar a oc
cupar o seu lagar o respectivo supplente, será convocado
este como eleitôr, e em seu lugar o immediat que se
seguir em votação ao último do primeiro têrço.-Decreto

(1) Av. do mino do imp. noto a este Si no.tim da LEGISLAÇÃO.

(2) Av. do mino do imp. not. a este Si no fim da LEGISLAÇÃO:
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n. 2,675 de 1875, art. lo; lei n. 387 de 1846, art. 5°,
e aviso n. 53 de 1854.

§ 4. o Na paró chia, cujo número de eleitôres fôr infeJ'iôr
a três, ou em que, por morte, auséncia da província, ou
mudança da paróchia, não puderem sêr convocados três
pelo menos, o juiz de paz convocará, pelo mêsmo modo
ja estabelecido nêste artigo acêrca da convocaçllO dos
eleitôres, e até completat'em aquêlle número; os juizes
de paz que a eUe se seg'uirem, pela ordem da votação, e
na falta dêstes a cidadãOS com as qualidades de eleitôr, e
resi dentes na paróchia.

Do mêsmo modo, si não puderem sêr convocados, pelo
menos, três immediatos comprehendidos no primeiro têrçó
a falta dêstes será supprida on preenchida, até ao dicto
número, pela convocação dos immediatos em votos aos
dictos juizes de paz, segundo a ordem de sua votação, e
na falta dêstes por cidadãos com as qualidades de eleitôr
e residentes na paróchia.

Esta última disposiçãO não é applicavel ao caso, em
que sêja inferiôr a três o número dos immediatos ne
cessários, para prefazêr o têrço dos eleitôres effectivamente
convocados, Em tal caso o juiz de paz convocará somente
um ou dous immediatos aos juizes de paz, ou cida<1ãos,
conforme o número daqllêUes eleitôl'es.

Assim, si tiverem sido convocados de três a cinco ou
de seis a oito eleitôres, e nem-um immediato poder sêl-o
convocar-se-hão apenas dous :mbstitutos dêste no segundo
caso e um no primeiro: a necessidade da convocação de
tJ'ês substitlltOS dos immediatos, para perfazêr-se este
número, refere-se pois ao caso, uniçamente, de sêrem
convocados nove ou mais eleitôres.-Decreto n. 2,675
de 1875, art, lo parte 3°.

§ 5.· Sempre que a convocação para a eleição da juncta
fôr feita por juiz de paz de districto visin1to, a falta dos
eleitôres, nos casos do parágrapho antecedente, não sprá
supprida pelo:! juizes de paz seg'undo a regra estabe
lecida no mesmo parágrapho, e sim por cidadãos com
os req uisítos a11i exigidos. A falta porém dos immediatos
ao eleitôres será supprida pelos immediatos aos juizes
de paz do districto da matriz, na conformidade dó refe
rido parágrapho. -Decreto n. 1,812· de 1856, art. 20

•

§ 6. o Quando ao acto da organisação da juncta paro-
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chiaI nlI.o comparecêr. nem-um eleitôr ou comparecêrem
menos de 3 dos eleitôres ou dos seus substitutos convo
cados, o juiz de paz presidente preencherá, ao até ao
número 3, a sua falta; cGnvocando por offício, ou, si
estiverem presentes, verbalmente, os juizes de paz seus
immediatos, nos têrmos do art. 6°, e na falta dêlles
cidadlI.os com as -qualidades de eleitôr e residentes na
paróchia.

Si ao mêsmo acto nem-um immediato comparecêr, ou
comparecêrem menos de 3 dos immediatos ou de seus sub
stitutos convocados,o dicto presidente preencherá também
as faltas, na proporçlI.o do têrço dos eleitôres presentes,
mas 80 até ao número de 3, convidando pêlo modo acima
declarado quem 08 dêva substituir.

Assim, se comparecêrem de 3 a 5 eleitôres, e nem-um
immediato, será convidado um so substituto; si compa
recêrem de 6 a 8 eleitôres, serlI.o convidados 2 substitu
tos na falta absoluta de immediatos, ou 1 so, si estiver
presente um immediato ; finalmente, si comparecêrem de
9 a 11 eleitores, e nem-um ou menos de 3 immediatos,
serão convidados no primeiro caso três substitutos, e no
seg'undo 1 ou 2 substitutos para perfazêr-se onúmero de 3.

O convite será feito:
1.° Aos immediatos que se.seguirem aos ja convocados,

e que, estando comprehendidos no l° têrço em relaçãO ao
número total dos eleitôl'es que a paràchia der, tênhilo
todavia deixado de sêr contemplados na convocação por
não havêr esta abrangido o número completo dos eleitô
res por motivo de morte, mudança da paràchia, ou
ausência para fora dA. provincia: assim, si, sendo 30 o nú
mero completo-dos eleitôres, que a paràchia der, so tive
rem sido effectivamente convocados 27, e consequente
mente, em vez de tôdo:; os 10 immediatos que constitui
rem o 1" têrço, so o "houverem sido 9, têrço de 27, mas
comparecêrem unicamente 2 immediates, convidar-se-ha
em l° logar, pHra prefazêr-se o mímel'o de 3, o 10° im
mediato que néLo fàra convocado, e so na falta dêste o
primeiro immediato dos juizes de paz;

2.° Aos immediatos dos.i uizes de paz;
3. ° A cidadlI.os com as qualidades de eleit}I' e residen

te3 na paràchia.-Decr~to n. 2,675 de. 1875, art. l°
parte 3,'
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§ 7. ° No caS0 de presidir.á eleição da juncta parochial
juiz de paz de districto vizinho, a falta de eleitôres ou
immediatos será preenchida pêlo modo estatuido no § 5°,

§ 8.° Será esperado até ás 10 horas do dia seguinte o
comparecimento dos nàvos convocado~ ; mas si êstes n~o~

se aeharem presentes até então, o juiz de paz presidente
completará immediatamente o número necessário, por
convite feito a cidad~os presentes com as qualidades de
eleitôr e residentes na parochia, preferindo para a sub
stituiçãO dos juizes de paz e dos immediatos dêstes os qne
se seguirem em votos e se acharem presentes.-Decre
to ,U. 2,675 de 1875, art. l° parte 3'; Decreto n. ] ,812
de.1856, arts. 8, 19 e 14.

§ 9.° Nas parochias novamente crfladas. co.ntempladas
no actual recenseamento, serão convocados, até 3 e se
gundo a ordem de sua votação, os eleitôres das parochias
de que aquellas fazl.ão parte, residentes em territ6rio das
novas dêsde a data do provimento can6nico, e um dos
seus immediatos que ahi também resl.dlto dêsde a mêama
data.

No caso têr-se formado a nova par6chia com territ6rios
de.smembrados de dv,as ou mais, serão convocados com
preferéncia os eleitôres de qualquer dellas e seus imme
diatos, cuja resiq.éncia na nova par6chia fôr mais visinha
do logar da eg'rêjn matriz.

Na falta de tôdos, ou de algum dêste eleitôres e seus
immediatos, será preenchido e completado o seu número
pêlo modo estabelecido nos parágraphos anteriôres.
Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° parte 4' (3).

§ 10. Nn.o havendo eleitôres em uma par6chia, por têr
sido annullada a eleição dos da legislatura corrente, ou
não se havêr elIa effectuado, ou não estar ainda approva
da pela câmara dos deputados, serão convoc dos os elei
tôres da legislatura precedente (4) e seus immediatos,
ob3erva das as diposições dos parágraphos anteriôres.
Decreton. 2,675, art. l° § l°. .

§ 11. No caso de falta absoluta dêstes últimos eleitôres
e de seus immediatos do l° têrço, serl10 convocados, em
logar daquêlIes, até 3 dos juizes de paz do districto da

(3) Av. do mio. do Imp. oot. a este 8 00 fim da LEGISLAÇÃO.

(4) A primeira edicção oflicial dizia :-da legislatura.

:
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matriz. e em lagar dos dietas immedill.tos, outros tantos
immediatos dos juizes de paz. E na falta dos juizes de
paz e seus immediatús, serão convocados ou convidados,
para supprir03m a falta dos primeiros, até 3 cidadMs com
as qualidades de cleitôr e residentes da paróchia, e a
dos segundos até outros 3 cidadMs com iguaes re
quisitos.

No caso de constar o:fficialmente, depôis da convocação,
têr sido approvada a última eleição de eleitôres, ficará
sem eifeito aquêlle acto e serão convocados os novos
eleitôres e seus immediatos, ainda com reducçl10 do
praso \egal, fazendo-se em tôdo caso a nova convocação
por oifício do juiz de paz dirigido a cada um dos eleitô
res e dos immediatos dêstes.-Decreto n. 2,675 de 1875,
art. l° § l° parte 2"; instrucções n. 565 de 1868, art. 41.

Art. 6.° Os juizes de paz e seus supplentes, que hou
verem de sêr convocados ou convidados. nos casos espe
cificados nas ilisposições anteriôres, para supprirem as
faltas dos eleitôres e immediatos dêstes, serao semp~e os
eleitos para o quatriennio, dentro do qual se fizer a con
vocação ou o convite. -Decreto n. 2,675 de 1875, art. l°
§ l° parte 2.'.

Art. 7. ° No caso de não se ter feito nos têrmos do
art. 5°, a. convocacão dos eleitôres e de seus immediatos,
considerar-se-ha comtudo sanado tal vício pelo compa
recimento votantário da maioria, nã.o so dêstes, como
d'aquelles.- Decreto P. 2,675 de 1875, art. l° § 26
n.3 (5).

Art. 8.° No dia aprasado para a eleição da juncta pa
rochial, reunidos os eleitôres e seus immediatos, ou sub
stitutos convocados, á hora e no lagar designados nos
têrmos do art. 5° ~ 2°, tomarlto assento adicto juiz de paz,
como presidente, no tôpo da mêsa com o escriva.o do
Juizo á sua esquêrda, e em tôrno da mêsma mêsa os
dictos eleitôres e seus immediatos ou substitutos. Feita
pelo presidente a leitura do art. l° §§ l° e 3° do Decreto

(5) Av. do mino do imp. not. a este art. no fim da LEGISLAÇÃO.

- A. primeira edicção orncial trazia este artigo com a redacção seguin
te: (( Art. 7.0 Embora se não tenha feito, nos têrmos do art. 50 a convo·
cação dos eleitÔres e de seus immediatos, o comparecimento voluntál'io
da maioria, não so daquelles como dêstes sanará o vício da convocação.
Decre,to n. 2,675, art. 10 Si 26 n. 3.
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n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875 e do cap. 2' destas
in trucções, annunciará elle que se vai proceder á eleição
da juncta parochil:l.l.

Na falta, ou impedimento do escriv!l.o, e no caso de
sp.r êste eleito membro da juncta, será substituido como
se determina no art. 25.

Si lhe competir como eleitor, ou immediato, votar
para a dicta eleição, exercerá este direito sem interrom
pêr as funcções de escriv!l.o da mêsma juncta.-Lei n.
387 de 1846, art. 8' e 30: decreto n. 1812, de 1856, art.
4°; decreto n. 2,621, de 1860, art. 3°.

Art. 9.° Immediatamente õ juiz de paz presidente fará
a chamada dos eleitôres e seus immediatos, ou substitu~

tos convocados, e o escrivão irá lancando em uma lista
os nomes de tôdos os que não respondêrem. Cada um dos
presentes entregará, pela ordem da chamada, duas cé
dulas fechadas de tôdos os lados, e não assignadas, con ~

tendo cada uma dous nomes de cidadãos da parochia com
as quaildades de eleitôr. Uma destas cédulas terá o rótulo
-Para mesàrios-e a out:a-Para supplentes- ; e serão
recolhidas em uma urna á proporção que fôrem entre-
gues. _

Si algum dos convocados, não substituidos comparecêr
depois da chamada, mas antes de dar-se comêço á apu
ração das cédulas, será admittido a votar. - Decreto
n.2,675 de 1875, art. l° j lei n. 387 de 1846, art. 8°;
decreto n. 1.812 de 1856, art. 6.°

Art, 10. Concluido o recebimento das cédulas, o juiz
de paz presidente, depôis de as separar segundo seus
rotulas, em dous massos distinctos, contará as de cada
u.m dêstes e publicará o seu número j do que tomará nota
o escrivllo para sêr lançado na acta.

Immediatamente o mêsmo presidente dará principio á
leitura das eMulas, começando pêlas que tiverem o rótu
lo-para mesàrios-, e o escrivão irá tomando os nomes
dos cidadãos votados e o número dos votos por algaris~
mos successivos da numeração natural, de maneira que
o último número de cada nome mostre a. totalidade dos
votos que êste houver obtido, publicando em alta voz os
números á proporção que os escrevêr.-Decreto n. 1,812
de 1856, art. 6°.
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Art 11. As eMulas, em que houver número de nomes
inferiôr ao determinado, serll.o nll.o obstante apuradas;
das que porém contiverem número Rupel'iôr se despre~

zarão os excedentes, seg'uudo a ordem em que os nomes
se acharem escriptos.

Não se apu.rará a eMula que contiver nome riscado,
alterado ou substituido, ou declaração contraria á do
rotulo; também, quando se encontrar mais de uma
dentro de um so envolucro, quer sêjão tôdas escriptas tm
papeis separados, quer uma deHas no proprio envolucro,
nem~uma se apurará. -Lei n. 387 de 1846, art. 54, e
Instrucções n. 5ô5 de 1868, art. 83. .

Art. 12. No caso de se encontrarem eMulas em nú
mero superiôr ao dos votantes, serilo todavi~ apuradas,
mas si, á vista da apuraç{1.o, verificar-se que o excesso
influe no resultado da eleição, ficará esta sem effeito e se
procederá immedjatamente a nova eleiçll.o da juncta, de
clarando o juiz de paz em alta voz a razão dêste facto.
Da occurrencia se fará na acta menção especificada.
Instrucções n. 565 de 1868, art. 75; aviso n. 204 de
1861, e outros.

Art. 13. Acabada a apuração das cédulas de cada um
dos dous massos, o juiz de paz presidente publicará sem
interrupçll.O os nomes dos cidadilos votados·e o número
dos votos de cada um, e declarará- membros da juncta
parochial os quatro cidadãos que obtiverem a plurali
dade relativa de votos para mesàrios, e seus substitutos
os quatro que também a obtiverem para suppleiltes.

Em caso de egualdade de votação procedêr~se-ha, em
acto s,uccessivo, ao desempate pda sorte (6)-Decreto
n. 1,812 de 1856, art. 7.°

Art. 14. Seguir-se-ha logo a eleiçi1.o do presideute da
juncta parochial e de três substitutos dêste, concorrendo
para a eleição os eleitôres somente, cada um dos quaes
entregará pela ordem d3 chamada duas eMulas fechadas
de tôdos os lados e nlto assignadas, contendo uma, que
terá o rotulo-para presidente -, um so nome de cidadão
da -parochia com as qualidades de eleitôr, e a outra, que
terá o rotulo-para. substitutos-, tres nomes de cidad,ll.Os

(6) 4vv. do min. do imp. em nota a 'ste art. no qm dâ LEGISLAÇ~O.
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com os mêsmos requisitos. Recolhidas as cédulas na
urna, serllo apuradas, em l° logar, as da eleiçllo do pre
sidente, e 10E"0 depôis as da eleição dos se~s substitutos,
sendo declarados eleitos os que obtiverem a maioria de
votos.

É applicavel ao processo desta eleiçs.o o que se acha
dispôsto nos al'ts. 9° a 13 a respeit'l da dos membros das
junctas e seus substitutos. -Decreto n. 2,675 de 1875,
ar t. L°

Al't. 15. Quando se acharem em branco tôdas as ce
dUlas recebidas, ou quando tôdos os convocadJs recusarem
votar, procedêl'-se-ha pêlo modo estabelecido no § 6° do
art. 5° para o caso de falta absoluta de eleitôres e de im
mf.diatos. -Instrucções n. 565 de 1868, art. 27.

§ 1.0 Si nem-uma das cédulas poder sêr apurada nos
casos da 2° parte do art. II, far-se-ha logo nova eleiçl1O,
u si fôr idêntico o resultado desta, proceder-se-ha segun
do o disposto na parte acima citada do § 6° do art'. 50.

§ 2.0 Si, feita a apuraça.o das cédulas, verificar-se que
não se acha completo o número dos cidadãos que deviM
sêr eleitos, a falta se preencherá por nova eleiçao, votaI1
do-se em cédulas que so conténhão o número necessário
de nomes j e si o resultado ainda ror o mêsmo, procedêr
se-ha pelo modo estabelecido na parte final do parágra
pho antecedente.

Al't. 16. Aos eleitôres e ma~s cidadllos convocados para
fazêrem a eleiçãO da j uncta é permittido inspeccionar
ocularmente a leitura das cédulas e a sua apuração, e
req~erêr que sêja reparado qp.alquer emgano. -Decreto
n. 1,812 de 1856, art. 6',

Art. 17. Si o juiz de paz presidente fôr eleitôr ou
immediato comprehendido "no 10 terço, votará na eleiçãO
da juncta., e poderá sêr eleito presidente ou membro desta
ou substituido. - Decreto n. 1,812 de 1856 art. 11
parte 1°,

Art. 18. As questões que se suscitarem acerca da ele
gibilidade de qualquer cidadão para membro da juncta
ou presidente desta, e para subs~itutos, sera.o decedidas
pela pluralidade dos votos dos eleitôres e mais cidadãos
que tiverem tomado parte na eleiça.o respectiva, decidindo
o juiz de paz presidente no caso de empate, so no qual
poderá votar. A qualquer cidadl10 qualificado da paróchi&
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é permittido apresentar allegaçilo áquelle respeito, logo
que se publicar o resultado da eleiçllo ; ma,., so poderilo
intervir na discusllo os competentes para decidir.

Nao se admittirá porém questão sôbre a elegibilidade
de qualquer cidadllo, si o seu nome estivér incluido na lista
de qualificação como elegivel, e nM houver decis110 prof~

rida três mezes I ntes eleiçllo, e pela qual perdêsse easa
qualidade. Exceptua-se o caso de exhibir~se prova de
achar~se o .dicto cidadllo pronunciado por sentença pas
sada em julgado, que o sujeite á prisiiO e livramento.

Reconhecida a n110 elegibilidade do eleito, procedêr
se-ha immediatamente á nova eleic11o.

Oonstituida a juncta uilo terá' lagar allegação nem
decisão alguma sôbre a elegibilidade de qualquer de
seus membros. -Decreto n. 2,675 art. 2° § 6°, e Decreto
n. 1,812 de 1856 art. 12.

Art. 19. Tôdus os eleitôres, e mais cidadllos convocados,
são obrigados a conservar-se no lagar da eleição até á
a signatura da acta -da org~,nisaçí1o da juncta. Os que
nl1.'o a assignarem incorrern.o na multi1 estabelecida no
art .126 § 5° n. 2 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846.
-Lei n. 387 de 1846, arta. 15 e 126 § 5° n. 2, e Decret:>
n. 1,812 de 1856, art. 16.

Art. 20. O juiz de paz presidente convidará immedia
tamente para tomarem assento os eleitos presidente e
membras da j uncta parochial, ou .os seus substitutos: si
nem um nem outros estiverem presentes em nlimero su~
ficiente para constituir-se a juncta, o juiz de paz conVI
dará por offício os ausentes e esperará O seu compareci
mento até as 2 horas da tarde. Passado este prazo, pro
cedêr-se-ha à nova eleiçs.o, para preeenchêrem-se os 10
gares dos que nilo tiverem comparecido. Esta Il"Ova eleiçãO
será feita pêlos eleitôres e seus immediatos presentes, ob
servadas as disposições anteriormante estabelecidas, ou,
si ja não estiverem presentes, ou recusarem-se ao p.ôvo
acto, por cidadã08 convidados velo juiz de paz. Do mêsmo
modo se procederá no caso de recusarem tôdos os eleitos,
ou algum, tomar assento.-Decreto n. 2,67:' de 1875
art. 1" § 3°; e Decreto n. 1,812 de 1856, arts. 15 e 17,
parte 2".

Art. 21. O juiz de paz presidente mandará em seguida
lavrar pelo escrivll.O uma acta circumstaneiada da orga-
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nísaçllo da juncta, mencionando·se por extenso e expres
samente os nomes de tôdos os cidadAos votados para
presidente, membros da juncta e seus substitutos, P o
número de votos dados a cada um dêsde o máximo até
ao mínimo; os nomes dos eleitôres, dos immediatos dêsies
e de outros cidadãos convocados para o acto da org'ani-

" saçAo da juncta que nll.o comparecêrem, e dos que os
tiverem substituido nêsse acto; os nomes dos que com

.parecêrão e votárã9 na eleIção, e finalmente tôdas as
occurréncias e incidentes havidos durante esta.

A dicta acta será lavrada em um livro espedal e assig
nada: l°, pelo juiz de paz presidente da eleiçllo da juncta
pelos cidadãos eleitos presidente e membros da mêsma
juncta, ou pelos substitutos que em sua falta tiverem
tomado assento; 2°, por tôdos os eleitôres, immediatos
dêstes, e mais cidadãos que tiverem votado na eleição e
se acharem presentes.

No final da mêsma acta se fará expressa declaraçl10
dos nomes dos que deixárão de assignal-a e dos motivos.
-Decreto n. 1,812 de 1856, art. 16; e Instrucções
n. 556 de 1868, art. 72.

Art. 22. Assim constituida a juncta, o juiz de paz,
que tiver presidido á eleição, entregará ao presidente elei
to a acta da organisação da mêsma juncta, bem assim
quaesquer documentos que ténhllo sido apresentados, e
finalmente as listas dos inspectôres de quarteirão e as
parciaes do districto, que silo obrigados a enviar áquêlle
juiz de paz, até ao último dia do mez de Dezembro do
anno antecedente ao da reunião da junctà, os juizes de
paz em exercício dos diversos districtos da par6chia, as
quaes dêvem sêr organisadas pelo mêsmo modo estabe
lecido no art. 27. (7)

As listas parciaes de districto se basearão na última
qualificação dos votantes e comprehenderão:

l°. Uma re]acllo dos cidad!l.os, incluidos na última
qualificação, quê houverem fallecido ou mudado da pa
r6chia a sua residéncia, declarando-se em seguida ao
nome de cada um a data do fallecimento (para o que po
~erá o juiz de paz requisitar da competente autoridade
mformaçl1o ou certidão), ou a da mudança de domi~ílio,

(7.) A. primeira eái<J9ão oftlcial dizia-nos arts. 17 e 18.
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e indicando-se ao mêsmo tempo o número sôb o qual se
acharem relacionados na lista da última qualificaçao:

2". Uma relação dos cidadãos que, tendo sido qualifi
cados como elegíveis para eleitôres, houverem perdido
esta quelidade, declarando-se em seguida ao nome de
cada um o moti vo da pêrda, e indicando- se ao mêsmo
tempo os números sôb os quaes se acharem inscriptos na
lista da última qualificaçao ;

3°. Uma relação dos cidadãos que estêjão no caso de sêr
incluidos na qualificação por se havêrem mudado para o
districto ou' adquirido a~ qualidades de votante depôis
da última qualificação, declarando-se em seguida ao no
me de cada um, a data da mudança para o districto, ou
a razão, pela qual adquirio aquellas qualidades;

4°. Uma relação dos cidadãos, que, tendo sido incluidos
como simples votantes na última qualific:~ção, huuverem
adquirido a qualidade de elegíveis para eleitôres, decla
rando-se em seguida ao nome de cada um o motivo do
reconhecimento dessa qualidade e indicando·se ao
~ê.smo tempo os números, sôb os quaes, se acharem ins
criptos na lista da última qualificação.

Para. a organisação das listas e relações, de que tracta
ê&t~ artigo, poderá a juiz de paz requisitar das compe
tentes autoridades as certidões, documentos ou esclare
cimentos precisos,-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l°,
parte 2' e § 4°; decreto n. 2,865 de 1861, art. l°; lei
n. 387 de 1846, art. 31 (8).

Art. 23. Quando pôr qualquer motivo não se poder
constituir em alguma paróchia, a respectiva juncta no
tempo próprio, salvo o caso do § 1° do art. 5°., o govêrno
na côrte e os- presidec tes nas províncias designarao nôva
dia para êsse fim e farao as necessárias communlcações.
Aviso n. 22 de 1847, § l°, e outros avisos. •

CAPITULO III

DAS FUNCÇÕES DAS JUNOTAS PAROOHIAES.

Art. 24. Reunida a junC'ta parochial, no dia que o art.
1° designa, o seu presidente, depois de lêr o presente ca-

(8) Avv. do mino do imp. em nota a êste ar.t. no fim da LEGISUçlO.
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pítulo, annuncin.rá que elIa vai procedêr aos seus traba
lhos.

Art. 25. Servirá perante a juncta o escrívão do juizo
de paz, em sua falta o da subdelegacia, e na dêste um
cidadão nomeado e juramentado pelo presidente. -

Quando a aflluencia de 'trabalhos o exigir, o mêsmo
presidente, á requisiçãO do escrivllo, uomeará e jura
mentará cidadaos que 8. este auxiliem. (9) -Lei. n, 387
de 1846, arts.~16 e 30; decreto n. 2,621 de 1860, art. 30

parte 2.' decreto n. 511 de 1847, art. 13.
AI't. 26, A'juncta p~rochial incumbe org'anisar a lista

geral dos cidadãos da par6chia aptos para votar, inclu
indo:

1. o Os nomes de tôdos os cidadãos inscriptos na últi
ma qualificação concluida nos têrmos do decreto n.
2,675 de 20 de Outubro de 1875 e destas instrucções,
com declaração dos fallecidos e dos que houverem mu
dado o domidlio para fora da par6chia, indicando o la
gar para onde, sempre que fôr passiveI: em ambos
os casos junctará os documentos ou informaçõe.s em que

.se basear.
2. o Os nomes de quaesquer outros cidadãos brazileiros

que estiverem no gôzo de seus direitos politicas, ou es
trangeiros naturalisados comtanto que uns e outros te
nhão pelo menos um mez de residéncia na par6chia antes
do dia da reunião.

§ 1.0 Os que tiverem menor tempo de residéncia serão
qualificados na par6chia, em que antes residíão.

Os que chegarem, vindos de fora do Império ou de pro
víncia diversa, qualqueL' que sêja o tempo de sua resi
déncia :na ép Dca da reunião da j uncta, serão incluídos na
lista, si mostrarem ánimo de permanecêr na par6chia.

§ 2. o Não ~erão incluidos na referida lista geral:
1. o Os menores de 25 annos, nos quaes se não compre

hendem os casados, e o:fficiaes militares, que fôrem maio
res de 21 annos, os 'bachareis formados, e clerigos de
ordens sacras. '

2. 0 Os filhos-familias, que estiverem na companhia de
seus pais, salvo se servirem officios publicas.

.' (9J'A,v. do mino do imp. em nota a êste art. no qm da J.E<!ISLA~ÃO,

,/
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3.° Os criados de servir, em cuja classe nllo
éntrlto os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas.
de commercio, os criados da casa imperial que n!l.o fôrem
de galilo branco, e ali administradôreli das fazendas ru- 
rlle3 e fábricas.

4.° Os religiosos e quaesquer que vívão em communi
dade claustral.

5.° Os que nllo tiverem a renda conhecida, provada ou
presumida, de que tracta o art. 28 destas instrucções.

6.° As praças de pret do exército e armada. e da fôrça '
policial paga, e os marinheiros dos navios de guerra.
Arts. 91 e 2 da ContituiçãO (10).- Arts. 17 e 18 da lei
n. 387 de 1846.

Art. 27. A dieta lista geral se organisará por districtos
e quarteirões, e os nomes dos votantes serão neUa escrip
tos por ordem alphabética em eada qUaTteirlto, e nume
rada successivamente pela ordem natural da numeraçllo,
de modo que o último número mostre a totalidade dos
mêsmos votantes.

Em frente do nome de cada um dêstes se mencionarilo
a idade, o estado, a profisslto, a circumnstáncia de sabêr
ou nito lêr e escrevêr, a filiaçllo, o domicílio e a renda
conhecida, provada ou presumida; devendo a juneta, no
último caso, declarar os motivos de sua presumpçito e as
fontes de informaçlto, a que tiver recorrido (11).

Esta lista geral, que terá por base a da última quali
ficaçlto, será acompanhada de quatro listas especiaes
feitas do mêsmo modo das que tracta o art. 22.-Decreto
n. 2,675 art. [o § 4°, e lei n. 387 de 1846 art. 19.

Art. 28. A renda líquida necessária para sêr votante
é de 200$000 annuaes.

§ 1. ° Tem renda legal conhecida:
1. ° Os officiaes do exercito, da armada, dos corpos po

liciaes, da guarda nacional, e da extincta 2.· linha com
P!ehendidos os activos, da,reserva, reformados e honorá.·
rIOS;

2. ° Os cidadltos que pagarem annualmente 6$000 ou
~ais de imposições e taxãs geraes, provinciaes e muni
clpaes;

(10) Av. do mino do imp. em nota a êste art. no fim da LEGISLA.ÇÃO.
(11) Av. do min. do imp. em.nota a este an. no fim da LEGI!LA.çlO.
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3. o Os que pagarem o impôsto pessoal estabelecido
pela lei n. 1,507 de 26 de Septembro de 1867 (12);

4. o Em geral os cidadãos que, a título de subsídio,
sôldo, vencimento ou pensão, recebêrem dos cofres ge
raes, provinciaes ou municipaes 200S0000u mais por anno ;

5. o Os ad vogados e solicitadôres, os medicos. cirrur
gioes e pharmacêuticos, os que tiverem qualquer título
conferido ou approvado pêlas faculdades, academias,
escolas e institutos de ensino público secundário, su'periôr
e especial do Império;

6. o Os que exercêrem o magistério particular como
,directôres e professôres de collégios ou escolas, frequen
tadas por 10 ou mais alumnos;

7. o Os clérigo@ seculares de ordens sacras j

8. o Os titulares do Império, os officiaes e fidalgos da
casa.- imperial, e os creados desta que não fôrem de ga
lão branco j

9. o Os negoeiantes matriculados, os correctôres e os
agentes de leilão j

10. o Os guarda-livros e primeiros caixeiros de casas
commerciaes, que tiverem 2008000 ou mais de ordenado,
e cujos títulos estiverem registrados no registro do com-
mércio. I

11. o Os proprietários e administradôres de fazendas
.ruraes, de fábricas e de officinas j

12.o Os capitães da navios mercantes e pilôtos que
tiverem carta de exame.

§ 2. o Admitte-se como l?rovf\, de renda legal:
1.0 Justificação judicial dada perante o juiz munici

pal ou substituto do juiz de direito, na qual se prove
que o justificante tem, pêlos seus bens de raiz indústria,
commércio ou emprêgo, a renda liquida annual de 2008 ;

2. o Documento de estação pública, pelo qual o cidadão.
mostre recebêr dos cofres geraes, provinciaes ou muni
cipaes, vencimento, sôldo ou pensão de 2008000 pelo
menos, ou pagar o impôsto pessoal ou outros na impor
táncia de 68000 annualmente;

3. o Exhibição dà contracto transcripto em livro de
notas, do qual conste que o cidudão é rendeiro ou loca-

(12) « Art. 12. Fi"a désde ja abolido o imp6sto pessoal (Lei n. 2,670, de
20 de Outubro de 1875. »-Vid. av: do mino da fazenda em nota a éste art.
no fim da LEGISUÇÃO.

35
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tário, por praso n!lo inferiôr a três annos,.de terrenos
que cultíva, pagando 20$000 ou mais por anno;

4. o "Título de propriedade immovel, cujo valôr loca
tivo na.o sêja inferiôr a 200$000.

§ 3. ° Quanto aos cidads,os mencionados nos differentes
números do § 1" dêste artigo, a j uncta terá sempre por
conhecida a renda necessária para serem incluidos na

~ lista dos votantes, e se limitará a verificar si aquêlles
cidads,os estl10 comprehendidos em qualquer dos casos
especificados nos dictos números.

A respeito de quaesquer outros cidada.os, a renda
legal será presumidlt pela juncta, ou provada perante
ella pêlos meios designados no § 2. •- Decreto n. 2,675
de 1875, art. l° § 4.°

Art. 29. Os párochos, juizes de paz, delegados e
subdelegados de polícia, inspetôres de quarteirãO, colle
ctôres e admiríistradôres de rendas e quaesquer outros
empregados públicos são' obrjgado~ a prestar á juncta
tôdos os esclarecimentos que esta requisitar para os
trabalhos da organisaça.o da lista geral dos votantes,
procedendo para êste fim até a diligéncias especiaes,
si fôrem precisas (13).-Lei n. 387 de 1846, art. 31. '

Art. 30. As sessões da juncta, que serão públicas,
se celebrars.o em dias successivos, tendo princípio ás
10 horas da manha. e devendo durar 6 horas conse
cutivas.

Ós trabalhos da j uncta deverlto co~cluir-se no 'praso
de 30 dias. Suas deliberações serão tomadas por maioria
de votos-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1°§§ 5° e 6°. (14)

Art. 31. Tôdos os interessados poders.o requerêr ver
balmente ou por escripto, durante a lo reunião da jun
cta, o que julgarem a bem de seu direito e da verdade
da qualificação, e se lhes dará um praso rasoavel até
5 dias para apresentarem as provas de suas allegações.
-Decre:o n" 2,675 de 1875, art. l° § 6°.

Art. 32. No caso de-impedimento, on falta do presi
dente da juncta, e dos seus substitutos, os mesárioB e1e
gerllo d'entre si quem a presida.

(13) Av. do mino do imp. em nota a êste art. no fim da 'LEGISL.lÇÃO.
(14) Avv. do mino do fmp. em nota a êste art. no fim da LEGISUÇÃO.
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No de impedimento, ou falta, de qualquer dos mem
bros da juncta e do!: seus substitutos, os presentes
elegerão para substituil-o um cidadão que" tenha as
qualidades de Eleitôr e sêja residente na paróchia, pre
valecendo, si houver empate, o voto do presidente.

Si o impedimento ou falta fôr de tôdos os membros da
juncta e seus substitutos, o presidente desta nomeará
para compôl-a dous cidadãos com os requisitos acima.
dictos, e com êlle elegerá os outros dous membros, votan
do os três por escrutínio secreto . -Decreto n. 2,675 de
1875, art. l° § 3°; decreto n. 1,812 de 1856, art. 17
parte 1"; decreto n. 2,621 de 1860,art. 4°.

Art. 33. Em cada dia se lavrará no livro especial,
de que trata o art. 21, uma acta circumstanciada da
qual constarão as deliberações tomadas pêla juncta, com
a exposiçãO dos motivos e quaesquer ()ccurréD.cias havi
das durante os trabalhos, e as multas.que ténhão sido
impostas. A acta será assignada por tôdos os membros
da juncta ~. pêlos cidadãos da paróchia presentes, que o
qliizerem. -Decreto n. 2,6'75, de 1875 art. 1° § 6°
parte 2" (15).

Art. 34. Acabada o organisaçllo da lista geral, de
que tracta o art. 26, com tôdas as indicaçoes mencionadas
no art. 27 (16) e com as observações convenientes para es
clarecimento e decisão da juncta municipal, será tran
scripta essa lista em livro especial.

A mêsma lista será públicada pela imprensa, si <>
município a tivér, e do livro em que estiv~r lançada se
extrahirão três cópias, que a j uncta assignará, e das
quaes será remettida uma ao ministro do Império na
côrte, e nas província ao presidente, outl'a se affi.x..ará
no interiôr da egrêja matriz no lagar mais conveniente
~ público, e a terceira ficará em podêr do presid~nte da
Juncta. Oada fôlhas destas cópias será assignada por
toda a j uneta.

Serão também extrahidas e assignadas pela juncta
cópias parciaes da referida lista por districtos, para
Sêrem remettidas, dentro de oito dia::i contados ·daq uêlle
em que ficar terminada a' lista geral, aos respectivos

(1&) Av. do mino do imp. em nota a êste art. no fim da LEGISLAÇÃO.
(16) A la edicção oflicial dizia :-27.
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JUIzes de paz em exercicio, afin:.1 de as. fazêrem publicar
por editaes.

O presidente da juncta é obrigado a inspeccionar, até
á 2" renniao desta, a conservaçao da dita lista affixada
na matriz, e, no caso de desapparecêr, a substituil-a por'
nova cópia extrahida do competente livro, o qual estará

I sôb sua guarda.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 7°;
lei n. n. 387 de 1846, art. 21; decreto n. 583 de
1849.

Art. 35. Os dous livros especiaes de que tratao os (17)
arts. 21, 33 e 34, serao fornecidos pela câmata do
município, e abertos, numerados, rubricados e encerra
dos pêlo presidente desta, ou pêlo Vereadôr que êlle de
signar.-Lei n. 387 de 1846, art. 119.

Art. 36. Passado o intervallo de 30 dias d~pôis da
quelle em que, como se determina no art. 34, fôr affixa-
da ha matriz a cópia da lista geral dos votantep, da pa- I
rochia, reunir-se-ha novamente a juncta parochial, e ce
lebrará suas sessões durante 10 dias consecutivos, nas
quaesreceberá as queixas, reclamações, ou denúncias,
que qua111uer cidadão lhe apresentai' sôbre faltas ou ille
galidades em seus trabalhos, em relação quér ao queixo-
so, reclamante ou denunciante, quer a outrem (18).-De
creta n. 2,675 de 1875, art. l° § 5°, e lei n. 387 de 1846,
art. 22.

Art. 37. Estas queixas, reclamações ou denúncias, se
rão reduzidas a têrmo, que será assignado pelo cidadão
que as aEresentar. Si as acompanharem documentos, o
presidente da j uncta passará recibo dêstes, sendo pedido.
-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1° § 5° parte 2', e lei
n. 387 de 1846, art. 23.

Art. 38. Tomando logo conhecimento das dietas queil..
xas, rec~amações ou denúncias, a juncta so deliberará
acerca da inclusão de nomes omittidos na lista geral;
quanto ás que se referirem á exclusão de nomes inscri
ptos na mêsma lista, a juncta, embora nada pOSSíi deci
dir a tal respeito, deverá comtudo dar a sua opiniãn fun
damentada, prestando tôdos os esclarecimentos pussíveis.
-Decreto n. 2,675 de 1875 art. l° § 5° parte 2.".

(17) A La edicção oflicial dizia-se trata nos .....
(18) Av. do mino do imp. em notá a êste art. no fim. da J.EGlsuçlo.

,
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Art. 39. Organisada, pelo mêsmo modo estabeiecido
no art. 27 (19), nova lista ou listR supplementar dos
cidadãos, cujos nomes dêvão ser incluidos seg'undo as
deliberações da juncta, em virtude das dictas queixas,
reclamações ou denúncias, e trauscripta no livro espe
cial, de que tracta o art. 34, se fará a sua publicação e
a extl'acção das cópias determinadas no mêsmo artigo
para os fins nelle declarados.-Decreto n. 2,675 qe 1875,
art,l°§7°parte2', '

Art. 40. Nas actas das sessões, que serão lavra,das pela
mêsma forma estatuic1a no art. 33, se fará menção das
queixas, reclamações, ou denúncias apresentadas, decla
rand9-se: 1", os nomes dos que as fizerem e resumida
mente o seu objecto j 2°, as deliberações tomadas pela
juncta, quandose tractar da inclusão de novos nomes, ou
a sua opi nião, quando se pretendêr a exclusl1o.

I Art. 41. Concluidos os trabalhos da j llncta parochial, o
presidente desta remetterá immediatamente ao substitu
to do juiz de direito, ou ao juiz municipal, os livros da
qualificação, e tôdos os mais papeis e documentos concer
nentes aos dictos trabalhos. -DeGreto u. 2,675 de 18'75,
art. I' § 8."

§ 1.° A remessa dos dictos livros, papeis e documentos
será feita pelo correio sôb reg'istro, ou p0r o:fficial de j us
tiça, ou por pessôa do confiança do presidente da jllncta,
de modo que, o mais tara.ar, até 10 dias, contados da
quelle em que se tive(em encerrado os trabalhos da mêii
ma juncta, sêjilo recebidos pelo substituto do juiz de di
reito ou pelo juiz municipal.

So no caso de não haver no log'ar agéncia do correio,
ou no de não podêr sêr feita por este, no praso indicado,
a referida remessa, se recorrerá a qualquer dos o.ltr08
dous meios.

O substituto do juiz de direito ou o juiz municiPal pas
sará recibo dos dietas livros, papei e documentos. com
declal'aCilO do dia do recebimento.-Lei n. 387 de 1846,
art. 79'-

§ 2.· Quãndo, até ao último dia do praso estabelecido
no parágrapho antecedente, o substituto do juiz de di-

(19) A la edieção omeial dizia-28.



278

reito ou o juiz municipal n110 recebêr os livros, papeis e
documentos de que tracta o mêsmo parágrapho, imme
diatamente os reclamará do presidente da juncta pa
rochial.

Si os dictos substituto ou juiz nito recebêrem tôdos os
livros e papeis, que lhes dêvlto sêr remettidos, reclama
rão do mesmo modo os que faltarem.

§ 3.' Si em alguns dos livros achar o mêsmo substi
tuto ou Juiz falta ou substituição de fôlhas, ou qualquer
vicio; immediatamente chamará duas teste~unhas que
verifiquem o facto, e procederá ao auto do côrpo de deli-
cto com peritos. .

Do mêsmo modo procederá, si achar violados o en
vólucro dos livros e o dos papeis, ou suspeitar que o fôrão.

Art. 42. Reunir-se-hão novamente as junctas paro
chiaes no dia que o seu presidente marcar, e por convite
dêste, para o fim de re.ceberem os respectivos livros de
actas e as listas que lhes remettêrem as junctas munici-
paes nos têrmos do § lodo art. 62. .

A juncta parochial remetterá os ditos li vros no prasa
e pêlo modo estabelecidos no art. 41 § lo, á câmara do
município para sêrem archivados j ~ publicará nas men
cionadas listas.

Da sessão que, para êste fim fôr celebrada se lavrara
uma -acta no respectivo livro.

Si a juncta nilo se reunir até três dias depôis do de- \
signado, o seu prel?idente mandará publicar as referidas
listas.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 1~ ..

CAPITULO IV.

DA. ORGANISA.ÇXO DA. JUNCTA MUNICIPAL.

Art. 43. A juncta municipal se reunirá na sede do
munidpio.

§ lo. Presidirá a esta juncta :
O substituto do juiz de direito da I" v:;tra civel, ou o

juiz muninipal, no município em que residir, .
O respectivo supplente, no município que estivér reUDI

do ao da residéncia do juiz municipal, formando um so
têrmo judiciário;
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o presidente da' câmara municipal, no municipio que
nM tivér tribunal de jurados.

§ 2°. Serão membros da mêsma juncta:
No municipio, em que residir o substituto do juiz de

direito ou o juiz municipal, e no que a êsse estivér re~

unido formando um so têrmo judiciàrio, dous cidadãos
com as qualidades de eleitôr e residentes no respectivo
municipio, os quaes serão eleitos pêlos vereadôres da
câmara municipal ; .

No municipio que não tivér tribunal de jurados, o
vereadôr immediatc em votos ao presidente da câmaT8
municipal, e o eleitôr mais votado da p rochia, onde
estivér a sede do municipio, que nlto se achar ausente ou
impossibilit.ado .

§ 3°. Nlll) pode presidir a juncta municipal ou fazêr
parte deIla quem tenha servido em juncta parochial do
municipio (20).-Decreto n. 2.6 5 de 1875, art. l° § 2°, e
lei n. 387 de í846, arts. 33 e 34.

Art. 44. A juncta municipal se reunirá para celebrar
suas sessões ordinàrias no dia que fôr designado dentro
do praso mais breve possi.vel, o qual não excederá a 30
dias, contados daquêlle, em que se houverem concl uido
e encerrado os trabalhos das j unctas parochiaes. - De-
creto n. 2,675 de 1875, art. l° § 10. .

Art. 45. Afim de elegêrem os dous membros dajuncr.a
e dous substitutos dêstes serM convocados para o dia que
fôr designado, com antecedência de 10 tôdos os verea
dôres da câmara do municipio, ainda os que não se
acharem em exercicio) comtanto que não estêjão privados
dêste pôr effeitos legaes. Não serão porém convocados
o~ r:ã? juramentados e os que estiverem ausentes d~ mu
n~ClplO, e nêste caso convocar-se-hão em -lagar dos lmpe
~ldos os respectivos supplentes, os quaes devex:llo sêr
Jur~mentad08, si ja o não estiverem, até ao dia da eleição
da Juncta, pêlo presidente desta.

§ 1.0 No municipio, que nlto tivér tribunal de jurados,
serão Gonvocados os cidadãos mencionados no árt. 43
para constituirem a juncta nêste caso especial.

§ 2.° E' applicavel a esta eleiçAo_o dispôsto no art. 7°.
-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 8.°..

(20) Av, do min. do imp, em nota a êste art. no fim da LEGISLAçlo.
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Art. 46. E' competente para fazêr a convocaçl1o de
que tracta o artigo antecedente, em tôdos os casos do
art. 43, o substituto do juiz de direito ou o juiz munici
p'al.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 8.°.

Art. 47. Serão substituidGs: .
O juiz municipal, ou o substituto lIa juiz de direito,

pela respectivo supplent\1, e na falta de supplentes, pelo
presidente da câmara municipal;

O ~upp1ente do dito .juiz ou substituto, no municipio
reunido ao da residência dêstes, pêlos Flupplentes que se
lhe seguirem, e, na falta de outros supplentes, pelo pre
sidente da câmara municipal;

O presidente da câmara municipal, quando presidente
da mêsma juncta no caso especial da última parte do § 2.°
do art. 43, pelo vereadôr immediato que se achar des
impedido (21) .-Lei n. 387 de 1846, arts. 33 e 34.

Art. 48. A convocaçil.o, de que tracta o art. 45 se fará
por editaes, que serão publicados -pela imprensa, si a
houvér, na s8de do município, e por offícios, marcando
se o dia, em que, ás 10 horas da manhã, deverão os con
vocados comparecêr na casa da câmara municipal, ou,
caso sêja absolutamente indispensavel, em outro edifício,
expressa e previamente designado, que offereça a neces
sária commodidade.

Os referidos editaes e offícios \lerão enviados por o:ffi
ciaes de justiça ao secretário da câmara municipal, para
mandar aflixar os primeiros e eutregar os segundos.-De
creta n. 2,675 de 1875, art. l° § 8° parte 1.',

Art.49, O juiz municipal, ou o substituto do juiz de
direito, designará um e.icrivão do juizo para executar
tôdos os trabalhos preparatórios concernentes á convoca·
cão.
o Dêsde- o dia, porém, em que se devêr procedêr á elei
çlto da juncta, até á conclusão dos seus trabalhos, servirá
perante eUa, como escrivlto, o secretário da câmara mu
nicipal, e na falta dêste e de quem o snbstitúa, um cida
dlto nomeado e juramentado pelo 'Çlresidente da mêsma
juncta.

(21) A primeira edieção olieial não trazia as palavras-da última ~al·te
do S) 2co.
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No municipio que não tivér tribunal de jurados, tam
bem servirá como escriV'llo da juncta o secretario da câ
mara munici-pal.-Decreto n.2,675 de 1875, art. lo § 14
parte 2"; lei [l. 387 de 1846, art. 30; aviso n. 114 de
1847, § 2° in fine.

Al't. 50. No dia designado para a eleição da juncta
municipal, reunidos os funccionários conv)cados, o pre
sidente, depôis de lêr o presente capítulo,. annunciará que
se vai procedêr por 'escrutínio secreto á eleição dos mem
bros da mêsma juncta, e de dous substitutos dêstes.

Art. 51. A esta eleição se procederá segundo a dispo
sições, que lhe fôrem applicáveis, do cap. 2° do tit. l°
destas instruccões. Cad a um dos funccionários convoca
dos entregará 'duas eMulas, tendo um9.. destas o rotulo
para mesário-e a outra o rotulo-para supplente-. Em
cada uma dellas se escreverá um so nome de cidadlto com
as qualidades de eleitôl' e residente no município. -De
creto n. 2,675 de 1875, art. l° §§ 2° e 8°.

Art. 52. No caso de nllo comparecêr nem-um dos ve
readôres até ás 2 horas da tarde, sêr-lhes-ha feito nôvo
convite por oirícios para as 10 horas da manhã do dia se
guinte; e si ainda nêsse dia e á hora marcada nem-um
se apresentar, o presidente da juncta convocará immedi
atamente para nôvo dia, que designaráI com antecedência
de oito dias, os supplentes do~ vereadôres, em nume
ro egual ao dêstes e segundo a ordem da votação, embora
não estêjão juramentados. Si também êsses supplentes
nlto comparecêrem, serlto convocados pelo mêsmo modo
os que se lhes seguirem em votos, e na sua falta, os ve
readôres do quatriénnio antecedente em primeito lagar,
os supplentes dêstes em segundo logar, e finalmente os
vereadôres e seus supplentes, do municipio mais visinho.

§ 1.0 Do mêsmo modo procederá o presidente da juncta,
quando tôdos os convocados recusarem votar ou votarem
IJm branco, ou quando, tendo votado em cidadão que ca
rêça dos requisitos declarados no art. 51, recusarem
fazêr nova eleição, ou de nôvo votarem na mêsma pee
SÔl1 ou em outra que também carêça daquêlles requisitos.
-Instrucçõ8S n. 565 de 1868, art. 27.

§ 2.° Si at~ ás 2 horas da ~arde não comparecêr mais
do que um vereadôr, ficará adiada a eleiçlto para o dia
seguinte ás 10 horas da manhs., fa~endo-se nôvo convite

36

/
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aos vereadôres, e si ainda entlto nlto comparecê r mais do
que um, ser9.o convocados tantos supplentés quantos
perfáção, com o vereadôr que tivér comparecido, número
egual ao dos vereadôres do município.

§ 3. o Feita a nova convocação ou convite, a que sp. re
ferem êste artigo e seus parágraphQs, não será admittido
a' votar nem-um dos anteriormente convocados, que de-
pois comparêça. '.

§ 4. 0 Si, feita a apuraçilo da;" cédulas, nilo ficar com
pleto o resultado da eleição, procedêr-se-ha sem demora
á nova eleiçl1o, para preenchimento das vagas, e, si o
resultado ainda fôr o mêsmo, o pr.esidente da juncta e o
cidadao ou os cidadãos eleitos, com os quaes se conside
rará constituida a mêsma juncta, preencherão os logares
vagos pelo modo estabelecido no art. 32, parte 2.'

§ 5.o Na juncta formada pelo modo especial 8stabele
cido no §20 do ar;t. 43, por ser de município que ntto tenha
tribunal de jurados, a falta de comparecimento do ve
readôr ou do eleitôr convocado para compôl-a será pre
enchida, por convite do presidente, pêlos cidadã.os que a
cada um daquêlles se seguirem na ordem da votaçao.
A falta do presidente, porém, será supprida pelo verea
dôr, membro da mêsma juncta.-Lei n. 387 de 1846,
arts. 33 e 34.

§ 6.0 .Das occurências extraordinàrias mencionadas
neste artigo e seus paràgraphos fará participaçao espe
cial o presidente da j uncta ao juiz de direito e também,
na côrte, ao ministro do império, e nas províncias ao
presidente.
-Art. 53. Si nem-um dos cidads,os eleitos cemparecêr

para tomar assento, o presidente da juncta procederá
pelo modo estabelecido no árt. 20.

Si so um dos eleitos comparecêr, se procederá tam
bém á nova eleiçl10 p:1"!'a se preenchêr a falta, e si não
fôr possivel a nova eleição, se procederá como está esta.
belecido no art. 32, parte 2.' (22)._

Art. 54. Nilo podem sêr eleitos membros da juncta mu
nicipal cidadl10s que hajlto feito parte das junctas paro
chiaes"-Lei n. 387 de 1846, art. 33.

(2~) A primeira edic9ão olJicia! dizoia-~ 40 do art. 52.



- 283-

Art. 55. Si durante os trabalhos da juncta municipa I
deixarem ue comparecêr alguns de sells membros e os
substitutos, será preenchida a falta pelo modo estabe ci
do na 2" parte de art. 32. Deverá ser residente no muni 
cipio o cidadilo, que para este fim se elegêr.

Si a falta ou impedimento fôr do pres idente, será sub
stituto pelo modo estabelecido no art. 47.

No caso de sêrem para este fim convidados vereadôres
nos têrmos do dicto art. 47, si êstes nilo comparecêrem,
os dous membros da juncta nomearão para preenchêr a
falta do presidente um cidadão, que tenha os requesitl>s
~egaes, decidindo a sorte em caso de empate.

No caso de ser formada a juncta municipal pelo modo
especial, a que se refere o § 5° do art. 52, procedêr-se-ha
nos mêsmos têrmos dêste parágrapho.

Art. 56. Nas questões, que se suscitarem acêrca da
eleg'ibilidade de qualquer citiadão para membro da
juncta. municipal, se observará, no que fôr applicavel,
o dispôs to no art. 18 relativo à'5 j unctas pa~ochiaes.

Art. ~7. Constituida a juncta municipal, lavrarrse-ha
logo a respectiva acta, simlihante á de que tracta o
art. 21, Il. qua.l será assignada pêlos membros da mêsma
j uncta, pêLos funccionários e cidadãos que na eleiçl10 ti
verem intervindo, e pêlos mais cidadãos presentes que o
quizerem. Em ~eguida (1 presidente da junllta di::;tribui·
rã. pêlos me::::br'os delta as listas parochiaes, para que a
examinem no próprio logar da reunião, e nos têrmos do
u,l't. 44 ma1'c'ará, aununciaudo poreditaes pela imprensa,
onde a houvér', o dia e a hora em que deverão principiar
as sessões ordinárias da mêsma juncta para verificaç.ão e
apuração de cada uma -das referidas listas, começando-se
pelas das paróchias mais distantes. -Decreto -no 2,675
de 1875, art. l° §§ 8° e 9.°

Art. 58. Lanç.ar-s6-hãO as actas da juncta municipal
em um livro especial, que será fornecido pela câmara do
municipio, e aberto, numerado, rubricado e encerrado
pelo president8 desta, on pêlo vereadôr que êlle desig
na1'.-L. n. 387 de 1846, art. 119.
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CAPITULO V

DAS FUNCÇOES DA JUNCTA MUNICIPAL.

Art. 59. No trigésimo dia depôis daquêlle em que
se houverem concluido e encerrado os trabalhos de tôdas
as junctas parochiaes do município, ou, antes do trigé
simo dia, no que, segundo o art. 57, tivér sido designa
do pêlf) presidente da juncta municipal, reuuir-se-ha
esta para celebrar a sua 14 sessão ordinária, a qual du
rará o tempo necessário, não excedendo este a 30 dias.

Quando for grande a a:ffiuéncia de trabalhos, poderá
a juncta, passados 15 dias, deliberar que, sem prejuizo
do prazo máximo ja estabelecido nêste artigo, se inter
rompa a sessão até o vig'esimo dia; dêste em diante pro
seguirão os trabalhos para sêrem concluidos sem mais
interrupção. Por editàes, e si fôr passiveI pela imprensa,
mandará a juncta publicar esta deliberaçao.-Decreto
n. 2,675 de 1875, art. l° § 10.

Art. 60. Á juncta municipal compete:
L° Apurar e organisar definitivamente, por paróchias,

districtos de paz e quarteirões, e lü:ta geral dos votantes
do município, com a declaração dos que são elegíveis
para eleitôres, servindo-se para este fim dos trabalhos das
junctas paróchiaes, das informaçoes que dêvem prestar
lhe os agentes fiscaes das rendas geraes, provihciaes e
municipaes, bem como tôdas as autoridades e chefes de
repartições administrativas, judiciárias, policiaes, civis,
militares e ecclesiásticas; finalmente de tôdos os escla
recimentos e meios de prova necessarios -para a verifica
ÇãO da existéncia dos cidadãos alistados e das qualidades
com que o dêvem sêr.

2.0 Incluir, pelo conhecimento ~ue a juncta tivér, ou
pelas provas exhibidas de capacid'Lde política, os cida~

dãos cujos no mes houverem sido omittidos.
3.° Exclu ir os que tiverp-m sido indevidamente quali~

ficados pelas j unctas pal'ochiaes, devendo neste caso no
tificaI-os por editaes aflixados nos lagares IDais públicos,
ou pela imprensa, para allegarem e sustentarem o seu
direito.
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4. ° Ouvir e decidir. com recurso necessário para o
juiz de direito, tôdas as queixas, denúncias e reclama
çaes que versarem sôbre a regularidade dOl:J traba.lhos
das junctas parochiaes, assim como tomar conhecimento
ex-olficio e com o mêsmo recurso, de quaesquer irregula
ridades, vicias ou nullidades, que descobrir no processo
dos trabalhos das junctas parochiaes.-Decreto n. 2,675
de 1875, art. l° § 11.

Art. 61. No exercício da funcção de que tráctilo os
us. I°,30 a 4° do artigo antecedente, a juncta municipal
observará as segui'ctes disposiçaes :

§ 1. ° Das listas da qualificação definitivamente con~

cluida nos têrmos do decreto n. 2,675 de 2üde Outubro
de 1875 e destas instrucçaes não podem as junctas mu
nicipaes eliminar cidadão algum, si nilo nos seguintes
casos: perda da capacidade politica, morte, mudança de
domicilio para município differente, ou para paiz estran
geiro.

No primeiro dêstes casos, a eliminação nlIo pode têr
lagar sinão em virtude de requerimento de algum cida
dão e de prova completa, por este produzida, de havêr
perdido o qualificado a ca~acidade política, por têr-se
natul'alisado em paiz estrangeiro, ou têr aceitado sem
licença do Imperadôr emprêgo, pensão ou condecoração
de qualquer govêrno estrangeiro, ou têr sido banido POl'

sentenca, nos têrmos do art. 70 da Constituicão do Im
pério. 'Esta prova consistirá em certidão authéntica de
qualquer dos dictosfactns, ou sentença proferida pelo juiz
de direito da comarca, em processo reg'ular, instaurado
com citação pessoal do eidadíio, .cuja eliminaçllo se re
querêr, quando se achar em log'ar conhecido, e em tôdo
casó com citaçll.o edital de quaesquer terceiros interes
sados.

Nos outros dous casos referidos a eliminação poderá
ser feita em-olficio pela juncta municípal; nu caso de
morte, so á vista de certidão de óbito, que lhe fôr apre
se;ntada, ou que ella houvér requisitado da autoridade
o,u repartição competente, e no ie mudança de domici~

!lo, pelo conhecimento que a juncta tivér do facto, ou
pelas informações que lhe fôrem dadas, ou ella l'equisi
tar.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. la §§ 21,22 e 23,
parte 1.'
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§ 2.° A respeito do cidadão comprehendido em qualifi
cação definitivamente concluida, e que haja mudado seu
domicílio de uma para outra paróchia do mê:c;mo municÍ
pio, ou de um para outro distl'Ícto da mêsma paróchia,
fará a juncta nas respec~ivas listas as consequentes alte
rações·.r- Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 23,
parte 2.' (23).

§ 3.· Na notificação que, no ca:c;o do citado n. 30 do ar
tigo antecedente, a j uncta fizér por editaes e peh im·
prensa, para aUegarem e sustentarem o seu direito, aos
cidadãos comprehendidos nas listas- geraes organisadas
pelas j unctlts parochiaes e que por aqueUa tiverem sido
excluidos, serão ileclarados os motivos da exclusão. Na
respectiva acta se fará idéntica declaraçao .-Lei n. 387
de 1846, art. 23.

§ 4.° As queix.as, denúncias 'e reclamações, a que se
refere o citado n. 40 do artigo antecedente, f:) que qual
quer cidadã(/ poderá apresentar, serão reduzidas a têrmo,
que este cidadão assignará e se transcrevem na acta. Si
as acompanharem documentos, o presiden.te da juncta
passará recibo dêstes, sendo pedido.

Antes de as decidir poderá a juncta requisitar para
seu esclarecimento os precisos documentos e informações,
e receberá qualquer contestação, que &.erá também redu
zida a têrmo as'Oignado pelo cidadão que a apresentar.

Proferidas as aecisões, que na acta se transcreverllO
jntegralmente, serão eUas remettidas sem demora com os
requerimentos e têrmos das queixas denúncias e reclama
'ções, e com tI'ldos os papeis e documentos que lhes fôrem
concernentes, ao juiz de ,direito pal'a dellas conhecêr em
recurso necessário, o que será mencionado na acta da.
sessão.

Da entrega doa dietas papeis ao juiz de direito o secre
tál'io da. câmara municipal, como escrivão da juncta, ha
verá recibo-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1" § 5°,
parte 2', e § 11 n. 4; e lei n. 387 de 1846, art. 31.

§ 5. o As decisões que, nos têrmos da seg'unda parte do
referido n. 4° do artig'o antecedente, a j uncta tomar sôb:e
as irregularidades, 1ícios ou nuUidades, que descobrIr

(23) Em tôdas as edícções até hôje feitas, olllciaes ou não, lê·se nesta
citação somente :-$ 30 paI'te 2a (sem indicação do artigo).
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no processo dos trabalhos das Junctas parochiaes, e de
que tomar conhecimento ex-olficio, serilo, como no caso
do parágrapho anteriôr, e 'Para o mêsmo fim, remettidas
também ao juiz de direito, e transcriptas na acta da ses
silo. Entretanto nilo se interromperão os trabalhos da
juncta (24).-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l"§ 11 n. 4."

Art. 62. Revistas, alteradas ou confirmadas pela juncta
municipal as listas geraes, org'anisadas pelas junctas
parochiaes, serilo allas lançadas nos livros especiaes da
qualificaçilo dos votantes de cada paróchia, e assignadas
pela juncta municipal. . .

§ 1." N"stas list8S fará a j uncta municipal a compe
tente declaração dos cidadilos elegíveis para eleitôres,
exigida no n. 1" do art. 60.

De cada uma destas listas será enviada, no praso de
cinco dias, llma cópia authéntica, segundo o art. 34, ao
juiz de direito da comarca, e outra á juncta da respectiva
paróchia, acompanhando-a o livro das actas desta, do
qual trata o art. 21. .

§ 2." Serilo sem demora publicadas as referidas listas,
tôdas as sede do município, e cada lima, p"r; ordem da
respectivajunctaparóchial, na paróchia a que pertencêr,
por meio de editaes affixados durante dous mezes, e pela
imprensa, si a houver, quatro vezes com o intervallo de
15 dias.

O secretário da câmara municipal e em cada paróchia
o escrivão do juiz de paz, são obrigados a substituir im
mediatamente os editaes que se inutilisarem ou fôrem
tirados. .

§ 3.· Si fôr necessário e o secretário da câmara requi
sitar, a juncta nomeará quem o auxilie nos seus traba
lhos. especialmente na occasiilo de se extrahirem as có
pias das listas, de que tráctão os dous 'Parágra'Phos ante
riôres.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1" § 13; decreto
n. 511 de 1847, art. 13 .

. Art. 63. Decorrido o prazo de dous mezes, contado do
dIa seguinte ao do encerramento da l° reunião das jun
ctas municipaes, estas se reunirão segunda vez durant~

dez dias consecutivos, afim de recebêrem recursos de

(24) Av. do mln. do imp. em nota a êste art. no fim da J.1lGISLAÇÃO.
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suas decis0es para os juizes de direito das respectivas
comarcas.

Esta 2' reuni1i.o será aununciada com antecedencia de
oito dias, pelo menos, por edital e pela imprensa, si a
houvér no log·ar.

Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito,
é competente para conhecêr dos referidos recursos o da
I' vara civel.-Decr~ton. 2,675 de 1875, art. lo § 14.

Art. 64. Os recursos que tiverem por fim a inclusão de
cidadãos na qualificaçllo, serão interpostos por meio de
requerimento pêlos próprios a quem se referirem, ou por
seus especiaes procuradôres; os que porém tiverem por
fim a exclus1i.o poderllO sêl-o por qualquer cidadão da
paróchia. -

Tambem poderão ser interpustos por qualquer cidadao
da-parochia os recursos que versarem sobre irregularida
des, vicias ou uuUidades dos tra,balhos das junctas e da
organisação destas.

Os dictos recursos serão tomados por termo, proceden
do-se como está determinado no § 4 0 do art. 61.

No caso de recurso voluntàrio, será este instruido com
certidão dos respectivos têrmos e das decisões sôbre qUA
versarem, além dos documentos que os recorrentes qni
zerem produzir.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 15
parte 1.' .

Art. 65. Os recursos deverão ser acompn.nhados de dO
cument.os que fàçS.o prova plena, ou de justificações pro
cessadas com citaçs.o do promotôr público, uo lo caso do
artigo anteriôr. e com citação dos interessados nos outros
dous casos. -:Qecreto n. 2,675 de 1875, art. lo '§ 15, par
-te 2.'

Art. 66. A juncta, no mêsmo dia em que lhe fôrem 'a
presentados os recursos, ou no immediato, salvo o praso
de que tracta o art. 72, os decidirá, profgrindo despacho
nos requerimentos dos recorrentes, o qual será transcri
pto na acta e publicado por edital e pela imprensa, si a
houvér. -Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § L6.

At·t. 67, As decisões f~voráveis aos recorrentes que
requerêrem sua inclusilo na q ualificaçM, serão logo exe
cutadas, incluindo-se seus nomes nas respectivas listae ;
mas dessas decis0es poderá qualquer cidadllO interpôr!
para o juiz de direito, recurso com effeito devolutivo. Si
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porém fôrem desfavoráveis as decisões no mêsmo caso,
a juncta remetterá, dentro de três dias, os recursos com
tôdos os papeis e documentos, que os acompanharem, ao
dicto juiz de direito, e com quaesquer nOVllS documentos.
ou allegaçoes que naquelle praso os interessados quize
rem produzir.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 17.

Art. 68. As decisoes proferidas pela juncta sobre os re
cursos interpostos para exclu"São de cidadãos comprehen
didos na qualificaçlto, ou relativos a irregularidades,
vicias ou nullidades dos trabalhos das junctas e da orga
nisação destas, não terão effeito immediato, e os recur
sos serlln remettidos pela j uncta ao juiz de direito den
tro do praso e pelo modo estabelecidos na segunda parte
do artig'o antecedente, flôb pena de responsabilidade.

§ 1. o Os recursos necessários nos têrmos dêste artig'o e
do antecedente ser!l.o remettidos ao juiz de direito pelo
correio e sôb registro. TamMm serão remettidos pelo
mêsmo modo os recursos voluntários, quando os recor
rentes o requerêrem.

§ 2. o Si a juncta municipal deixar de remetter ao juiz
de direito, até ao último dia de sua sessão, os recursos,
nos têrmos dêste artigo e do antececente, terllo os recor
rentes o direito de interpol-os directamente pel'ante o
juiz de direito no praso de quinze dias.

Si o recurso não remettido versar sôbre irregularidades,
vícios e nullidades da qualificação, incumbe a(l promo
tôr público fazêl-o seguir para Ojuiz de direito, quando
o facto lhe constar ou lhe fôr denunciado. -Decreto
n. 2,675 de 1875, art. lo § 17, parte 2'. •

Art. 69. Na segunda reunil10 a jUllcta municipal não
pode tomar deliberação alg'uma sôbre inclusão ou exclu
são de cidadãos, sinão por virtude de recursos interpos~

tos nos têrmos dos artigos anteriôres. -Decreto n. 2,675
de 1875, art. lo § 14.

Art. 70. As sessões d \L j uncta municipal serlto públicas,
e durarão dêsde as dez horas da manhã até ás quatro da
tarde.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 12.

Art. 71. As deliberaçoes da juncta serão sempre toma
das por maioria de votos. -Decreto 2,675 de 1875, art.
10§12. _ .... .

Art. 72. Em qualquer sesslto poderão os int~ressados

requerêr, verbalmente ou por escripto, o que julgarem a
i7
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bem do seu direito e da verdade da qualificação, e se lhes
concederá praso rasoavel, até cinco dias, para apreseuta
tarem proV/ls de suas allegações, comtanto que êste se
inc1úa uos prazos dos arts. 59 e 63.-D'lcreto n. 2,675
de 1875, art. lo § 12, parte 2'.

Art. 73. De cada sessã') se lavrará umà acta circum
stanciada similhante á de que tracta o art. 33, a qual
será assignada pelos membros da juncta municipal e por
tôdos os cidadãOs presentes, que o quizerem.-Decreto
n. 2,675 de 1875 art. 2° § 12, parte 3°.

Art. 74. Findos os trabalhos da qualificação, será.
lauçada em livro especial, fornecido pela câmara do mu
nicípio, e aberto, numerado, rubl'icado e encerrado pelo
presidente desta, ou pelo vereadôr que elIe designar, a
lista geral dos cidadãús dI) município por paróchias, dis
trictos e quarteirões, organisada ele conformidade com as
listas parochiaes feitas na I' reunillo, como se acha es
tabelecido no art. 62.

Serllo tamMm lançadas no- mêsmo livro quatro listas
supplementares da dicta geral, organisada3, como esta,
por paróchias, districtos e quarteirões, contendo uma os
nomes dos cidadãos incluidos, outra. os dos excluidos,
outra os dos reputados elegíveis, e outra os elos declara
dos não elegíveis, á vista elas decisões tomad,as pela j un~
cta na 2' reuniãO em virtude de recursos interpostos.

No livro especial de cada paróchia se lançará a parte
da:> dictas listas supplementares, que lhe fôr concernente,
escrevendo-se em seguida á respectiva lista geral.

Da lista geral da. qualificaçllo do município, bem como
nas listas supplementares, de que se tracta nêste artj~·o,
remetterá ajuncta cópias authéuticas 90 ministro do lm
pél'io na côrte, e aos pl'esidentes nas províncias, e destas
últimas listas remetterá também cópia authéntica ao juiz
de direito competente segundo o art. 63, e ao juiz de
paz mais votado de cada paróchia:. Cada fôlha destas
cópias será assignada por tôda a juncta.

Por editaes e pela imprellsa, ai a houver, publicar~0
os juizes municipaes ou os substitutos dos juizes de direl
1'0, na sede do município, as mêsmas listas supplemen
tares, e o dicta juiz de paz, em cada paróchia, a parte
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dellas que a esta. fôr relativa.-Decrato n. 2,675 de 1875,
art. 1° §§ 13 e 19.

Art. 75. Concluidos estes trahalhos, se passarão os
títulos de qualificação, procedendo-se a este respeito
segundo as disposições do cap: 8° des tas instrucções.
Decreto n. 2,675 de 1875, arrt. l° § 19.

Art. 76. O livro das actas da juncta municipal, e o da
qualificação do município, concluídos tôdos os trabalhos
da mêsma juncta, serão recolhidos no archivo da câmara
do município.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 19.

Art. 77. No l° dia util do mez de Janeiro de cada anno,
por convocação feita pelos presidentes das junctas muní
cipaes, estaI; se reunirão de nôvo, por prazo q ue não
excêdn a cinco dias, para organisarem duas listas com
plementares, nas quaes lançarão, em uma ')s nomes dos
cidadãos incluídos na qualificação, e na outra os nomes
dos excluídos dell11, pêlas decisões dos juizes de direito e
relações proferidas em virtude dos l'ecursos interpostos
nos têrmos dos anteriôres artigos. Para este fim os mês
mos .j llizes e tribunaes remetterâo aos presidentes das
junctas relações nomínaes dos incluidos ou excluidos por
suas decisões, cujas datas serão declaradas naquellas
listas.

Destas i'elações nominaes os presidentes das junctas
enviarão, logo que as recebêrem, cópia aos j uize3 de paz
mais votados das respectivas paróchias para o fim indicado
no § 4° do art, 107.

Quanto â. organisação destlil.s listas complementares e
ao procedimento que a \'espeito dellas se deve seguir, :se
ob ervar~o as di po.siçõe , que lhe fôrem applicavei , do
art. 74 l'elativo ás listas supp1ementares. -Der:reto
n. 2,675 de 1875, art. l° § 25.
. Art. 78. Qualquer omis !lo commettida na arganisaçllo
d~s dietas listas complementares, quanto aos nomes dos
CIdadãos que devêrem ser incluidos na qualificação, ou

. desta exclnidos em virtude das decisões dos juizes de 'di
reito e relações, não privará os primeiros daquelles cida
dãos do direito de votar na eleições, nem importará este
direito quanto aos segundos. A omissão ficará supprida
com a exhibiçll.o, perante a mêsa parochial, em occasião
competente, de certidllo das referidas decisões,-Instruc~

çoes n. 168 de 1849, art. 13.
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Art. 79. Da dicta reunil\o da juncta municipal se la
vrará uma acta no livro especial das actas desta juncta,
e se remetterão cópias authénticas deIla ao ministro do
império na côrte, e ao presidente nas províncias.

CAPITULO VI

DOS RECURSOS.

Art. 80. Os recursos necessários e os inteJ:postos pêlos
interessados perante as junctas rounicipaes, nos têrroos
dos arts. 64 e 65, das deliberaçoes das mêsmas junctas,
serão decididos pelo juiz de direito da comarca em des
pachos fundamentádos no praso i.nprorogavel de 30 dias
contados daqueIle em que recebêrem os mêsmos recursos,
sôb pena de responsabilidade.

Si o juiz de direito não julgar o recurso dentro do
praso marcado, terá o recorrente o direito de renovar o
mêsmo recurso para li relação do districto, interpondo-o
perante o dicto juiz de direito.

Si não fôr interpôsto este nôvo recurso, ficará subsis
tindo com tôdos os seus effeitos a decisão recorrida.

Si o recurso não decidido pelo juiz de direito versar
sôbre irregularidades, víci0s, ou nuIlidades da qualifi
cação, incumbe ao promotôr público fazêl:·o seguir para
a relaçao do districto, quando o facto lhe constar, ou lhe
fôr denunciado.-Decreton. 2,675 de 1875, art. lo § 18,
parte la.

Art. 81. Concluida a qualificação pêla juncta muni
cipal, serão interpostos perante o secretário da câmara
municipal, dentro de 30 dias contados daquêIle, em que
se finalisar o lançamento das listas no livro competente,
os recursos sôbre irregularidades e nuUidades da mêsma
qualificação, os quaes serão decididos pêlo juiz de direito
no praso e pêlo modo estabelecidos no artigo antecedente.
E' applicavel a êste caso a disposição da 2' e da 3' parle
do dicto artig·o.-Decreto n. 2,675, de 1875, art. l° § 29,
parte 2'.

Art. 82. O recorrente'ou qualquer interessado poderá,
nos casos do artigo antecedente, apresentar ao juiz de
direito as aIlegações e documentos que julgar conve!lÍen
tes a bem de seu direito, ou da verdade e legahdade
da qualificação.
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Art. 83. Nos processos dos réCursos servirá perante
o juiz de direito o escrivão dó jury, ou quem o dêva subs
tituir.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l°. § 18 in fine.

Art. 84. As decisões do juiz de direito em recursos
sôbre a_qualificação produzirão dêsde logo tôdos os seus
effeitos .

§ 1. ° No caso porém de exclusao,' poderao os cidadãos
interessados interpôr a tôdo tempo recurso para ã relação
do districto.

Os recursos interpostos serão tomados por têrmo lavra
do pêlo escrivão do jury, independentemente de despacho,
em livro especial, no qual posteriormente serão transcri
ptas as decisOes que sôbre êlles fôrem pl'Oferidas.

§ 2. ° Si a decisão versar sôbre irregularidades e vícios
que importem a nuUidade da qualificação, haverá della
recurso necessário para a relação com effeito suspensivo.

O recurso será remettido pêlo correio, sôb registro,
para êste tribunal no praso de três dias contados da data
da decisão do juiz de direito .. AcompanharM o mêsmo
recurso os papeis, sôbre que tivér sido dada o deciSão re
corrida.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1° § 18, partes
23 e 3".

Art. 85. As relações decidirão, no praso improroga-'
vel de 30 dias contados da data do recebimento dos
respe tiyos papeis da secretaria, os recursos concernentes
a irreg'nlal'idades e vicias que importem a nullidade da
qualificação; e promptamente confonne a disposiçãO do
art. 38 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846 os outros
recursos.

Si o recurso não fôr provido dentro do referido praso,
têr-se-ha pô;:' firme e irrevogavel a decisão do juiz de
direito. .

No caso de sêr annullada a qualificação, ou no de não
t~r sido decidido o recurso no praso estabelecido, o pre
sIdente da relação, no l° caso, en"il1rá immediat~mente
ao misnistro do Império na Côrte, e ao presidente nas
provincias, cópia do respectivo accórdão, afim de procedêr
se promptamente á nova qualificação, e, no 2° caso, com
myn icará a occurréncia, afim de providenciar-se conve
lllentemente, -Decreto n° 2,675 de 1875, art. l° § 18,
partes 2" e 3".
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CAPITULO VII.

nAS NULLIDADES DA QUALIFICAÇÃO.

Art. 86. impórtão necessariamente nullidade da
qualificaçM os seg'uintes motivos:

§ 1. o Quan to aos trabalhos da j unctas parochial;
L o Têr sido a organisação da juncta presidida pôr

juiz incompetente ou não juramentado (25) ;
2. o Terem concorrido p.ara a eleição dos membras da

juncta pessôas incompetentes em tal número, que podes
sem têr h1fiuído no re ultado da eleicão.

3. 0 Não se têr feito. nos têrmos' do art. 4° de lei n.
387 de 19 de Ag'ôsto de 1846, a convúcação dos Eleitôres
e dos ímmediatos em votos, que devíão cOlfcorrêr para a
el':liçãO dos membros da juncta ; vício que, entl'etanto, se
considerará sanado pêlo romparecimentn voluntár:o da
maioria, não so dos eleitôres, como dos immediatos em
votos que devíão sêr convocados conforme o art. 5°. destas
instrucções;

4. ° Têr a juncta deixado de funccionar no lagar de
signado para suas reuniões, salvo o caso de fôrça maior,
devidamente comprovado:

5.' Têr, por causas justificadas e attendíveis, funccio
nado em lagar diverso do designado para suas reuniões,
sem fazêr constar pôr edit9.es o nôvo lagar destas;

6. ° Têrem feito parte da j ucta pessôas sem as quali
dade.;; de eleitôr.

7.° Não se têr reunido a jllncta pelo tempo e nas oc
ca;iões que o decret n.2,67 de 20 de Outubl'U de 1865

estas instruccões determínão;
8. 0 Não têr sido fpita a quaiifiração por ele. trirtos e

quarteil'ões, e com tôdas as ueclal'ações exigidas no mês
mo decreto e nestas instruccões ..

§ 2.° Quanto aos trabalhos da juncta municipal:
10. Têr occol'l'ido qualquer dos casos especifica.dos nos

ns. 1, 2 e 4 a 7 do paragrapho antecedente;
2.° Não se ter feito, nos 1êrmos do art. 4G destas in- .

strucções, a convocação dos vereadôres que deverião têr

(25) Av. do mino do imp. em nota a êste art. no fim da LEGISLAÇÃO.
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concorrido para a eleiçs.o dos dous membros da juncta i
o que, comtudo, se considerará sanado pelo compareci~

mento voluntál'io da maioria dos dictos vereadôres.
3.° Não ter sido feita a qualificaçs.o por paróchias, dis

trictos quarteirões, e com tôdas as declarações exigidas no _
referido decreto e :ue5tas instTUcções ;

4. ° Não se tê!' feito a publicaçs.o da lista geral da
qualificaçs.o pelo tempo e modo prescriptos no art. 62
destas instrucçõefl. -Decreto n, 2,675 de 20 de Outubro
de 1875. art. l°. §§ 26 e 28.

Art. 87. Qualquer irregularidade nllo especificada no
artigo antecedente, embora podesse por sua natureza in
fluir na substáncia do processo da qualificação, nS.o o
annullará nos dous 8eg'undos casos, e apenas dará logar
à resposabilidade de quem a motivar, uma vez que se
verifique ter havido culpa: -

1.0 Si, tendooccorrido durante os trabalhos dal:l junctas
parochiaes, fôr aquelle processo em sua substáncia con
firmado ou correg'ido pêlas jl!nctas municipaes;

2.° Si, tendo occorrido durante os trabalhos das junctas
municipaes, fôr por estas supprida em tempo.-Decreto
n. 2,675 de 1875, art. 1". ~§ 27 e 29.

Art. 88. Em nem-um caso se julgará nulla a qualifi
caçllo por irregularidades que não influirem dirf.cta e sub
stancialmente no seu processo ou no seu resultado.

CAPITULO VIII

nos TITULOS DE QUALIFICA.çlo.

A1't. 89. Atê 10 dias depois daquelle, em que se con
cluir o lançamento das lil:ltas geraes da qualificaçl1.O no
competente livro, nos têrmos do a1't. 74, cada juncta mu
nicipal passará, seg'undo o modêlo juncto n. 1, os titulos
de quallficacão de tôdos (IS cidadãos inscriptos nas dictas
listas.-Dec~eto n. 2,675 de 1875, a1't. l°. § 19.

Art. 90. Estes títulos, extrahidos de livros de talão
impressos, serão assig'nados pêlo presidente da juncta e
pelo secretário da câmara mnnicipal, ou quem suas vezes
fizél', e deverão 'contêr, além da indicaçao da província,
município, paràchia, districto e quarteirllo, o nome, eda
de, estado, profi:.ss.o, filiação, domicilio e renda do cidad~o;
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a circumstáncia de sabêr êste, ou não, lêr e escrevêr j o
número sôb o qual se achar qualificado na respectiva
lista; a data da sua qualificaçM, ou da decisão em vir
tude da qual tivér sido posteriôrmente incluido j final
mente a declaração de ser simples vbtante ou elegivai
para eleitôr. -Decreto n. 2,675 de 1875, art. lo § 19.

Art. 91. Em cada talão, que será rubricado pelo pre
sidente da juncta, se escreverá o número do título de
qua)ificação, o nome do cidadão e o número d<l, lista em
que se achar incluido, e se designará a paràchia á que
pertencêr.

Art. 92. Dos títulos de qualificação, passados na con·
formidade do art. 89, os que pe.l'tencêrem aos cidadãos, a
respeito de cuja inclusão nas listas g'eraes nM tenha
havido recurso, serão remettidcs pela juncta, no prazo
de três dias, aos juizes de paz em exercicio, das parà
chias, em que residirem os dictos cidads,os para o fim
declarado no art. 93.

Os que porém fôrem relativos aos cidadãos, a .respeito
dos quaes tenha sido interpôsto recurso, nM serão expe-_
didos e se recolh"\rão no archivo da câmara municipal
até sêrem decidido.3 os recursos, ou ficarem estes sem
eífeito nos casos dos arts. 80 e 85.

Proferidas as decisões que negarem provimento a estes
recursos, ou nos casos dos mencionados arts. 80 e 85, o
presiileqte da juncta remetterá aos competentes juizes de
paz, no prazo de três dias contados daquêlle em que ti
verem disto conhecimento, os titulos de, qualificação
pendentes, á que se refere \t parte 2" dêste artigo.
Decreto n. 2,675 de 1875, art. 1" § 19.

§ 1.o Quanto aOfl cidads,os não inscriptos nas mencio~

nadas listas geraes, que, em virtude de recurso, fôrem
nellas posteriormente incluidos, o presidente da junct.a
mandará passar pelo secretário da câmara municipal e
com elle assignal'á os competentes titulos, que remetterá
aos respectivos juizes de paz 110 prazo de três dias con
tados daquêlle, em que tiver conhecimento o:ffi.cial do
provimento do recurso.

§ 2,' Serão recolhidos no archivo da câmara municipal
os livros de taluo, á vista dos quaes o secretário desta
prestará os esclarecimentos, que lhe fôr,lIn requisitados,
e passará a,s certidões q.ue fôrem req.uerida~!

,/
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Art, 93. Os juizes de paz, logo que recebêrem os
titulas de qualificação, mandarão afllxar editaes nas
portas da casa da. câmara municipal e das egrêjas ma
trizes, e, si houvér imprensa, publicaI-os por esta, con
vidand/) os cidadãos qualificadas, para pessoalmente
procurarem os respectivos títulos no praso de trinta dias.

O próprio cidadão, ou, si não soubér escrevêr, outrem
por e11e, assignará o seu título perante o juiz de paz, na
occasiM de sêr-Ihe por este entregue, e passará recibo
em livro para tal fim especialmente destinado.

Os títulos que, decorrido o praso marcado, não fôrem
recebidos, serão remettidos pelo juiz de paz á câmara
municipal, que os mandará l'ecolher e guardar em um
cofre.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. l° § 20.

Art. 94. QuanJo o juiz de paz duvidar ou recusar
entregar o titulo ao cidadão, que pata recebêl-o se apre
sentar, poderá este recorrêr para o juiz de direito, que
decidirá, ouvindo aquêlle juiz, cuja resposta dêve sêr
dada no praso ue três dias.

O mêsmo recurso terá lagar, no caso de recusar a câ
mara municipal a entrega do título de qualificaçãO,
depositado em seu cofre, -Decreto n. 2,675 de 1875,
art. lo § 20, parte 2.'

Art. 95. No caso de pêrda do título de qualificaçM,
poderá o cidadlI.o, justificada' a pêrda com citação do
presidente da j uncta, requérêr nôvo título, tendo recurso
para o juiz de direito, si fôr indeferido.

No nôvo título e no respectivo talãO, se declarará a
circumstáncia de ser segunda via, e o· motivo pelo qual
foi passado.

Passar-se-ha também e do mêsmo modo nôvo titulo
no caso de têr havido êrro no primeiro.

TITULO II

DAS ELEIÇÕES

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERA.ES nÊSTE TITULO,

Art. 96, Nas primeiras eleições ue eleitôres, verea
d.ôres da câmara municipal, e juizes de paz, se obuer

as
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varlto as disposiçOes transit6rias do tit, 4° destas in
strucçoes.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 5,0

Art. 97. As subseqmmtes eleições começarão em tôdo
o Império: ..

No l° dia util do mez de Novembro do 4° anno da le
gislatura, as dos eleitôres geraes, exceptuado o caso de
dissoluçl1O da câ.mara dos deputados, no qual o govêrno
marcará, dentro do praso de 4 mezes contados da data
do decreto de dissoluÇãO, um dia util para o comêço dos
trabalhos da nova eleiç1lO;

No l° dia do mez de Julho do último anno do qua
triénnio, as dos vereadôres das câ.maras municipaes e de
juizes de paz. -Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° §§ 3°
e 24.

Art. 98. Para tôdos os eifeitos eleitoraes até ao nôvo
arrolamento geral da população do Império subsistirão
inalteráveis as cir"cumscripções parochiaes contempla-·
das no actual recenseamento, não obstante qualquer al
teração feita pela Cl'eação de novas par6chias, extincçll.lJ
ou subdivisa.o das existentes (26) .- Decreto n. 2,675 de
1875, art. 2° § 1. °

CAPITULO II .

DA. ORGA.NISAÇlo DA MÊSA P AROCHIAL.

Art. 99. Três dias antes do designado para a eleiçã o
procedêr-se-ha á organisação da mêsa parochiaI pela
modo estabelecido para a organisação das j unctas paro
chiaes no cap. 2° do ti t. lo destas instrucçoes, com as
seguintes alterações- nas disposições do § 2° do art. 4°, e
do § 4° do art. 5°:

1.' Embora, no caso do dieta § 2°, tenha sido feita por
juiz de paz do quatriénnio a expirar a convocação para
a eleição ia mêsa parochial, é competente para presidir
a esta eleição o juiz de paz do nôvo quatriênnio, si
tivér entrado em exercicio ;

2.' Embora, no caso do citado § 4°, ténha.o sido con
vidados por juiz de paz d::. quatriénnio a expirar os jui
zes de paz, seus immediatos, e os immediatos dêstes, do

(26) Avv. do ~in. do imp. em not. !l liste art. no fim da LBGISLAÇÃO.
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mêsmo quatriénnio, far-se-ha nova convocação dos jui
zes de paz do nôvo quatriénnio.-Decreto n. 2,675 de
1875, art. 2· § 4° ; Aviso n. 160 de 1849, o instrucções
n. 565 de 1868, art. 8·, ns. 6 e 8.

Art. 100. No edital de convocação das pessôas com
petentes para elegêrem a mêsa parochial, o juiz de paz
convidará os cidadllos qualificados afim de darem seus
votos na eleição a que se tivér de procedêr, declarando
qual o número dos eleitôres que á paróchia competir dar
em virtude da designaçao feita pelo govêrno, e quantos
nomes deverá contêr a cédula do votante nos têrmos do
do art. 106.-Lei n. 387 de 1846, art. 41; decreto
n. 2,621 de 1860, art. 16.

Art. 101. Ainda que não tenha o juiz de paz recebi
do as competentes ordens, cumpre-lhe no tempo marcado
fazêr a convocação para org'anisação da mêsa parochial,
e requisitar depôis da câmara municipal as necess~rias

providéncias, Na falta destas o juiz de pa~ recorrerà aos
meios estabelecidos no § 1.. do art. 107.-Instrucções
n. 168 de 1849, art. 6°.

Art. 102. Quando não tló'nha sido feita na occasião
própria a co.nvocaçl1.o para a eleição da mêsa parochial,
o juiz de paz a fará, embora sêja necessário reduzir o
praso que dêve mediar entre a dicta convocação e a elei
ÇãO, com tanto que a eleiçãO primária não deix.e de rea
lisar-se a tempo de podêrem os eleitôl'es concorrêr a0 col
légio eleitoral (27) -Decreto n. 2675 de 1875, art. l°
§ 26 n. 3; instrucções n,. 168 de 1849, art. 9°.

Art. 103. O juiz de paz presidente, antes de procedêr
á organisação da mêsa parochial, fará a leitura dêste ca
pítulo e dos artigos do tit. 2° cap. 2·, concernentes á
ol'ganisação dasjunctas parochiaes.-Lei n. 387 de 1846,
alto 43.

CAPITULO III

DA ELEIÇÃO DOS ELElTÔRES.

Art. 104. No dia d'esignado para a eleição, o párocho
celebrará missa do Espirito-Santo, e ás 10 horas se reu-

(27) Av, de 24 de Março de 1876, nota ao art. 98.
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nirá a mêsa parochiaI no lagar determinado no art. 50
§ 20 para a reuniao das junctas parochiaes, e dará comê
ço aos trabalhos. - Decreto n. 2,675 de 1875, art. 20

§ 10; lei n. 387 de 1846, art. 42.
Art. 105. Compete:
§ 1.0 Á mêsa de assemblea parochial :
1.oFazp.r as chamadas dos votantes pela lista geral da

qualificaçao da paróchia e pela complementar dos cida
dãos qualificados até três mezes antes da eleiçao ;

2. 0 Apurar as cédulas recebidas;
3.o Discutir e decidir as questões de ordem, que fôrem

suscitadas por qualquer membro da mêsa, ou cidadao
votante da paróchia;

4. o Verificar a identidade dos votantes, procedendo a
tal respeito nos têrmos do § 60 do art. 107 destas instruc
ções;

5.o Expedir diplomas aos eleitôres ;
- 6.° Enviar ao collégio eleitoral, a que pertencêrem os
eleitâres, uma cópia authéntica das actas da eleição, uma
egual ao ministro do império, na côrte, e ao respectivo
presidente em cada província, e outra, par intermedio
dêstes, ao lo secretário da câmara dos deputados ou do
senado, conforme fôr a eleição de eleitôres geraes ou de
especiaes para senadôr.

§ 2. o Ao presidente da mêsma mêsa :
1.o Dirigir os trabalhos desta;
2. o Regular a discussllo das questões que se suscitarem,

dando ou negando a palavra e suspendemdo ou proro
g'ando os trabalhos j

o. o Desempatar a votaçlló dos assumptos discutidos
pela mêsa j .

4. 0 Manter a ordem no interiâr de edifício, onde nem
uma autoridade poderá intervir sôb qualquer pretêxto
sem requisiçllo sua, feita por escripto, ou verbalmente,
si não fôr passiveI por aquêlle modo.-Decreto n. 2,675
de 1875, art. 20 §§ 70 e 8. o

Art. 106. Installada a mêsa par00hial, o presidente
desta designará um dos mesários para servir como secr~

tário e outro para fazêr as chamadas, e poderá incumbir
esta funcção aos três mesários successivamente, excepua
do o secretário, si as listas fôrem demasiadamente -ex
tensas.



- 301-

Em seguida se começará. a chamada dos votantes, cada
um dos quaes dep9sitará. na urna uma cédula fechada
por tôdos I)S lados, contendo tantos nomes de cidadãos
elegíveis, quantos correspondêrem a dous têrços dos
eleitôres que a parochia dever dar. Será declarada a pro~

fissão do cidadão votado.
Si o número dos eleitôres da paróchia excedêr a três

ou ao múltiplo de três, o votante addicionará aos dous
têrcos um ou dous nomes, conforme fôr o excedente.
Conseguintemente, si ti verem de sêr eleitos quatro ou
cinco eleitôres, cada cédula conterá três nomes no l° caso
e quatro no 2°, e assim por diante.

Nas paróchias que derem menos de três eleitôres, cada
cédula conterá o nome do único eleitôr ou dos dous que
houverem, de sêr elêitos.-Decreto n. 2,675 de 1875,
art. 2° § 7° n. 1 e § 9° ; lei n. 387 de 1846, art. 47 § 2°
in fine, e art. 51.

Art. 107. Serão feitas três chamadas dos votantes. As
duas primeiras poderão ter logar no mêsmo dia; a 3" se
fará sempre ás dez horas do dia seguinte ao do encer
ramento da 24

• O presidente da mêsa aununci o.rá êste
dia e a hora, em alta voz, logo que fôr encerrada 11.

24 chamada.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 10; Lei
n. 387 de 1846, art. 48.

§ 1. ° A primeira chamada dos votantes se fará pêlas
listas geral, supplementar e complementar, segundo a
ordem dos districtos e dos quarteirões, a sua numeração
e a ordem, em que os nomes se acharem inscriptos nas
dictas listas.

Faltando estas ou estando viciadas, serão supprj das
pelo edital da convocaçllo, ou por cópia authéntica, extra
hida quer do livro da qualificaçã.0 recolhido na câmara
municipal, quer das listas que tiverem sido remettidas
ao govêrno na côrte, e ao presidente nas províncias.

A 24 e a 34 chamada se farão pela relaçllo dos nomes
dos votantes que houverem deixado de comparecêr á
anteceden~e.-Lei n. 387 dE) 1846, I1rt. 48; instrucções
n. 565 de 1868, art. 60.

§ 2.° Na terceira chamada o nome do-v'otl1nte, que não
comparecêr logo, será repetido em· alta voz. -Aviso
n. 369 de 1860.
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§ 3.° O cidad110 que, em qualquer das três chamadas,
n110 estivér presente, quando seu nome fôr pronunciado.
será não obstante admittido a votar, si -comparecêr antes
de estar terminada a chamada.

§ 4.° Até concluir-se a 3' chamada será admittido a
votar o cidadão, que, embora não estêja incluido na res
pectiva lista complementar, ou nilo se ache esta ainda
ol'ganisada, ou nã.o tenha sido remettida, provar têr a
isso direito, apresentando certids.o de provimento de re
curso para inclusão na lista, proferido três mezes antes da
ele'içl1o.-Decreto n.2,675 de 1875, Il.rt. 2° § 7° n. 1; in
strucções n. 565 de 1868, art. 65.

§ 5.° Nilo será admittido a votar em qualquer das cha-
, madas o cidadão contra o qual se provar, exhibindo-se

certidão, ter sido excluido da respectiva lista por decisão
proferida, em virtude de recurso, três mezes antes da
eleição.-Instrucções n. 168 de 1849, art. 13.

§ 6.° Nem a transposiçãO ou êrro de nome, nem a con~

testação de identidade poderá senil' de pretêxto para que
deixe de ser admittido a votar o cidadã.o que acudir á
chamada, ..apresentar o seu título de qualificação, cujo
número de ordem coincida com o da lista geral, e, es
crevendp seu nome perante a mêsa, mostrar que a letra
é egual á da assignatura do titulo, ou, não sabendo es
crevêr, provar com o testemunho e a lêtra de quem por
elle tivér assignado o titulo, ou com o testemunho de
pessôas fidedignas, que é o qualificado.

Nos casos de dúvida a mêsa deverá, ex otficio ou a re
querimento de três eleitôreR ou cidadilos elegíveis, recebêr
em separado a eMula, mandaudu fazêr nella e na acta as
declarações necessárias p?ra justificar o seu procedi~
mento.

Para verificacilo da indentidade dos votantes a mêsa
terá presente o 'livro de talílO de que tráctão os arts. '90
e 91, e que para êste fim lhe será remettido conjuncta
mente com o livro das actas pela câmara municipal, em
cujo archivo dêve estar guardado. na forma do § 2° do
art. 92.- Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 16.

§ 7°. Será também recebida em separado, no:; casoS e
do modo indicados na 2" parte do parágrapho antece~

dente, a cédula, que fôr entregue por cidadilo, que se
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allegue estar privado, por motivo legal, do direito de
votar.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2" § 16.

Art. 108 As cédulas poderllo sêr assignadas, ou nl1o,
e escriptas no próprio envólucro ou em papel separado;
mas dêvem sêr fechadas por tôdos os lados. A cédula em
que esta circumstância se não der, não será admittida, e
o presidente da mêsa advel'tirá da falta o votante, para
que immediatamente a preencha, e so depois de sêr rece
bida se chamará outro votante.

As cédulali serão introduzidas na urna, em que se re~

colhêrem, por uma simples abertura, pela qual so uma
cédula possa passar; e flté concluir-se o recebimento
estará fechada a mêsma urna.

Esta urna será, depois de fechada e lacrada (28), reco
lhida com o livro das actas em um cofre de três chaves,
das quaes o presidente terá uma, o mesário mais votado
outra, e o menos votado a terceira. A sorte decidirá no
caso de egua1dade de votação.

O mêsmo cofre permanecerá na parte mais ostensiva e
central da egTêja ou do edifício, onde se estivér fazendo
a eleiçllo, e será guardado pêlas sentinellas que a mêsa
julgar precisas, não se pondo impedimento a quaesquer
cidadãos, que também o queirllo guardar.-Lei n. 387
de 1846, arts. 51 e 61 ; instrucçoes de 27 de Septembro
de 1856, al·ts. 2° e 3°; decreto n. 2,621 de 1860, art. 11.

Art. 109. Podem sêr eleitôres tôdos os cidadllos aptos
para votar nas assembleas parochiaes, si ~stiverem in
cluidos na qualificação, ou si, tendo interpôsto recurso,
este houvér sidn provido três mezes ante:; da eleiçao. Ex~

ceptúilo-se :
1. o Os que não tiverem a renda líquida annual de

400$000.
2. o Os libertos;
3. ° Os pronunciados por queixa, denúnda ou summá~

rio, tendo a sentença passado em julgado (29)-Lei n. 387
de 1846, art. 53 ; decreto n. 484 de 25 de Novembro de
1846.

Art. lIO. Concluido o recebimento das cédulas, serllo
estas contadas e emmassadas, e se mencionarl1o expres·

(28) A 2- edicção official diz somente-lacrada.
(29) A~. do mm. do imp. em nota a êste art. no &m da LEGISLAÇÃO
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samente, na acta do. dia em que terminar a 3' chamada,
o número total das recebida~, durante as três chamadas
e os nomes dos cidadãos, que não houverem comparecido
á 3'.

Immediatamente o presidente da mêsa designará um
dos mesários, para lêr em sua presença cada uma das
cédulas recebidas, e annunciará que se vae procedêr á
apuração destas.

Repartirá as lêtras do alphabeto pêlos outros três me
sários, cada um dos quaes irá escrevendo, em sua rela
ção, os nomes dos votados e o número dOR votos por alga
rismos successivos da _numeração natural, de maneira
que o último número de cada nome mostre a totalidade
dos votos que este houvér obtido, e publicando em voz
alta os números á proporçao que os fôr escrevendo. -Lei
n. 387, arts. 49 e 54.

Art. 111, As cédulas serão contadas, tirando-se da
urna cada uma por sua vêz, e se apnrarão abrindo-se
também e examinando-se cada uma por sua vêz.-In
strucções de 27 de Septembro de l85ô, art. 4".

§ 1. o As cédulas, em. que si achar número de nomes
inferiôr ao que devêrem contêr, em conformidade da re
gra estãbelecida no art. 106, serão nllo obstante apura
das. Das que contiyerem número supe:'iClr, seril.o despre
zados os nomes excedentes, e segundo a ordem, em que
os mêsmos si acharem escriptos.-Lei n. 387 de 1846,
art. 54. '

§ 2. o Embora se não ache fechada por tôdos os lados
alg'lma cédula, será, não obstante, apurada -Aviso
n. 540 de 1860.

§ 3. o Não se apurará a cédula, qut' contivér nome .ris
cada, alterado ou substituido, ou declaração contrárIa á
do rótulo; quando se encontrar mais de uma dentro ~e
um 130 envólucro, quer sêjão tôdas escr'iptas em papeIs
s~parados, quer uma dellas no próprio envolucro, nem
uma se apurarã.-Decreto n. 2,621 de 1860, art. 12;
instrucções n. 565 de 1868, art. 83.

§ 4. ° Serão apuradas em separado as cédulas que, nos
casos dos §§ 6° e 70 do art. 107, tiverem ~ido recebidas
pm separado. -Decreto n. 2,675 de 1875, art. 20 § 16,

§ 5.° Apurar-se-ha em separado o voto dado a cidadM,
cujo nome se ac4ar qa cedqla alterado por troca, aug-
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mento ou suppressão do sobrenome ou appellido, ainda:
que se refira visivelmente a indivíduo determinado.
Instrucções n. 565 de 1868, art. 77.

Art. 112. Finda a apuração dos votos, a mêsa paro-o
chiaI procederá, por sortêio, conforme dispõe o art. 115
da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, ao desempate dos
cidadllos que tiverem obtido egual uúmero de votos, e
em seguida formará-o secretál'io e lerá em alta voz duas
relações, uma geral, na qual se compreheuderão tôdos
os votados, e outra especial, que compl'ehenderá somente
os que para eleitôres tiverem obtido a pluralidade rela
tivá dos votos, e os immediatos a elles até ao têrco da
totalidade dos eleitôFes_ que a paràchia devêr dar. .

Tanto em uma, como em outra destas relações, os
nomes serão escriptos segundo a ordem dos votos, que
também se escreverão com letras alphabéticas, começan
do-se pelo número máxiJno; e ambas serão assig'nadas
pela mêsa e transcriptas na acta.

O presidente da mêsa ,concluida a leitura das relações,
declarará os nomes dos eleitôres da paràchia e os dos
seus immediatos até ao têrco da totalidade dos eleitôres,
e mandará publicar por e'dital na porta do edificio, e
pela imprensa, onde a houvér, o resultado da votaçs.o.

Assignada a acta do dia na conformidade do art. 114,
o secretário da mêsa remetterá com offício ao presidente
da câmara municipal o livro das actas, e iuutilisadas as
eMulas, se haverá por dissolvida a assembléa paràchial.
-Lei n. 387 de 1846, arts. '55, 59 e 109; decreto n.
2,621 de 1860, art. 18.

Art. 113. O::; trãbalhos da mêsa parochial começarão
ás 10 horas da manhã e continuarão tôdos os dias até ás
4 da tarde, em que se suspenderãO, salvo si a esta hora
se estiver fazendo a chamada dos cidadãos qualificados
de um quarteirão, a qual deverá ficar terminada.-De
creto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 10.

Art. 114. A'hora em que cessarem os trabalhos de
cada dia se lavará no mêsmo livro, em que estivér es
cripta a acta da organisação da mêsa, uma, acta na qual
se declarem as occltl'réncias do dia e o estado do processo
eleitoral, fazendo-se expressa menção nas occasiões com
petentes, do número das eMulas recebidas, dos nomes
dos cidadãoS, que não tiverem comparecido á 3" chamada,

39
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das horas em que esta foi começada e concluida, do nú~

mero das cMulas apuradas, dispe}lsadas as actas espe
ciaes de que tráctllo os al'ts. 49 e 55 da hd n. 387 de 19
de Agôsto de 184:6, e finalmente das multas, que tiverem
sido impostas.

Tôdas as actas serlto assignadas p.elo presidente e mais
membros da mêsa. Si algum ou alg'uns nilo quizerem
assignal~as, declarar-se-ha esta occurréncia no final da
acta e se chamará para supprir a fal ta o legltimo sub
stituto. No caso dR recusarem a assignatura tôdos os
membros da mêsa e sens substitutos, esta será novamente
organisada.-Decreto n. 2,675 ue 1875, art. 20 § 11 ;
lei n. 387 de 1846, art. 43 ; instrucções n. 168 de 1849,
art. 23.

Art. 115 . No acto da eleiçilo nilo se admittirá recla
maçilo ou protesto, que nllo sêja escripto e assignado por
cidadilo votante da paràchia. Serão aceitas porém as
observações, que por bem da ordem e regularidade dos
trabalhos queira 'verbllmente fazêr algum votante. .

Admittido. o protesto ou reclamaçilo, ou aceitas as ob
servaçCJes, caberá so aos membros da mêsl:l. discutil-os e
decidir pêlo voto da maioria.

Os protestos demasiadamente extensos serlto simples
mente mencionados, e nllo transcriptos nas acta;s, mas
transcrevêr-se-hão integralmente no livro das actas, em
sdguida li. últirnn., sendo a transcripção encerrada com a
rubrica de tôdos os membros da mêsa.

Quandp se extrahü'em as cópias das actas para os fins
declarados nl1 n. 6 do § lodo art 105 destas instrucções,
serlio transcriptos nas mêsmas cópias 0S sobreditos pro
testos, sôb pena,de responsabilidade de quem as extrahir
sem elles.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° §§ 14 e 15.

Art. 116. A mêsa parochial expedirá aos eleitôres os
seus diplomas.

Êstes dinlomas constarilo do resumo da votacilo dos
. eleitôres, datado e assignado pelos membros da mêsa, e
feito segundo o modelo n. 2.

No lagar competente do diploma se farão as observa~

çoes, que a mêsa parochiàl julgar cO'1venientes, e uma
exposiçl1O resumida das dúvida", que tiverem occorrido
acêrca da elegiblidade do cidadlto, indicando-se a acta,
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em que se acharem mencionadas. -Decreto n. 2,675 de
1875, art. 2° § 12.

Art. 117. No caso de sêrem annullados pêlo podêr
competente os votos dados a algum elei-.;ôr será pela câ
mara municipal, na falta da mêsa parochial, cassado o
diploma dêsse eleitôr, e c'"lnferido nôvo diploma ao im~

mediato em votos aos eleitôres, que fôr occupar o seu
lugar.

A vaga, que em conseauencia se der na lista dos im
mediatos do l° têrço, será preenchida pelo cidadão que
se seguir em votos ao último dêstes.-Av. n. 53 de 1854.

CAPITULO IV

DA ELEIÇÃO SECUNDARIA.

A1't. 118. O ministro do império na r;ôrte e os presi·
dentes nas províncias crearão definitivamente tantos col
legios e1eitoraes, quantas fôrem as cidades e villas,
comtanto que nem-um dêstes tenha menos de 20 eleitô~

res, Nos municípios poréUl, em que se nilo verificar êste
número, os respectivos eleitôres formario collêgio com
os da cidade ou villa mais próxima, excepto quando di5~

tarem entre si mais de 30 léguas, caso em que poderá
havêr collêgio de menos de 20 eleitôres.-Decreto n. 2,675
de 1875, art. 2° § 22, e decreto n. 1,082 de 1860, art. l°
§ 3°.

§ 1. ° As authénticas dos collégios eleitoraes serllo apu
raelas pela câmara municipal da capital da província,
excepto as dos collégios da côrte e da província do Rio
de Janeiro, nas eleições de senadôres e deputadas á as
semblea geral, que serão apuradas pêla câmara minici
paI da côrte.-Decl'eto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 23.

§ 2.° A apuração geral dos votos se fará, logo que a
competente -câmara municipal tivér recebido as authén
ticas de tôdos os collégios da província, annunciando-se
por edital, publicado pêla imprensa, o dia e a hora em
que houvér de cQmeçar o acto.

A câmara, municipal procederá á apuração goeral den
tro do peI'Íodo que decorrêr do 30° ao 40° dia, contados do
dia marcado para a reunião dos collégios. Este praso
porém poderá ser prorogado atê 60 dias, contados igual-
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mente da dicta reunillo, no caso de não têrem sido rece
bidas tôdas as authénticas.

O processo e as formalidades que na dicta apuração se
dêvem observar, serão os mêsmos estabelecidos na legis
laci10 anteriôr ao decreto n. 2675 de 20 de Outubro de 1875.

.§ 3. o Alémdas authenticas que dêvem ser remettidas
nos têrmos dos arts. 79 oe 84 da lei n. 387 de 19 de
Agôsto de 1846, os collégios eleitoraes enviarllo, por in
termédio do govêrno na côr:e e dos presidentes nas pro
víncias, no praso e pêlo modo estabelecidos nos dictos
artigos e no § 11 do art. lo do decreto n. 842 de 19 de
Septembro de 1855, uma ao 1· secretário do sedado ou ao
da câmara dos deputados, conforme fôr a eleição.

Art. 119. Org'anisadas as mêsas dos collégios eleito
raes na conformidade do § 2" do art. 1· do decreto
n. 842 de 19 de Septembro de 1855, do capitulo 2· das
instrucções annexas ao decreto n. 1,812 de 23 de Agôsto
de.l856, e mais legislação em vigôr, o presidente inte
rino do collégio fará a leitura do presente capítulo,
além da do capítulo 1· do título 3· da 1ei n. 387 de 19
de Agôsto de 1846, e do capítulo 2" das dictas instrucções.

Art. 120. Os trabalhos dos collégios eleitoraes nas
eleições, quer de senadôres, quer de deputados á assem
blea. geral, quer dos membros das assembleas legisla
tivas pl'Ovinciaes, continuarílO a sêr regulados pelas
disposições da legislaçii.o em vigôr, com as alterações
que cónstão dêste capítulo e de suas seccões.

Art. 121. As actas dos collégios eleitoraes lavradas
e assignadas no~ têr'mos do art. 78 da lei n. 387 de 19
d.e Agôsto de 1846, serão transcriptas ne livro de notas
do tabellii10 do lugar, por elle ou por quem suas vezes
fizér, como se acha determinado no § 10 do art. 1" do
decrf'to n. 842 de 19 do Septembro de 1855, e nos arts.
24 e 26 das instrucções annexas ao decreto n. 1,812 de
23 de Agosto de 1856.

SECÇÃO I

Da eleição dos deputados d Ilssemblea geral e dos membr'os
das assembleas legislatwas pro·vinciaes.

Art.· 122. A eleição de ileputadM á ass,\mblea geral e
a dos membr'os das assembleas legislativas provincip es
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serltO feitas por províncias. -Decreto n, 2675 de 1875
art. 2° §§ 17, 18 e 19, .

Art. 123. Para deputados á assemblea geral, cujo nú
mero continua a sêr o que se acha actualmente fixado
para cada província, emquanto não fôr alterado por lei
especial, e para membros das assembleas legislativas
provinciaes, cujo número tar..Mm continúa a' sêr actual
mente estabelecido para cada T-lrovíncia, votará o eleitôr
em tantos nomes quantos correspondêrem aos dous têrços
do número total dos deputados ou dos membros da as
semblea provincial que a província der. .

Na circumscripção formada pela reunião da província
do Rio de Janeiro e do município da côrte para a eleição
dos deputados á assemblea g'eral, os dous têrços referem
se ao número total dos deputad0s, que actualmente dão
a província e o municíllio.

Quando o número total dos deputados á assemblea
geral, ou dos membros da assemb,lea legislativa provin
cial, fôr superiôr a três ou ao múltiplo de três, o eleitôr
addicionará aos dous têrços um ou douA nomes, confor~

me o excedente. ASRim, si o número total dos deputados
fôr quatro ou cinco, o eleitôr votará em três nomes no
primeiro caso, e em quatro no segundo.

Nas províncias que elegêrem so dous deputados, o
eleitôr votará em dous nome,'. -D"lCreto n. 2,675 de
1875, art. 2° § 19.

Art. 124. No caso de vagas durante à legislatura, o
eleitôr votará em um nome, si houvér uma so vaga, e
em dous, si as vagas fôrem duas. 

Sendo três ou mais as vagas, o eleitôr votará segundo
as regras estabelecidas.. no artig'o antecedente. -·Decreto
n. 2,675 de 1875, art. 2' § 20.

SECÇÃO I1 .
Da eleição de senadôres.

Art. 125. Na eleição dos eleilôres especiaes, que de
vem votar para senadôres, se observarilo, quanto á orga
ni"ação das mêsas parochiaes, a ordem dos trabalhos e
ao proces\;o da eleição, as disposições estabelecidas para
a eleição dos eleitôres geraes.
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Cada votante porém incluirá em sua cédula tantos no·
IDes quantos fôrem os eleitôres que a paróchia der.
Decreto n. 2,675 de 1875, art. 20 § 21 n. 1.

Art. 126. A' eleição primária, ou, si esta estivér feita
á secundária, se procederá dontro do prazo de três, mezes
contados do dia em que o presidente da provincia houvér
recebido do presidente d~senado, ou do govêrno, com
municação da vaga no senadn, ou desta tiverem noticia
certa. Uma e outra communiC'ação serão registradas no
correio.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 21, n. 2.

Art. 127. Cada eleitôr votará em três nomes, si hou
vér de preenchêl'-se uma vaga de senadôr i em sêis, si
fôrem duas as vagas; e assim por diante, na forma do
do art. 81 da lei n. 387. dE>' 19 de Agôsto de 1846.

Quanto ao mais o processo desta eleição será o mêsmo
estabelecido para a do" deputados á assemblea geral.
-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 17.

SECÇÃO I1I

Das incompatibilidades eleitoraes.

Art. 128. Nll.o poderll.o sêr votadGs para deputados á
assemblea geral os bispos, nas suas dioceses; e para
membros das assembleas legislativas provinciaes, depu
tados á as~emblea geral ou senadôres. nas províncias
em que exel'cêl'em juridicçãO :

1.0 Os presidentes de província e seus secretários:
2.° Os vigários capitulares, governadôres de bispados,

vigários geraes, provisôres e vigários forâneús ;
3.° Os com mandantes d'armas, g'eneraes em chefe de

terra ou de mar, chefes de estações navaes, capitães de
pôrto, commamlantes militares e dos corpos de policia;

4. ° Os inspectôres das thesourarias ou repartições de
fazenda geral e provincial, os respectivos procuradôres
fiscaes ou dos feltos, e os inspectôres das alfándegas;

5.° Os desembarg'adôres, juizes de direito, juizes subs
titutos, municipaes ou de órphaos, os chefes de policia
e seus delegados e subdelegados, os promotôres públi
cos. e os curadôres geraes de Órpbll.os ;

6.° Os inspectores ou directores g'eraes da instrucção
pública.
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§ 1.0 A incompatibilidade eleitoral prevalece:
1.0 Para os referidos funccionários e seus substitutos

legues, que tiverem estado no exercícin dos respectivos
emprêgos dentro de sêis mezes anteriêres á eleição se
cundária ; -

2.' Para os substitutos !Jue exercêrcm Q§ emprêgos
dentro de sêis mezes, e para os que os precedêrem na
ordem da substituição, e que devíão ou podíêlO assumir
o exercício ;

/ 3.0 Para os funccionários eifectivos Msde a data da
aceitação do emprêgo ou f~ncção pública até sêis mezes
depôis de o têrem deixado em virtude de remoção, acces
so, renúncia ou demissão.

§ 2.0 O prazo de sêis mezes, de que tracta o parágra
pbo antecedente, é reduzido ao de três mezes no caso de
dissoluÇãO da câmara dos deputados.

§ 3.° Também não poderão sêr votados para membros
das assembleas provinciaes, deputados e senadôres, os
emprezários, directôres, contratadôres, arrematantes ou
iuteressados na arrematação de rendimentos, obras ou
fornecimentos públicos, naquellas provícias em que os
respectivos contractos e arrematações ténhão execu
ç:1.o, e durante o tempo dêlles -Art. 3° do decreto
n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875.

Art. 129. Serl1.O reputados nullo,;; os votos que para
senadôl'es, deputados á assemblea geral e membros das
assembleas legislativas provinciaes recahirem n08 func
cionários e cidadãos especificados no artigo antecedente,
e disto se fará menção motivada nas actas dos collégios
e das câmàras apuradôras.

Neste caso o diploma de deputado á assemblea geral
ou de membro de assemblea legislativa provincial será
expedido ao -immediato em votos.-Art. 3°§ 4° do de
creto n. 2,675, de 20 de Outubro de 1875.

CAPITULO V

DA. ELEIÇÃO DAS CA.MARAS MUNICIPAES E DOS JUIZES DE PAZ.

Art. 1"30. A eleicão dos vereadôres das câmaras mu
Dicipaes e a dos j~izes de paz se farl1.O em tôdas as
paróchias do Império, de quatro em lluatro annos, no l°
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dia do mez de Julho do último anno do quatriénnio.
Decreto n. 2,675 de 1875 art. 2° §. 24.

Art. 131. Quanto á organisaçllo da mêsa parochial e
ao processo do recebimento e apuração das cedulas ne2ta
eleiçllo, se seguirá o que está estabellecido p-ara a eleiçao
de eleitôres geraes.-Decreto n. 2,675 de 1875} art. 2·
§ 24.

Art. 132. Qualquer que sêja o número de districtos
de paz da paróchia, e embora nella se contenhão capellas
curadas, a eleiçllo será uma so, no mêsmo logar e peran- 
te uma so mêsa parochia!, que apurará tôdos os votos da
paróchia, nllo so para vereadôres, como para juizes de
paz dos diversos districtos e capellas curadas que nella si
comprehendêrem.-Lei n. 387 de 184,6, art. 92.

4-rt. 133. Constituida a mêsa, o presidente lerá, além
do presente capítulo. o 2° do tit. 2° destas instrucções.
-Lei n. 387 df: 1846, art. 95

Art. 134. Cada cidadão votante depositará na urna
duas cédulas sem assignatura e fechadas por tôdos os
lados.

Em uma destas, que terá o rótulo-Para vereadpres
da câmara municipal da cidade ou da villa de....-, se
conterllo seis nomes de cidadãos eleg'íveis, si fôr nove o
número dos vereadôres do município, ou cinco nomes,
si fôr septe o número dos vereadôres.

Na outra cédula, que terá o rótulo-Para juizes de
paz d.a paróchia de ou do districto n .... da paróchia de -
..... ou da capella de -se conterão quatro nomes de
cidadãos elegíveis.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2·
§ 25, e lei n. 387 de 1846, art. 100.

Art. 135. Terminado o recebimento das eMulas, o
presidente mandará separar as que fôrem relativas á
eleição de vereadôres, e as pertencentes a cada um dos
districtos ou capellas para a eleição de juizes de paz, e
contar, publicar e escrevêr na acta, com a devida dis
tincçi1o, o número de cédulas pertencentes a cada eleição.

Começará a apuração pelas cédulas de voreadôres .e
passará successivamente ás cédulas pertencentes á eleI
ÇãO de juizes de paz de cada um dos districtos.

Na acta se fará de tudo circumstanciada mencão com
u precisa clareza, e se indicará o número de votos, dêsde
o má2\:imo até o mínimo, obtidos pêlos votados em cada
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uma das eleiçaes, procedendo-se no que for applicavel,
pelo modo estabellecido no art. 112.-Lei n. 387 de
1846, art. 101. -

Art. 136. A mêsa parochial remetterá á câmara mu
nicipal o livro das actas acompanhado de offício do
secretário; e, inutilisadas as cédulas, se haverá por
dissolvida a mesma mêsa.-Lei n. 387 de 1846, art. 103
e também art. 59.

Art. 137. So pode sêr eleito:
Vereadôr, o cidadão que, tendo as qualidades de elei

tôr, sêja residente no município por mais de dous annos;
Juiz de Paz, o cidadão que, alêm das qualidades de

eleitôr, tenha residência por mais de dous annos no dis
tricto, para que fôr eleito.-Decreto n. 2,675 de 1875
art. 2° §§ 26 e 27.

Art. 138. Si no município houvér uma so paróchia,
a mêsa parochial, finda a eleição, expedirá logo os di
plomas aos jnizes de paz e aos verEadôres eleitos, e, fa
zendo extrahir das actas duas cópias authênticas, remet
terá uma á câmara municipal e outra ao juiz de direito
da comarca.

Si, porém, o município comprehendêr mais de uma
paróchia, a mêsa expedirá os diplomas so aos juizes de
paz, dando ás duas cópias das actas o referido destino.

E nêste caso a câmara municipal, 30 dias depois da
quêlle em que tivér começado a eieição, procederá, em
dia annunciado por' editaes, á apuração geral dos V0tOS
para vereadôres pelo modo estabelecido para similhantps
actos. Terminada a apuração, serilü declaradas vereadô
res os cidadãos, que tiverem obtido maioria de votos; os
immediatos serão supplente'l. Disto se lavrará uma acta,
da qual se r.3metterá cópia authéntica ao juiz de direito
da comarca.-Decreto n. 2,675 de 1875 art. 2°
§§ 28 e 29.

Art. 139. Os diplomas, que dêvem ser expedidos aos
vere.adôres e aos juizes de paz, constarão de uma copia
authêntica da acta da apuraçãG dos votos. Esta copia
será tirada pelo secretàrio da mêsa parochial e assignada
p.elos membros desta nos casos em que, nos têrmos do ar
tIgO antecedente, compete á mêsma mêsa. a expedição
dos diplomas; e será tirada pelo secretàrio da câmara
municipal e assignada pelos membros desta, no caso da

4D



- 314--

parte final do dieto artigo, em que pertence á referida
câmara expedir os diplomas aos v~readôres.

Estes diplomas serl10 acompanhados de officios, pêlos
quaes se convidarao os cidadãos eleitos vel'eadôres e j ui
zes de paz, para prestarem juramento e tomarem posse
no dia 1 de Janeiro perante a câmara municipal.-De
creto n. 2,615 de 1875, art. 2° §§ 28 e 29.

Art. 140. Logo que se concluir a apuração final dos
votos, a câmara municipal participará o resultado ds.
eleição de vereadôres e juizes de paz ao ministro' do Im
pério ne. corte, e ao presidente nas províncias.-Lei n.
387 de 1846, art. 106.

Art. 141. Os vereadôres e juizes de paz do quatriénnio
anteriôr são obrigados a servir emquanto os novos eleitos
não fôrem empossados.-Decreto n. 2,675 de 1875, art.
2° § 33.

Art. 142. No caso de se não têr procedido, em alguma
ou algumas paróchias do município, á eleiçãO para ve
readôres no dia para tal fim designado, poderá esta sêr
feita nos dias immediatamente seguintes, comtanto que
o sêja em acto successivo, sem que se torne necessária
nova convocaçl1o, e em tempo em qne não possa ser ain
da conhecido naquella, ou naquellas paróchias, o resul
tado da votação das outras do município.

§ 1.0 Si nl10 podér sêr feita a eleiçl10 nos dias imme
diatamente seguintes ao designado, por se não verifica
rem as circumstáncias referidas nêste artigo, e o número
dos votantes da paróchia ou das paróchias fôr inferiôr á
metade do número total dos votantes do município, pre
valecerá a eleiçãO, que tivér sido feita pelas outras par6
chias do mêsmo município, sem embarg'o da falta de vo
tacão daquêlles, salvo a disposiçãO do § 3°.

§ 2.° Na hypàthes~ de sêr superiôr á metade do nú:.
mero total dos votantes do município o número dos vo
tantes do paróchia ou das paróchias, em que se tivér
deixado de fazêr a eleição, procedêr-se-ha a nova eleiça.o
geral do município, ficando sem effeito as eleicoes par-
ciaes effectuadas. •

§ 3.° Também se procederá à nova el~içli.o geral no
município, ainda no caso de sêr superiÔr á metade do
número total dos votantes dêlle o número dos da paró
chia ou das paróchias, em que se tivér feito a eleiçl1o, si
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o número de votos, com que ás outras caberia concorrêr
podér influir no resultado da eleiçao, quanto á maioria
dos vereadôres . '

§ 4. ° Nos casos dos antecedentes §§ 2° e 3° o ministro
do império na côrte, ou o presidente nas províncias,
mandará procedêr a nova eleição geral no município.

§ 5.° As disposições dos parágraphos anteriôres ap
plícao-se ao caso de annullaçl10 parcial da eleiçllo.--Lei
n.387 de 1846, arts. 60 e 104, e aviso n. 62 de 1853,
parte final.

Art. 143. Nos districtos, em que nllo se tivér feito no
tempo competente a eleiçl10 de juizes de paz, far-se-ha
posteriormente em dia designado pelo ministro do im
pério na côrte, e pelo presidente nas províncias, ainda
que o districto pertença a alguma poróchia, que nl10 te
nha concorrido n9. época legal, nem possa mais concor
rêr para a eleiçã.O de vereadôres do quatriénnio.-Avis o
n. 8 de 1849, n. 3.

Art. 144. Sem embargo de ficar prejudicada, nos
casos dos §§ 2° e 3° çlo art. 142, a eleiçao realisada para
vereadôres em alguma paróchia, subsistirão todavia
as eleições fcJitas para juizes de paz dos districtos da
mêsma paróchia.-Aviso n. 8 de 1849, n. 3.

Art. 145.J O juiz de direito é o funcçionário compe
tente, para conhecêr da validade ou nullidade das elei
ções de juizes de paz e de vereadôres das câmaras mu
nicipaes.

Oompete-Ihe porém exercêr esta attribuiçao so em
virtude de reclamação que lhe fôr apresentada dentro
do praso de trinta dias contados do dia da final apura
Ção dos votos.

Nas comarcas, que tiverem mais de um juiz de direito,
pertence adicta attribuiçãO ao da l' vara civel. -Decreto
n. 2,675 de 1875, art. 2° § 30.

Art. 146. Será declarada nulla a eleicão de verea
dõres, ou de juize de paz, nos seguintes cásos.

1. ° Quando se veL'ificar algum dos motivos expressa
mente mencionados no art. 86 § lo destas instrucções,
que tenha applicaçilo a essa eleiçllo.

2.° Quando houvéL' prova plena de fraude, que pre
judique o resultado da eleicão.-Decreto n. 2,675 de
1875, art. 2° § 30, parte 2' ..
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Art. 147. O JUIz de direito deverá proferir o seu
despacho no praso improroga\Tel de 15 dias, contados da
data em que lhe fôr apresentada a reclamação. si já em
seu podêr se acharem as cópias autbenticas das actas,
de que trata o art. 138, ou no caso contràrio, rio dia em
que recebêr estas cópias.-Decreto n. 2,674 de lB75,
art. 2° § 31.

Art. 148. O despacho, pelo qual fôr annulada a
eleição, será, por ordem do juiz de direito, intimado por
carta do esrrivilo do jury á câmara municipal e também
a cada um dos membros da mêsa parochial, e por edital
aos interessados.-Decl'eto n. 2,675 de 1875, art. 2°
§ 30 parte 2'. .

Art. 149. Do despacho, pelo qual for approvada a elei
Ção só have:á recurso voluntário, interpôs to dentro do
praso de 30 dias, contadoll da publicação edital do mêsmo
despacho, por qualquer cidadão votante do município.

Do despacho porém, pelo qual frlr annullada a eleição,
haverá recurso necessário com eifeito suspensivo para a
Relação do districto, além do recurso, que a qualquer
cidadão é lícito interpôr.-Decreto n. 2,675 de 1~75,

art. 2° § 30, parte 3'. -
Art. 150. No caso de recurso, o juiz de direito, no

praso de 15 dias contados da data de sua interposiçãO,
deverá enviar a Relacão do districto as actas com o seu
despacho motivado e com as allegações e documentes do
recorrente.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 2° § 31.

Art. 151. A Relacão do districto decidirá o recurso de
finitiva e irrevogavêlmente, nos têrmos do art. 85 destas
instruccões. .

O presidente do tribunal enviará ao ministro do im
pério na côrte, e ao presidente nas pl'ovíncias, cópia do
accórdilo.

E, no caso de annullacllo da eleicllo, serão expedidas
immediatamente as necéssárias ord"ens para se proceder
a outra eleição.-Decreto n. 2,675 de 1875, art.2°
§§ 31 e 32.

Art. 152. Logo que ao-;uiz de direito fôr apresentado
o recurso para elle interp·ôsto, ou logo que recotrêr ~a
deciSão que profedr, maudará o mêsmo juiz de direIto
publicar o fado pai' edital e pela imprensa, si a hou vêr
no logar.
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TITULO III

DISPOSIÇÕES GERAES DESTAS INSTRUCÇÕES.

Art. 153. Continúa em vigôr, com as modificações
que rt:súltão das disposiçoes do decreto n. 2,675 de 20
de Outubio de 1875 e destas instrucçoes, o art. 126 da
lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, relativo á imposi
ÇãO de multas por omissão ou transg'l'essão d05 preceitos
da legislaçao eleitoral.

Art. 154. As câmaras municipaes fornecerão os livros
necessários para os trabalhos da qualificação e das elei
ções, os quaes serão numerados, rubricados, abertos e
encerrados pelos presidentes das mêsmas câmaras ou
pelos vereadôres que elles deBignare'U; bem assim os
livros de talão, contendo impressos os títulos de quali
ficação, de que tracta o art. 90, e finalmente as urnas e
os cofres destinados á g<.:.arda das cédulas.

O govêrno pagará a importáncia de tôdos êsses livros
e mais obje~tos, quando as câ.maras não puderem, por
falta de meios, satisfazêl' a despêsa.

No caso de não sêrem fornecidos pêlas câmaras muni
cipaes os pl'imeit'os dos dietas livros, supprir-se-ha a falta
por outros, que serão numerados, rubricados, abertos e
encerrados pêlos presidentes das junctas ou das mêsfls- 
Lei n. 387 de ]846, art. 119, e instrucções n. 168 de
1849, art. 16 (30).

Art. 155. Subsistem as disposiçoes legislativas e re
gulamentflres anteriôres ao decreto n. 2,675 de 20 de
Outubl'o de 1875, não revogadas ou alteradas por êste,
as quaes, nos têrmos do art. 40 do mêsmo decreto, serão
colligidas e publicadas por decreto do. podêr executivo.

TITULO IV

DISPOSI~ES TRANSITÓRIAS (31).
Art. 156. A eleição dOf; eleitôres, que dêvem elegêr os

deputados á assemblea geral para a lÔ'legislatura, bem

(30) Av do minist. do imp. em nota a êste al't. no fim da LRGISLAÇlo.
(3l) Enl.ro estas disposições não figura a que se refére á reunião da

assemblea geral da legislatura suspensa; a qual se devia eIJectuar dentro
do lo' anno (?) e pelo decreto n. 6,114 de 2 de Fevereiro de 1876, foi espa
çada para 31 de Dezembro. Nota no fim da LEGISLAÇÃO.
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assim a dos vereadôres das câmaras municipaes e as dos
juizes de paz pa~a o quatriénnio que dêve começar 3m
Janeiro de 1877, se realisarllo nos dias, que u govêrno
designar dentro do anno de 1876.

:::ierá também designado pelo govêrno o dia em que se
reunirllo, no anno de 1876, as j llnctas parochiaes para
darem comêço aos trabalhos da primeira qualificaçã.o dos
votantes, a que se dêve procedêr em virtude do decreto
n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875 (32).

Art. 157. A organisaçã.o das junctas e mêsas paro
chiaes será feita sngundo o processo estabelecido no
tit. l° cap. 2° destas instrucções, com as seguintes alte
rações somente:

§ 1.0 Serão eleitas estas j unctas emêsas, três dias
antes do desig'nado para a sua reuniao, pêlos eleitôres e
supplentes da legislatura actual, approvados pela câma
ra dos deputados.

§ 2. ° Para êsse fim o juiz de paz competente convoca
rá com o praso e pêlo modo determinados no art. 5°
destas instrucções :

1. ° Os eleitôres da paràchia, que se não acharem Gom
pl'ehendidos nas excepções especificndas na la parte Jo
§ 3D do dicto art. 5°. Os que por este motivo não podérem
ser convocados, e os que tiverem morl'ido, nãl) serilO
substituidos por supplenteso

2. ° Os supplentes dêsses eleitôl'es, em númel'o egual ao
dos eleitôres etrectivamente convocados, e segundo a
ordem de sua votação, nã entrando naquelle número o
que e3tiverem comprehendidos nas excepções, a qulO! se
refere o n. l' dêste parágrapho.

So podem ser convocados os i:mpplentes,que se seguirem
immediatamente aos eleitôres, e que se acharem inclui
dos na respectiva lista até ao número marcado dos e1ei
tôres da paróchia. Em nem-um caso eerão substituidos
pelos gue se lhes seguirem, salva a disposiçs.o da última
parte do § 3° do art. 5 (33). -Decreto n. 2,675 de 1875,
art. 2' § 5°.

Art. 158. Os eleitôres e supplentes convocados fari1.o
promiscuamente a eleição dos quatro membros da juncta

(32) Portaria do mino do imp. em nota a êsle artigo no fim da LllGISLAÇ}O.
(33) Av. do mino do imp. em nota êste artigo no fim doa LEGISLAÇAO.
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ou da mêsa porochial e de seus substitutos, pelo modo
determinado nos arts. 9° e segu intes dest?s instrucções.

Concluida esta eleição, immediatamente se procederá
à do presidente da mêsma juncta ou mêsa e de seus sub
stitutos, votando so os aleitôres pelo modo dispôsto no
art. 14 das mêsmas instruccues.

As junctas municipaas 'serão entretanto organisadas
pela maneira estatuida no tit. l° cap. 4 (34) .-Decreto
n. 2,675 de l875, art. 2° § 5°. _

Art. 159. Os prasos, fixados nos arts. 30, 36, 44,59,
63 e 80 destas instrucções ficão reduzidos para .a primei
ra qualificaçl10 :

A 20 dias, no máximo, o praso da I' reunião das jun-
c~as parochiaes ;

A 5 dias, o da 2' reunião das mêsmas junctas ;
A 1~ dias, o que dêve decorrêr entre a I' e a 2' reunião;
A 15 dias o que dêve decorrêr entre o dia do encerra-

ment(1 da 2' reunill.o das jUllctas parochiaes, e o da I'
reunill.O das junctas municipaes :

A 30 dias o que dêve decorrêr entra a I' e a 2' reunião
das junctas municipaes, fazendo-se de septe em septe
dias, pela imprensa, si a houvér no lagar, as quatro pu
blicação das listas, de que tracta o art. 62 § 2° destas
instruccões :

A 6 dias o da 2' reunião das junetas municipaes ;
A 20 dias o prltso, dentro do qual dêvem os juizes de

direito decidir os recursos, que para elles se interpuze
rem.-Decreto n. 2,675 de 1875, art. 5° parte 2'.

Art. 160. As últimas qualificações definitiva:Lente
concluidas nos têrmos da legislação antariôr ao decreto
n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875, servirão de base á
primeira, que se fizér em virtude do mêsmo decreto.

As junctas municipaes poderl1o eliminar daquellas
qualificações, sôb informação das respectivas junctas
parochiaes, os cidadãos que fôrem fallecidos: estiverem
mudados da parócbia, ou tiverem perdido as qualidadE's
de votante, independentemente das provas a formali
dades exigidas no art. 61 § l° destas instrucções.

~rt. 161. Nas paróchias, onde, na accasião, em que
se tlvér de procedêl' á primeira eleiçã@ de eleitôres geraes

(34) Av . .:lo lI\in. do imp. em nota a este arti~o no fim da LEGISLAÇÃO.
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ou especiaes e de vereadôres e juizes de paz, em virtude
do decreto n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875, não es
tivér aindaconcluida a nova qualificação, não se fará
eleição alguma, até que essa qualificaçao estêja devida
mente ultimada.

Esta disposiçs.o não se applicará ás eleições posteriô~

res; nellas se observará a legislaçao anterior áquelle de
creto, seg'undo a qual tem log'al' recorrêr-se, no caso
mencionado, á última g:ualificaçi1O regularmente con~

c1uida, comtanto que esta tenh'1 sid) feita nos têrmos do
mêsmo decreto. - Instruccões n. 565 de 1868, art. 54.

Art. 162. Na eleiçi10 de deputados á assembléa geral
para a 16" leg'islatura, o prazo para a apuração geral
dos votos não excederá a 40 dias contados do dia marca
do para a reunillo dos collégios eleitoraes.

Art. 163. Emquanto se não eleg'êr nôvo cõrpo eleito
ral, a eleiçao dos membros das assembleas legislativas
provinciaes continuará a sêr feita pelo processo da legis
laçs.o anteriôr ao decreto n. 2,675 de 20 de Outubro de
1875.

Serão porém observadas, ainda nêste caso, as disposi
ções do § 5° do art. 3° do dieto decreto, que determina os
motiyos de incompatibilidade, entendendo-se sempre
que êstes se referem a tôda a província.

Si depôis, de eleito o nôvo côrpo eleitoral, occorrêr
vaga em alguma assemblea legislativa provincial, cujos
membros hájão sido anteriormente eleitos, será feita por
tôdos os eleitôres da província a eleiçl10 para preenchi
mento do logar ou dos logares vag'o~, conforme a dispo
sicão do art. 124 destas instruccões.-Decreto n. 2,675
dê 1875, art. 6°. - .

Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de Janeiro de 1876.

José Bento da Cunha e Fig'Ueir~do.

~ -'



LEI N. 387 DE 19 DE AGOSTO DE 1846 (* y.

Regula a maneira de procedê r ás eleições de senadôres, deputados,
membros das assembleas prov!nciaes, juizes de paz e câmaras
muuicipaes.

Dom Pedro, por graça de Deu~ e unanime acclamaçiio
dos povos, lmperadôr constitucional e defensôr perpétuo
dJ Brazil : fazemos sabêl' a tôdos os nossos subditos, que
a assemblea geral decretou e nós queremos a lei se
guinte:

Lei regulamentar das eleições do Império do Bralllll.

TITULO I.

DA QUALIFICAÇÃO DOS VOTANTES.

CA.PITULO 1.

Da formação das functas de qualifica.ção.

Art. 1. o Na terceira dominga do mez de Ja.neiro do
anno, que ~remeiro se seg'uir á promulgação desta lei,
far-se-ha em cada paróchia uma juncta de qualificação,
para formar a lista geral dos cidadllos, que tênl;J.llo di
reito de votar na eleição dos eleitôres, juizes de paz e
vereadôres das câmaras municipaes (1).

(') Em notas no fim da LRG\~LAÇÃO são indicados us actos do poder exe·
c\;tivo. relativos aos artigos desta lei.

(1) Combinado com o aol. 2,) desla lei, e alterados os dous pelo art. 10
~S 19, 21 e 24 da lei de 1015, e art!>. 10 ,20 n. lo, e 30 das instrucç. de
12 de Janeiro de 1876.

l.1
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Art. 2. 0 O pr-esidente da juncta será. o jüiz de paz mais
votaCo do distl'icto da matriz, eSlêja, ou não, em p,x:ercí
cio, estêja embora suspenso pOI' acto do g-ovêrno, ou por
pronuncia em crime de resp'msabilidade. Na sua ausência
falta, ou impossibilidade physica ou moral, fará as suas
vêzes o immediato em votos (2).

Art. 3.~ O juiz de paz, de qUf3.tracta o artig'o antece
dente, será sempre o eleito na úl1ima eleição g-fll'al de
juizes de paz, embora se tenha procedido a outra eleição
posteriôr em virtude de nova divisão, ou incorporaçao
de itistrictos _ Nas paróchias creadas dopois dfl. eleição
geral servirá de presidente da juncta o juiz de paz eleito
em virtude da creação da paróchia (3).
_ Art. 4. o Um mez antes do dia marcado para a forma

ção da juncta, o presidente convocará nominalmente,
por editaes aflixados nos lagares públicos, e publi
cados pela imprensa, onde ii houvêr, e por notificação
feita por oflicial de justiça, ou por offício, os eleitôres da
paróchia, e eguat número de supplentes, para que se reú
nilo no dia designado, sôb sua presidt-lncia, no consistório,
e si este não fôr bastante espaçôso, no côrpo da egrêja
matriz, ou em outro edifício por elle designado, si nllo
podêl' ser na matri.'?:, afim de org?nisar-se a j uncta de
qualificaç!lo (4),

Art. 5 _o Os eleitôres convocados serão unicamente os
primeiros votados da eleição até o número de eleitôres,
que tiver dado a paróchia, e nãO quaesquer.supplentes,
embora estêjao mudados, mortos, ou impedidos alguns

(2) Combinado com o art. 10, 2' parte, da lei de 1815, e art. 40, princ.'
e ~ 50 das instrucç. de 1876. E' eleit.. o eller.Livo. Relaciona-se com os arts. 66
e 110 desta lei, 17 Si~ 40 e 50 da lei n. 2033 rie 20 de Out. de 1811, (i0 e 61
do seu regul .• 30 da lei de 15 de Out. de 1821, 70 da Constituiçào ~o 1m·
perio, 53 e 58 do cod. crim., 80 das iDstrueç. de 18711. 10 da lei de 20
ge Septo de 1828, 10 do deer. de 21 de Jan. d~ 18:30. 20 do deer. de 25
de Jan. de 1831 e com o deer. de 1fl de Septo de 1829.

í3) Art. 40 Si 10 das iDstrucç. de 12 dl1 Janeiro de 1876. A 2& pa;te
é transitoria hóje, está subordi Dada alls arts. 20 ~ 10 da lei, 98 cl!!~ ;n0
strucç. cito :-contemplada a paróehia DO DÓVO reeenseameDto.-Lelat!-se
o deer. n. 503 de 20 de Fevereiro de 1847 e a nota ao art. 10 das lOS'
tru eç. de 28 de Junho de 1849.

("4: Combinado com o art. lo Si to da lei de 11155, 10 das iDstruCç . de
1856,10 princ. da lei de 1875. Art. 50 pI ine. e S 20 das instrucç. de 1876.
Dos SUpplllOL6S SO o têrço. Exige-se aeÓrd" do juiz du di"eit(J para a de
sIgnaçã(J -préuia do edJficio. Relaciona-se com o arl. 10 ~-26 ns. 111 a V.
da lei ãe 1875, e 56 os. 3 a 5 das instrueç. de 187'6.
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eleitôres: assiDl como os supplentes convocados serlto
unicamente os primeiros immediatos em votos aos no
meados eleitôres, não se chamando supplentes menos
votados em lagar de alguns dos mais votados, que estê-
jão mudados, mortos, ou impedidos (5) . .

Art. 6. 0 Nas parÓC'.hias creadas depois da ultima elei
çll.o àe eleitores, deverá o presidente da juncta convocar,
em lagar de eleitôres e supplentes, os oito.cidadãos que
lhes ficarem immediatos em votos; os quatro primei
ros para representarem a turma dos eleitôres, e os ou
tros quatro a turma dos supplentes (6).

Art. 7.· O govêrno na côrte, e os presidentes nas pro~

vincias expedirão em tempo as precisas ordens ás câma
ras munir-ipaes, e estas, até o último de Novembro im
preterivelmente, aos que teem de presidir ás junctas de
qualificaçã.o do seu município, remettendo-lhes cópia au
thén tica das actas da. eleição dos eleitôres, e da do juiz
de paz do distl'ictll (la matriz, bem como declaraçã.o do
número de eleitôres, que deu a paróchia no anno
de l~42 (7).

Art. 8. 0 No dia aprazado, ás nove horas da manhã,
reunidos os eleitôre e sllpplentes, o presidente tomará
assento no tôpo da mêsa, tendo á sua esquêrda o escrivão
de paz e os eleitôres e supplentes em tôrno da mêsa. O
presidente, depois de feita a leitura do presente capitulo,
ann unciará que vai procedêr á formação da j uncta de
qualificação. Immediatamentefará a chamada dos eleitôres
convocados e o escrivllo irá lancando em uma lista os no
mes dos presentes, com declaração dos votos de cada um e
pela ordem da vota.ção que obti vérão para eleitôres. Oon-

(5) p, imeira parte da nota 4. Art. fio SI 30 das instrucç. de 1876. Rela·
ciona-se com o art. 20 das instrucç. de 1856, com o art. 41 das \nstrucç.
de 1868 e com outrus SlS do ciL art. &0 das instrucç. de 1876.

(6) Re~ngado pelos arts. 10, princ., parte 4-, e 20 § 10 da lei de 187&,
50 Si 9- e Ç)8 das inst"ucç. de 1876, segundo os quaes as parócbias crea·
das depois da última eleiçào,-contempladas no aclual recenseamento
e canoJnicamente providas, organisaràu juncta parucbial com 3 eleitôres e
um imn:ediatu em v"t"s; e nao assim as que nàr, fÔl'em como taes con·
templadas no actual recen;;eamento, porque estas fazem parte das amigas,
como si nà I estivessem cl'eadas. Relaciona-se com o Clt. art. 50 SI§ 40 , 10
e 11 das instl'u<:ç. de 1876.

(7) Sub.;iste, salvo quanto á declaração do número dos eleit6res, qU-e é
~xaào pelo govêrno .egundo o art. 20 princ. da lei de :187& ; art. 155 das
IDstrucç. de 1876. Relaciona-se com os arts. 6 a 9 das IDstrucç. de 28 de
Junbo de 1849, 50 8S lo a 50, 100 a 102 e 128 das instrucç. de 1876.



- 3'24. -

cluída a chan:ada, ) presidente lerá a lista e publirará o
número total dos eleilôres rreseotes, passando a dividiI-os
em duas tmmas eguaes; a pl'Ímeil'a dos mais votados
e a seg'unda dos menos votados, e escolherá dous eleitô
res, um que slrá. o último da I' turma, e outro que será
o primeIro da 2' turma. Si o número dos eleitôres pre~

sentes fôr impar, nllo será contado o eleitôr mais vota
do, para que o número fique par (8) o

Art. 90° Si a lista dos eleilôres presentes contivp.r três
nomes, escolherá o presidente o 20 e 3°; si contivér dous,
serão estes designado~, e si contivér s6mente um, cha
mará êste a um cidadllo de sua confiança, que tenha as
qualidades de eleitôr e ambos farllo parte da juncta de
qualificação (9).

Arto 10. Si não comparecer nem-um eleitôr, o-presi.
dente convidará o seu immediato em votos na ordem da
votação para juiz de paz, e si. ê.:ôte não comparecêr até o
dia seguinte pelas nove horas da manhã, será ('onvidado
o immediato, e assim por diante. O cidadão aRsim c(lnvi
dado nomeará uma pes~ôa de sna confia nça, que tenha
as qualidades de eleitôr, e ambos serão membro~ da juncta
de qualificação (10).

Art. 11. De~ignados por êste modo dous membros da
juncta, passará o presidente a designar os outros dous
d'entre os supplentes presentes, fazendo-se a lista delles
e procedendo-se a tal respeito como está dispôsto nos
arts. 8° e 9° (11). .

Art. 12. Si não compal'ecêr nem-um supplente, convi·
dará o presidente o 5° votado na eleiçllo de juiz de paz do
districto, e si êste não comparecêr até o dia seguinte pe
las nove horas da manhã, convidará o 6°, e assim por

(8) Art. 155 das iuslrucç. de 1876, quant.. ás duas primeiras parles.
Derogadas as seguintes pelos a,ts_ lo SI lu da lei de 19 de Seplernb.o de
1855. 40 das inslrucç. de 23 de Agó,lo d" ltl3\;, 10 da lei de 1875. Suosli·
tUldu pelos <trts. 80 a 13 das lnslrucç. de ltS76. Léia·se o arl. 40 das
inslrucç. de 1876.

(9) Revogad! pelus al'\s. 1.", princ. parte3. a, da lei de 1875, 50 S 4°, e
90 das iostl ucç. de 1876.

(10) Revog. pelos arls. 1.0 SI 10 da lei de 1855, 1.0 das ínslruc~,. de 23
de AgOstu de 1856, l.o, parte 3.", da lei de 1875 e 50 $~ 30 a 80 das insll'ucç.
de 1876.

(11) Nota 10.
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diante. O cidadão convidado nomeará uma pessôa de sua
confiança, que tenha as qualidades -1e eleitôr, e ambos
serão membrus do. juncta de qualificaçãú (12).

Art1 13. As dispusições antel'iôl'es. relativas á designa
çM dos membros da juncta de qualificação, são applica
veis }LS turmas mandadas convocaL' no art. 6°, na" paro
chias creadas depois da última eleição de eleitôres (13).

Art. 14 Os quatro cidadãos assim desig'nados com
pOl'ãO, com o presidente, a juncta de quahficação e to
marllO immediatamente assento de um e outro lado da
mêtia. A juncta imporá a multa do art. 126 aos eleitôres,
supplemes e mais cidadãos que, sendo convocados, dei
xarem de comparecêr sem motivo justificado (14).'

Art. 15. O presiuente da j uncta mandará lavL:ar pelo
seu escri vão uma acta circumstanciadada formacão della,
mencionando aR nomes dos eleitôl'es. supplentés e mais
pessôas con.vidadas, que deixarem de comparecêr, e as
multas quP, lhes fôrem impostas, os nomes das pessôas
que os substituirem e consignando por extenso, e pela
ordem em que fôrem escriptas, ::IS listas dos eleltôl'es e
supplentes que comparecêrem para a organisação da
juncta. A acta sera lavrada em o li vro especial da qua
liticação e asslgnada pelo pl'esldente e membros da j uncta
e por tôdos os eleltôL'es e supplentes que tiverem sido
presentes (15).

CAPITULO Ir

Do p,'ocesso da qualificação.

Art. 16. Lida a acta da formação da juncta, o presi
dente, feita a leitura d0 presente capitulo, annunciará
que St' vae pl'oceder immediatamente á organisaçllO da
lista geral dos votantes (l6).

(12) Nota 10. Derogada a 2' parte.
(13) Not. 6.
(14) Arl;;. 15 das instrueç. de 23 de Agõsto de 18j6, e 20 das instrueç.

de Itl76.
(15) Arls. 16 da- instrucç. de 2:3 de AgÕsto de 1856.19 e 21 das instrueç.

de.187H. O art. 7:2 das ill,trueç. de 31 de Dezembro de 1868 não se refore
d.7WYtcta parochial .
. (16) Ar!. 40, parte 2. a, das instrueç. de 1856. Leia·se o art. 25 das
lnstrueç. de 1876 e o dee. n. 511 de 1817.
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Art. 17. SerlLo comprehendidos na lista geral dos
votantes (art. 91 da Con tituiçã'l) : l°, os cidadãos bra
zileiros que estiverem no gôzo de seus direitos políticos;
2', os estrangeiros naturalisados, comtanto que uns e
outros ténhão pAlo menos um mez de re:>idéncia na pa
r6chia antes do dia da formação da juncta j o::; que ahi
residirem menos tempo serão qualificados na par6chia
em que d'antes residílLo. Os cidadl10s que de nôvo che
garem á par6chia, vindos de fora do Império ou de outra
província, $lualquer que sêja o tempo que ténhilO de re
sidencid. na época da formação da j uncta, serão incluidos
na lista, si mostrarem ânimo ue ahi permanecêr (17).

Art. 18. Nã.o serã.o incluidos na lista geral (art. 92 da
ConstituiçãO) :

1.0 Os menores de 25 annos, nos quaes se não compl'e
hendem os casados e os o:fficiaes militares, que fôrem
maiores de 21 annos; os bachareis formadus e us clérigQs
de ordens sacras.

2.° Os filhos-famí.li'l.s que estiverem em companhia de
seus pais, salvo se servirem offícios púlbicos.

3.° Os criados de servir, em cuja classe não éntrão os
guarda-livros, primeiros caixei,'os das casa;; de commér
cio, os criados da casa imperial que não fôrem de galll.O
branco, e os administradôres das fazeudas ruraes e fá
bricas.

A.o Os religiosos, e quaesquer que vívilo em communi
dade claustral.

5:° Os que não tiverem de renda liquida annual,
avaliada em prata, a quantia de 100S rs., por bens de
raiz, in,lústria, commércio ou emp"êgo.

6. ° As prp.ças de pret do exército e armada, e da fÔl'ça
policial paga, e os marinheiros dos navios de guerra (18).

Art. 19. A lista geral será feita por distl'ictos, por
quarteirões, e por ordem alphabêtica em cada quarteirão,
e os nomes dos votantes num~rados successivamente
pela ordem natural da numel'ação, de sorte que o último
número mostre a totalidade dos votantes. Em frente do

(17) Art. 26 ns. 1 e 2 e § 10 das instrucç. de 1876. I

(18) Art. 2682.0das instrucç. de 1816. Derogado quanto ao n. 50 pelos
arts. 10 § 40 da lei de 1876, 26 n. 6, e 28 das instrucç. de 1816.

• I
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nome de cada votante se mencionará a. sua idade, ao
menos provavel, profi:>silo e estado. Para êsse fim os
juizes de paz em exercício, nos districtos da paróchia,
enviarão ao presidente da jnllC'.ta, até o último de De
zembro, a lista parei}]l do eu respectivo districto, do
mesmo modo organisada (19).

Art. 20 A juncta cplebrará as suas ses:::ões em dias suc
cessivos, principiando ás 9 horas da manhil e terminando
ao sol pôsto,- devendo concluir e seu trabalho no espaço
de vinte dias, ao mais tardar. Os párochos e juizes de
paz assistirilo aos trabalhos da juncta, como infor
mantes; mas a falta de uns e outros nilo interromperá
as sessõe((20).

Art. 21. Feito o alistamento, será lançado em o livro
da qualificação, ero l:l. competente acta assignada pela j n
cta, e delle 'se extrahirilo três r.ópias, pela mesma assi
gnpdas, das quafs uma será remettida, na côrte, ao mi
nistl'o do império, e, nas provincias, aos presidentes, urna
affixada no interiôr da egrêja matriz, pm logar conve
niente e á vista de tôdos, e outra qne ficará em podêr do
presidente. Do mesmo livro se extrahirão cópias parciaes
do alistamento de caàa um dos districtos, assignadas pela
juncta, para sêrem remettidas aos respectivos juizes de
paz em exercicio, afim de que as fáçl10 publicar por edi
taes. O que concluido, iutel·romper-se-h9.o por trinta
dias as sessOes da juncta, ficando porém o pres·idente
obrigado, durante êsse tempo, a inspeccionar si é con
servada a lista affixada, e, nn caso de desapparecêr, a
substituil~a, mandando tirar nova cópia do livro, que
dêve estar sôb sua guarda (21).

Art. 22. Passado o intervallo de trinta dias depois de
affixada a lista na matriz, a jun~ta celebrará sess9.o em

(19) Arts. lo das instrucç. de 21 de Dezembro dA 1861, 10 princ. ,
parte 2a• da lei de 1875 e 2: das inslrucç. de 1816, que addicionão quisitos,
supprimindu quanlLl á edade as palavras:- ao menos provavel.-Rela
ciona-se com o lIrt. 10 Si 26 n. vrn da cito lei de 1875.

(20: Del'ogado, quanlo ao número de dias pelo Si 50, e quanlo ao da
hr,ras pelo 8 60 do art. 10 da lei de 1875, art. 30 das instrucç. respec
livas.

~ (21) Arts. ln Si 70 , ~ 13 e 25 da lei de 1875, 30, 34, e 36 aas inslr~cç. de
1876. Relaciona·se oom o art. a5 das ciladas ~nstrucç. Quanto a acta,
art. 28 das instrucç. de 28 de Junho de 1&49.
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cinco dias consecutivos, para decidir sôbre quaesquer
queixas, l'eclamaçotls ou denúncias, que qualquer cidadão
pôde fazêr acerca das faltas ou illegalidades, com que
tenha procedido a juncta, ou ~ja em relaçã'J ao queixôso,
reclamante ou denunciante, ou em relaçl1.o a qualquer
outro (22).
. Art. 23. As queixas, reclamaçoes ou denúncias so
ser'ão admittidas vindo assiglladas; e quando fôrem
acompanhadas de docum~ntos justificativos, que serão
isentos do sêllo, o presidente passará recibo delles. As
decisoes das junctas serão motivadas, e lançadas nos re
querimentos, que serão restituidos á' partes (23).

Art. 24. As alterações, que e fizerem em virtude das
queixas, reclamacões ou donúncias, serão egualmente
lançadas em alivI'o da qualificacão, em a respectiva acta,
e delle se tirarão as cópias determinadas no art. 21.
Quando as cópias da lista geral al1rangêrem maior es
paço que o de uma fô~ha, será cada fôlha assignada
por tôda a j uncta (24).

Art. 25. Tôdos os annos, na S' dominga de Janeiro, se
formará a juncta qnalificadôra para revêr a qualificacl1.o
do anno antilcedente, observando-se tôdas as disposi
cC'es do presente capítuLo, e do primeiro não so a res
peito da formaçao da juncta, como do processo da revi
são (25).

Art. 26. A revisão terá unicamente por fim: 10, eliminar
os cidadãos que houverem fal1ecido, estiverem mudados,
ou tiverem pel'dido as qualidades de votántes; 2°, incluir
os que se tiverem mudado para a paróchia, ou adqui
rido as qualidades de votantes (26).

Art. 27. Feita a revisão, incluidos e excluidos os que
o devêrem ser, far-se-ha uma nova lista geral, que será

(22) Alt. 10 § 50 da lei de 1815, e 36 das instrucç. de 1876. Passou a
10 dias o prazo de 5. .

(23) Arls. 10 § 50 da lei de ~875, 31, 38 e 61 § 30 das instrucç. de 1876.

(24) Arts. 10 § 70 da lei de 1875 e 39 das instrucç. de 1876. Al't . .28 das
instrucç. de 28 de Junbo de 1849.

(25) Esta reunião é hoje d~ jun~ta municipal e tem por fim somente
organisal' listas complementa"es da qualiücaçã... Nutas 1 e 26.

(26) Não ba m.ais revisão sinão bienna), de qualificação nova; cada q'Ja·
lificação tom umã so revisão : nota 25.
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egualmente lançada no livro da qualificrçll.o, publicada
e remettida ás diversas autl)ridades já mencionadas, pra
ticando-se o mesmo h. respeito das alterações feitas em
virtude das qlleixas, rec1amaçõe::; ou denúncias (~7).

Art. 28. Formada a juncta de qualificação, ficarllo
suspenso , por espaço de sessenta dias, os processos ci
veis em que os seus membros fôrem autôres ou réos, si
o quizerem; assim como, dnrante o mêsmo tempo, não
se poderão intentar contra elle.' novos processos crimes,
salvo o casp de pl'Ísão em flag'raute delicto (28).

Art. 29. No impedimento de qualquer dos membros
da juncta, durante os seus tl'abêllhos, a mêsma juncta
nomeará quem o substitua, comtanto que tenha as quali
dades de eleitôr. O presidente será substituido pelo modo
estabelecido no art. 20 (29).

Al't. 30. O presidente da juncta requisitará o escrivão
de paz ou o do subdelegado, assim como os officiaes de
justiça que forem necessàrios; e, no impedimento ou
falta destes empregados, nomeará e juramentará pessôas
que Sil'vll0 para os trabalhos da eleiçJlO somente (30).

Art. 31. Para a formação dlls listas de qualificaçllo,
os pàrochos, juizes de paz, delegados, subdelegados,
inspectôres de quarteirão, collectôl'es e administmdôres
de rendas, e quaesquer outros empregados públicl)s, dê
vem ministrar á j uncta os esclarecImentos que lhes fô
rem pedidos, procedendo, para os satisfazerem, até dili
gências eiõ'peciaes, si fôrem precisas (31).

Art. 32. No caso de dissoluÇão da câmara dos depu
tados servirá para a eleição de eleitôres a qualificação
ultimamente feita, não se pt'ocedendo á nova qualificaçll.o
entre a disilOluÇão e a eleição feita em consequenéia
della (32) .

(27) Nob. 25 e 26 .
. (2i) Subsiste sem alteração: arts. 1u8 das leis de 1855, e 1860 e 155 daI
Instrucções de 1876.

(2)\ Arts. 14 das instrueç. de 1849, 17,1- parte, do deer. n. 1812 de 1856,
4- das instrueç. rle 1860, 10 § 30 da lei de 1875, e 32 das i nstrueções de 12
de Janeiro de 1876.

(30) AI ts. 13 das instrueç. de 1847, 30 , parte 2., do deer. n. 2621 de
~S60, 80 e 25 das instrueç. de 12 dI! Janeiro de 1876. No art. 49 das
ln~t~ueç. de 1876 vem este art. eitadv, coma si tr'atasse elle dajuncta mu
mCLllal.

(3t) Art·. 29 e 61 ~ t· das instl'ucç. de 1876. Confil'mado pelos arts. 10,
pnne. 2- parte, e !li 40 da lei de 1875 e 2a das cito instrucç;

(32) Nota 28.
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CAPITULO nr.

Dos recursos da qualificação.

Art. 33. Em cada municípi.o haverá um consêlho
municipal de recurso, compôsto do juiz municipal, que
será o presidente, do presidente da câmara municipal, e
do eleitôr mais votado da pal'óchia cabêça do município.
No caso de qualquer delles ter feito parte dajuncta qua
lificadôra de alg-uma fl'eg-uezia, servirá em seu logal' o
seu substituto legal, ou o immediato em votos (33).

Art. 34. Nos municípios, que estiverem reunidos a
outros, formando um so têrmo judiciário, e em que nll.o
resida o juiz municipal, será o consêlbo pre::;idido pêlos
respectivos supplentes. Nos municípios, que nilo tiverem
tribunal de jurados, será o consêlho compôsto do presi
dente da câmara municipal, do seu immediato em votos,
e do eleitôr mais votado (34).

Art. 35. Para êste consêlho pode qualquer cilladão
recorrêr da juncta de qualificaçlto, tendo precedido re
clamaçlto desattendida por ena sobre o objecto do re
curso, nos seguintes casos: l°, inscripção indevidl1. na
lista dos votantes; 2°, omissão na mêsma lista: 3°, ex
cluslto dos insr.riptos na qualificaçll.O do anno ante
riôr (35).

Art. 36. Este consêlho se reunÍL'á na 3" doming'a do
mêz de Abril, em lagar público, annunciado por editaes,
e funccionará por espaço de 15 dias. Suas deliberações
serno tomadas por maioria de votos, e sempl'e motivadas,
declarando-se os sens fundamentos nlto so na acta, que
se dêve lançar em livro própl'io, mas também nos des
pachos proferi,los nos requerimentos das partes, a quem
serll.o restituidos. As actas sel'ão escriptas por qualque.l

(33) Substituído pelos arts. 10 ~ 20 da lei de 1875, 43, 47, e M das
D ti ucç. de 12 de Janeiro de 18i6.

(3!) Arts. 10 ~§ 20, p>lrte 2a, da lei de 1815, 43 ~~ 10 e 20, 45 ~ 1°, 47 e
52 das instrucç. rle 1876.

(35) Revogado pelo art. 10 S~ 20 e 11 da lei da 1875, e 60 das instrucç.
de 1815. Não connece a juncta municipal (que substituio o consêlho) do
processo da qualificação em grao de recurso; mas em continuação, ~ara

verifical·o. Vid. art. 11, parte 2. a, das illstrucç. de 18!9, e S\la 'lota,
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dos lllem bros do consêlho, excepto o presidente, e o livro
ficllrá depositado no al'chivo da câmara municpal (36).

AI,t. 37. O consêlho remetteJ'á ao presidente da juncta
de qualificação uma relação nominal das pessllas, cujos
recursos tiverem sido attendidos; o presidente da junta
as fará incluir no liVl'o da qualificaç!1O, em a lista sup
plementar, e o remetterá immediatamente á câmara mu
nicipaI (37).

Art. 38. Das decisões dêste consêlho podêr-se-ha re
corrêl' para a relaçao do districto, a qual decidirá prom
ptamente o recurso, segundo a formula estabelecida nos
arts. 32 e 33 do reg'ulamento das relações, com preferen
cia a qualquer outro serviço, sem formalidade de juizo,
examinando as reclamações não attendidas, e os docu
mentos, que as acompanhárão, sem admittir novos, nem
allegações. Si a relação julgar attendivel o recurso,
mandará reparar a injustiça, procedendo-se em confor
midade do dispôsto no artig'o antecedente, e imporá aos
membros do consêlho a multa do art. 126, § l°, n. 3.°. O
recurso será apresentado na relação, dentro do praso
marcado para as appellações crimes, e não terá efteito
suspensivo (38).

TITULO II.

DA ELEIÇÃO DOS ELEITÔRES.

CA.PITULO I.

Da ol'ganisação das m~sas pa1'ochiaes,

Art. 39. As nomeações dos deputados e senaãôres
para a assemblea geral do Imperio do Brazil, e dos mem-

(36) Derogado quanto ao dia da reunião, qua:lto á duração delld,
quanto ao 'leveI' de ln lliva,' as deliber~ções, salvo sobre exclusão de vo
tantes. Art;. 2- e 30 das in tl'UCÇ de 2l de Dezembro de 1861, 10 S)§ 10
12, doi lei de l875, 59, 61 S)3', 7\),11, 8J e l50 das inslrucç. de L876. O as
cl'lvao da, junctJs rnunlclp 'e; Ó o 'ecr'ctario da càm....a municipal, arts.
49, ~a e :~. pdl'le, e til § L', pal't· [a, das instrucç. de 1876. Actas, art. 28
das 1O,lrucç. de 28 de Junho de ldt9.

(37) N lia; 33 e ;j 1. E,la dtt:lbulçao compete aq~ra aos Jui/es de direito;
art•. 77, La pute in fine e 80 das instrucç. de ltl76. Veja-se o art. 13 Jas
de 18-!9.

(33) Esta disp~sição prevalece, sendo dos juizes de dil'eito as decisões
recorl'idas. Art•. lo S)18 da lei d~ lB7J, 8'> e 8J das respectivas instrucç.
Not. U das instrucç, de 1849 e art. 13 dollas.



- ::\32-

bros das assembleas legislFltivas provinciaes, ser[o feltas
por eleitôres de pal'àchia (rll't. 90 da OlJnstituiçllO, e art.
4° do Acto Addiciona11, fazendo-se em cada freguezia,
uma assemb1ea parochia1, a qual tierá egua1mente presi
dida pelo presidente da juncta de qualificaçilo (39).

Art. 40. A eleiçllo de eleítôres em tôdo o Imperio será
no lo dO'llingo do mez de Novembro do 40 anno de cada
legislatul'a. Exc::eptua-se o ca,;o de dissoluÇãO da câmara
dos deputados, em que o g'ovêrno marcará um dia, em
que a eleiçllo se fará em tôdo o império (40).

salvo quanto á multa e quanto ao prazo da interposição do recurso dos
interessadus, por exclusão. Veja-se o art. 92 dessas instrucç. de Ib76.

u Art. 32. As appellações que se interpozerem nos cas"s do art. 167 do
cad. do prvc. Cl'lm,. serão apresentadas n"s prasos estabelecidos no
art. 27 dêste regulamento, e sendo eXaAllnadas pelo desembargador, a
quem o processo ftlr distribuido, êste o levará á mêsa.

« Art. 33 No mêsmo dia ou em outro, que o presidente designar, serão
por sorte e publicamente escolhidus dous adj unctus, os quaes, á, vista do
relatório e dos mais esclareciment"s que exigirem, e poderem colhêr dos
aulos, julgarão com elIe a appelIação, veDceDdo-se a decisão pur 2 votos
cODfurmes, e laDçaDdo o JUIz a seDteDça, que será assigDada por todos
cODforme o veDcido.

« Art. 27. Os autus deverão sêr apreseDtados ao secretário da relação DO
praso de quatro mezes cODtados da interposlçao da appellação, si forem
as seDteDças proferida~ por juizes da p, ovíncia, em que estivér collocada
a Relação; e de OitO, si o forem por Juizes de outras províDcias (Decr.
de 3 de JaDeiro.de 183':!). »

«( Art. 10 § 8. O goverDo regulará o praso para apreseDtação das appel·
lações, julgaDdo-se as deserçOes deUas \lOS têrmos dos a 15. 657 a 660 do
regu\. D. 7;37 de 25 de Novembro de 1850 (Lei de 6 de Agosto de 1873), »

« Arto 20. O praso, deDtro do qual dêvem subir os autos á iDstáDcia suo
perior, para o julgameDto da appellação, sel'á: 10 de 10 a 30 dias, con·
forme" a distáncia da parócbia, si a appelIação for iDtel posta de srDtença
do juiz de paz; 20 de 00 dias, si a appdlaçao for interposta de seDtença
proferida pelo juiz municipal "o têrm,) em que o JUIz de dire,to re;idir,
ou pelo juiz de d,reit, de c ,mal'ca especial; 3" de dous mezes, si a seD'
tença for proferida por juiz municipal de outro têrmo da comarca; 40 de
trêz meze;, si a sentença for de jlllZ de direito de qualljuel' C,l[Q"rca ge
ral da provincia, em que a 'relação e;tivér, excllpt.. as de Goyal. e MaLto
Grosso; 50 de 4 meles, si a sentença for de juiz de direito de q ualqu.er
comarca geral de Goyaz e de Matto Grosso ou de província, óm que Dao
estivér a relação. '

« Art. 21.-Estes. praso~ decorrem da data da publicação do despacb~,
pelo qual fól' recebida '\ appeLação ; são C',mmuns a ambas as partes, Q~O
se p"d~m prorogar ou :e tringir, nem se iDterropem pela superveniencla
das fenas lOec. D. 5,467 de 12 d.: Novtlmbrv de 18i3). »

(39) Nota 28.

(40) Derogado pelo art. 20 Si 30 da lei de 1875, quanto ao dia. Art. 97
das respectivas instrucções.
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Art. 41. Um mE'Z antes do dia estabelecido no artig'o
ante<;edp.nt.e, o p"esidenie da meza pal'ochial, tendo re
cebido, por intel'ml-'diú da câmara municipal, as ordens
do govêrno para eleição, couvocará, na forma dos arts.
40

, 5° e 6°, as pessôas ahi mencionadas, afim de proce
dêr- se á organisação da mêsa parochial. Pela mêsrna oc
cusião convidará os cidadllos qualificados afim de darem
os seus votos ,4 J} .

Art, 42. No dia aprasado, reunido o pôvo pelas nove
horas da manhã, celebrará o párocho missa do Espirito
Santo, e fará, ou outrem por elle, uma oração análoga
ao objecto. Terminada a cel'emónia religiosa, posta no
côrpo da egrêja uma mêsa, tomará o presidente assento
á cabeceira desta, ficando á sua esq uêrda o escrivão, e
de um, e outro lado os eleitôl'es e supplentes; fazendo-se
poretn urna divisão conveniente, de sorte que os indivi
duas chamados para a organisação da mêsa, estando
sem pre ao alcallce da inspecção, e fil3calisação dos cida
dãos presentes, pÓSSãO preenchêr regularmente as func
ções, que a lei lhes incum be. Tôdos os mais assistentes
terão assentos, sem precedencia, e estarão sem armas, e
a portas abertas (42) .

Art. 43. O presidente fará, em voz alta, e intE'lligi
vel, a leitura dêste titulo, e do capítulo I do título an
tecedente; irnmediatamente fará a chamada, e procederá
à designação dos mem bros da mêsa pal'ochial, ob'ervando
fielmente tôdas as disposições dos artig'os 8° até 15 in
clusivamente, A acta da ol'gani.ação da mêsa será lan
çada em um livro próprio da eleição de eleltôre,··, e dif
ferente do da qualificação (43).

Art. 44. Concluida a acta da formar.ão da mêsa, o
presidente fará inutilisar a separação, quê a isolava dos
assistentes, e retirar de jClllctO delh\ as cadeiras destin~

das aos eleitôres e supplente.-; ; e depois de havêr assim

(41) Arts. So ns. 6 e S das instrucç. n. 565 de 1868, 16 do Dec. n, 2,621
de 1'60,50 , 99, 100 e 101 das in ·tr·ucç. de 1S'6. Nota 3.

(42) ubsiste com additamenl.o da h.. ra da reuniao. Arts. 40 das instrucç.
de 23 d~ AgO"to de 1856, 80 e lO/i das instruI'ç. de 12 de Janeiro de 1876.

(4il) Arts. 5 e 16 das instrucç. de 23 de AgOsto de 185 ;, 16 das instrucç.
de 1860, e 113 das instrucç. de 1876. Quanto á organisaçào da mêsa paro
chiaI, art. 20 ~ 40 da lei de lS75, 99 100 e 114 das instrucç. de ]876.
Nols. 8 e 9.
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desembaraçado a mêsa, de sorte que os assistentes pàssão
rodear, e examinar os seus tl'abalhos, encetará a eleição
declarando-Está instaIlada a assemblea parochüll (44).

Art. 45. São applicàveis aos membros das mesa pa
rochiaes, em quanto durarem suas funcç0es, as disposi
çoes do art. 28 (45).

Art. 46. Compete á mêsa parochiaI o seguinte:
§ 1. o O reconhecimento da identidade dos votantes,

podrndo ouvir, em caso de dúvida, o testemunh0 do juiz
de paz, do pàrocho, ou de cidadllos em seu conceito abo
nados.

§ 2. o A apuraçs.o dos votos dOI> votantes, e a ~xpedição

dos diplomas aos eleitôres.
§ 3, o A decisllo de quaesquer dúvidas, que se suscitem

acerca do processo eleitoral, na parte que lhe é commet
tida,

§ 4. o Coadjuvar o presidente na manutenção da ordem,
na forma desta lei,

As decisões da mêsa serão tomadas por maioria, vo
tando em primeiro logar o presidente (46).

Art. 47. Compete ao presidente da mêsa parochial :
§ 1. o Regular <\ polícia da assemblea paror:hial, cha

mando a ordem os que deIla se desviarem, impondo si
lencio aos espectadôres. fazendo sahir os que se não
aquietarem, e os que inj uriarem os membros da mêsa,
ou a qualquer d03 votantes: mandando fazer neste caso
auto de desobediência, e remettendo-o á atltoridade com
petente. No caso porêm de offensa rhy~ica contra qual
quee dos mesàeios, ou votantes, podeeá o presidente
prender o offensôl', remettendo-o ao juiz competente para
o ulteeiôr procedimento na forma das leis.

§ 2. o Regular os tl'abalbos da mê3a, designando um
dos supplente:3, os seu:! sub:3titutos, pal'<1 fazvr ao leitura
das cMulas, debaixo de sua insp ;ã 1irecta, e imme
diata; mando ndo rectificn,r qu·'l. squer enganos, que
tênhão h· vida; e deferind ás redamaç0es, que com o
respei to conveni nt pMe fazêl' qualq llel' do~ assis tentes

(44) Not. 28.
(45) Not. 28.
(46) Arts. 2. $ 70 da lei àe 1815 e 105 das instl'ucç. de 1876.
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sôbre os ~rabalhos da mêsa . O presidente designará um
dos eleitôres mesários para servir de secretàrio, dêsde
que se achar a mêsa instalIada (47) ,

CAPITULO II.

Do ,'ecebimento das cédulas dos votantes.

Art. 48. InstalIada a assemblea parochia.l, se proce
derá ao recebimento das cédulas dos votantes, sendo
estes chamados pela ordem, em que estiverem seus no
mes inscriptos no alistamento, e recolhendo-se as cédu
las em uma urna, -á proporção que se fôrem recebendo.
Finda a chamada pela l1sta geral, se praticará o mêsmo
com a supplentar, si existir. Dos que não acudirem á
ln chamad<t., far-se-ha um rol, pelo qual se procederá a
uma 2', e depois a uma 3". Esta terá sempre Iogar em
outro dia depois da segunda, em hora ·annunciada. pelo
presidente ao encerrar a sesss.o do dia antecedente (48).

Art. 49. Com a terceira chamada termina o praso do
recebimento das cedulas : as recebidas serã.o contadas, e
emmassadas; e o seu número mencionado em a acta es
pecial, em que se declare o dia, e hora, em que a ter
ceira chamada se fez, e os nomes dos votantes, que a
elIa não accudírão, os quaes por esse facto perderã.o o
direito de votar nessa eleição (49).

Art. 50. \~ão se recehers.o votos de quem não estêja
incluido na qualificação, nem dos votantes, que não
comparecêrem pessoalmen~'e, assim como não seri1o\ ad
mittidas as cédulas, que contiverem nomes riscados,
alterados, ou substituidos por outros (50).

(47) Arts. 20 e 80 da lei de 1875, 105 (l 106 das instrucç. de 1876.
(48) Arts. 90 da lei de 1875, 10 das instrucç. de 27 de Septembro de

1856, 106, la e 2a partes, e 107 das instrucç. de 1876 .
. (49) Art. 20 § 11 da lei de 1875, no das instrucç. de 1876 ; arts. 28 das
lnsLrucç. de 28 de Junho de 1849, 80 e 100 das instrucç. de 1850 e 114 das
IDstrucç. de 1876, quanto á ac!a.

(50) Ampliado quanto aos votantes não incluidos pelo S; 40 do art. 107.
-Relaciona-se com os arls.lo Si 18 da lei de 1875 e t-4das lOstrucç. de 1876.
Derogado quanto a recusa de cédulas, as quaes recebem-se, fechadas, sa
gundo os arts. 10 e 20 das instrucç. de 27 do Septombro de 1856, 11 das
IDstrucç. de 22 de Agôsto de 1860 e 67 das instrucç. de 31 de Dezembro
d.e 1868, 20 Si 90 da lei de 1875, 106, 10a e 111 ~ 20 ~as instrucç. de 1876;
Cito art. 111 Si ao; art. 80 das instrucç. de 1860. Vide ar~. 122 desta 161.
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Art. 51. Os votantes nito ser!tO obrigados a assignar
suas cédulas j e estas dêvem contêr tantos nomes, e suas
respectivas occupações, quantos eleitôres tivér de dar a
parochia (51).

Art. 52. Emquanto nito fôl' fixado por lei () número
de eleitôl'es de cada paróchia do Imperio, na forma do
art. 107, será elle regulado ua razão de 40 votantes por
cHda eleitôr. Dará mais um eleitôr aquPlla paró hia,
que além de um múltiplo de 40 contivér uma fracção
de mais de 20 vútantes: nem~umfl paróchia porém dei
xará de dar ao menos um eleitôr, p01' menor que sêja o
númei'o dus votantes.

Não obstante a regra antecedente, os eleitôres de
qualquer paràchia em nem-um caso irão além do núme~

1'0 dado por essa paróchia naquella das duas eleições de
1842 e de 1~44, em que menor número houvél' eleito:
accrescentando-se-lhe uma quinta parte mais (52),

Art. 53. Podem seI' 0leitôres tôdos os que podem
votar nas assembleas parochiaes. Excep túã()-~e :

§ 1.0 Os que nilo tiverem de renda líquida annual,
avaliada em prata, a quantia de duzflntos mil réis por
bens de raiz, commércio, indú::;tria, ou emprêgo ;

§ 2. o Os libertos;
§ 3. 0 Os pronunciados em queixa, denúncia, ou sum

mario, estando a pronúncia competentemente sustenta
da (53),

CAPITULO III.

Da apuração dos votos.

Art. 54. Terminado o recebimeuto das cedulas, e la·
vrada a acta ordenada no art. 49, dissolvidas pela mêsa
as dúvidas, que occorrêrem, ordenará o presidente que
um dos supplentes, ou seus ,mbstitutos, em sua pre-

(51) Art. 84 das instrucç. de 31 de Dezembro de 1868 e 108 das instrucç.
de 1876. Derogad", quanto ao número de nomes' art. 20 Si 9. da lei de
1875 e 106 e 108 das iCJst. ucç. de 1876. •

(52) Revogado pelo art. 2. pnnc. ria lei de 1875, salvo quanto ao final
da l' pai' e.

(53) Subsiste com a alteração do dec. n. 48i de 18i6; art. 109 das
instrucç. d~ 1876.



sença, lêia clldll uma das listas recebidas, e repartirá as
letras do alphabeto pelos outros três membros da mêsa,
os quaes irllo escrevendo cada um em sua relaçM, os
nomes dos votados, e o número dos votos por algarismo
successivos da nomeraçllo natural, de maneira que o
último número de cada nome mostre a totalidade dos
votos, que este houvél' obtido, publicando em voz alta
os números, á proporçlto que fôr escrevendo. As cédu
las, que contiverem menor número de nomes, do que
dêve dar a paróchia para eleitôres, serão não obtante,
apuradas: si contiverem maior número, serão despre
zados os nomes excedentes no fim (54).

Art. -55. Acabada a leitura das listas, o secretário,
pelas relações indicadas, publicará, sem interrupção al
guma, os nomes de todas as pessôas, e o número de
votos; que obtiverllo para eleitôres da pal'óchia, formltn
do das taes relações uma geral, que será lançada na
acta especial da apuraçl1o, principiando dêsde o número
máximo até o mínimo, que será assignada pela mêsa (55).

Art. 56. A eleiçM de eleitôres será regulada pela
pluralidade relativa de votos. Os. que tiverem a maioria
deIles ser110 declarados eleitôres de paróchia até aquêlle
número, que a freguezia dêve dar. Os immediatos depois
dêstes servirM de supplentes. Si recahir maioria de vo
tos em um individuo, que a mêsa julgue nl10 estar em
circumstáncias de sêr eleitôr, expedir-lhe-ha, nfio ob
stante, o respectivo diploma, lançando na acta a declara
çl10 de tôdas as dúvidas, que occorrêrem sobre a idonei
dade do votado, afim de que o collégio eleitoral decida
por occasião da verificação dos podêres dos eleitôres (56).

Art. 57. PubliCados os elcitôres, o secretário lhes fará
immediatamente aviso por carta, para que concôrr110 á

(54,) Arts. 6 das instrucç. de 1856, 80, 81, e 82 das instrucç. de 31 de
Dezembro de 1868, 11, 106 princ., 110, partes 2- e 3-, e 111 ~ lo das
instrucç. Je 1876. Quanto ao número de domes. nut. 6l.

(55) A,'ts. 21 das instrucç. de 28 de Junho de 1849, 85 das instrucç. de
31 de Dezembro de 1868, 20 § 11 da lei de 1875, 112 e 1~4 das i.nstrucç.
de 1876. Accresee quanto á acta o dispõsto no art. 28 das cits. instrucç.
de 184,9. .

(56) Derogado quanto ao número de eleitôres pelos arts. 20 S 9 da lei
~e 1875, 106, parte 2- e 3-, e 112 das instrucç. de 1816 ; al'ts. 19 das
IDstrucç. d!l 28 de Junho de 1849, 78 e 79 das instrucç. de 31 de Dezem
bro de 18G8.



.egrêja, onde se fizérllo as eleicoes. Entretanto se extra
hir110 cópias authénticas da ácta especial da apuraç11o,
dêsde o máximo até o menor número de votos, as quaes
ser110 assignadas pela mêsa e se dará uma a cada eleitôr,
que lhe servirá de diploma (57).

Art. 58. Reunidos os eleitôres, se cantará um Te-De.um
solemne, para o qual fará o vigário as despêzas do alta]',
e as câmaras tôdas as outras, ficando a cargo de seus
respectivos procuradôres apromptarem mêsa, assentos,
}apel, tinta, serventes, e o mais que necessário fôr para
se Elffectuar com tôda a dignidade este solemntl acto (58).

Art. 59. O livro das actas será remetlido ao presiden
te da câmara municipal com offício do secretário da
mêsa parochiaI ; e inutilisando-se as listas dos votantes,
se haverá a assemblea parochial por dissolvida, sendo
nuUo qualquer procedimento, que de mais praticar (59).

Art. 60. Qmmdo em alguma freg'uezia se não podér
verificar a eleiç110 no dia designado, far-se-ha logo que
cesse o impedimento, em outro dia designado pelo pre
sidente da mêsa parochiêl.l, ou por esta, si ja tivér sido
instaUada, e annunciado por editaes ; nllo poderão porém
os eleitôres votar pa:08 deputados, si a sua eleiçllo se nM
tivér concluido antes do dia marcado para a reunião dos
coUégios eleitoraes (60).

Art. 61. As urnas, em que se guardarem de um dia
para outro as eMulas, e mais papeis relativos á eleiçllo,
..serão, depois de fechadas e lacradas, recolhidas com o
livro das actas em um cofre de três chaves, das quaes
.terá uma o presidente, outra um dos eleitôres, e outra
um dos supplentes membro da mêsa. O cofre ficará na
parte mais ostensiva e central da egrêja, ou edifício,
onde se estivér fazendo a eleição; e guardado pelas sen-

,'; (57l Art. 22 das instrucç. de 28 de Junho de 1849. Revog. quanto ao
diploma pelos arts. 20 ~ 12 da lei de 1875 e 16 das instrucç. de 1876. Ac··
cresce quanto ás cópias das actas o dispôsto no art. 23 das dictas intrucç.
de 1849. Vêjão·se os arts. 25 e 26 das instrucç. de 1849.

(68) Nota 28.

(59) Arts. 112 e 136, parte final, das instrucç. de 12 de Janeiro de 1876.
(60) Artss 27 das instrucç. de 28 de Junho de 1849 e 95 das instrucç.

de 81 de Dezembro de 1868. Consolidado quanto aos vereadOres e juizes
de pa.z; arts. 142, 143 e 144 dai instrucç. de 1876.
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tineIlas, que a mêsa julgar precisas, nl1.o se pondo impe
dimento a quaesquer cidadilos, que igualmente o quêirão
guardar com a sua presença (61).

TITULO III.

DA ELEIÇÃO SECUNDÁRIA.

CAPiTULO I

Boa collegios eleitoraes, e eleição dos deputados.

Art. 62. Os eleitôres de paróchia se reunirão em col
légios eleitoraes, quando tiverem de procedêr á eleiçl10
de deputados e senadôres á assemblea geral, ôu de mem
bros das assembleas legIslativas provinciaes (62).

Art. 63. Logo que fôr publicada esta lei, os presidente·
das províncias procederilo a uma novf1. divisão dos col
légios eleitoraes, conservando, ampliando, ou restringins
do os círculos existentes; combinando a commodidade
dos eleitôres com a conveniéncia de não sêrem muito
circumscriptos os círculos. Determinada uma vêz a nova
divisão, não poderá eUa sêr alterada sinão por lei (63).

Art. 64. Ficarilo suspensos, por espaço de 40 dias
contados da nomeaçlto dos eleitôl'es, tôdos os processos,
em que os mêsmos fôrem autôres, ou réos,'querendo (64).

Art. 65. Nem-um eleitôr poderá votar sinilo no col
légio eleitoral, em cujo circulo estivér a freguezia pela
qual fôr eleito. Não se chamará supplente sinl10 para
substituir o eleitôr que tivér fallecido ou mudado seu
domicílio para fora da província, ou que, por ausente
deIla, se ache inhibido de comparecêr no dia da elei
Ção. (65).

(61) Al'ts. 97 das instrucç. de 31 de Dazembro de 1868, e 108, partes
3' e 4.', das instrucç. de 1876.

(62) Nota 28.
(63) Arts. 10 § 90 da lei de 1855, 10 $ 30, e 20, parte 2a, da lei de 1860,

20 § 22 da lei de 1875 e 118 princ. das instrucç. de 1876.
(61) Mandado lêr com os ouiros dÔ'ite cap. nos art~. 18 das instrucç.

ddo 2~ de Agôslo de 1856, 21 da~ instrucç. de 22 de Agôsto de 1860 e 119
as Instrucç. de 1876. Nota 28.
(e5) Nota 64. Art. 10 das instrucç. de 184g.



·Art. 66. O presidente interino do collégio eleitoral é
o presidente da assemblea parochial da freguezia onde
se reunir o collégio, e, na falta ou impedimento, o seu
immediato em votos (66).

Art. 67. As câmaras providenciarão para que sêjãu
presentes aos collégios eleitoraes os livros das actas uas
assembleas parochiaes, os quaes reverterilo com prompti
dilo e segurança para o seu archivo, dissolvido o collé
gio (67).

Art. 68. A eleiçn.o dos deputados á assemblea geral far
se-ha epl tôdo o Imperio trinta dias depois do dia marca
do para a eleição primària, tanto nos casos ordinàrios,
como quando tivér sido dissolvida a câmara dos deputa-
dos (68). .

Art. 69. No dia aprazado, reunidos os eleitôres pelas
nove horas da manhil, o presidente interino tomará
assento á cabeceira da mêsa, que deverá sêr collocada de
m.Q,do que possa sêr rodeada e inspeccionada pelos elei
tô~'es, os quaes terilo assento' indistinctamente. O presi.
dente, feita a leitura do presente capitulo, chamará para
servirem interinamente como secretários e escrutadôres os
quatro eleitôres qne mais moços lhe parecêrem, e haven
do reclamaçilo de que existi\o outros eleitôres mais moços,
o collégio decidirá, por meio de votaçl1o, s~ dêvem estes
sêr os chamados, ou outros. (69).

Art. 70. Constituida a mêsa interina, se procederá á.
nom'eaçilo de dous secretários e dou.:; escrutôres, em es
crutinio secreto, votando cada eleitôr em quatro nomes.
Os dous m~is votados serão os secretários, e os outcrs dois
escrutadôres. Os nomeados tomarilo logo assento na mêsa,
e immediatamente se passará a nomear o presidente, por
escrutini~ secreto e por eMulas, d'entre os eleitôres; e,
apurados f)S votos pelos secretários e escrutadôres, será
eleito e publicado o que reunir a pluralidade relativa.

(66) Notas 3 e 65.
(67) Nota 64. Implicitamente mantido nos arts. 18 das iOitrucç. de 28

de Junh~ de de 18!9, 22, 2-3 e :U das in trucç. de 23 de AgOsto de 1856 21
e 28 das lDstrucç. de 22 de Agôstu ele 1860 e 112 parte tinal das iDstr"ctl.
de 1876. ' , ..

i68) Nota 28. Arta. 120 e 127 das iDstrucç. de 1876.
\6~) Nflta 28. ArLs. 18 das iDstrucç'l de 23 de AgOsto de 1856 119 e 120

das Inlitrucç. àe 1876. '



- 3'41 -

Tomando o nôvo presidente posse, em acto succ.eseivo
nomeará uma commissilo de três eleitôrei>. á aual entre
garllo os seus diplomas os mesários, tomando estes
conta dos diplomas de tôdos os outros eleitôres. Lavrada
e assig'nada a acta especial da installação do col1égio,
este retirar-se-ha (70).

Art. 71. No dia seguinte, reunido e presidido o col~

légio, darllo as commissOes conta do que achárilo nos di
plomas. Havendo dúvidas sôbre el1es, ou ácerca de qual
quer outro objecto, serão resolvidas pelo presidente. secre
tários, escrutadôres e eleitôres. Quando o collégio annullar
odiploma de um ou mais eleitôres chamará os supplentes
para os substituirem; tomará todavia em separado não SÓ
os votos dos eleitôres declarados nu11os, como daquelles
que os substituirem, e de tudo se fará na acta minuciosa
declaração (71).

Art.72. Verificados os podêres dos elei1ôres, dirigir
se-ha o collégio á egrêja princil aI, onde se celebrará,
pela maior dignidade ecclesiàsticli, missa solemne do
Espírito-Sancto, e um dos oradôres.mais acreditados (que
se não poderá isentar) fará um discurso anàlogo ás cir
cumstàncias, sendo as despêzas feitas na forma do
art. 58; e finda a ceremània religiosa, voltará o collégio
ao logar do ajuntamento, e procederá immediatamente
á eleição dos deputados, chamando-se os eleitôres por
freguezias e recolhendo-se em uma urna as cédulas que
se fôrem recebendo (72).

Art. 73. As cédulas dêvem contêr os nomes, moradas
e emprêgos 0\:1 occupaçOes de tantas pessôas, q11antos sã.o
os deputados que a província dêve dar, com assignatura
do eleitôr (73).

~~O) Nota 28. Derogado pelos arts. 10 § 20 da lei de 19 de AgOsto de
~S5;), 18, 19, 20 e 21 das instrucç. de 23 de Agôsto de 1856. 21 e 28 das
llJstrucç. de 22 de AgOsto de 1860, e 119 e 120 das instrucç. de 1876.
Quanto á acta accresce o que dispõe o art. 28 das instrucç. de 28 de Ju
nho cG 1849.

(71) Nota 28; arts. 50 § 30, parte 2a, 119 e 1:l0 das il'strucç. de 1876.
Accresce o dispOsto no art. 30 da instl'Ucç. de 1860. Combine-se com os
arls. 121 desta lei e 117 das cito instrucç. de 1876.

(72) Nota 28. Vêja-se o art. 114 desta lei.
d (73) Derogado quanto ao número de vbtados pelos arts. 10 S; 50 da lei

e 19 lie Septembro de 1855, 22 e 24 das instrucç. de 23 de AgOsto de 1856.
os quaes fôrão alterados nessa parte pelo art. lu S; 20 da lei de 18 de
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Art. 74. A província do Rio-Grande do Sul dará três
deputados, Sancta Catharina um, S. Paulo nove, Matto
Grosso um, Goyaz dous, Minas-Geráes vinte, Rio de Ja
neiro dez, Espírito-Santo um, Bahia quatôrze, Sergipe
d'Ei-Rei dous, Alagôas cinco, Pernambuco trê~e, Para
hyba cinco, Rio Grande do Norte um, Ceará oito, Piau
hy dous, Maranhão quatro, Pará três (74).

Art. 75. Tôdos os que podem ser eleitôres são hábeis
para sêrem deputados. Exceptúão-se:

§ 1.0 Os que não tiverem de renda liquida annual,
avaliada em prata, a quantia de 400$000 por bens de
rai:tl, indústria, commércio ou emprêgo.

§ 2. o Os estrangeiros, ainda que naturalisados sêjãO.
§ 3.0 Os que não professarem a religilLo do Estado (75).
Art. 76. O eleitôr pode votar, sem limitação alguma,

naquêlles quP- em sua consciéncia fôrem dignas e julgar
que teem as habilitações precisas, competindo exclusiva
mente a quem verificar os podêres dos eleitos examinar
si "Ceem elles as condições de idoneidade exigidas pela
Constituição ('i 6) .

Art. 77. Entregues que sêjão tôdas as listas, mandará
o presidente, por u;:::; dos secretários, contar, publicar e
escrevêr na acta o número deUas j designará um dos es
crutadôres para as lê!' debaixo de sua inspecção imme
diata e directa, advertindo qualquer engano, e exigindo
que sêja reparado, ou por si mêsmo, ou a requel'imento
de qualquer eleitôr j e se procederá á aFuração dos votos,
pelo méthodo estabelecido no art. 54 (77).

Art. 78. Terminada a leitura das listas, um dos sem'e
tários, pelas relações indicadas, publicará sem interru
pÇão os nomes de t'ldas as pessôas que obtivérão voto
para deputados, formando uma lista geral pela orderns

-dos números, dêsde o maximo até o mínimo, que será o

Agôsto de 1860. Restabelecidas as circumsCripções provinciaes, fôrão as
citadas disposições alteradas pelos al'ts. 20 ~ 19 da lei de 1875 e 113 das
instrucç. de 1876. As cédulas não devem ser ~ssignadas ; arts. citados da
lei de 1855 e suas instruc.<. 22 das instrucç., de 22 de Agôslo de 1860 a 84
das ele 31 de Dezembro do 1868.

(74) Arts. 10 pl'iné. e ~ 1-1 da lei do 19 de Seplembro de 1855; 10 SI'
da lei de 18 de Agosto de 1860 e 20 § 18 da lei de 1875.

(75) Notas 28 a esta lei e 20 á lei de 1855.
(76) Nota 28.
(17) Nota 28.
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objecto da acta, com tôdas as mais circumstáncias que a
acompp,rhárão, a qual será aS'3ig'nada pela mês;), e collé
gio eleitoral, em cuja presença se queimarilo as referi
das listas, dando-se o collégio por dissolvido (78).

Art. 79. Um dos secretários, em acto successivo ao da
eleiçao, extrahirá três e6pias authénticas da acta, que
serão assig'nadas por tôdos QS membros da mêsa do col
Jégio, conferidas e concertadas pelo secretário da câmara,
e na falta por um tal:ellião de notas: será a primeira
remettida á câmara da capital, a seg'unda ao presidente
da província e a terceira 110 ministro do Império. Estas
actas serElo entregues, dentro dos respectivos Gffícios, em
qualquer agéncia do correio, quatro dias depôis do en
cerramento do collégio, e a mêsa cobrará recibo, salvo
si preferjr fazêl-as chegar particularmente ao seu des·
tino, em um prazo que não excêda a tantos dias, quan
tas vêzes se contiverem quatro léguas na distáncia do
logar da reunião do col!égio á capital. O livro das actas
será restituido ao archivo da câmara municipal (79) .

CAPiTULO II.

Da eleição de senad6res e membros das assembleas legisla
tivas proviJnciaes.

Art. 80. Tendo-se de nomear alg-um senadôr, por
morte ou augmento de númel'o, se procederá á nova elei
ç~o de eleitôres de par6chia, em dia desi~nado pelo pre
SIdente da respectiva província, o qual também marcai"á
o dia em que se hilo de reunir os collégios eleitorae!',
compostos dos eleitôres então nomeados (80).

(78) Arts. 2'1 SI 30 e 26 das instrucç. de 2-3 de Agõsto de 1856, 23 das
instrucç. de 22 de Agôsto de 1860, e 121 das instrucç. de 1876. Quanto á
acta accresce o dispõsto no art. 28 das instrucç. de 28 de Junho de 1849.

(79) Arts. 10 SiSi \0, partes 2' 3a, e II da lei de 19 de Septembro de 1855
~ SI 30 das instrucç. de 23 de Agô~to de 1av6, 23, parte 2a, 2i e 28 das
IDstrucç ..~e 22 de Agõslo de 1860, 41 Si lo, 118 Si 30 e 12~ das instrucç. de
1876. VéJao-s'e o art. 123 desta lei e os arts. 21 e 28 das IDstrucç. de 28 de
Junho de 1849.

d
(8~) Foi determinado o tempo. Arts. 20 Si 21 da lei de 1875, 125 e 126

as IDstrucç. de 187&.
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Art. 81: Cada eleitôr votará para senadôr por ú:ila
lista de três nomes, declarando a edade, emprêgo ou oc
cupaçilo de cada um dos votados. Si tivér de elegêr-se
dous senadôres, votará cada eleitôr em seis nomes, e
assim por diante (81).

Art. 82. Para ser senadôr requer-se:
§ 1. o Que s~ja cidn.dão brazileiro, e que estêja no gôzo

de SbUS direitos políticos.
§ 2. o Que tenha a edade de quarenta annos para cima.
§ 3. o Que sêja pessôa de sabêr, capacidade e virtudes,

com preferéncia os que tiverem feito serviços á patria.
§ 4. o Que tenha de rendimento annual, por bens, in·,

dústria, commércio ou emprêgo, a quantia liquida de
800$000, avaliada em prata (82).

Art. 83. A edade de vinte e cinco annos, probidade e
decente subsisténcia são as qnalidades necessárias para
ser membro das assembleas legislativas 'Provinciaes. Ex
ceptúão-se da regra relativa á edade os casados e os of·
ficiaes militares, que poderão sêr eleitos quando fôrem
maiores de vinte e um annos, os bachareis formados e
os clérigos de ordens sacras. Não podem sêr eleitos mem
bros dl'l. aElsemblea províncial o presidente da província,
o seu secretário e o commandante das armas (83).

Art. 84. Os senadôres e membros das assembleas pr(\·
vinciaes serão eleitos pelo méthodo estabelecido no capí
tulo antecedente, observando-se fielmente tôdas as dis
posições ahi contidas, a respeito da installaç!to dos col
lég'ios, cerem6nja religiosa, recebimento e apllraçi10 dos.
votos, expediçllo das anthénticas, etc. Na eleiçll.o da
assemblea provincial, dêve sêr remettida á mêsma assem
bIsa por intermédio do seu secretário a authéntica, que no
capítulo 'Precedente S'1 manda remettêr ~o ministro do
império (84).

(81) Arts. 125 e 127 das instrucç. de 1876.
(82) Nota 28. Art. 24, princ., das instrucv.de 23 de Agôsto de 185B, e 23

das instfucç. de 22 de Agôsto de 1860.
(83) Nota 28. Quanto á incompatibilidade fÔr,lo ampliados pêlos arts. 1°

§ 20 da lei de 19 de Septembro de 1855, 27 das instrucç. de 23 de Agôsto
de 1856, 10 §S; 13 e 14 da lei 18 de AgÔsto de 1.860, 29 das instmcç. de 22
de AgÔsto de 1860, 30 da lei de 1875 e 128 das instl'ucç. ele 1876.

(84) Art. 22, parte 2a (excl'pto a "estricçàu final), 23 e 24 das instrucç.
de 23 de Agôsto de 1856, lo §S) 6" e 70 da lei de 18 de Agosto de 1860, 21
parte 2a (exrepto a resoricçào final), e 28 das instrucç. de 22 de Agosto
de k60. Subordinado ao regimen creado (leias arl.:l. 20 S;S; 17 e 21 da lei
de 1875, 118 S; 30 e 120 das instrucç. de 1876; Vêjão·se os arts. 91 e
123 desta lei. .
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CAPITULO III.

Da última apuração dos votOS.

Art. 85. Dous mezes depois lIo dia marcado para a
reunião dos collég'ios eleitoraes, far-se-ha a apuração
geral dos votos nas câmaras municipaes das capitaes das
provincias. A câmara convidará por editaes os cidadãos
para assistirem a êsse solemne acto (85).

Art. 86. No dia aprazado, reunida a câmara, pelas
nove horas da manhã, e com tôda a publicidade, abrirá o
presidente os offícios recebidos, e fazendo reconhecêr aos
circumstantes que elle,; estávão intactos, mandará con
tar, e escrevêr na acta o número das authénticas recebi
das: immediatamente se passará a apuraI-as, com os
vel'eadôres presentes, pelo méthodo estabelecido no art.
54. Finda a apuraçllo, o secretário da câmara publicará,
sem demora ou interrupção alg'lma, os nomes das pes
sôas, e número dA votos que obtivp.rão, formando-se uma
acta geral, dêRde o número máximo até o minimo, a
qual será assignada pela mêsma câmara, e eleitôres que
presentes se acharem (86).

Art. 87. A câmara municipal se limitar~ a sommar
os votos mencionados nas differentes actas. Si porém
houvér duplica ta de eleições em um collégio, e yierem
duas actas dêsse collég-io, apurará a que mais legitima
lhe parecêr, deixando de apurar a outra, e também dei
xará de apurar quaesquer actas de reuniões de eleitôres,
celebradas em logares que nllo estêjs.o declarados collé
gios eleitoraes: fazendo, porém, declaraçi10 especificada

(85) Tendo sido revogado pelo art. 10 Si 12 da lei de 19 de Septembro
de 1855, e este por sua vez derogado, quanto á câmara apuradOra, pelos
arts. 10 Si 80 da lei de 18 de AgOsto de 1860 e' 25 das instrucç., de 22 de
AgOsto de 1860, so foi a disposiçao do prese:.te artigo restabelecida na
lei ~ova, quanto á câmara apuradOra e não quanto ao tempo da apuração.
As lDslrucções porém de 12 de Janeiro de 1876, no sillmcio da lei, creárão
nos ~rls. 118 § 20 II 162 dous ;>rasos differ~nles dos anteriores, segundo
ténhão sido ou não recebidos pela câmara munil;ipál as autbénticas de
tOdos os collf\gios. A nova !Ili nãu veio restabeter.er todas ~s disposi ções
revogadas da lei de 1846, que não Ibe são conlrárias. Restabelece algumas
das dispOSições revogada·, declarando-o, ou revogando expressamente as
que as haviãu revogado.

(86) Arls. 25'das instrucç. de 2'2 de AgOsto de 1860 (quanto á forma da
apuração e á acta, 118 Si 20 , 3- parte, das instrucç. de 1876). Nota 28.

{{
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d as actas, que deixou de apurar englobadarnente, e
mencionando por extenso os votos attribuidos em cada
uma dessas actas a quaesquer cidadl10s (87) .

Art. 88. A pluralidade relativa regulará a eleição,
de maneira que serão declarados eleitos os que tiverem
a maioria de votos seguidamente até ao número dos que
dp.ve elegêr a província. Da acta se extrahirao cópias
authenticas pêlo secretário da câmara: uma para sêr re
mettida ao ministro do Império, ou ao presidente da
província no caso da eleiçilo da assemblea provincial; e
outra para servir de diploma ao eleito, acompanhada de
um offício da câmara para identidade da pessôa (88).

Art. 89. Para supplentes dos deputados e membros
das assembleas provinciaes fícão designadas as pe sôas
que se lhes seguirem em número de votos constantes da
acta g'etal, precedendo-se entre si pêlo maior número
que cada um delles tivér, de maneira que, achando-se
alguns dos eifectivos leg'itimamente impedido por ausen
cia, moléstia prolongada on por têr sido nomeado sena
dôr, a câmara da capital expedirá ao supplente um di
ploma egual aos que se passál'ilO aos eifectivos, acompa
nhando-o de um offício em que declare, que vai tomar
assento como substituto, ou por falta absoluta, ou du
rante o impedimento temporário (89).

Art. 90. Apuradas as relações pelo modo determina
do, e publicadas as eleições, serilo immediatamente os
eleitos que presentes estiverem, e que facilmente se -po
derem chamar, acompanhados pela câmara, eleitôres e
pôvo, conduzidos á egrêja principal, onde se cantará so
lemne Te-Deum a expensas da mêsma câmara, com o que
fica terminado o solemne acto da apuraçilo dos votos (90) ~

(87) Confirmado no art. 26 das inslrucç. de 22 de AgOslo de 1860. Ac
cresce o dispOsto no art. 30 das mêsmas instrucç. citadas. Cc;mbine·se
com os arta. 121 desta lei, 117 e 118 § 30 das instrucç. de 1876. Nota 28.

(88) Arta. 10 §S\40 e 70 da lei de 1860, 26 das instrucç de 22 de AgOsto
de 1860 e 117 das instrucç. de 1876. Cumbine·se quanto ás cópias com os
arts. 121 desta lei e 118§3o das instrucç de 1876. t'ola28.

(89) Este artigo, bem como a última parte do §6 e o § 70 do art. 10 da
lei de 1856, foi revogado pelo art. 10 SI 50 da lei de 1860.

(901 Tendo sido revogado pelas leis de 1855 e 1860, com a creação dos
clrcu os e destrictos, não foi restabelecido com a circum~cripção eleitoral
de província, na lei nova. Ultima parte da nota 85.
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Art. 91. Na eleicão de senadôr a certidão authêntica
da acta geral da apuraçao será remettida á secretaria de
estado dos negócios do Império, acompanhando a lista
triplice (subscripta pelo secretario da câmara, por elIe
assignada e com afficio da mêsma eâmara), apurada
d'entre os primeiros votados até o triplo dQS senadôres,
que tivér eleito a provinch (91).

TITULO IV

DA ELEIÇÃO DOS JUIZES DE PAZ E CUJARAS l\IUNICIPAES.

Alt. 92 A eleição dos juizes de paz e câmaras muni
cipaes será feita· de 4 em 4 annos, no dia 7 de Septem
bro, em tôdas as paróchias do Império. Qualquer que
sêja o número de distl'ictos de paz da paró~hia, e embora
se conténhll.o nelIa capellas curadas, a elelçll.o será uma
so, no mêsmo lagar e com uma SI) mê.4a parochial, para
apurar tôdos os votos da freg'uezia, não so para verea 
dôres, como para juizes de paz dos diversos districtos
e capellas curadas que nelIa se comprehendêrem (92).

Art. 93. O presidente da assemblea parochial nestas
eleições sera o mêsmo desig'nado pela presente lei para
presidir a j uneta de q l1alJficação e á eleiçll.o primárin (93).

Art. 94. Um mez antes do dia marcado para a eleição
°presidente, a quem a câmara municipal ja deverá ter
expedido as ordens para se proceder a e11a, convocará
na forma dos arts. 4°, 5° e 6°, as pe~sôas ahi mencio
nadas, afim de procedêr-se á organisação da mêsa paro
c~ial. Pela mêsma occasião convidará os cidadãos qua
lificados vot.antes para irem dar os seus votos, publicando
a lista geral delles por cópia authéntica da qualifi
cação (94).

Art. 95. No dia aprasado, reunido o respectivo povo
pelas 9 horas da manhã, posta uma mêsa no côrpo da

(911Nota 28. .
(92 Derogado quanto ao dia da eleição pelo art. 20 Si 24 da lei de 1875

o 130 das instrucç. de 1876. Art. 132 destas lOstrucç. Nota 28 .
. (93) O presidente é eleito; art. 20 Si 24 da lei de 1875 e 131 das
IDstrucç. de 1876. Nota 2.

18
(94) Notas aos artigos citados neste artigo, e art. 181 das iDstrucç. de
76. Nota~.
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eg'r~ja, o presidente, tornando assento á cabeceit'a dél1a,
tendo á sua esquerda o escrivão e de um e outro ladi) os
eleitôres e supplentel', separados pela divisllo onlenada
no art. 42, fará eD! voz alta e intelligivel a leitura do
presente titulo, do título 2' e do cap. l' do títul'õ 1', im
mediatamente procederá á organisaçao da mêsa paro
chiaI nos têrmos prescritos para a eleição primária (95).

Art. 96. Lavrada a acta da formacilo da mêsa em
livro especial para esta eleição, o pres(dente declarará:
-E~tá installada a assemblea parochial-, e passará ao
recebimento das cédulas dos votantes, fazendo a chama
da delles pela cópia authéntica da qualificaçn.o, que na
forma da lei dêve estar em seu podêr (96).

Art. 97. Podem votar para juizes de paz e vereadôres
tôdos os cidadãos comprehendidos na qualificação geral
da paróchia (97).

Art. 98. Podem ser vereadôres tôdos os que podem
votar nas assembleas parochiaes, tendo dous annos de
domicilio dentro do têrmo (98).

Art. 99. Podem ser juizes de paz tôdos os que podem
ser eleitôres, comtanto que morem no districto a que
pertencêr a eleição 199).

Art. 100. Cada votante entregará duas cédulas, uma
contendo os nomes de septe ou nove petisôas para verea
dores e outra contendo quatro nomes para juizes de
paz. 4.s cédulas, sem assignatura, serão fechadas, tendo
por fora o rótulo :-Vereadôrespara a câmara municipal
da villa de .. , ou cidade de ... j Juizes de paz do dis
tricto de ... , ou da capella de. .. (100)

Art. 101. Terminado o recebimento da:; listllS, o pre
sidente mandará separar as cédulas relativas á eleiçãO
de vereadôres, e as pertencentes a cada um dos distrl-

(951 Derog~do quanto á organisação da mesa pelos arts. 2' § 24 da lei
de 1875, 131 e 133 das instrucç. de 1876. Nota 28.

(96) Nota 28.
(97) Nota 28. -
(98) Revogado pelos arts. 2. § 26 da lei de 1875 e 137 das instrucç. ds

1876.
(99) Os arts. 2' § 27 da lei de 1875 e 137 das instrucç. de 1876 addicio

nárão o tempo da residencia no districto.
(100i Derogado quanto ao número de nomes de cada cédula, pelos

arts. 2' Si 25 da lei de 1875 e 13,1 da~ instl'ucç. de 1876. Quanto á assig
natúra da cédula, art 8'1 das instrucç. de 31 de Dezembro de 1868.
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ctos, ou capell$ls para a eleiçno de juizes de paz j contar,
publicar, e escrevêr na acta, com a devida distinção, o
número de cédulas pertencentes a cada eleição. Come··
çará a apuraçao pelas cédulas de vereadôres, passando
successivamente ás cédulas pertencentes á eleição de
juizes de paz de cada um dos districtos. De tudo se fará
uma act.a circumstanciadaJ com a precisa clareza, cou
tendo o númel'O de votos, desde o máximo até o mínimo
de cada uma das eleiçaes (10 1) .

Art. 102. Ns.o se aceitúrão cédulas, sinao dos que com
parecêrem pessoalmente, e aos qUR faltarem sem legiti
mo impRdimento, participado á mêsa, esta imporá a muI.
tado art. 126 § 7" (102).

Art. 103. A mêsa remetterá á câmara municipal o li
vro das actas, acompanhado de officio do secretário, e,
queimadas as listas, se haverá por dissolvida a assemblea
parochiaI (103).

Al't. 104. A:i disposições do título 20 são inteiramente
applicáveis á eleição de juizes de paz, e vereadôres, sal
vo na parte, em que estiverem alteradas pelo presente
título (104).

Art. 105. Recebidas pelas câmaras municipaes as actas
das diversas paróchias, procederão immediatameute á
apuração dos votos para vereadôres, em dia annul1ciado
por editaes, seguindo o méthodo g'eral das apurações.
Terminada a apuração, serão declarados vereadôres os que
tiverem maioria de votos; os immediatos serão supplen
tªs. As câmaras enviarão a cada um dos verearlôres elei..
tos uma cópia authén tica da acta da apuração tirada
pelo secretário, a!õsignada pelos membros da câmara, e
acompanhada de offício da mêsma câmara, convidando~

os a irem prestar o juramento, e tomar posse no dia 7 de
Janeiro. Para prestarem juramento no mêsmo dia serão
egllalmente convidados pelas câmaras os juizes de paz
eleitos, cujos supplentes serilo o immediatos em vo
tos (105).

(101) Art. 135 das instrucç. de 1876.
(102) Nuta 28; e art. 153 das instrnt:ç. de 1876.
(l(J3) Art. 136 elas instrucç. de 1876.
(1O~) Arts. 131 e 142 das instrucç. de 1876.

d
.(lOJ) Derogado quanto ao tempo da apuração e quanto á expedição dos
Iplumas; arts. 20 ~ 29 da lei de 1875, e 138 e 139 das instrucç. de 1876.
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Art. 106. As câmáras, logoo que concluirem a apura
Ção, participarl10 ao ministro do 1m pério na côrte, e aos
presidentes nat>. províncias, o resultado da eleição de ve
readôres, e juizes de paz do seu municipio (106).

TITULO V.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 107. De oito em oito annos procedêr-se-ha
ao arrolamento geral da populaçl1o do Império, pela
maneira, que o govêrno julgar acertada; devendo contêr
os mappas geral e parciaes, além de outras declarações
que forem julg'adas necessárias a do número de fogos de
cada uma paróchia. Este arrolamento determinará o nú
mero de eleitôres, correspondendo cem fogos a cada elei
tôr, e dando um eleitô1' mais a poróchia, que, além de
um múltiplo qualquer de cem, éontivér mais uma f1'aCçãO
maior de cincoenta fogos. Nem-uma paróchia, porém,
deixará de dar ao menos UI)) eleitôr, por menor que sêja.
número dos seus fogos. O ar1'O lamento será en viado á
ass3mblea g'eral, para o fim de fixar-se por lei o número
de eleitôres de cada poróchia do Império, Por fôg'o en
tende-se a casa, 011 parte della, em que habita uma pes
sôa livre, ou uma família com economia separada, de
maneira que um edifício p<>de contêr dous ou mais
fogos (107).

AI·t. 108. Suspenctêr-se-ha o recrutamento em tôdo o
Império por tl'ês mezes, a sabêl' : nos 60 dias anteriôres,
e nus 30 posteriôt'es ao dia da eleição primária. Fie- o
prohibidos arrumamentos de tropas, e qualq uer outra
ostentação de fôrça militar no dia da eleiçãO primária, a
uma distáncia menor de uma légua do logar da elei
Ção (108).

(106) Art. 140 das instrucç. de 1876.
(107) Derogado quanto ao tempo do arl'Olamentl1l pela lei D. 1,829 de 9

de Septembro de lt-70, arts. 10 e 30, e quanto ao número e fixação dos
eleilôl'es pelo art. 20, princ., e § 22 da lei de 1875. Subsiste quanto ao
objecto e quisitos do al'rolamento e quanto ao eleltôr único das menores
parõchias.

(108) Nota 28.
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Art. 109. Em qualquer eleiçl1o, concluida a apuraçM
das listas, o presidente do acto mandará publicar por e
ditaes, na púrta do edifício, onde se estivéL' fazendo a
eleiçao. e pela imprensa, onde a hotLvér, o resultado da
votaçao (109).

. Art. llO. O presidente da juncta de qualificaçao será
sempre o indivíduo que hoúvér feito a convocaçao dos
eleitôres, e supplentes para a formaçi1ü da juncta j e seus
subsiitutos serilo ~m tôdo o caso os que se lhe seg'uirem
na escala da eleiçilo. de que foi tirado o seu nome, em
oora no acto da installação da juncta, antes. ou no pro
gresso de seus trabalhos, entrem em exercício juizes de
paz dados pela eleição para um nôvo quatriénnio (110),

Art. lll. Qualquer procedimento judicial, ex-offício,
ou a requerimento de parte, que dêva têr logar por mo
tivo de defeito, vício, ou irregularidade na formação das
junctas de qualificação, organisaçilD das mêsas parochi
aes, e collegios eleitoraes, como ácêrca da qualificaçllo,
e apuração dos votos em qualquer eltliçãO, so poderá sêr
iniciado depois de verificados p la autoridade competente
os podêre1': conferidos pela eleição, de que se tractar (lll).

Art. 112. Dissolvida a câmara dos deputados, consi
dera-se finda a leg'ü:latur(l, e cassados os podêres dos
respectivos eleitôres, os quaes servirão todavia para os
trabalhos das rnêsas parochiaes. Qualquer eleição por
elles feita posteriôrmente ao acto da dissoluÇilO ficará
sem vigôr (112).

Art. ll3. Quando os eleitôres de uma mêsma legis
latura tiverem de procedêr, em acto successivo, a mais
de uma eleiçilo, servirá em tôdas ellas a mêsma mêsa,
que a princípio se houvér nomeado, e não se repetirá a
cerem6nia religiosa ordenada pela lei (113).

Art. 114. Quando os collegios eleitol'aes se reunirem,
t~ndo sido ja verificados os diplomas em reunião ante
1'1Ôr, praticar-se-ha logo no lo dia da reuniilo a nomeação

(109) Art. 112. Nota 28.

(110) Art. 40 Si 20 das Ínstrucç. dI.' 1876. Nota 3.
(U1) Revog. pelo art. 10 Si 19 da lei de 19 de Septembro de 1855.

Nota 85, in fine.
(112) Nota 28.
(113) Nota 28.
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da mêsa, solemnidade religbsa, recebim ento das listas
e mais actos da eleição (114).

Art. 115. ~o caso de empate nas apuraçoes dos últi
mos votos, decidirá a SOl'te j o sorteamento será annun·
ciado por editaes, com anticipação de vinte e quatro
hOI'as ao menDS, e feito com a maior publicidade, para
que as ístão, se quizerem, as partes interessadas devendo
as eMulas ser extrahidas d"t urna por um menino, que
não tenha mais de 7 annos, 1idas em voz alta pelo presi
dente do acto, e apresentadas a qualquer dos assistentes,
que o !,p.querêr (115).

Art.' 116. As câmaras, e juizes de paz, eleitos para as
cidades, villas, e districtos novamente creados, so terlia
exel'cício, até tomarem posse os que devêrem servir em
virtude da eleição geral de 7 de Septembro (116).

Art. 117. Para completar o número de nove vereadô
res nas câmaras das villas, que fôrem elevadas á catego
ria de cidades serão chamados a exercido os dous sup
plentes immediatos, até á época da eleição geral (117).

Art. 118. O govêrno é competente para conhecêr das
irregularidades commettidas nas eleições das câmaras
municipaes, e juizes de paz, e mandar reformar as que
contivel'em nullidade. Esta attribuição poderá ser pro
visoriamente exe,'cida pelos presidentes de província,
quando da demora possa resultar o inconveniente de não
entrarem em exercício os novos eleitos no-dia designado
pela lei (118).

Art. 119. Tôdos os livros, de que tracta esta lei, serão
fornecidos pelas câmaras municipaes, númerados, e ru
bricados, abertos, e encerrados pelos presidentes dellas,
ou por quaesquer vereadôres por elles nomeados. O go
vêrno pagará a importánda dos livros, e cofres para.
gua.rda das eMulas, quando as câmaras municipaes o
não puderem fa?;êr por falta de meios (119).

(114) Notas 2S e 72.
(lí5) Art. 112 das instrucç. de 1876.
,'116) E' o que em outros têrmos dispõem os arts. 20 Si 33 da lei de

1875, e 141 das instl'ucç. de 1876.
(117) Nota.2S.
(118) Revogado pelos arts. 20 § 30 da lei de 1875 e 145 dss instrucç. de

1876.
{1l9j Arts. 35,58 e 154 das instrucç. de 1876. Vêja.se o art. 16 dali

i nstrucç. de 28 de Junbo de 18~9.



- 353-

Art, 120. Si na execuçlLo desta lei occorrêrem dúvidas,
que pÓSSão sêr decididas pelo govêrno, 0'.1 pêlos presi
dentes de província, serllo as decisões publicadas pêla im
prensa, communicadas o:fficialmente.a tôdas as autorida
des, a quem possa interessar o seu conhecimento, e apre
sentadas ao senado, e á câmara dos deputados na ua
primeira reunia:o (120).

Art. 121. Os presidentes das províncias remetterão á
câmara' dos deputados, por intermédio do govêrno, có
pias authénticas das actas da eleição de eleitôres de tôdas
I\S freguezias das respectivas províncias, e a câmara dos
deputados decidirá, na occasião da verificação dos podêres
de seus membros, da leg'itimidade dos mêsmos eleitôres.
Os eleitôres. que assim fôrem julgados válidos, serão os
competentes, durante a legislatura, para proce.dêrem a
qualquer eleição de deputados, e membros das assembleas
provinciaes. Si a câmara dos deputados annuUar a
eleição primária de qualquer freguezia, procedêr-se-ha a
:qova eleição, cuja acta será egualmente remettida á mês
ma câmara, para deliberar sôbre a sua legitimidade (121).

Art. 122. Nao é permittido ao eleitôr mandar por
outrem a sua cédula, mas a dêve pessoalmente apresentar.

Art. 123. O govêrno remettará á câmara r~spectiva

as cópias authénticas, que recebêr, da eleiçlLo de sena
dôres e deputados. (123).

Art. 124. Os cidadaCls brazileiros, em qualquer parte
que exíste.o, são elegíveis em qualquer distl'icto eleitoral
para deputados, ou senadôres, ninda quando nlLo sêjão
nascidos, ou domiciliados naqueUa província (Art. 96
da OonstituiçãO). Quando qualquer fÔl' nomeado por
duas ou mais províncias conjunctamente, preferi:rá a da
sua naturalidade; na falta desta, a da residência, e na
falta de ambas, prevalecerá aquella, em que tivér mais
votos relativamente aos collégios, que o elegêrão (124).

(120) Será um dia revogado. Art. 40 da lei de 1875.
(121) Os presidentes transmittem as authénticas que para isso recebem

~as mêsas dos collégios oleitoraes: art. 20 Si 70 n. VI, art. 118 § 39 das
J1lstrucç. de 1876. Vêja-se o art. 17 das cito instrucç. de 1876, que ~e
combina com este. .

(122l N'lta 28. Art. 50 desta lei.
(123 Nota 28. Art. 118 das instrucç. de 1876.
(124) Subordinado ao art, l õ s; 13 da lei de 1855. Nota 28.
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Art. 125. Nem-um eleitôr poderá. votar para deputa
dos, senadôres e membros das assembleas provinciaes, em
seus ascendentes, ou descendentes, irmãos, tios, e primos
irmllos (125).

Art. 126. 8erllo multad03, quando, nª, parte que lhes
tocar, se mostrarem omissos, ou tl'ansgredirem as dispusi
çoes da presente lei (126).

§ 1°. Pelo ministro do Imperio na côrte e presidente
nas províncias;

N. 10 • As câmaras municipaes das capitaes, e do
município neutro, funccionando como apuradôras das
actas dos collégios eleitoraes, na quantia de 400 a 800$000
repartidamente pelos vereadôres em exercício;

N. 2° As mêsas dos collégios eletura8s, na quantia de
200 a 700$000, repartida mente pelos seusmernbro ;

N. 3°. As câmaras municipaes em geral, e os con
sêlhos municipaes ds recurso, na qmantia de 200 a
700$000 repartidamente pelas seus membros;

N. 4.° O prEJsidente da"'juncta de qualificacão, e da
assemblea parochial, na quantia de 100 a 3008000 ;

N. 5.° As junctas de qualificação e mêsas parochiaes,
na quantia de 150 a 4008000, repartidamente pelos seus
membros.
_ § 2.° Pêlos collégios eleitoraes :

Os eleitores que, sem causa justificada, faltarem ás
reuniOes dos collégios eleitoraes, em 30 a 60$000.

§ 3.° Pelas câmaras municipaes :
Os eleitôres que nllo assignarem as'actas da eleiçllo

secundária, na quantia de 60 a 808000.
§ 4. ° Pêlas mêsas dllS collégios eleitoraes:
Os secretários das câmaras municipaes, ou tabelliileS,

chamados para o serviço do art. 79, na quantiü de 20
a408000.

~ 5.° Pêlas junctas de qualificaçl1o, e mêsas paro
chIaes:

N. 1.0 Os membros das mêsmas, que se ausentarem
Bem motivo justificado, na quantia de 40 a 60$000.

N. 2.° Os eleitôres, e supplentes, e mais cidad1lO8
convocados para ~ formação dellas, que nilo comparecê-

(125) Nota 28.
(126) Art. 1&3 das instrucç. de 1876. Vêja·se o art. 19 íaem.
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rem, ou, tendo compaT'ecido, nlto assignarem a acta, na
quantia de 40 a 60S000. .

. 3.° Os escri vaes de paz chamados para qualquer
serviço em virtude uesta lei, na quantia de 20 a 40S000.

§ 6.° Pelas junctas de qualificação: -
Os juizes de paz, que não enviarem as listas parciaes

dos votantes, ou não fizerem publicar os editaes, de que
-tracta o art. 21, na quantia de de 40 a 60S000.

§ 7..° Pêlas mêsas parochiaes :
Os votantes, que sem impedimento legítimo participa

do ás mêsmas, não votarem na elt'ição de juizes de paz,
e vereadôres, na quantia de 10SOOO.

Art. l27.As multas d3cretadas por esta lei fartio parte
da renda municipal do têrmo, em que residir a pessôa
multada. Uma portaria do ministro do Império, ou do
presidente da proviúcia, contendo o número dos multa
dos, os motivos, e quantia da multa, assim como uma
certidão da acta das câmaras municipaes, junctas de
qualificação, mêsas parochiaes, collégios eleitúraes, e
mêsas uos mêsmos, em que as multas houverem sido
impostas, terão fôrça de sentença para a cobrança
dellas (127).

Art. 128. Os presidentes de província, que, por demora
na expedição das ordens, fôrem causa de se nilo con-'
cluirem em tempo as eleiçOes, incorrem na pena do per
dimento dos emprêgos qne tiverem, e inhabilidade per
pétua pa.ra quaesquer outros. Esta pena será imposta
judLialmente, na furma das leis (128).

Art. 129. Fícão revog'adas tôdas as disposições rela~

tivas ao processo das eleições de senadôres, deputados,
membros das asembleas provinciaes, juizes de paz, e
câmaras municipaes, as quaes se farão somente pela
presente lei (129).

Mandamos portanto a tôdas as autoridades, a quem
o conhecimento e execução da referida lei pertencêr,
que a cúmprilo, e fação cumprir e guardar, tão inteira
mente, como neUa :Ie contem.O ministro e secretário de

(127) Nota 28.
(128) Tudo o tremendo ligar 'dêste artigo .... subsiste. Nota 28.
(129) Subsiste combinado com· as leis de 1855, 18608 18'1'5.
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estado dos negócios do Impéri0 a faça imprimir, publicar,
e corrêr.

Dada no palácio do Rio de Janeiro aos 19 de Agôsto
de 1846, 25° da Independéncia e do Império.-IMPERADoR,
com rubrica e guarda.-Joaquirn Jfa1'cel1ino de B1'Íto, &.

Publicada na secretaria de estado dos negócios do
Império em 20 de Agôsto de 1846.-Antonio José de Paiva
Guedes And1'ade.

DECRETO N. 480 DE 24 DE OUTUBRO
DE 1846.

Resolve' diversas duvidas sôbre a lei regulamentar das eleições,
afim de que a mêsma lei seja uniformemente executada em tôdo
o Império.

Sdicitando a câmara municipal da cidade do Sêrro,
na província de Minas Geraes, esclarecimentos sôbre
algumas dúvidas, que encontra na execução da lei
n. 387 de 19 de Ag'ôsto do corrente anno, que regula a
maneira de pl'oceder ás eleições, e ponderando o presi
dente da mêsma província que além daquellas, podem
ainda suscitar-se outras dúvidas, tôdas as quaes se re
duzem ás seguintes: 1.' si dêvem considerar-sé como
paróchias alguns curatos, que não sendo verdadeiras
paróchias por não sêrem collados os seus capellães,
nem recebêrem cóngruas dos cofres públicos, são comtu
do independentes entre si, e tem capellães curas, no·
meados pelo prelado, á cuja diocese pertencem com tôdas
as attribuições, que competem aos párochos ; 2.· em que
mêsa parochial deverão ser entregues e apuradas as
listas, quer de juizes de paz, quer de vereadôres, quandl),
a j urisdicção de- paz de uma paróchia comprehende
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parte de outra; 3.' si os dous eleitôres, e os dous sup
plentes, que segundo o art. 80 teem de compôr a juncta
de qualificaçãO, dêvem ser tirados somente d'entre os
eleitôres e supplentes da paróchia subsistente, no caso
de ter havido suppressllo de paróchias, e incorporaçãO
total de seu território; 4.' si, quando o empate de votos
obsta ao conhecimento do menos votado da primeira
turma e do mais votado da segunda, bem como á divi~

são destas, dêve-se recorrêr á sorte entre os empatados
presentes, sôbre que versa a dúvida, e de,st'arte marcar
se alagar, em que seus nomes deverllo ser postos na
substituiçl1.o; 5.' si, tendo o juiz de paz de convidar n~
forma do art. 40 um número de supp1entes egual ao
dos eleitôres originarias, acon1;ecêr que o ni:i.O possa fazer
por havêrem tantos supplentes empatados, que excêdilo
ao número preciso, deverãO ser convocados tôdos os
empatados, e na occasillo da formaçllo da juncta, de que
tracta o art. 8°, sorteados os que hl1.o de perfazer o nú
mero, ou si este sorteio dêve ser feito antes que o juiz
de paz convoque os supplentes; 6. o si os empatados,
que nãO fôrem designados pela sorte para completar o
número de supplentes, estão sujeitos á multa impoRta
no art. 126, § 5°, n. 2. E convindo, para que a citada
lei sêja uniformemente executada em tôdo o Império,
nilo so esc1arec~r aquellas questões, mas ainda a que
poderá suscitar-se sôbre a formação da mêsa de qualifi
cação nas paróchias, em que tôdos os eleitôres ténhao
fallecido, ou se aehem ausentes: hei pOi' bem, tendo
ouvido a secç,llo do consêlho d'estado, á que pertencem
os negócios do Império, declarar o_seguinte:

1. o Que dêvem para o a0to das eleições reputar-se como
verdadeiras paróchias os curatos indppendentes, cujos
capelllles-curas; embora não sêjão collados, nem recêbão
côngruas dos cofres públicos, fôrem nomeados pêlo pre
lado da respectivh ~liocetie com tôdas as attribuições, que
competem aos párochos propriamente dictos, pOl'que taes
curatos nl1.o estão na razãu das capellas curadas tiliaes,
dependentes das paróchias, com que fórmão um so c'ôrpo;
e &lêm disto, considerando II lei a di viflllo ecclesiástica
como base das operações eleitoraes, sem que contemple
a.posição do pastôr, que preside em cada uma dessas di
YISÕeS, dêsde que~ com? no caso figurado, a divisão é
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completa, que é o que exige a lei, dêve-se em cada cu
rato, assim dividido e independente', praticar tôdos os
actos, que silo ordenados em cada parochia (1).

2.° Que 1:0 cadO de compreh\'ndêr a jurisdicÇãO de paz
de uma par6chia parte do territ6rio de outra, serão as
listas, tanto para vereadôl'es como para juizes de paz,
recebidas na mêsa parochiaI do votante; devendo a mês
ma mêsa apurar as list.as comffiuns ás par6chias do mu
nicípio, que fôrem relativas á eleição dos vereadôres, e
remettêr á da jurisdicÇãO civil do votante as que disse
rem respeito á eleição dos juizes de paz: porquE\ como
a votação segue a qualificaçi1o, e esta comprehende
tô.dos os habitantes da par6chia, que ténhão os requisi
tos da lei, qualquer que sêja a jurisdicção civil, á que
pel'ténçllo, é claro que ninguem pode votar em uma pa
r6chia differente daquella á que'pertence, sem que a isto
obste o preceito da lei, que tornou pessoal a votação,
porque, sendo a mêsa parochial a competente para rece
bêr os votos dos parochiano's respectivos, é egualmente
claro ºlue repútã.o-se haver votado pessoalmente os que,
sendo de jurisdicçãO civil de outra par6chia, hájao dado
suas listas perante a mêsa da de que são freguezes, ain
da que taes listas ténhão de ser remettidas e apuradas
em outra mêsa, por contêrem votos de autoridade estra
nha á paI'6chia onde são apresentadas (2).

3.° Que no caso de têr havido suppI'essão de uma.pu
mais paróchias, deverã.o os dous eleitôl'es, e .os dous sup
pleutes, que na forma do art. 8° têm de compô!' a jun
cta de qualificação, SdI' tirados somente de entre os e1ei
tôres e supplentes da par6chia sul::sistente, isto é, daque
la á que se ti vér incorporado o territ6rio das extinctas:
porque além de devêr suppôr-se a par6chia subsistente

(1) Nota 28 á lei de 184Q. Avv. de 13 de Feverei ro de 1849 e 201 de 10
de Maio de 1860. V~ia-se Q art. 132 das instrucç. de 1876.

(2) Avv. n. 65 de 19 de Maio de 1849, 324 de 18 de Julho de 1863, e 325
de 31 de Outubro dll 1864. Vêjão-se os arts. 20 § 10 da lei de 187il, 98 e
132 das instrucç. de 1876, e avv. ns. 19 de 8 de Fevereiro de 1848, 21 de 23
de Janeiro ~~ 10, 40, 50, 70, e 8°,27 de 30 de Janeiro, ~ )30,17 de J3 de
FevereIro, 1\:J de 20 Fevereiro de 1849 ~ 2°,220 de 15 de Julho de 1858, 63
de 6 de Fever~iro, 201 de 10 deMaio, 231 de 30 de Maio, 3-jo de 28 de Agôsto
e 452 de 19 de Outubro de 1860, 338 de 2 de Agôsto de 1861, 299 de 4 de
Julho de 1863, 203 de 6 de Agósto, 380 de 25 de Novembro de. 1864,
~ 12.



359 -'

mais ímportante do que as supprimidas, ta~to em po
voaçl1o, como em eleitôres e votante's, accresce que,
deixando de subsistir os vereadôres e juizes de paz do
municipio e districto, que se incorpórão em outros, de
modo que seus habitantes ficão sujeitos ás autoridades do
município e districto a que assim fôrão incorporados,
nllo ha fundamento para que o contrário se pratique a
respeito dos eleitôres e supplentes, tanto mais quanto
seria impossivel ~ ttendêr aos eleitôres da freguezia ex
.tincta, que fôsse incorporada a diversas, por se não offe
recêr meio algum de distribuir por estas os eleitôres da
quella (3).

4. o Que, quando o empflte de votos de alguns eleitôres
obste ao conhecimento do menos votado da primeira
turma e do mais votado da segunda, bem como á divisão
destas, se recôrra á sorte ente os empatados presentes,
sôbre os quaes versar a dúvida, marcando- se assim -o 10
g'ar em que seus nomes deverao ser collocadas, porque
nllo so em gE'ral, Ulas ainda pela disposiçãO do art. 115
da lei, a sorte é o recurso mais apropriado para cortar
por occurréncias similhantes (4)_

5. o Que, acontecendo não se podêr fazer a convocaçlJ.O
do número exacto de supplentes, determinado no art. 4 0

,

por havêrem tantos empatados, que excP.dão ao número
dos eleitôres, se recôrra também á sorte entre os empata
dos, precedendo o que primeiro sabil' designado ao que
se lhe seguir, até inteirar-se o número Feciso, e para
estE' fim serão convopados tôdos os empatados, em cuja
presença e na occasião da formação da juncta se proce
derá ao sorteio, que terá, assim como a garantia da pu
blicidade, a de ser feitu perante os que nêlle são interes
sados mais directa e immediatamente (5),

6. o Que os supplentes empatados, que, sendo convo
clidos para formação da juncta de qualificação, não com
parecêrem, ou, tendo comparecido, não assignarem a
acta, fiCllO subjeitos á multa do n. 20§ 50 art. 126,

(3) Comtanto . flue sêja a suppressão contemplada no últimll recensea·
mento; ar15, 20 S; 10 da lei de 1875, e 98 das instrucç. de 1876.
J4} S.cm elfe:to; o sorteio é praticado em sel?uida ao acto da apura
~ao fClta pela juncta parocbial; arts. 10, prlOc., ela lei de 1875,

o, ns. 1 e 2, e 112 das instrucç. de 1876.
(6) Nota 4.
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comprehendidos mêsmos aquelles, que nãO fôrem esco
lhidos pela sorte para completar-~e o número preciso;
porque. sendo imposta aquella pena á falta de compa
recimentu, não seria justo isentar d~lla aos que não
comparecessem, so porque a sorte os nlIo houvesse desi.,.
gnado, quando aliás podia ter nêlles recahido (6).

7. o Finalmente, que, quando ténhil.o fallecido, ou se
achem ausentes tôdos os eleitôres de alg'uma paróchia,
se procêda ne1la á j uncta de qualificação pela maneira
indicada no art. 6°; porque, suppôsto ténha outra ori
gem a regra estabelecida naquêlle artig'o, a hypóthese é
a mêsma ali providenciada, isto é,-absoluta falta de
eleítôres: e dêve portallto observar-se a mêsma regra (7).

Joaquim Marcellino de Brito, do meu consêlho, minis
tro e secretario de estado dos negócios do Império, o ténha
assim entendido e faca executar. .

Palá.cio do Rio de Ja.neiro, em 24 de Outubro de 1846,
vigésimo-quinto da Inde-pendéncia e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperadôr. -Joaquim
Marcellino de Brito.

DECRETO N. 484· DE 25 DE NOVEMBRO
DE 1846 (*).

Declara como dêve avaliar-se a renda Ilquida em prata, que na
oonformidade da lei regulamentar das eleições dêve têr o oidadão
para votar e sêr votado.

Conformando-me com o parecêr da 'secçilo do consê1ho
de estado dos negócios do Império, exarado em consulta
de vinte e um do corrente, sôbre as dúvidas, que se tem

(6) Nota 4.
(7) Sem effeito; arts. 10 ~ 10 da lei de 1875, e 50 SlSl 30 a 70 das

instrucç. de 1876.
(.) Arts. 28 e 109 das instrucç. de 1876.

,.
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suscitado acêrca do modo, por que dêve avaliar-se a
renda liquida em prata, que na conformidade da lei
n. 387 de 19 de Agôsto d.êste anno dêvem têr, tanto os
cidadãos votantes, como os elegíveis: hei por bem de
clarar que, attentas as alterações. por que tem passado
a moeda, se dêve calcular a mencionada renda pelo
valôr de réis do tempo em que a ConstituiçãO foi pro
mulgada j' e que consequentemente os cem mil réis da
renda do votante, que a lei prescreve se avalie em prata,
equivalem á duzentos mil réis; devendo do mêsmo modo
computar~se no dôbl'o da moeda actual a renda em prata
que exige a mêsma lei nos que houverem de sêr votados
quer para eleitôl', quer para deputado, ou senadôr.

Joaqui.m Marcellino de Brito, do meu consêlho, minis
tro e secretário de estado dos negócios do Império, o
ténha assim entendido, ~ faça executar com os despa
ehos necessários.

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de
1846, vigesimo-quinto da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Joa
quim Marcellino de Brito •.

DECRETO N. 500 DE 16 DE FEVEREIRO
DE 1847.

Regula o modo, por que 8e deve exeoutar a, lei regulamentar das'
eleições n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, na parte relativa
ás queixas, reolamações, denunoias e reoursos, de que tracta a
mesma lei.

Tendo consideração ao que me l'epL'esentárão os jui1.es
municipaes das capitaes das províncias do Rio de Janei-'
1'0 e S. Paulo, acêrca das dúvidas, que poderão suscitar
se, tanto sôbL'e a naturflza dos 'documentos, com que
poderão instruir-se as queixas, reclamações; denúncias

(6
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e recursos, de 'que tracta a lei regulamentar das eleições
n. 38'7 de 19 de Agôsto de 1846, como sôbre o modo de
produzir-se a prova testemunhal no caso de sêr eUa
admissivel, para justificar os factos, que tiverem de
servir de base ás mencionadas queixas. reclamações,
denúncias e recursos; ponderando ao mêsmo tempo o
primeiro daquêlles juizes quanto importa providendar
sôbre o abuso, a que póde dar logar a disposição do art.
35 da citada lei, que so dá recurso das reclamações desat
tendidas pela juncta de qualificaçi1o, podendo bem
acontecêr, que esta no último dia, ou mêsmo no último
dos cinco dias designados no art. 22 para a apresenta
ção e decisão das reclamações, resôlva fazêr algumas
inscripções por via de reclamação, caso em ~ue não
haverá meio de destruir similhantes inscripções, por mais
fraudulentas e clamorosas que sêjão, purque para isso
fôra mister que delIa~ se tivesse reclamado e fôsse desat
tendida a 'reclamação, sem o que não ha recurso ; sendo
por outro lado óbvia a impossibilidade de formular, no
momento em que a juncta vai encerrar os seus trabalhos,
uma reclamação, especificar seus fundamentos, e ins
truil-a com documentos: e convindo regular tão impor
tante materia, de maneira que a lei sêja uniformemente
executada em tôdo o Império, e se evitem quaesquer frau
des, que pÓssão impecêr, ou mllllificar os recursos, que
tão providentemente se achão neHas estabelecidos: hei
por bem, conformando-me com o parec~r da secçll.o do
consêlho de estado dos negócios do império, exarado em
consulta de 9 do corrente, approvar e mandar que se
execute o regulamento que com este baixa, assignado
por Joaquim Marcellino de Brito, do meu consêlho,
ministro e secretário de estado dos negócios do Império,
sôbre a execução da mencionada lei, na parte relativa
ás queixas, reclamaçoes, denúncias e recursos, de que
elIa tracta. O referido ministro e secretário d~ estado
assim () ténha entendido e faca executar.

Palácio do Rio de Jai:J.eir~, em 16 de Fevereiro de
1847, vigésimo-sêxto da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperadôr.-Joaquim
MarcelUno de Brito.
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Regulamento, a que se refere o lleereto n. nOO, datado de
hoAe, sôbl'e a execuQão da lei regulamentar das eleições,
n. 38'7, de 19 de Agôsto de 1846, na parte relativa

ás queixas, reclamações, denúncias e recursos, de que
ella tracta.

Art. 1. o Os factos, que tiverem de servir de base ás
queixas, reclamaç.ões, denúncias e recu~sos, de que tracta
a lei de 19 de Agôsto de 1846, e que não poderem ser
provados por docu::~;Jllltos, ou porque estes sêjão nega
dos, ou pela distáncIa em que se áchão, ou pela naturê·
za dos mêsmos factos, ou porque deIles nada conste em
archivos, ou repartições públicas, podêl-a-h!I.O ser por
attestações, ou por depoimentos jurados, e escriptoB de
testemunhas. (1)

Art. 2. o A prova testemunhal far-se-ha, recorrendo
aquêlle que a quizer produzir ao juiz de direito, ou mu
nicipal ou ao supplente, de que traota o decreto n. 276
de 24 de Março de 1843, ou aos dblegados, subdelegados
e juizes de paz, para que defírão juramento ás testemu
nhas apontadas e as inquírão sôbre os factos, que se pre
tende provar, entregando-se depois o depoimento origi
n11,l á parte sem que fique traslado, p ara fazer deIle o uso
que lhe convier. (2)

Art. 3. o As a-ttestações passadas por autoridades sôbre
negócios, que teem razão de saber em virtude de seu affí
cio, são consideradas como documentos, de que faIla a
lei de 19 de Ag'ôsto de 1846, fazendo vêr a parte a im
possibilidade de apresentar outros. (3)

Art. 4. o As attestações passadas por autoridades
sôbre negócios, que não teem rasão de saber em virtude
do seu offício, ou por particulares, sendo pessõas cara
cterisadas, são consideradas documentos de que falia a
lei, citada, comtanto que sêj!I.o juradas em juizo e fazendo
ver a parte a impossibilidade de apresentar outros, ou
por que lhe sêjão negadas, ou pela natureza dos factos,

~ (1) Vêjão-se os a1't5. 10 § 15 da lei de 1875. 36 e seguintes, 60 n. 4,61
t1 4~, 65, e 155 das inst1',ucç. do 1876 .
• (2) Nota 1.

(3) Nota 1.
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ou porque nllo constem de algum al'chivo, ou repartição
pública. Lavrada a attest~ção deverllo, os que a tivérem
passado jurar perante qualquer das autoridades mencio
nadas no art. 2" a verdade do que affírrnilo, lavrando-se
em seguimento da dicta attestação o competente têrmo, e
sendo tudo entregue a quem tivér requerido o jura
mento (4).

Art. 5. o A posse até então não contestada dos direItos
do cidadão brazileiro, não havendo prova em contrário,
é sufficiente, dados outros requisitos necessários, para
ser comprehendido na lista geral dos votantes, e prova-se
pelo exercício anteriôr dêsses direitos e de quaesquer
cargos públicos (5).

Art. 6. o A edade prova-se pela certidilO de baptismo,
e na sua falta, justificada pel:> depoimento de testemu
nhas (6).

Art. 7. o As junctas de qualificação deverãO decidir as
reclamaçOes, que lhes fôrem feitas sôbre o alistamento
nos primeiros os cinco dias,'de que falla o art. 22 da lei;
e de modo que pÓSSãO ter lugar rer.lamações em contrá
rio sôbre as decisões, que por vÍl,tude daquellas primei
ras reclamaçoes, tivérem tido logar (7).

Art. 8.° As eclamações contra. as inscripções, ou ex
clusões ordenadas pela j uncta no último dos cinco dias,
poderão ser feitas em têrmos e cláusulas gel'aes, e com
o protesto de especificar e provar os factos perante o
consêlho municipal de recurso, no caso de sêl'em desat
tendidas, ou de não tomar a mêsma juncta conhecimen
to dellas, ou por faltr, de tempo, ou por outro qualquer
motivo (8).

Art. 9. o Si as j unctas de qualificação nos cinco dias do
art, 22 da lei re'cusarem recebêr uma reclamacilO, ou
não tomarem conhecimento della, por qualquer motivo,

(4) Nota 1.
(5) Sem elleílo em vista do art. 10 Si 40 da lei 'de 1875, Sllgundo a qual

50 é incluido na lista geral o cidadão que tem renda conhecida, provada
ou presumIda,

(6) Nota 28 á lei de 1846.
(7) Dez dias; art. 10 Si 5. das instrucç. de 1876.
(8) Compatível com os arls. dts, em a nota 1. São outros 03 funccio..

narios.



- 365-

considerar-se-ha a mêsma reclamação desattendida, e
poderá sêr levada por via de recurso perante o consêlho
municipal. A recusa dajul1cta ou o facto de não tomar
conhecimento da redama~ão poderá sêr provada por tes
temunhas na forma do art. 2. o (9).

Palácio do Rio de Janei::-o, em 16 de Fevereiro de 1847.
-Joaquim Ma1'cellino de Brito.

DECRETO N. 503 DE 20 DE FEVEREffiO
DE 1847.

Ordêna que logo que se apresente na juncta de qualificação ou nas
mêsas parochiaes o juiz de paz mais votado, lhe sêja entregue a
presidencia daquelles actos por quem até então tivér feito as suas
vezes.

Entrando em dúvida, por occasião de executar-se a lei
!'eg-ulamentar das eleições, si, havendo qualquer sup
plente do juiz de paz feito a convocação dos eleitôres
para a formação da juncta de qualificação, ou para 01'

ganisação da mêsa parochial, dêve cedêr a presidéncia
do acto ao juiz de paz mais votado, logo que êste se
apresente, ou si em vista do dispôsto 110 art. 110 da
mencionada lei, lhe compete continuar na dita pr2sidén
cia: hei por bem declaraI', conformando-me com o pa
~'tcêr da secção do consêlho de estado dos negocios do
Império, exarado em consulta de 13 do conente, que,
tendo a lei em mira que presidisse a eleição o juiz de
paz mais votado, não 80 pelo suppôr no g-ôzo de maior
confiança dOi; moradôres do districto, mas também pela
certeza que releva havêr em actos de tanta magnitude,

(9) Alterado quanlo ao prazo e quanlo aos funccionários, arts. 63,
pnnc., e 68 Si 20 das instrucç. de 1876.
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nl1.o fôra coherencia excluir da presidéncia este mê:lmo juiz
de paz por têr em sua ausencia, ou em vil,tude de algum
outro impedimento, sido feita a con vocaçã'l pelo seu im
mediato em votos, sem que procêda o argumento tirado
do art. 110 da lei, que so exclue absolutamente de
~ssumirem a presidéncia os juiz~s de paz dados pela elei
Ção pR.ra um nôvo quartiénnio, e nunca o juiz de paz
mais votado do quatriénnio existente, que aliá:> é o com~

petentc para exercêr a dita presidéncia, ainda no caso
de estar suspenso por acto do govêrno, ou por pronúncia
em crime de responsabilidade: cumprindo portanto que
logo que se apresente na juncta de qualificaçl1.o, ou nas
tnêsas parochiaes o juiz de paz mais votado, lhe sêja en
tregue a presidéncia daquêlles actos por quem até então
tivér feito as suas vêzes ('JI),

Joaquim Marcellino de Brito, do meu consêlho, minis
tro e secretário do estado dos nego cios do Império, assim
o ténha entendido, e faça executar.
- Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de Fevereiro de 1847,
vigésimo-sexto da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperadôr . -Joaquim
AIarcellino de Brito.

DECRETO N. 511 DE 18 DE MARÇO DE '1847.

Prescreve as formalidades, que se dêvem observar para a interpo
sição dos recursos estabelecidos pelos arta, 35 e 38 da lei regu
lamentar das eleições.

Suscitando-se dúvidas, não so sôbre as formalidades
que dêvem precedêl' á interposiçãO dos recursos estab~
lecidos pelos arts. 35 e 38 da lei regulamentar das eleI
ções, mas também sôbl'e o tempo, e modo de os interpôr,

(!~ Art. 40 SI 20 das inslrucç. de 1876.
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e convindo regular esta matéria, afim de que a mencio
nada lei sêja uniformemente executada:

Hei por bem, conformando-me com o parecêr da sec
çao do consêlho de estado do;; negócios do Império, exa-'
rado em consulta de 16 do corrente, decretar o seguinte:

Art. 1. o Nas actas das junctas de qualificaçilo ser110
transcriptos os despachos sôbre reclamaçoes, queixas
e denúncias do art. 22 da lei de 19 de Agôsto de 1846 j e
Oi~ requerimentos, que as contiverem, serilo menciona
dos nas dIctas actas, como dêvem sêt' nas dos consêlhos
municipaes de recurso, em observáncia do art. 36 da.
mêsma lei (1).

Art. 2. 0 As cópias das listas, que contivérem as alte
rações feItas em virtude das queixas, reclamaçoes ou
denúncias, segundo os arts. 21, 23 e 24 da lei das elei
ções, sf.rilo a:ffix.adas no interiôr da egrêja matriz, em la
gar conveniente e á vis;:a de tôdos, dentro de quarenta
e oito horas contadas da em que a juncta tivér encerrado
os trabalhos da sua segunda reunião (2)'0

Art. 3. 0 As partes interessadas poderilo racorrêr dos
despachos sôbre reclamações, queixas e denúncias do
art. 22 da lei de 19 de Agôsto de 1846 até dez dias de
pois do em que tivérem concluído seus trabalhos as jun
ctas de qualificaçao (3). .

Art. 4.· Partes interessadas são as pessôas, em cujo
favôr, ou contra quem, são feitos os requerimentos de
q.ueixas e denuncias, e qualquer cidadão sôbre cuja qua
lIficação nem-uma dúvida occôrra (4).

Al't. 5.' A interposição dos recursos, tanto das decio
sOes da juncta, como das do consêlho, far-se-ha constar
por um simples têrmo assigna do pêlo recorrente e por
duas testemunhas, sem outra alg'uma formalidade; e êste
têrmo será lavrado pêlo escrivão no livro das actas dos

o (1) Suostituido pelos arts. 10 § 5. da lei de 1875. 37, 38 e 40 das
IDstrucço de 1876, applicando-se a outros funccionários. Vêja-se o art. 61
SI 40 das cito instrucç.
o (2) Aflixação por 30 dias; arts. 10 SI 70 da lei de 1875 e 34, 36 e 38 das
IDstrucç. de 1876. ~

o (3; Substituido pelos arts. lu §SI 50 e 11 da lei de 1875, 36, e 63 das
lnstrucç. de 1876.

o ;4) Reclamações, qualquer cidadão, art. 36; recurso, é conforme o ob
Jecto delle, art. 6' das instrucç. de 1876. o o _
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trabalhos da juncta ou do consêlho, haja, GU nlto despa
cho do juiz presidente da mêsma juncta ou consêlho (5).
~Art. 6.0 O escrivilo franqueará ás partes interessadas,

que o pedirem, o exame dos recursos interpostos, e no dia
seg'uinte aos dez do art. 3°, uma lista delles assig'nada
pêlo presidente da juncta de qualificação será aflixada
na matriz em logar seg'ul'o e em que se offerêça commo~

didade para sêr !ida (l:i).
Art. 7.° Os recursos interpostos da.s junctas de qualifi

cação . serllo apr6flfmtados nos primeiros cinco dias da
r~).lniãO dos consêlhos municipaes de re,mrso, os quaes
ouvirllO os recorridos, si o requerêrem, mandando com
municar-lhes, ou a seus procuradôres, as allegaçCles, e
documentos, sem que saião do cartório do escrivM
competente (7).

Art. 8. o Os consêlhos municipaes não conhecerão de
recurclos sem que conste que fôrllo interpostos como está
prescripto nêste decreto. Esta disposição so terá logar,
quando lhes conste que as disposições dêlle já érllO
conhecidas ao tempo da interposiçãO do recurso, mas nã(}l
deixarllo os mêsmos consêlhos de o"vir as partes ou re
corridos, quando o requêirão, cabendo em tempo (8).

Art. 9. o Os consêlhos municipaes de recurso nM
poderllo permittir mais de três dias aos ricorridos para
deduzirem seus direitos (9).

Art. 10. Os consêlhos UlunicipaE's de recurso, nos
quinze dias úteis de sua reunillo, decidirão tôdos os
recursos, que lhes fôrem apresentados j e, quando o nM
fáçl'1o, observar-se-ha a seu respeito o q!Je está det~r

minado no art. 90 do decreto n. 500 de 16 de FevereIro
de 1847 (10).

(5) Outros funccionários. Os arts. 10 Si 50 da lei de 1875 e 37 das
instrucç. omiltem, mas não dis;Jénsão as testemunhas, garantia do cidadão
contra funccional'ios eivados de espírito de partido.

(6) Quanto á primeira parte, nota 28 á lei de 1846. A segunda está mo
dificada, no art. 66 das instrucç. de 1876.

(7) Derogado quanto aos funccionários e quanto ao praso, art. 80 das
instrucç de 1876. Quanto ao mais subsiste de accOrdo com o art. 65 e
parte referida do antocedente, das instrucç. cit. e av. n. 134 de 14 de
Maio de 1'349.

(8) Combinado com as novos prescripções, art. 156 das instrucç. de 1876.
(9) Subsiste, embora devêsse com o nOvo regimen sêr o praso duplo;

arta. 82 e 155 das instrucç. de 1676.
(10) Duplicado o praso aos juizes de direito. Substituido pelo ar!. 80

das instrucç. de 1876. .
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Art. 11. Os rflqueriment0s, e documentos, que os
arts. 23 e 36 da lei citada mándão restituir ás partes,
lhes serão entregues so de'pôis de vinte e cinco dias, con
tados do em que terminarem os trabalhos dasjuuctas de .
qualificação, e dos consêlhos mnnicipaes de recurso (11).

Art. 12. Serão passadas as certidoes que as partes
requerêrem, tanto dos requerimentos, e documentos
sôbre reclamações, queixas e denúncias, como das decla
rações, que por êste decl'eto dêvem sêr feitas nas actas,
e dos recursos nos livros deHas mencionados (12).

Art. 13. O presidente da juncta de quali6.caçao, e do
consêlho municipal de recurso, nomeará e juramentará
pessôas, que auxiliem os escrivães, quando êstes o re
quêirão, nos trabalhos que accrescem em observáncia -
dêste decreto (13). .

Joaquim Marcellino de Bl'ito, do meu consêlho, minis~

t1'o e secretário d'estado dos negócios do Império, assim
o ténha entendido e faca executar.

Palácio do Rio de janeiro, em 18 de Março de 1847,
vigésimo-sêxto da Independéncia e do Império,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadôr.-Joa
quim Marcellino de Brito.

DECRETO N. 583 DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1849.

Deolara que as oópias das listas paroiaes, de que traota o art. 21
da lei n, 387 de 19 de Agôsto de1846, deverão ser extrahidas
e remettidas aos respectivos juizes de paz em exeroÍcio dentro do
prazo de oito dias.

Nilo se mal'cando no art. 21 da lei n. 387 de 19 de
Agôsto d 1846 o pl'azo dentro do qual deverllO asjunctas

!

jl1). o~ arts. 10 850 da lei de 1875, 37,61840 ,64, 65,67,82 e 84.821
nao dispoem o contrario; mas os documentos dos recursos necessarlos e
os dos voluntarios indeferidos são remettidos á autoridade superiOr r;om
tôdos os ;lapeis do recurso. AI·t. 155 das citadas instrucç .
. (12) Nota 28 á lei de 1846. Vêjão-se os arf.s. 31, 64, parte final, e 72 das
lnsll'ucç. de 1876.

(13) O art. 1~ foi consolidado na segunda parte do art. 25 e no S 30 do
art. 62 das instrucç. de 1876.

47
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de qualificaçl10 fazêr extrahir e remettêr aos juizes da
paz em exercício as cópias parciaes do respectivo alista
mento, para que sêjllO publicadas por edictaes, como pres
creve o dito artigo; e convindo obviar ao abuso que se
possa fazêr do silencio da lei a tal respeito: hei por bem,
conformando-me com o parecêl' da secçao do consêlho de
estado dos negocias do Império, exarado em consulta
de 21 de Dezembro último, declarar que as sobredictas
copias deverao ser extrahidas, e remettidas aos juizes de
paz respectivos, dentro de oito dias, contados daquêlle
em que fiéar terminado o a:istamento ('1-).

O Visconde de Monte Alegre, conselheiro de estado
dos negocios do Império, aFsim o ténha entendido, e faça
executar

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Fevereiro de 1849,
vigesimo-oitavo da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de Sua- Mag'estade o Imperador. - Vis
conde de Mante Alegre,

N. 168.-AVISO DE 28 DE JUNHO DE 1849,

Dá instrucções sôbre a execugão da lei regulamentar das eleições.

La Secçllo.-Rio de Janeiro.-Ministério dos negà
cios do império, em 28 de Junh) de 1849.

Illm. e Exm. Sr.-Sendo conveniente reunír as prin
cipaes providencias que teem sido I:Jxpedidas para a exe
cuçl10 da .lei regulamentar das eleiçop.s na parte sobre
tudo que diz respeito ás eleições primária secundária, a
que tem de se procedêr no corrente anno, houve Sua
Magestade o Imperador .por bem mandar organisar as

(.) Consolidado no art. 34, 8- parte, das instrucç. de 1376.
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instrucções a êste annexas, por mim assignadas na data
de hôje, nas quª,es fôrã.o addicionados vários esclareci
mentos teudentes a prevenir as dúvidas que se pàssllo
suscitar sôbl'e os pontos mais importantes da lei; e or
dena que se ex~cutem em tôdo o império, expedindo
V. Ex. para êsse fim as ordens necessárias ás autoridades
dessa província, a quem o seu conhecimento e execução
pertencêr.

Deus guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'Alegre.
Sr. presidente da província do Rio de Janeil'O.

'Na mesma conformidade e data aos presidentes das
demais províncias.

Insh'ucções, aque se refere o aviso desta data para l\ execu
çào da lei l'egulameutal' das eleições de t: 9 de A.gôsto
det:846.

Art. 1.0 Aconvocaçllo, de que tracta o art. 41 da lei re
gulamentar das eleições de 19 de Agôsto de 1846, bem
como a presidência da assemblea parochial e collégio
eleitoral até a eleição da mêsa, compete no lo anno de um
novo quatriénnio ao juiz de paz mais votado do districto
da matriz, eleito para êsse quatl'iénnio (1).

. (1) A convocação de eleitôres e a presidéncla, que competem aos jui7e s
de paz, dão-se: 10 ambas antes da nova eleição de juizes de pdZ; 20 so a
convocação antes; 30 ambas depois; considérão-se: 10 em relação ás pa-.
róchias anligas, 20 em relação ás paróchias novamente creadas, 30 em
relação aos districtos divididos ou incorporados; e dizem r.espeito: 10 á
organi~ação das junclas parochiaes,2o á organisação das mêsas parocbiaes
e dos collégios eleiloraes.

Sendo ambas antes da nova eleição de juizes de paz. os Juizes do qua·
driénnio corrente são os competentes para tôdos os actos preparat~rios.

Sendo so a convocação antes, diversa é a disposição, si os novos Juizes
teem, ou Dão, rntrado em exercício, e também diversa, si a convocação é
para organisaçi!o das runclas parochiaes, ou não. Não tendo os novos
Jt:1zes entrado em exercício, é como sinão livessem sido eleitos; fun;:ció
Dao os do quadriénnio findo. Tendo enlrado em exercíe"io, e tractando-se
de jUllcta paro~bial, ainda aos anteriôres compete presidir á organisação.
Tracta~do-se porém de mêsa parochia'l ou de collégios eleitoraes, aos·
novos Juizes cabe pnlsidir á orgaDisação das mêsas. .

Sendo a convocação dos elellôres e a presidéncia da juncta parochlal
ou .do collégio eleitoral depois da nova eleição de juizes de paz, aos novos
eleitos cabem uma e outra funcção, salvo tendo sido essa eleição annullada.
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Art. 2. 0 Nas parochias, em que por qualquer motivo
nlIo se tenha verificado a eleição dos novos juizes de paz
ao tempo da dita convQCaçilO, e reunião da assemblea
parochial e collégio eleitoral, ou porquê não se tenha pro
cedido a ella, ou pflrquê h;.ja sido annullada a que fôra
feita, sera aquella attribuiçao exercida pelo juiz de paz
mais votadG du último quatríennio (2).

Al't. 3. 0 Si a referida lei estivér validamente conclui
da depois da mêsina convocacão, porém antes da reunião
dns sobl'editas assembleas e collégio, assumirá a presi
dência destas o juiz de paz mais votado dessa eleicão,
O mêsmo se observará quando a eleição tivér Iogar pos
teriôrmente a reunião da assemblea parochiaI, mas an
teriôrmente á installação dJ collégio eleitoral (3).

Art. 4. o A substituição do juiz de paz mais votado
pelos seus immediatos em votos na forma do art.. 20 da
lei terá logoar, qualquer que sêja o motivo da sua falta,
e em qualquer tempo em que ella se dê, mêsmo na oc
casiao da assignatul'a das acta. e diplomas dos eleitô
res. Na falta dos juizes de paz do districto da matriz
sera a substituiçãO exercida pelo jui~ de paz do districto
mais visinho (4).

Art. 5. o Estas substituições terão logar independen
temente de ordem préyia da autoridade superiôr, sem
pre qlle constar a uns e outros substitutos, por qualquer
maneira, a falta do juiz de paz alJ.uem d~vemsubstituir.

Cessara porém 1\ substituição, log'o que o juiz de paz, a
quem de preferência ella competir, se apresentar para
funccionar nos têrmos da lei e ordens em vigôr (5).
- _ Art. 6. o A demora na expedição das ordens da câmara
municipal não impede que no dia próprio se faÇãO. as
convocações determinadas pela lei, assim para a reulllão

Nas parócbias novamente creadas,' depois da eleição geral. e antes do
nÔvo arrolamento da população, sendo depois fuo ciona o juiz eleito, e_m
virtude da creação, e n'aquelJas, em que se der subdivisão ou incorporaçao
de districlos, procede-se, como si não houvesse alteraçã" alguma Das clr
cumicripções parochiaes, alteradas nesta parte as leis anteriôres. Ar~s. 3, 6
e 110 da lei de 1816, 1 a 10 das IDstrucç. de 1868, 40,99, 119 e 155 das ins
trucç. de 1876.

(2) Nota 1.
(3) Nota 1.
(4) Nola 1.
(5) Art. 40 ~§ 60 e 70 das i nstrucç. de 1876.
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das junctas de qualificação e consêlhos municipaes de
recurso, como para a das assembleas parochiaes em
qualqner eleição. Para a reunillo dos collégios eleitoraes
não exige a lei convocação (6) .

Art. 7. o Si por qualquer motivo o juiz de paz mais _
votado não fizér as convocações de que tI:ata o artig'o
anteceden te, serllo eUas verificadas immediatamente
pelo seu legítimo substituto, segundo a ordem estabele
cida no art. 40 destas instrucções; advertindo que,
quando o immediato ao dicto juiz de pllZ não supprir esta
falta até ás 10 horas da manhll do dia sf\guinte ao mar
cado para a elei-ção, qualquer dos outros substitutos o
devera fazêr(7) .

Art. 8. o Si por qualquer inconveniente fôr demorada
a convocação, o juiz que a houvér de fazêr marcará no
edital, 'lue mandar affixar o dia em qlte dêve têr logar a
reunião da juncta, consêlho municipal e assemblea pa
rochial, independente rIe mais ordem superiôr, de ma
neira que fique salvo o praso que na forma da lei dêve
medial' entre as dictas convocação e reunião (8).

Ari. 9. 0 Quando porém, sêja qual fôr o motivo, ,não se
pudér salvar êsse praso na eleiçãO de eleitôres, -porquê
nilo haja espaço sufficiente até o dia desig'nado para a
reunião do collég'io eleitoral, procedêr-se-ha não obstante
á dicta eleição, pois que na collisão de $e faltar a uma
formalidade da lei ou de deixar uma paróchia de con
corrêr para a eleiçãO dos representantes da nação, dêve-.
se de preferéncia soccorrêr a êste direito, cuja garantia é
o principal fim da lei, no entanto que a autoridade com
p.etente apreciará a procedéncia da omissão desta forma
hdade, quando houvér ae verificar os podêres de seus
membros (9) .

Art. 10. Sendo a convoca cão uma formalidade. estabe
lecida pela lei para maiOl: g'arantia dos cidadãos que
teern de intervir nos actos da qualificaç.ão e eleiç.ão, não
prohibe a lei que concôrra a êsses actos o cidadãO' ou ci
dadãos não convocados. ,Esta doutrina é extensiva ao

(6) Arl. 101 das instrucç. de 1876.
(7) Art. 50 Si lo das instrucç. de 1876.
(8) Nota 7.
(9) Art. 101 das instrucç. de 1876.
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supplente de e1eitôr que houvér de substituir ao eleitôr
falIecido, mudado ou impossibilitado de comparecêr, de
que falIa o art. 65 da lei, e l;>em assim aos votantes que
deixarem de ser convocados por não havêrem os seus no
mes sido incluidos a tempo na lista de qualificação (10).

Art. 11. A eleiçllo primaria designada para o dia 5
de Agôsto proximo futuro se fará pêla qualificação do
cürrente anno, salvo nas paróchias em que elIa não esti
vér concluída até o dia da eleição, porquê então servirá
a última qualificação; entendendo-se por qualificação
concluida aquella da qual não tivér havído recurso, ou
quando tenha havído, estêja elIe rlecidid.o pêlo consêlho
municipal, embora das decisões dêste penda recurso para
a relaçllo do districto, pois que o recurso nêste caso não
produz eifeito suspensivo (11) .

Art. 12. Si a qualificação se concluir depois da convo
caçllo dos votantes, mas antes do 'dia marcado para a
eleição, será esta, não-obstante, feita pêla nova qualifi
caçllo, por isso que dêsde a data da sua conclusão tem
caducado a qualificaçi10 &nteriôr, e segundo a lei dêvem
votar em uma eleição tôdos e so o.s cidadllos qualificados.
A falta da convocação dos cidadãos novajJ1ente qualificà
dos não os inhibe de intervirem na eleição, seguudo o
que fica declarado no art. 10 destas instrucções (12).

Art. 13. Si por falta de tempo, ou outro qualquer mo
tivo, não puderem ser preenchidas as formalidades esta
belecidas nos arts. 37 e 38 da lei. de maneira que ao
tempo da eleição não estêjão incluidos lia lista da qua·
lificaçllo os nomes dos cidadãos providos em g'ráo de r~

curso pêlo consêlho municipal ou pela Relação do di~trl

cto, serão os mêsmos cidadãos, não obstante, aClmittlr10s
a votar, uma vêz que se faça certo o provimento do ~eu

recurso/" por isso que o art. 50 da lei, quando prohlbe
que sêja recebido o voto do indivíduo não incluído na
qualificação, somente tem por fim im pedir que votem

(10\ Art. 70 d'ls instrucç. de 1876. ArL 12 destas instrucç.
(uí Cad JCOU a la parLe, como transitória que era. Derogada a 2a parte

no' que respeita ao extincto conselho municipal; ~T~S. 6U, 61, ,63 e 80 das
instl'ucç. de 1876. Caso em que tem o recur'so elIeilo suspensIvo, art. 84
das cito instrucç.

(12) Deve-se considerar esta disposição comprehendida no § 40 do art"
107 das instrucç. de ':'876. Nota 10.
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ressõas não qualificadas; segundo este principio, nlLo
dêvem sêr admittidos a votar os individuas desqualifi
cados em grao de recurso, embora não ténhão os seus no-
mes sido eliminados da qualificação (13). .

Art. 14. Quando acontêça, que depois de organisada a
juncta de qualificaçao e mêsa parochial venha a faltar
algum dos seus membros (com excepção do presidente,
que será substituido na forma.ia declarada), será elle
substituido 110s têrmos do art. 29 da lei; e si a falta fôr
dos quatro mesários, org'anisar-se ·ha nova mêsa segUlldo
as regras estabelecidas nos arts. 10 e 12 da mêsma lei,
pois que nem-uma outra providencia, além das que se
contêm nestes artigos, pode melhor cabêr nesta hypóthese
não prevista (14).

Art. 15. oAmissão da formalidade religiosa nllo impe
de que se faça a eleição, em que a lei a requer, por isso
que nl10 é ella da substáncia da eleição; não obstante,
porém, se empregarão tôdos os esforços para que ella sêja
celebrada(15) .

Art. ]6. Quando por algum motivo, sêja qual fôr, uão
sêjão fornecidos pela câ.mara municipal os livros neces
sá~ios para as el~içoes e qualificação, será a sua falta sup
prlda por um livro especial, aberto, numerado, rubrica
do e encerrado pelo presidente da assemblea parochial,
juncta de qualificação, e consêlho municipal(16) .

Art. 17. A falta da lista geral dos .votantes, pela qual
dêve sêr feita a chamnda em qualquer eleição, será sup
prida pelo edital que se houvér afllxado na portada ma
triz, ou por uma cópia authén'tica dom êsmo, ou final
mente por uma cópia authéntica extrahid-a da que tivér
sido enviada ao govêrno na côrte e aos presidentes uai;
províncias (17). .

Art. 18. Si a camara municipal deixar de remettêr
ao collégio eleitoral ° livro das actas das assembleas pa
rochiaes, a que é obrigada pelo art. 67 da lei, será elle
supprido, em caso de necessidade, pêlo original ou-pêla- ,

(13) Arl. 78 e 107 § 5' das inslrucç. de 1876.
(14) Arl. 16 das instrucç. de 1856, 40 das inslrucç. de 1860, e 32, 2a e 3a

partes, das inslrucç. de 1876.
(15) Nota 28 á lei de 1846.
(16) Arl. 154 das inslrucç. de 1876.
(17) Art. 107 Si 10 das inslrucç. de 1876.
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cópia do edital a:ffixado na porta da matriz, em execuçito
do art. 109 da mêsma lei(18) .

Art. 19. Por nem-um motivo ou pretêxto deixará a mêsa
parochial de recebêr e apurar a cédula do cidadito quali
ficado, bem como os voto~ que' recahirem em qualquer
indivíduo, ficando-lhes salvo o direito de fazêr inserir na
acta as declarações que julgar convenientes, e para que
está autorisada pelo art. 56 da lei. Ao podêr competente
pertence apreciar qualquer defeito dos votantes e vota
dos(19) •

Art. 20. O presidente e membros permãnentes do col
légio eleitoral serito substituidos, qualquer que sêja o
motivo de sua falta, por ::laVa eleiçãO feita de conformi
dade com o art. 70 da lei, a qual será verificada pêlos
eleitôres presentes e pêlos que immediatamente pudérem
comparecêr. Durante esta eleiçito servirá interinamente
de presidente o membro do collégio mais votado, com-

/ pletando-se a mêsa com os eleitôres que houvérem obtido
votos na 4' eleiçllo da m&sa, 'g'uardada a ordem da votaçito
entre os presentes. No caso de empate na eleiçito dos no
vos mesários, bem como na dos que houvérem de com
pletar a mêsa, decidirá a sorte (20).

Art. 21. Na acta da apuraçã') geral dos votos de
qualquer eleiçiln serito escriptos em letras alphabéticas,
e 11M por algarismo (21) .

Art. 22. O aviso aos eleitôres para assistirem ao Te,
Deurn, e bem assim á inutilisaCl10 das cédulas, nllo
deverão têr lagar sinão depois de concluidos tôdos os
trabalhos das assembleas parochiaes e collégios eleitoraes,
inclusive a assignatura da acta da apuração geral dos
votos, expedição dos diplomas aos eleitôres, e remessa
dos livros á câmara municipal ~22).

Art. 23. Quando algum ou algnnõ dos quatro mem
bros da mêsa, em qualquer eleiçãO, deixe de assignar as
actas e cópias das mêsmas, tanto as que teem de servir de
diplomas aos eleitos, como as que dêvem sêr enviadas ás

(18) Nota 15. .
(19) Modificado 110 art. 107 Si 60 das instrucç. de 1876.
(20) Sem ef!eito depois das disposições citadas no art. 119 das instl'ucç.

de 1876.
(21) Art. 121 das instrucç,' de 1876.

[ (22) Nota ao art. 57 da lei de 1846.
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autoridndeí4, a quem a lei ordena a sua remessa, deverá
pres indir,·se desta formalidade, declarando-se porém nas
actas e cópias os nomes dos mesários qne n~.o as ignárã.o
e o motivo disto. No caSf) em que a falta da as ignatura
sêja dos 4 mesários, deverá o presidente do acto, ou o
que o substituir, quandu elle também falte, organisar
nova mêsa, na forma declarada no art 14 destas instruc
ções, e por elia será preenchida aquella formalidade (23) .

Art. 24. Si' a falta de tôdos os membros tivél' logar
no collégio eleitoral, far-se-ha COTll os eleitôres presentes,
e os que immediatamente puderem comparecêr, eleição de
nova mêsa na fórma da lei, quer para a assignatura das
actas, quer para outro qualquer trabalho (24).

Art. 25. Quando, por qualquer motivo, acontêça que
o eleitôr nã.o possa apresentar o seu diploma na occasilI.o
em que se tivér de procedêr a uma eleição, será e11e, nll.o
obstante, admittido a votar, uma vêz que o seu nome
conste do livro da eleiçllo respectiva. ou do diploma de.
qualquer outro eleitôl' da paróchia, e depois de reconhe
cida a identidade da pessôa. No caso de não se podêr
obtêr o livro, e de que não haja outro dirloma, sêjaqual
fôr u motivo, deverá sêr recebido o voto do eleitôr, si e11e
apresentar attestado de algum ou alguns membros da
mêsa da sua paróchia., ou outro documento por onde
conste ter e11e obtido ufliciente número de votos para
êste cargo. e juraudo o mêsmo eleitôr a verdade disto,
sendo sufficiente o simples juramento, uma vêz que não
sêja possivel acompanhaI-o de documento. O mêsmo se
observará á resp~ito do supplente de eleitôr chamado a
votar nos casos do art. 65 da lei, quando nlI.o tendo sido
convocado comparêça espontaneamente na forma dó
art. la das presentes inst:"ucções (25) .

Art. 26. O voto do eleitôr que se apresentar sem di
ploma, na forma do artigo antecedente, será apurado em
separado afim de que o podêr competente resolva sôbre
a sua validade; pois que, si por um lado nll.o é justo que

(23) Alterado e substituido pelo art. 114, parte 2", das instruc9. do
1876.

(24) Não foi alterad" pelas d'sposições citadas no artigo 119 das instrucç.
de 1~76. Art. 155, idem. I

(25) Arts. 120 e 155 das instrucç. de 1876.
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por fálta de terceiro fique privado de votar quem tem a
isto direito, não é conveniente por outro que, pela cnn
fusM do seu voto com os dos outros eleitôres, se ilJutili
sem os dêstes, quando se venha a conhecêr que aquêlle
voto fôra indevidamente admi ttido (26).

Art. 27. O art. 60 da lei não permitte que o presi
dente da assemblea parochial antes da installação da
mêsma a adie anticipadamente, mas so no caso em que,
chegado o dia da eleição, nM possa ella verificar-se
depois de esgotados tôdos os recursos leg'aes (27).

Art. 28. Nas actas que se lavrarem dos trabalhos da
juncta de qualificação, consêlho municipal, mêsa da
assemblea parochial, e collégio eleitoral, além das de
mais dec]araçoes ordenadas pela lei e deci~oes imperiaes,
se fará edpecificada mençilo de tudo quanto occorrêr re
lativamente ás próv idéncias estabeleeidas nestas instru
cções, afim de que a autoridade competente resôlva como
achar de justiça(28). .

Palácio do Rio de Janeiro, em ~8 de Junho de 1849.
- Visconde de Mont'Alegre .

DECRETO N. 565 DE 10 DE JULHO DE 1850.,

Declara que os eleitôres d~ paróchia, uma vez eleitos na conformi
dad e da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, s~o competentes
para procedêr a todas ás eleições de senadôres durante a respe
ctiva legislatura.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a
resoluçãO seguinte da assemblea geral legislativa.

Art. 1. 0 Os eleitores de par6chia, uma vez eleitos em
virtude do art. 80 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846,

(26) Nota 25.
(27) Nota 25.
(28) Nota 2S.
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são competentes para procedêr a tôdas as eleições de se·
nadôres, que hájão de fazer-se áté o fim da legislatura
que entãO decorrêr.

Art. 2. o Fícão revogadas as disposições em contrário.
O Visconde de Monte-Alegt'e, conselheiro de estado,

presidente do consêlho de ministros, ministro e seCl'e
tário de estado dos negócios do Império, assim o tenha
entendido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de Julho de 1850,
vigésimo-nono da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperadôr.-Visconete de
Monte-Alegre.

DECRETO N. 842 DE 19 DE SEPTEMBRO
DE 1855.

Altera a. lei de 19 de Agôsto de 1846.

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a re
SOluÇãO seguinte da assemblea gerallegisiativa.

Art. 1. o A lei de 19 de Agôsto de 1846 será observada
com as seguintes alterações:

§ 1.0 Os membros das junc'tas de qualificação, e os das
mê,sas das assp.mbleas parochiaes, que teem de sêr tirados
d'entre os eleitôt'es e :>upplentes, confo-rme a disposiçl1.o
do art. 80 e seguintes da dieta lei, seriLo eleitos, dous
pelos rpferidos elo itôres, e na sua falta pêlas pessôas de·
signadas no art. 10, e dous pelos supplentes, e na sua
falta pêlas pessôas designadas no art. 12, podendo os
votos recc>hir em quaesquer cidadãos da paràehia,.que
térrhão as qualidades para eleitôr (1)

(1) Revogado pelo art. 10 da lei de 187iJ e 5 da;instrucç. de 1876.
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§ 2. o A eleição) dos secretários e escrutadôres dos col
lég.ios eleitoraes continuará a sêr feita por escrutínio se
creto, votando porém cada eleitôr em dous nomes sómen
te. Serão secretários os dous mais votados, e escrutadôres
os dous immediatos em votos (2).

§ 3. o As províncias do Império serl10 divididas em
tantos districtos eleitorae , quantos fôrem os seus depu

- tados á assemblea geral (3).
§ 4.0 A primeira divisão será feita pêlo g'ovêrno, ou

vidos os presidentes das pI'ovíncias. e so por lei poderá
sêr alterada. Na divisl10 guardará o g'ovêrno as seg'uintes
bases:

l.' As freguezias, de que se compuzer cada districto
eleitoral, seJ'ilo unidas entre si sem interrupção.

2.' O" differentes di trictos eleitOraes de cada pI'ovincia
serão desig'nados por números ordinaes e eguaes, quanto
fôr possivel, em população de pessôas livres (4),

§ 5. o O govêrno designaJ'á para cabêça de cada distri
cto eleitoral a cidade ou villa mais central, onde se reu
nirão em um so collégio no dia marcado para a eleição dos
deputados á assemblea geral; e no edifício, que o govêr
no também designar, tôdos os eleitQres do districto ; e
depois de observadas as formalidades para a organisaç.ão
do collégio, e as mais de que trata o cap. lodo tit. 30 da
lei, procederão á eleição de um deputado, votando cada
eleitôl' por cédula não as;,;ignrlda, e escripta em papel
fornecido pela mêsa, Recolhirlos os votos em escrutínio
secrEto, contados e apurados, ficará eleito deputado o ci
dadão que obtivér maioria absoluta de votos (5).

§ 6. o Si ninguem obti vé!' maiol'j a absoluta de votos,
proceder-se-ha immediatamellte a segundo escl'Utínio,
votando cala eleitôr unicamente em um dos quatro ci
dadãos mais votados no primeiro escrutínio. Si ainda
no segundo escrutínio ninguem obtivér maioria absoluta
de 'Votos, proceder-se-ha immediatamente a terceiro,
votando cada eleitôr unicamente em um dos dous cida~

\

(2; Cf)mbinado eom a instituição do lerço, art. 119 das instrueç. de 1876,

(3l Revog. pelo art. 10 Si 20 da lei de 1860.
(4 Revog. Notá 3. sôbre fl'eguezia leia-se a dee. n. 480 de 24 de Ou·

tubro de 1846.
(5) .Revog. pelo art. 10 §S 20 e 40 da lei e art. 22 das instrueç. de 1860,

/
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dãos mais votados no segundo 1scrutíuio, e ficará eleito
deputado o que tivér maioria absoluta de votos. o caso
de empate decidirá a sorte, e aqllêlle contra quem elIa
decidi r SCi'á declarado supple~te (6).

§ 7.° Fora do caso da última parte do § antecedente,
finda a eleiçao de deputado, proeeder-i'e-ha á eleiçao de
um suppleate, observando-se a re~peito della o mêsmo
que fica determinado para a eleição de deputados (7).

§ 8.° Tanto para o deputado como para o supplente,
servirá de diploma uma cópia authéntica da acta, dis
pensada a remessa da cópia destinada á câmara da
capital pela disposiçãO do art. 79 da lei (8).

§ 9.° O govêrno, não obstante a regra estabelecida no
§ 5°, poderá subdividir em mais de um collégio os dis
trictos, em que pela disseminação da população fôr muito
difllcil a reuniãu de tôdos os eleitôres em um so collég'io,
com tanto que nunca a distancia do log'ar, em que se
reunir o collég'io, sêja menor de 30 léguas de-sua extre
midade (9).

§ 10. Quando o districto tivér mais de um collégio,
reuni,ios os eleitôres em cada um dêlles nos edifícios de
sig'nados pelo. govêrno, e observadas as forwalidadesjn
dicadas no § 5°, procederão á eleição na forma do mêsmo
parágl'apho, devendo porém a cédula de cada elei tôr
contêr dous nomes, um para deputado, e outro para sup
plente, sem que se faça es a designação. Recolhidos,
contados e apul'ados os votos, se lavrará a acta, que será
~o mê::lmo acto tmn cripta no livro das notas do tabel
hã? do Iogar , e assignada pela mêsa e eleitôres que o
qUlzerem, sendo obrigado o dicto tabellião a dar logo
traslado a quem o requerêr. Desta acta continuarão a
sêr extrahid.ls as três cópias de qne tracta o art. 79 da
lei, sendo porém remettida á câmara municipal da cabê
ça do districto a que- era distinada á da capital da pro-
víncia (10). ~ .

(6) Consequentemente revogo pelo arto 10 S)§ 20, 40 e 50 da cito lei de •
18600

(7) Revogo pelo art. 10 § 50 da cito lei de 1860.
( I Revogo pelo art. 20 § 12 da lei de 1875 e 116 das instrucço de 1876.
(9) Al't.,lu § 30 da lei e 22 da lei de 1860.
(lO) Allerado quanto ao número de eleitos no dislriclo pelos arls. 1°

§§ 3°, 4,0 e 50 dil. lei e 22 e 23 das inslrucço de 1860.
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§ 11. A remessa das -actas nunca deixará de sêr feita
pelo corrêio, dentro do prazo, e com todas as formalida
des prescriptas noart.79dalei, aindaquandopordupli
cata hájão de chegar particularmente ao seu destino (11).

§ 12. Trinta dias depois do marcado pat'a a eleição, a
câmara municipal da cabêça do districto, reunida com
os eleitôres do respectivo collégio, que s~rão convocados,
fará com elles a -apuração, pt'ocedendo na fórma dos arts.
85, 86 e 87 da lei .

_0 cidadão que reunir maioria. de votos será declarado
deputado, e supplente o seu immediato, ainda que so
ténhão maioria :elativa. Os diplomas serão expedidos
pela c.âmara municipal na forma do art. 88 da lei (12).

§ 13, ° cidadilo, que fôr e~eito deputado por ma.is de
um districto, terá opçllo do districto que quizér repre
sentar, e será substituido pelo respectivo supplente, e na
falta dêllte proceder-se-ha á nova eleição. A opçl1o será
feita dentro de três dias depois da verificação dos podê
res ; e na falta della a preferéncia se regulará pela dis
posiÇilo do art. 124 da lei (13).

§ 14. As pt'ovíncias do Rio de Janeiro e Sergipe darl10
mais dous deputados, e mais um a de Piau.hy (14).

§ 15. A eleiçilo dos membros das assembleas provin
ciaes será também feita por districtos, guardando-se a
respeito della as mêsmas regras estabelecidas para a elei
ção dos deputados, e alterando-se o se,u número da ma
neira declarada no parágrapho seguinte ~15) .

~ § 16. A assemblea provincial da Bahia terá 42 mem-
bros, a três por distt'icto ; a de Minas Geraes 40, a dous
por districto; a de Pernambuco 39, a três por distric"to; a de
S. Paulo 36, a quatro por districto : a do Rio de Janei
ro, tantos quantos derem os seus districtos á razilo de 5,

(111 Art. 24 das instrucç. de 22 de Agosto de 1860 e 118 S 30 das
instrucç. de 1876.

(12) Revogada em parte pelos arts. 10 S~ 80 e 90 da lei e 2õ, 26 e 27
das ircltrucç. de 1860; e em parte, quato ao prazo, pelo art. 118 ~ 20 das
lnstrucç. de 1876. .

(13) Subsiste sem alteração; art. 10 princ. da lei de 1860 e 155 das
instrucç. de 1876.

(14) Nota 13, e art. ·2. § 18 da lei de 1875. Vid. leis de 28 de Agosto de
ISi7, 30 de Agosto de 1850 e 27 de Agosto de 1852.

(15) Subsiste só quanto ao número de deputados. Notas 13 e 3. Art. 10
S 60 da lei de 1860.
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exceptuados o districto ou districtns da cl'lrte e seu mu
nicipio; a do Ceará 32, a quatro por distritco ; as de S. Pe
dro e Maranba.o 30, a cinco por distrícto ; a do Pará 30, a
dez por districto ; as das AIagôas e Parahyba 30, a seis
por districto; a de Sergipe 24, a sei~ por districto ; a de
Piauby 24, a oito por distrícto ; as de Goyaz, Rio-Grande
do Norte e Matto Grôsso 22, a onze por districto ; e as de
Sancta Catharina, Espírito Sancto, Amazônas e Paraná
20 (16).

I

§ 17. Nas províncias que tivérem um so districto elei
toral, o govêrno dividirá pêlos collégios do mêsmo dis
tricto o número dos membros, de que se compuzér a as
sembIea provinc ial, elegendo cada collégio o número
somente dos que houvér de dar (17).

§ 18. Os districtos ou subdivisões do djstdcto, que de
rem até' quatro membros á assemblea provín.cial darão
dous supplentes; os que derem cinco até seis membros,
darão trê9 supplentes ; os que derem septe até oito, darão
quatro supplentes ; e assim por diante (18).

§ 19. Fica revogado o art. 111 da lei (19),

§ 20, 0.3 presidentes de prov incia e seus secretários,
os Gommandantes de armas e generaes em chefe, os ins-'
pectôres de fazenda· g'eral e provincial, os chefes de po
licia, os deleg'ados e subdelegados, os juizes de direito e
municipaes, não poderão ser votados para membros das
assembleas provinciaes, deputados ou senadôres nos col
légios eleitoraes dos districtos em que 'exercêrem autori
dade ou j urisdicçãO . Os votos que recahirem em taes
empregados serl10 reputados nuUos (20,

(16) Nota 13.
(17) Revog. pelo art. 10 S)6 dá lei de 1860.
(la! Nota 7.
(19) Nota 13.
(20) Sem effeito; arts. 10 \\l~ 13 e 14 da lei, 28 e 30 das instrucç. de

1860. Vêjão·se os aris. 23 e 25 do cod. do proc. crim. 27 da lei de ade
·Dezembro de 1841, 224 do regu!. n. 120 de 1843, 22 da lei de 14 de Ju- •
nbo de 1831 J 31 e 32 da Constit. PoUl. 10 da lei de 18 de SeplembrQ de
~828, 10 $ 20 da lei de 19 de Septe~bro 4e 1850,
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Art. 2. ° Ficllo revogadas tôdas as disposiçoes em co_n
trário.

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do meu con êlho, mi
nistro e secretál'Ío de estado dOi! neg'ocios do Império,
assim o ténha entendido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de Septembro de
1855, 34° da indep endencia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadôr. -Luiz
Pedreirn do Couto Ferraz.

DECBETO N. 1812 DE 23 DE AGOSTO DE 1856.

Contêm instrucções para ~xecução do decreto n. 842
de 19 de Septembro de 1855.

I

Usando da attribuiçãO que me confere o art. 102 § 12
da Constituição do Império, e,para execuçao do decreto
n. 842 de 19 de Septembro do anno próximo passado,
hei por bem ordenar que se observem as instrucções
seguintes :

CAPITULO L

Da formação da juncta de qúal'i{icação, e das mBsas das
assembleas parochiaes.

Art. 1.0 Os juizes de paz mais votados dos districtos
das TIlatrizes, de que tráctão os arts: 2° e 3° da lei n. 387
de 19 de Agôsto de 1846, convocarão, para a f0rmaçl1O
das j unctas de qualificaçao e das mêsas das' assembleas
parochiaes, segundo a maneira indicada nos arts 4° e 5°
da dicta lei" os ~leitôres e supplentes de paróchia que
,houverem nomeado os deputados, e cuja eleiçãO 5a es
tivei' reconhecida p~19 podêr~competeute., . .
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Nilo serilo convocados os elfitôres e supplentes qu
se tiverem mudado das respectiv'ls paróchias (1).

Art. 2.° Nas paràchias que ainda nill, 1iverem eleitôres,
ou em que estes se nilo acharem re.conhecidos pelo podêr
competente, por havêrem sido creadas depois da última
eleição, e bem assim naquellas que, por havêrem os
antigos eleitôres terminado as suas funcçoes, em razão
de têr começado nova legiRlatura, estiverem sem novos
eleitôres por motivo de não terem sido eleitos, ou de nilo
havêr sido approvada a respectiva eleiçilo pelo podêr
competente, o pt'esidente da juncta ou .da mêsa parochial
convocará em 10g'l,r de eleitôres e de supplentes, os oito
cidadãos que lhes ficarem immediatos em votos e residirem
na paróchia, sendo os quatro primeiros para representa
rem a turma dos eleitôres, e os outros quatro a dos sup
plentes.

Si nlio se acharem na lista dos votados para j lliz de
paz mais dp. quatro nomes além do do presidente, convidará
êste um cidadilo, que tenha as qualidad~s de eleitôr,
para representar a turma dos supplentes (2).

Art. 3.° Nas novas paróchias, emquanto se não tiver
procedido á eleição dos respectivos juizes de paz, com
petirá a presidéncia da juncta de qualificaçllo, ou da
mêsa parochial, ao mais votado do districto, a que per
tencia o lagar em que se achar a matriz das mêsmas pa
rochias, e no impedimento ou falta dêste, ao seu imme·
diato em votos (3). .

Art. 4.° No dia aprazado, ás nove horas da manhã,
reunidos os eleitôres e supplentes, o presidente tomará
assento no tôpo da mêsa, tendo á sua esquerda o escri
Vã.o de paz e collocando-se os eleitôres e supplentes em
tôrno da mêsma mêsa. Feita a leitura, na parte que
respeitar ao acto, ordenada nos arts. 8·, 43 e 95 da lei
n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, e a do presente capítulo
destas instrucçoes, annunciará o presidente que se vai

(1) Modificado quanto ao têrço dos supplentes; arts. Ioda lei de 1875,
5· e 99 das inslrucç. de 1876.

(2) Revog. pelos arls. lo da lei de 1875 e 50, 90 e 99 das instrucç. de
1876.

(3) Subsiste sem alteração; artS.4o das instrucç. n. 565 de 1868,1 0 , princ.,
da lei de 181i0 e 155 das instrucç. de 1876. Lêia·se o dec. n. 480 de 24 de
Outubro de 1846, sôbre paróah.ia. .

49
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procedê!' á eleiç~o dos membros da juncta ou da mêsa
parochial, pela forma disposta no § I" do art. lodo de·
creto n. 842 de 19 de Septembro de 1855 (4).

Art. 5. 0 Immediatamente o presidente fará a chamada
dos eleitôres convocados, e o escrivão irá lançando em
uma lista os nomes de tôdos os que não respondêrem.
Cada um dos presentes entregará pela ordem da chamada
uma cédula não 8Rsignada, contendo os nomes de dous
cidadllOs da par6chia, que ténhilo as qualidades de eleitôr,
e serão recolhidas em uma urna, á proporção que se fôrem
recebendo, não so estas cédulas, coma as que apresen
tarem os eleitôres, que comparecêrem antes de dar-se
comêço á apuraçilo, comtanto que seus nomes constem da
referida lista (5).
, Art. 6. 0 Concluido o recebimento da cédulas,. o presi
dente contará, publicará e fará escrevêr na acta o número
dellas, e immediatamente dará princípio á sua leitura,
tomando o escrivão os nomes dos votados e o número de
votos pela forma estabelecida 'no art. 54 da lei n. 387
de 19 de Agôsto de 1846, facilitando-se aos eleitôres e
supplentes a inspecç~o ocular na leitura das cédulas, ou
na sua apuraçl1.o, afim de que possa qualquer delles re
querêr que sêja reparado algum engano (6) .

.Art. 7. 0 Concluida a apuração, o presidentA declarará
membros da juncta ou da mêsa parochíal os dous cida
dãos que obtiverem a pluralidade relativa de votos: si
mais de dous a tiverem por em pate, se decidirá em acto
successivo, e pela sorte, qual d'entre êstes dêve sêr pre-
ferido (7). ,

Art. 8. 0 Si não comparecêr nem-um eleitôr, o presi
dente convidará o seu immediato na ordem da votação
para juiz de paz, e si êste n~o comparecêr até o dia se
guinte pelas nove horas da manhã, será convidado o
im;nediato, e assim por diante. O cidadão que compa
.recêr nomeará os dous membros da juncta ou da mêsa
parochial, cuja eleiç~o pertencia aos eleitôres (8).

(4) Art. 8 das instrucç. de 1876, excepto na parte final.
(5) Substituido pelos arts. 90 e 158 das instrucç. de 1876.
(6) Substituido pelo art. 10 das instrucç. de 1876.
(7) Substituido pelo art. 13 das instrucç. de 1876.
(8) Revog. pelos arts. 5' SI 60 e 158 das illstruoç. de 1876.
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Art. 9.' Eleitos os dous primeiros membros da juncta
on da mêsa parochial, se procederá immediatamente á
eleiçi10 dOR outros dous pelos supplentes, observando-se
o que a tal respeito dispõem os arts, 5',6° e'7' (9).

Art. 10. Si nM comparecêr nem-um supplente, r,on
vidará o presidente o 5' votado na eleiclto de juiz de paz
do districto, e si êste nilo comparecêr até o gia seguinte
pelas nove horas da manhil, convidará o 6', e assim por
diante. O cidadão que comparecêr nomeará os dous
membros da juncta ou da mêSR parochial, cuja eleição
pertfncia aos supplentes (10).

Art. 11. Si o presidente fôr eleitôl', votará na eleiçi10
dos membros da juncta ou ua mêsa parochial com os
mais eleitôres, ou com os supplentes, si estivér' incluido
na lista dêstes. Não poderá porém sêr eleito membro da
juncta ou da mêsa parochial, reputando-se nuUos os
votos que nêlle recahirem (11).

Art. 12. As questões, que se suscitarem ácêrca da ele
gibilidade de qualquer cidadão para membro da juncta
ou da mêsa parochial, serão decididas pela pluralidade
dos voto~ da turma que houvér concorrido para a sua
eleição (12).

A allegação poderá sê!' apresentada por qualquer cida
dão, comtantoque sêja feita por escril·to e immediatamente
que se publicar o resultado da eleição. e se permittirá que
tomem parte na discuSSãO aquêUes que tive):'em de de
cidir da questão.

Reconhecida a não elegibilidade do cidadão, se proce
derá logo á nova eleição (12) .

Art. 13. As disposições anteriôres, relativas á eleição
dos membros da juncta ou da mêsa parochial, s'a.o appli
caveis ás turmas de que tracta o art. 2° (13).

Art. 14. Si não comparecêr nem-um dos cidadãos que
devêrem representar os eleitôres e supplentes no caso do

(9) Revog. pelos arts. 9 e 158 das instrucç. dé187El.
(10) Nota 8.
(11) Allerada a la parle pela instituição do têrço de supplentes; arts. l'

punc. da lei de 1875, 9 e 99 das instrucç. de 1876, e consolidada nos
ar~. 17 e 99 das mêsmas ínstrucç. Revog. a 2- parte por estes últimos
artIgos.

(12) Alterado e substituído pelos arts. 18, 99 e 158 das inslrucç. de 1876.
(13) Revog. Nota 2.
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art. 2°, o presidente convidará d'entre os cidadil.os que se
seguit'em áquêlles em votos, e qne puderem comparecêr
até o dia seguinte pelas nove horas d'l manha, os dous
mais votados, dando preférencia, no caso de egualdade
de votaçao, aos que estiverem presentes, e, si mais de
dous i:lB acharem nestas circumstáncias, se decidirá pela
sorte em açto successivo. Sendo a falta de uma so turma,
convidara um cídadllo somente.

No caso de nllo havêr, ãlém dos oito cidadllos de que
se tracta, nem-uIrLvotado para juiz de paz, ou si nem
um comparecêr, o presidente convidará dous cidadil.os
que ténhllo as qualidades de eleitôr, ou um so, si compa
recêr algum daquêlles.

Os cidadil.os assim convidados, quer na l- quer na 2
hypóthese, elegerã.o os membros da juncta ou da mêsa
parochial por parte das turmas que representarem (14).

Art. 15. Os quatro cidadil.os que fôrem eleitos com
porão, com o presidente, a juncta ou mêsa parochial, e
tomarllo immediatamente ássento de um e de outro lado
da mêsa. Os trabalhos começal'ão pela imposiçllO da
multa do art. 126 § 5° da lei n. 387 de 19 de Agôsto de
1846 aos eleitôres, supplentes e mais cidadãos, que, sendo
convocados, deixarem de comparecêr sem motivo justifi
cado (15).

Art. 16. O presidente da juncta ou da mêsÇ\. parochial
mandara lavrar pelo seu escrivão uma acta cil'cumstan
ciada da formação della, fazendo-se mençil.o dos nomes
das eleitôres, supplentes e mais cidadãos convocados que
deixarem de comparecêr, das multas que lhes fÔl'em im
postas, bem como dos nomes das pessôas que 0$ substitui
rem e dos que comparecêrão e votarllo na eleição dos
membros da juncta ou mêsa parochial, declarando-se
por ex tenso o resultado da eleição e tôdas as mais cir
cumstáncias que ocorrêrem. A acta sera escripta no
livro de que tractão os arts. 15, 43 e 96 da lei n. 3137 de
19 de Agfisto de 1846, e assig'nada pelo presidente e
membros da junQta ou mêsa parochial, e por tôdos os

(14) Alterado e substituido pelos arts. 1°, princ., parte 30 , da lei de
':'875 e 50 ~§ 50, 70 e 80 das instrucç. de 1876.

(15; Arts. 19 e 20 das instrucQ. de 1876.
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eleitôres, supplentes e mais cidadl1os, que tiverem con
corrido para a eleiçl10 da mê ma j uncta ou mêsa (16).

Art. 17. o impedimento ou falta de qualquer dos
membras da j uncta ou da mêsa parochial, depois de as
signada a acta, de que tracta o artigo antecedente, a mês
ma mêsa ou juncta parochial, durante os seus trabalhos,
nomeará quem os substitua, com tanto que ténha as qua
lidades de eleitor. .

Si, porém, o dieta impedimento ou falta se der antes
de assignada a acta, procedêr-se-ha á eleiçll.o do substi
tuto, pêla mêsma maneira esta.belecida para a primeira
eleic110.

O· presidente será substituido pêlo seu immediato em
votos na eleiçl10 para juiz de paz, e quando estiverem
impedidos todos 0'0 juizes do districto, ser110 convocados
os du districto mais visinho (17).

CA.piTULO II.

Da composição das mêsas dos collégios eleitoraes.

Art. 18. Feita a leitura, de que tracta o art. 69 da lei
n. 387 de 19 de Ag'ôsto de 1846, e do presente capítulo
destas instrucções, e constituida a mêsa interina do col
légio, se pt'ocederá á eleição de dous secretários e dous
escrutadôres d'entre os eleitôres, por escrutínio secreto e
por cédulas não assignadas, votando' cada eleitôr em
dous nomes somente. Os dous mais votados serão os se
cretários, e escrutadores os dous immediatos em votos.
No caso de empate, a sorte dcsig'nará em acto successivo
os que dêvão sêr preferidos (18).

Art. 19. Si o resultado da votação apresentar menos
de q'uatro nomes, procedêr.se-ha a nôvo escrutínio, vo
tando cad. I eleitôr em tantos nomes, quantos fôrem preci
sos para completar-se ú número dos membros da mêsa

(16) Art. 21 das instrucç. de 1876.
(17) A. II parte está no art. 32, parte 2", das instrucç. de 1876. A 2"

está no art. 20, idem. A 3- está no art. 4 § lio, idem.
1J~~) Combinado com a instituição do têrço, art. 119 das instrucç. de
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dt> collégio, e ficarlto eleitos os que reunirem pluralidade
de votos, sendo porém designados para escrutadôres,
ainda quando ténhão obtido maior número de votos do
que os secretários (19).

Art. 20. Tomando assento na mêsa o~ eleitos para se·
cretá.rio e escrutadôres, passará o collégio á nomeaçilo
do preiJidente, e aos mais actos de que tracta o art. 70 da
lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846. _Na acta especial da
installaçlto do collégio se fará ~enção dos nomes de
tôdos os eleitores que houverem obtid0votos para secretá
rios e escrutadôres, desde o máximo até o mínimo. Esta
acta será assignada relo presidente interino do collégio,
e por tôdos os membros da mêsa e mais eleitôres que se
tivérem achado presentes (20).

Art. 21. Si durante os trabalhos tivér impedimento
algum dos membros da mêsa, será substituido pela ma
neira seguinte: o presidente pelo secretário que houvér
obtido maior número de votos, e os outros membros pelos
immediar.os em votos ao último escrutadôr. Si nem-um
houvér na respectiva lista, o presidente nomeará d'entre
os eleitôres quem dêva supprir a falta que se der (211.

CAPiTULO III.

Da eleição de deputados d assemblea ge~'a,[, emembros das
assembleas legislativas p1'ovínciaes.

Art. 22. Na eleição de deputado á assemblea geral, e
membros das assembleas legislativas provinciaes, se ob
ser_varão em cada uma das provincias do Império as dis
posições dos decretos concernentes á divisão dos respecti
vos districtos eleitoraes, de conformidade com as reg'l'as
prescriptas nos capítulos l° e 3° do título 3° da lei n. 387
de 19 de Agôsto de 1846, na parte em que não fôrão
alteradas pelo decreto n. 842 de 19 de Septembro de
1855 (22).

(9) Notas 3 e 18.
(20) Nutas 3 e 18.
(21) Notas 3 e 18. .
122) Del'ogado quanto aos destrictos; art. 122 das instrucç. de 1816.

Quanto á conformidade, nota 3 e art. 120 das instrucç. de 1876.
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Art. 23. Na eleiçtto da assemblea provincial continuará
a sêr remettida á mêsma assemblea, por intermédio de
seu secretário, a authéntica, que no art. 79 da lei n. 381
de 19 de Agôsto de 1846 se manda remettêr ao ministro
do Império (23).

CAPITULO IV.

Da eleição de senadô1'es.

Art. 24. Para a eleiçao de senadôres os eleitôres se
reunirão nos collégios eleitoraes, creauos em virtude do
decreto n. 842 de 19 de Septembro de 1855, observando-se
o que a êsie respeito dispaem os capítulos 2° e 3° do tít. 3°
da lei n. 387 d'e 19 de Agôsto de 1846, e decreto n. 365
de 10 de Julho de 1850, com as alteraçaes seguintes:

§ 1.° A eleição dos secretários e escrutadôres do collé~

gio eleitoral se fará pela forma disposta p.os arts. 18
e 19 das presentes instrucçaes. .

§ 2.° A lista que tem de entregar cada eleitôr, conten
do os nomes das pessôas em quem votar para senadôr,
nilo será aasig·nada.

§ 3. ° Depois 1e lavrada e assignada a acta da eleição,
de conformidade com o art. 78 da lei n. 387 de 19 de
Agôsto de t816, será no mêsmo acto transcripta no livro
das notas do tabelliílO do lagar, e assignada pela mêsa
e eleitôres que o quizerem, sendo obrigado o dicto tabel
liilo a dar logo trasladg a_quem o requerêr. Desta acta
continuarão a sêr extrahidas as três cópias de que tracta
o art. 79 da dicta lei, e a remessa dellas nunca deixará
de sêr feita pêlo corrêio dentro do prazo 13 com tôdas as
formalidades prescriptas no referido artigo, ainda quan
do por duplkata hájilo de chegar particularmente ao
seu destino (24).

CAPITULO v,

D'isposições geraes.

Art. 25. As cédulas ou listas que contiverem os votos
dos eleitôreB para membro.s das asseillbleas provinciaes,

(23) Nota 3,
(24) Arts. 121, 125 e 127 das instrucç. de 1876.
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deputados ou senadôres, serllo escriptas em papel forne~

cido pelas mêsas dos coHégios eleitoraes. Este papel será
de egual tamanho, e da mêsma côr e qualidad~~ e distri
,buido antes de procedêr-se á chamada, de que tracta o

- ·art. 72 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846 (25),
Art. 26. As actas dos collég'ios eleitoraes nas eleições

de deputados e de membros das a3sembleas pl'ovinciaes
deverllo sêr assignadas na conformidade do art. 78 da lei
n. 387 dl3 19 de Agôsto de 1846, e transcriptas no livro
das notas do tabeHião do lagar, na forma e nos casos do
§ 10 do art. l° do d'3creto n. 842 de 19 de Septembro de
1855 (,26).

Art. 27. Serli.o reputados nuHos os votos, que para
membros das assembleas provinciaes, deputados ou se
nadôres, recahirem nos presidentes de prúvíncia e seus
secretários, commandantes de armas, e generaes em che
fe, inspectôres de fazenda geral e provincial, chefes, de
legados e subdelegados de polícia, e juizes de direito e
municipaes, nos collégi os eleitoraes dos districtos em que
exercêl'em autoridade ou jurisdicÇãO.

Dos votos, que fôrem reputados nuHos pêlos collégios
/ eleitoraes, se fará expressa menção na acta dar espectiva

eleição (27).
Art. 28. Nas eleicões dos membros das assemblflas

provinciaes, deputados' ou senadôres se observarão tôdas
as disposições tio tít. 5° da lei n. 387 de 19 de Agôsto
de 1846, que lhes disserem respeito, e não se acharem
revogadas pelo decreto n. 842 de 19 de Septembro de
1855 (28).

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do meu consêlho, mi
nistro e secretário de estado dos negócios de Império,
assim o tenha entendido e faca executar.

Palácio do Rio de Janeiro, 'em 23 de Ag-1sto de 1856,
trigésimo-qui~to da Independéncia e do Impé;io. .

Com a rub1'll:a de S. M. o llllperadôr.-Lu~z Ped1'evra
do Couto Fm'raz.

(25) Subsiste; art. 125 das instrucç, de 1876.
(26) Art. 121 das instrucç. do 1876.
(27) Arts. 128 e 129 das instrucç. de 1876,
(28) Art, .120 das instrucç, de 1876,
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AVISO CIRCULAR

L" Secç~o.-Rio de Janeiro.-Ministério do neg6cios
do Império, -em 27 de Septembr') de 1856:

Tendo cheg'ado ao conhecimento do govêrno imperial
o abuso de sêrem lancadas nas urnas eleitoraes eMulas
em número superiôr 'ao dos votàntes que comparecêr11o ;
e sendo necessário àcautelar a reproducção de similhan
te fraude: ha o mêsrno govêrno por bem mandar obser·
vaI' as instrucçoes annexas.

Para este fim deverá V. Ex., apenas recebêr as dietas
instrucçoes, dar-lhes a maior publicidade, e remettêl-as
para tôdas as par6chias dessa província, onde p6SsãO
ainda chegar a tempo de sêrem observadas na pr6xima
eleição primária.

O que se ha por muito recommendado a V. Ex.
Deus guarde a V. Ex.--Luiz Pedreira do Couto Ferraz.

-~-Sr. presidente dn. província de ....
No mesmo sentido aos juizes de paz do municipio da

côrte.

Instrucções a que se refere o aviso desta data.

Art .. 1.0 Os votantes, á proporção que fôrem cbamados
na conformidade do art. 48 da lei n. 387 de 19 de Agôsto
de 1846, e que fôrem chegando á mêsa da assemblea pa
rochial, irão introduzindo na urna as suas cédulas, as
quaes deverllo sêr fechadas de tÕ'dos os lados (1).

Art. 2. o Si a cédula n110 estivér fechada na forma do
artigo antecedente, o presidente da mêsa advertirá ao
votante, para que a feche, sem o que n110 será admittida,

(1) Arts. 11 das instrncQ. de 22 de Ag. de 1860 e106, princ., das instrucç.
de 1876.

60
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nlto se chamando outro votante, sem que aquêlle feche
sua cédula (2).

Art: 3.° A urna deverá estar fechada á chave.durante
o recebimento das cédulas, e contêr na parte superiôr
uma simples a.bertura do tamanho sufficiellte para q,ue
passe uma so cédula (3).

Art. 4. ° A contagem e apuraçilo serão feitas tirando-se
da urna as cédulas uma por uma e abrindo-se estas ua
occasilto da apuração (4). .

Art. 5.° Quando no acto da apuração se achar debaixo
do mêsmo envólucro mais de uma cédula, serãO inutili
sadas tôdas as que fôrem encontradas, fazendo-se na
acta mencão dês te facto e de tôdas as mais circumstáncias
que occoirêrem (5).

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de I':leptembro de 1856-.
-Luiz Pedreira do Couto Ferraz.

AVISO CIRCULAR

L" Secçl1o. Rio de Janeiro. Ministerio dos negocias
do Impêrio em 31 de Outubro de 1856.

o Govêrno imperial ha por bem mandar declarar à
Vm. para seu conhecimento e execucãO na parte, que
lhe toca: l°, que as mêsas das assembleas parochiaes
dêvem trabalhar em dias successivos a comecar da I" do
minga de Novembro proximo futuro, dando príndpio aos
respectivos trabalhos às 9 horas da manhã, e concluin
do-os às 6 horas e meia da tarde, salvo si antes dessa

(2) Art. 108 das instrucç. de 1876.
(3) Not. 2.
(4) Arts. 10 das Instrucç. de 22 de Ag. de 1860 e 111 das instrucç. de

1876.
(5) Av. circo de 31 de Out. de 1~6, e arts. 80 e 12 das instrucç. de

1860 e 111 ~ 30 das instruc~. de 1875. Vêja.se o art. 13 das InstruGv' d~
22 de Ag. áe 1860.
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hora estivér esgotada a lista da chamada do dia, ou ter
minada a apuração; 2°, que Vm., como preside'Me da
mêsa dessa paràchia, dêve fasêr observar escrupulosa
mente tôdas as disposições do art. 48 da lei regulamen
tar das eleições, não consentindo que em caso algum se
deixe' de organisar a relação dos que não comparecêrem
li. I' e 2' chamadas, nem de procedêr-se á 3' no dia im- _
mediato ao em que findar a 2', em hora que será annun
ciada por Vm. ao encerrar os trabalhos do dia, convindo
que a hora por Vm. designada sêj a sempre a mêsma de
clarada nesta circular para o comêço dos trabalhos.qrre
é a marcada no art. 42 da citl' da lei; 3°, que, concluido
o processo da contagem e emmassadas as eMulas, não
deixe de fazêr expressa menção do numero das que fôrão
recolhidas, o que deverá ter logar em acta especial com
tôdas as especificações exigidas pelo art. 49, e referin
do-se o numero de eMulas inutilisadas com declaração
si o fôrão em virtude da disposiçãO do art. 50 da lei ci~

tada, ou d.a do art. 5° das instrucções de 27 de Septem
bro último; 4° finalmente, que as mêsas parochiaes nilo
podem se recusar a recebêr e a mandar trascrevêr nas
actas tôdos os protestos, que fôrem apresentados pelos vo
tantes das respectivas paràchias, com as circumstàncias
que tendão a esclarecêr a autoridade competente, e fa
sendo acompanhar quaesquer informações, que as mês.,.
mas mêsas hàjão de dar sôbre taes protestos, de tôdos os
ducumentos que fôrem necessàrios para perfeito conheci
mento da verdade. O que tudo hei por muito recommen-
d'ado ao seu zêlo ('\'-). .

Deos guarde a Vm. -Luiz Pedlreim do Couto Ferraz,
-Sr. juiz de paz presidente da mêsa parchial de. , ,

(') Derogado quanto ao n. 10 pelos arf.s. 20 § 10 da lei de 1875 e 113 das
instrucç. de 1870. Quanto ao 20 , art. 107, princ. e SI lo, das cito instrucç.
Quanto ao 30 subsiste; arts. 110 e 114 das in~trucç. de 1876. Quanto ao
40 su bsiste com a restricção dos arts. 14 das instrucç. de 1860, 20 SISI 14 e
15 da lei de 1875 e 115 das instrucç. de 1876; art. 90 das instrucç. de 22
de Ag. de 1860.
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DECRETO N. 1082 DE 18 DE AGOSTO DE 1860.

- Altera a lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, e o decreto
n. 842 de 19 de Septembro de 1855, sobre elei9ões.

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a
resoluçao seguinte da assemblea geral legislativa ;

Arf. L o A lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, e o
decreto n. 842 de 19 de Septembro de 1855, serao obser~

vados com as seguintes alterações:
§ 1-. 0 Nfm-uma província_ dará menos de dois deputa

dos á assemblea geral (l).
§ 2,0 As províncias do Império serão divididas em

districtos eleitoraes de três deputados cada um. Quando
porém derem so dois deputados, ou o númerJ dêRtes nao
fôr múltiplo de três, haverá um ou dois districtos de
doiR deputados (2).

§ 3.0 Haverá tantos collégios eleitoraes, quantas fôrem
as cidades e villas do Império, contanto que nem-um
delles tenha menos de 20 eleitôre.s. os municípios
porém, em que se nao verificar este número, os respecti
vos eleitôres formarão collégio com os da cidade ou villa
do mêsmo districto que ficar mais próxima, excepto
quando distarem en tre si mais de 30 léguas por terr~,

caso em .que poderá havêr collégio de menos de 20 e1e1
tôres (3).

§ 4.0 Os deputados á assemb1ea g'era1 sel'ao-e1ei1os
por maioria rela tiva de votos (4~ .

§ 5.0 Nao haverá supplentes de reputados á assem-
b1ea geral. o caso de morte do deputado, opÇao por

(1) Nota 28 á lei de 1846. Arls. 20 ~ 18 da lei de 1875, e 123 das
ínstrucç. de 1876._

(2) Revog. pelos arts. 20 ~~ 17, 19 e 23 da lei de 1875, 122 e 123 das
ínstrucç. de 1876.

(3) Art. 118 das instrucç. de 1876.
(4) Nota 28 da leí de 1846.
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outro districto, ou pêrda do seu log'ar por qualquer
motivo, procedêr-se-ha á nova eleição no respectivo
districto (5).

§ 6. 0 A eleiçllO dos membros das assembleas provinciaes
fal'-se-ha da mêsma maneira que a dos deputados á as
sem blea geral, ficando revogada a disposiçãO do § 17
do art. lodo decreto de 19 qe Septembro de 1855, e dis
tribuindo-se o número que compete a cada província,
nos têrmos do § 16 do mêsmo artigo, pelos novos dis
trictos, na proporção do número de deputados que cada
um deUes elegêr (6),

§ 7.o As disposições dos §§ 40 e 5° são extensivas aos
membros das assembleas provinciaes (7).

§ 8.0 Nos districtos eleitoraes, que tiverem mais de
um collég'io, o govêl'llo designará para a apuraç o geral
dos votos. a câmara municipal da cidade ou villa mais
importante dos mesmos districtos (8).

§ 9.· Os eleitôres, de que tracta o § 12 do art. lo dú
decrE'to de 19 de Septembro de 185:), SãO unica01ente os
do collég'io, que se reune na cidade ou villa cabêça do
districto eleitoral, e suas fu ncções limítão-se a assistir
ao acto da apuração, G reclamar contra qualquer it're
gularidadg, que nalla observem, lançando-se a reclama
Ção na acta respectiva. Poderão porém assistir áquêlle
acto, e usar do mêsmo dit'eito de reclamação, os eleitô
res dos demais collégios do distrJcto (9).

§ 10. O govêrno na côrte, e os presidentes nas pro
víncias fixarão o número de eleitôres, que dêva dar cada
paróchia, na razão de um eleitôr por 30 votantes, con
formfl a menor das qualificações feitas nos annos de
1857, 1858 e 1859, comtanto porém que nem-uma pa
r6chia dê ml'nos elei tôres do que o número approvado
na actual legislatu-ra, nem tenha augmento maior que
a metade dêsse número.

Si faltar alguma das qualificações acima apontadas
regulará a menor 'das duas que existirem; havendu ape:

(5) Nota ~.

(6) Art. 155 das instrucç, de 1816, Derogado quanto a distribuição de
que tracta.

(7) NlIta 4.
(8) Sem effeito. Nota 2. -
(9) Combinado com os arts, eH. na nota 2.
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nas uma, esta; e na falta das três, a do correntG
anno (10) .

§ 11. Quando de uma ou mais paróchias se hauvér
desmembrado território para se annexar á outra, ou
para formar nova paróchia, esta ou aquella junctamente
com as que perdêrão território nilO darão maior número
de eleitôres do que dérilo antes da alteraçilo, ou quando

/ reunidas na eleição da actualleg'islatu'ra, salvo o au
gmento permittido no parágrapho antecedente.

A distribuição do número de eleitôres, que dêve tocar
a cada uma denas, será feita sôbre a base da qualifica
ÇãO anteriôr ao desmembramento (U).

§ 12. Nas paróchias que soffrêrem alteração em seus
telTitóries, ou que fôrem cl'eadas depois da execuçll.o
desta lei, far-se-há a distribuição do número de seus
eleitôl'es, segundo a regra estabelecida no parágrapho
antecedente (12). .

§ 13. As incompatibilidades, estÇtbelecidas pelo § 20 do
art. 1" do decreto de 19 de Septembl'o de 1855, compre
hendem os juizes de orphãos e os substitutos dêstes, 1Jem
como os dos funccionários desiguados no mêsmo decreto,
que tiverem estado no exercício dos respectivos cargos
dentro dos quatro mêzes anteriôres á eleição secun
dária (13),

§ 14. A incompatibilidaq.e dos funccionários effectivos, á
que se refere o parágrapho anter.edentc, e 20° do art. I
do decreto de 19 de Septembro de 1855, subsiste ainda em
tôdo o districto eleitoral, si não tivérem deixado seis
mêzes antes da eleição secundária o exercício dos respe
cti vos cargos, em virtude de renúncia, demissão, accesso
ou remoção (14),

§ 15. Os prazos, marcados nos dois parágraphos an
tecedentes, fícão reduzidos a três mêzes para a primeira
eleiçll.O de deputados, que se fizér em virtude desta lei;
bem como nos casos de dissoI ucão da câmara dos depu-
~ados (15). .

{lO} Revog. pelo art. 20, princ., da lei de 1875.
(11) Com a base da população e contempladas no novo resenceamellto ;

arts. 10, princ. e § lo, da lei de 1875, 99 e 155 das instrucç. de 1876.
(12) Nota 11.
(13) Sem elIeito; art. 30 da lei de 1875. Nota 20 á lei de 1855.
(14) Nota 13. .
(ló) Art. 30 Si 2°. da lei de 1875.



- 399-

§ 16. A eleiçlío. de eleitôres da próxima legislatura
terá legar na última dominga do mêz de Dezembro
dêste anno (16).

Ârt. 2.° A organisação dos novos districtos eleitoraes
se fará de confOl'midade com o parágrapho segundo do
artigo primeiro, attendendo o gnvêrno na a.nnexação dos
actuaes districtos, quanto fôr possivel, á sua integridade
e contiguidade.

Feita a divisão e designação, de que tráctllo os §§ 2°,
3°, 8°, 10° e 11° do art. 1", ni10 poderão ser alteradas si
não por lei (17).

Art. 3. ° Fícão revogadas as disposições em contrário.
João de Almeida Pereira Filho, do meu cOllsêlho, mi

nistro e secretário de estado dos negócios do Império,
assim o ténha entendido, e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Agôsto de 1860,
trig'ésimo-nôno da Independéncia e do Império.

-Com a rubrica de S. M. o Imperadôr.-João de
Almeida PereiJra Filho.-João Lustosa da Cunha Pa1'a
nagud.

Transitou na chancellaria. do Império em 20 de Agôsto
de 1860. -Josino do Nascimento Silva.

Pu blicado na secretaría de estado dos negócios do
Império em 20 de Agôsto de 1860. -José Bonifacio Nas~
centes de Azambuja.

DECRETO N. 2,621 DE 22 DE AGOSTO DE 1860.

Dá. instrucções para execução do decreto n. 1,082 de 18 do corrente
IDez, sôbre eleições.

Hei por bem que na execução de decreto n. 1,082 de
18 do corrente mêz se observem as instrucções, que com
êste báixão, assignadas por João de Almeida Pereira Fi~

(16) Transitória e caduca.
(17) Prejudicado. Nota 2. Art. 20 Si 20 da lei de 1875.
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lho, do meu consêlho, ministro e secretário de estado dos
negóci08 do Império, que assim l) tenha entendido e faça
executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de Agôsto de 1860,
trigésimo-nôno da Independéncia e do Império.

Com a rubrica de S. M. o Imperadôr.-João de Al
meida Pereira Fílh@.

Inst!'ucções para execução do decreto D. t. ,082 de t. 8 do
cOI'rente mêz, a que se refere o decreto D. 2,821 desta
data.

CAPITULO 1.

Da eleição primdría.

Art. 1.0 No processo eleitoral continuar-se-ha a ob
servar as disposicões da lei n. 387 de 19 de Agôsto de
1846, do decreto~. 842 de 19 de Septembro de 1855, e
das instrucções do govêrno e mais regTas concernentes
ao mêsmo processo, na parte em que nl10 tiverem sido
alteradas as primeiras pêlo decreto n. 1,082 de 18 do cor
rente mêz, e a., segundas por estas instruo '.ções (1).

Art. 2,' Para formaçllo das junctas de qualifiraçl10 e
mêsas das assem bleas pal'Ochiaes não SeTãO convocados
os eleitôres e supplentes, cuja legitimidade não houvér
sido expressamente reconhecida pêla câmara dos depu
tados (2).

Art. 3.° O escrivão do jlliz de paz, que fôr eleitôr ou
supplente, não fica privado por e~ta circumstáncia de
votar e ser votado paru membro da juncta ou mêsa paro
chiaI, ·nos têrmos do § l° do art. l° do decr to de 19 de
Septembro de 1855.

Deverá porém nêste caso ser chamado para substituil-o,
como escrivão, o do subdelegado. Na falta dêste o pre-

(1) Art. 155 das instrurç. de 1876.
(2) Art. 5°, princ., n. 1 e ~ 10, das instrucç. de 1876.
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sidente da j uncta ou mêsa parochiaJ nomeará e jura
mentará quem sirva em seu lagar nos trabalhos
eleitoraes (3).

Art. 4. 0 No impedimento de tôdos os quatro membros
da juncta ou mêsa parochial, depois de lJssignada a
acta de sua nomeação, na conformidade do art. 17 das
instrucções de 23 de Agôsto de 1856, o presidente da
juucta ou mêsa nomeará, pa.ra formarem parte della, dous
cidadãos que ténhão os requisitos exigidos para eleitôr,
e com êstes elesig'nará os outros dous membros, votando
os três por escrutínio secreto (4).

Art. 5. 0 Si acontecêr que, além dos quatro membros
da juncta, deixe de comparecêr ·também o juiz de paz
presiuente, será substituido, na forma da lei, por qual
quer elos seus immediatos que estivér desimpellido, ao
qual competirá a desig'nação dos membros da illêsa, de
que tra,cta o artigo antecedente; seg'uindo-se no mais o
que se acha dispôsto no mêsmo artigo (5).

Al't. 6. 0 As mêsas das assembleas parochiaes traba
lharã0 em dias successivos, dando princípio aos respe
cti vos trabalhüs ás nove hor'as da manhã e encerrando-se
~s sei e meia da tarde, salvo si antes dessa. hora e. tivér
esg'otad», a lista da chamada do dia, ou terminada a
apuração t6).

Art. 7. 0 Os presidentes das mêsas parochiaes ve larão,
para que em caso nem-um se deixe de org'anisar a rela
Ção dos votantes que não comparecêrem á 1" e á 2" cha
mada, nem de procedêr á 3' no dia immediato ao em que
findar-se a 2', em hora qUtl será annunciada pelos mês
mos presidentes ao encerrarem os trabalhos do dia (7).

Art. 8.· Concluido o processo da contagem das cédulas,
e depois de emassadas estas, dever-se-ha fazêr sempre
expressa menção do número das que fôrllo recolhidas, o
que terá logar em acta especial, com tôdas as especifi
cações exigidas pelo art. 49 da lei de 19 de Agôsto de

(3) Art. 80 , parte 3', das instrucç. de 1876.
(4) Art. 32 da~ instrucç. de 1856.
(5; Arts. 40 SI 50 e 32, princ., das instrucç. de 1876.
(6) Substituido pelos al'ts. 20 SI 10 da lei de 1875 e 113 das instrucç. de

1876. -
(7) A 1. parte contem·se implicitamente no art. 107, SI 10, parte final.

A 2· está uo mêsmo art. princ.
51
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1846, e declarando-se na acta da apuraçílo o númerfl das
.cédulas inutilisadas, e si o forM em virtude do art. 50
da citada lei, ou do art. 5° das instrucções de 27 de Sep
tembro de 1856 (8).

Art. 9. ° As mêsas parochiaes uão podem recusar-se a
recebêr e mandar tranct'evêr nas actas tôdos os protestos
que fôrem apresentados pêlos votantes das respectivas
paróchia', com as circumstancias que tendênm fi esclare
cêr a autoridade competente,e fazendo acompanl].ar quaes
quer informações, que as dictas mêsas hájM de dar, de
tôdos os documentos que fÔl'em necessários para perfeito
conhecimento da verdade (9).

Art. 10. As disposições do alto 4° das in&tl'ucções de
27 de Septembrú de 1856, exig'indo que as cédulas sêjão
abertas, examinadas e apuradas uma por uma, não dis
pénsllo as mêsas parochiaes de procedêrem ao arranjo e
coordenação das mêsmas cédulas, como recommenda o
art. 49 da lei de 19 de Agôsto de 1846 (10).

Art. 11. As cédulas dos 'Votantes podem ser escrjptas
no próprio pareI do envólqcro, ou em papel separado i
uma vêz que em ambas as hypótheses sêjão fechadas por
tôdos os lados, como determínão as citadas instrucções de
27 de Septembro, com obrêia, lacre ou outra substancia
apropriada (11).

Art. 12. As disposições dú a)'t. 5° das instrucções de 27
de Septembro de 1856 comprehendem para o fim de
serem inutilisadas, não so tôdas as cédulas que se en
contrárem em número excedente de uma, dentro de
qualquer envóblCro, como também a que se achar escri
pta no envólucro que as contivér (12).

Art. 13. A cédula porém que, não tendo nomes risca
tios, emendados ou alterados, encontrar-se incluida em
olltra" com os nomes riscados, emendados ou alterados,
servindo de envólucro, será apurada (13).

(8) Arts. 20 S 11 da lei de 1875 e 110 das instrur.ç. de 1876, excluida a
acta especial. Veja-se o art. 114 das mêsmas instrucç.

(9) Modificado peles arts. 20 SI 14 e 115 das instrucç. de 1876.
(10) Arts. 110 e 111, princ., das instrucç. de 1876.
(11) Art. 108, princ., das instrucç., de 1876. Vêja·se o art. 111 S\20,

idem_
(12) Ar\. 111 8 8°.
(13) Nota 28 da lei de 1846.
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Art. 14. Nas assembleas parochiaes so podem apresen
tar-se reclamando, protes1ando. ou por qualquer modo
intervindo na fiscalisacão dos trabalhos eleitoraes das
mêsmas assembleas, os' cidadãos que se acharem inclui
dos na lista geral ou supplementar da qualificação da
respectiva paróchia (14).

Art. 15. Os pre5identes de provincia desig'narão dêsde
logo. e farão pUblicar nos jornaes, o número dos eleitô
res que dêva dar cada paróchia, guiando-se pelas regras
prescriptas nos §§ 10 e 11 do art. l° do decreto n. 1,082
de 18 do corrente mêz, e expedirão as communicações a
tempo de constar a respecti va designação antes do dia 30
de ovembro proximo futuro, afim de que os juizes de
paz, que tiverem de fazêr as convocaçõeH, declarem nos
editaes o número dos eleitôres (15).

Art. 16. Os presidentes das mêsas parochi:aes, além da
leitura recommendada pela lei de 19 de Agôsto de 1846
e instrucções de 23 de Agôsto de 1856, farão também a
das presentes instrucções e da portaria do presidente
designando u número de eleitôr~s da respectiva paróchia.

A íntegra da mêsma portaria sera transcripta na acta
especial da apuração dos votos (16).

Art. 17. As mêsas parochiaes em caso algum apurar!lo
sôb pena de multa, os nomes que as cédulas contiverem
além do último número designado na portaria do presi
dente da província (17).

Art. 18. As mêsas parochiaes, antes de lavrar-se a
acta da apuraçãO, proceq.el·ão ao sorteio para o desem':
pate, nilo so dos que tiverem eg'ual número de votos pal'a
eleitôres, mas também dos supplentes até o número cor
respondente ao total dos mêsmos eleitôres, collocando os
seus nomes na ordem em que ficarem depois do dicto sor
teio (18).

(14) Art. 115, princ.
(15) o ministro do impél'i é qUll fiu o número dos eleitôres, arts. 2°,

princ., da lei de 1875 e 100 das in,trucç. de 1876; mas a publicação pré
via não fica por isso dispensada aos presidentes.

(Ui) Sem e(feito, em vista do art. 103 das instrucç. de 1876. já não tendo
Ioga r a expodição das portarias.
"(17) Combinado com o art. 20, pC'inr.. da lei de 1t75, 111 §1 0 , 2- parte,

e 155 das instrucç. de 1876. ,
(18) Art. 112 e 153. das instrucç. de 1876.
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Art. 19. As paróchias, creadas depois da divisão dos
districtos, á que se procedêr para a execução do decretl)
n. 1,082 de 18 do corrente mêz, ficarM pertencendo aos
districtos qlle comprehendêrem ap. par6chlas, de que fôrllo
desmembradas, fazendo-se dêsde logo a distribuiçãO do
número de eleitôres que umas e outras dêvem dar, con
forme dispõe o § 12 do mêsmo decreto.

Os votantes porém daquellas, que tiverem sido creadas
em territ6rios desmembrados das par6chias pertencentes
a mais de um distrlc"to, continuarão a votar e a sêr vo
tados nas por6chias a que pertencião, até flue por lei se
designem os districtos, a que as novas assim creadas de
verão pertencêr (19).

Art. 20. A disposiçãO do artig'o antecedente comprehen
de as par6chias que, embora CI eadas antes da nova di visão
de districtos, não fôrelll.uella contempladas por não esta
rem canonicamente providas,ainda quando vénhão a sêl-o
antes da eleição (20) .

CAPITULO li.

Da eleição de deputados d assemblea geral e membros das
assembleas legislativas p1'ovinciaes.

Art. 21. a eleição de deputados á assemblea geral
e membros das assembleas legislativas pl'ovinciaes, se
observarão em cada uma das provincias do Império as
disposições dos decretos concernentes á nova org'auisação
dos districtos eleito.raes, e de conformidade com as re
gl'as pl'escriptas nos capítulos l°, 2° e 3· UO tit. 3° da lei
n. 387 de 19 de Ag'ôsto de 1846, e capítulos 2° e 3° das
instrucções de 23 de Agãsto de 1856, na parte em que
não fôr,10 alteradas pelo decreto n. 1,082 de 18 de Agôsto
corrente (21).

Art. 22, Os collégios eleitoraes, Cl'eados em virtude do
citado decreto u. 1,082, funccionarão nos edifício::; desi
g'nados pêlo govêrno na CÔl'te e pêlos presidentes nas pro-

(19) Caducou; art. 20 Sl§ 17, 19 e 23 da lei de 1875. Quanto á distribui·
ção, nota 11.

(20) Nota 19.
(21) Nota 19.
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víncias, e depois de orgllnisados na fórma estabelecida
nas leis e instrucçoes elll vigôr, proceder-sa-ha á eleição
de dou.:; ou trp.s deputados, ou de tantos membros das as
sembleas provinciaes, quantos devêr dar o districto elei
toral respectivo, votando cada eleitôr em tantos nomes"
quanto fÔl'em os deputados ou os mem bras das assembleas
pl'ovinciaes, em cédula não assignada, escripta em papel
fornecido pala mêsa (22).

Art. 23. Recolhidas, cantadas e apuradas as cédulas,
se lavrará a acta, que será assignada na conformidade
do art. 78 da Lei n. 387 de 19 de Ag'ô~to de 1846, e em
seg'uida transcripta no livro de not:lS do tabellião da
villa ou cidade, chamado para este fim pela mêfia do col
légio, e assignada pela mêsma mêsa e eleitôl'es que o
quizel'em. ão havendo tabellião no lagar fará as suas
vezes o escrivão de paz, na forma da lei de 30 de Ou.
tubl'o de 1830; sendo obrig'ado o dieta tabellião ou es
crivão a dar logo traslado a quem o requerêr.

Desta acta continuarão a sêr extrahidas as três cópias
de que tractão o art. 78 da lei n. 387 de 19 de Ag'ôsto
de 1846, e § 10 do art. lo do à.ecreto n. 842 de 18 de
S~ptembro de 1855 ; sendo povém remettida á câmara mu·
lllcipal da cidade ou villa designada, para fazêr a apura
Ção geral das actas dos collégios do districtO' eleitoral, a
'/ue pêlo dieta § 10 era destinada á câmara municipal
da cabêça do districto (23j.

Al't. 24. A respeito da remessa das actas óbservflr-se
ha o dispôsto no § 11 do art. lodo decreto n. 842 de 19
de Septembro de 1855 '(24) .

Al't. 25. Trinta mas depois do marcado para a eleit;ãl)
de deputados ou membros das assembleas provinciaes. a
câmara municipal, desig'nada pal'a fazêr a apuração geral
das actas dos collégios do districto, previamente convo
cados os eleitôl'es do collég'io da villa ou r.idade respectiva,
fara a apuração na forma dos arts. 85, 86 e 87 da lei
n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, lavrando-se u acta, em
que se fará menção as reclamações que se fizerem em

(22) Modificado pelo aI't. 2u ~§ 17, 19 e 23 da lei de 1875; nrts. 119 e
120 das InstI'ucç. de 1876.

(23) Arts. 120 das instrucç. de 1876.
(24) Al't. 121 das instrucç. de 1876.
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confoúnidade -do § 9° do art. lodo decreto n. 1,082 de 18
do corren te mêz, sendo assignada também pêlos eleitôres
que o quizerem l25) .

Art. 26. Serão declarados deputados on membros das
assembleas provinciaes os cidadãos que obtiverAm maio
ria de votos até o número dos que devêr eleg'êr o districto
eleitoral, sendo-lhes expedidos os diplomas pela câmara
municipal na fórma do citado art. 88 da lei 'n. 387 de
19 de Agôsto de J846 .

Havendo empate entre os votados; o número será pre
enchido por aquêlle ou aquêlles que a sorte designllr,
fazendo-se menção disto na acta (26).

Art. 27. Quando o districto eleitoral tivér um so cal·
légio, tanto para deputados como para os membl'os das
assembleas provinciaes, servirão de diplomas cópias au
thénticas da acta do collégio único, dispensada a remessa
da cópia destinada á câmara municipal nos districtos de
mais de um collégio (27):

CAPITULO III. /

Da eleição de senadô1'es.

Art. 28, Para a eleicão de senadôres os eleitôres se
reunirã.o nos collégios ~leitoraes novamente creados em
virtude do decreto n. 1,082 de J8 do corrente mêz. obser
vando-se em tudo mais o que dispõem os caps. 20 e 3° do
tit. 3° da lei n. 387 de 19 de ~gô~to de 1816, o decreto
n. 565 de 10deJulho de 1850, A o cap. 4° art. 24, §§ l",
2° e 3° das in,:;trucções de 23 de Agôsto de 1856 (28).

CAPITULO IV.

Disposições geraes.

Art. 29. Serão reputados nullos os votos que para
membros das assembleas provin~iaes, deputados ou

(2õ) Alter~do quanto aos districtos; art. 118 SiSi 10 e 20 das instruCç.
de 1876.

(26, Nota 25, última parte, do cito Si 20 e art. 120, idem.
(27) Sem elIei to. ota 25.
i28) Combinado com os arts. 12õ a 127 das instrucç. de 1876.
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senadôres, recahirem tanto nos funccionários especifica
dos no § 20 do art. lodo decreto. n. 842 de 19 de Sep
tembro de 1855, como nos designados no § 13 do art. lo
do decreto n. 1,08;.,J, de 18 do corrente mêz, por nl10
podê,'em sêr votacios em tôdo o districto eleitoral, de que
fizér parte o territorio em que exêrção jurisdicÇãO, ou_
tiverem exercido dentro dos prazos marcados neste últi
mo decreto; devendo-se fazêr disso menção motivada nas
actas dos collégios ou da.c:; câmaras apuradôras, com a
declaração do número de votos que obtivérM (29).

Art. 30. Serão tomados em separado nos respectivos
collégios, e não serão incluidos na apuraçãO geral ft"ita
pelas câmaras, os votos dos eleitôres que excedêrem ao
número marcado para. a freguezia, e nem serl10 elles
admittidos a tomar parte na organisação das mêsas dos
collégios, fazendo-se disto menção nas actas respecti
vas (30).

Art' 31. Os E'leitôres das paróchias, que fôrem desme?1
bradas dos municípios, de que fazíãO parte na occaslll0
da nova divisãO dos districtos, continuarão a votar nos
collégios eleitoraes, a qlle perlencíão anteriôrmente \31).

Art. il2 Os colléO'ios eleitoraes se reunirão na matrIZ da
cid~de ou villa cabêça do município, ou em outro edifício
desJg'nado previamenfe pêlo presidente (32),

.~t't, ~3, Os municípios, que não poderem ,form.ar col
lég'lO eleltoml, por não estarem incluidos na dISpOSIÇão do
§ 3' do art. lodo decreto n. \,082 de 18 do corrente mêz,
s~rão annexados pelo preside~te da província á villA. ou
cIdade mais próxima, gnardando-se as seguintes regras. :

1.' Si a annexacão fôr de um so.município, será deSI
gnada para sede dô collégio eleitoral a villa ou cidade
que eleg'êr maior número de eleitôres.

2.' Si porém a annexacão fôr «ie mais de um municipio,
será designada para sede' a villa ou cidade mais cen
~ral (33).

Pa~ácio do Rio de Janeiro, em 22 de Agôsto de 1860.
--loao de Almetda Pereira Filho.

(29) Arts. 30 da lei de 1875 e 128 e 129 das inslrucç. das 1876 .
. (30) Subsiste sem alteração arts. 118 t<12o parle final, 120 e 155 das
IOS!ruCQ; de 18'6. ,,)) ,

(~.IJ Cadu.cou; arts. 20 § 22 da,lei de18~5 e 118 das inslrucQ. de 1876.
((323)) SubsIste sem alteração' arts. ~ e t55 elas instl'uq. de 1&76. '

Nola~, .'
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AVISO CIRCULAR.

Ministério do Império, em 22 de Março de 1867.

Illm. Exm. e Sr.--Para evitar dúvidas, que podem ap
parecêr por occasião de procedêrem as câmaras munici
paes competentes á apuração das authénticas dos collé
gios eleitoraes, manda S. M. o I~peradôr declarar á
V. Ex., para o fazêr constar ás mêsmas câmaras, e a
quem mais conviér:

1. ° Que dispondo o art. 3° da lei do 1() de Ou
tubro de 1828, que nem-urrt' vereadôr poderá votar em
neg6cios de seu particular interesse, nem dos seus as
cendentes, irmãos, ou cunhados, emquanto durar o cu
nhadio, nilo podem os membros das referidas câmaras ll1U

nicipaes tomar parte ..na sobredicta apuração, quando,
entre os cidadãos votados se encontrarem parentes seus,
comprehendidos entre O,S de que tracta o citado artig·o.

Não obsta a esta decisão a allegação i1e que as câma
ras municipaes dêvem limitar-se a somlIlar os votos men
ci6nados nas differéntes Actas, pois que pêlo art. ,87 da
lei de 19 de Agôsto de 1846, havendo duplicata de elei
çOes em um collég'io, teem ellas de apurar as que mais
legítim'ls lhes parecêrem ; o que exige uma votação pré
via. Dando-se portanto fl hypóthp.se figul'ada, dêvem ser
chamados os supplentes immediatos em votos para subo
stituirem os vereadôres impedidos.

2.0 Que o vereadôr, que fór nomeado empregado de fa
zenda e acceitar o emprêgo, renunda áquêile cargo, e
não pode portanto tomar parte na apuração de que se
tracta, nem em qualq~uel' acto da competéncia da câmara
municipal. Assim se a(,lha determinado pelo aviso de 26
d~ Alvril de 1849 § 2°, no qual, dizendo-se que por diver
sas vêzes tem o govêl'llü imperial declarado a incompatibi
lidade da accumulação dos emprêgos da administração de
fazenda com os cargos de juiz de paz e vereadôr, é indi
cado o modo por que se dêve procedêr, quando se der tal
accnmulação.

Deu guarde a V. Ex:. -José Joaquirn Fernandes T61'
1'es. -Sl'. presidente da provinda de ....
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AVISO CmCULAR.

2" secçlIo.-Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1868.

Illm. e Exm. Sr . -Verificando-se pelo exame das
actas das eleições de vereadôl'es e juizes de paz, a que
ultimamente se procedêo, que em alg'umas paróchias o
processo eleitoral nlIo corrêo regularmente por falta de
execuçM de disposições, que lhes ss.o relativas, e não se
áchão compiladas; e convindo acautelar, quanto possivel,
a reproducçãO de taes irregularidades na eleiçãõ primá
ria, Sua Mag'estade o Imperadôr houve por bem mandar
organisar as instrucções junctas, em que se áchs.o reuni
das as pl'incipaes providéncias, que entendem com a
mêsma eleiçS.o; e determinar que V. Ex. expeça as con
venientes ordens, para que sêjão ellas observadas nessa
provincia,

Deus guarde a V. Ex. -Paulino José Soares deSousa •
.....:. St', presidente da provincia de, , ..

Instrucções a que se refere este aviso.

Da p1'esidéncia da mBsa parochial.

Art. 1.0 Qúando, no dia e hora marcados para a eleiçlLo
primária, não comparecêr na matriz para dar comêço ao
processo elei toraI o lo juiz de paz do districto respectivo,
a quem compete a presidéncia da mêsa na forma da lei,
ou quando, tendo comparecido no primeiro dia, faltar
nos seguintes ou ausentar-se em qualquer occasião no
progresso dos trabalhos da eleiçlto até a assignatura das
actas e dos diplomas dos eleitôres, sêja qual fôl' o motivo,
justificado ou não, de "ua falta, será substituido :

l.' Pêlo juizes de paz seus im-mediatos segundo a or
dem da votação, com tanto que estêjão juramentados, ou
logo que o sêjao ;

51

..
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2. ° Na auséncia dêstes, pêlos juizes de paz dos destri
ctos mais vizinhos, segundo a distáncia da séde da par6
chia, ainda que perténçilo a município diverso (1).

Art. 2 ° Taes substituições se farilo independentemente
de convocaçao dos substitutos ou de ordem prévia da
autoridade superiôr, sempre que por qualquer modo
constar áquelles a falta do juiz de paz, a quem dêvem
substituir.

Logo porem, que se apresentar para exercêr & presi
déncia qualquer dos juizes de paz que teem precedéncia
ao que estivér na direcção dos tl'abalhos, cedêr-Ihe a
este o lagar (2).

Art. 3. o Emquanto os juizes dA paz do quadriénnio
findo conservarem a jurisdicçilO, pôr nã.o têr havido elei
çã.o na êpoca legal, ou por têr sido annullada a ultIma
eleiçao, sao os competentes para presidir á mêsa paro
chiaI. Cessará porém essa competéncia, dêsde que se
apresentar juramentado qualquer dos successôres legiti-

.mamente eleitos (3).
Art. 4.° ~as novas par6chias, que ainda nã.o tivérem

juizes de p3Z seus ou nilO estivúem estps juramentados,
compéte a presidência da mêsa parochlal ao mais votado
do districto, a que perténcia o logar da matriz, e, no im
peilimento ou falta, reglllar-se-ha a substituiçilO na forma
estabelecida no art. 1° (4).

Art. 5.° Ao juiz de paz mais votado do districto ,da
matriz e, em sua falta ou impedimento, a seus immedIa
tos na ordem da votaçilo, eleitos na última eleição ge
ral de juiz de pax, compete a presidência da mêsa paro-

(1) Nada mais t6m o juiz de paz com a mêsa parocbial constituida ;
preside a esta quem foi para isso eleito, ti ês dias anles, e em sua falta um
dos três substitutos, ou, faltando êstes quem os mesários ele!'lêrem de nllvo:
arts.14 e 32, princ., das instrucç. de 1876. Caducou portanto esta di~po'
sição depois do art. 10, l".e 2- parte, princ., da lei, e 99 das cits. instrucç.
O art. 40 , S; 50, e 99 das instrucç. ciladas appHcão esta disposição ao tra·
balho preparatório da organisação da mêsa, três dias antes da eleição,

(2) Nota 1. A applicação ê feita nos arts. 40, S; 60, e 99 das instrucÇ.
de 1876.

(3; Nota 1. A applicação ê feita pelos arts, 40 S; 40 e 99 das instruCÇ.
de 1676.

(4) Nota 1, la parte. Não se orga nisa mesa, nas parócbias novas, si não
estiverem conte.mpladas no actual o recenseamento, arts. 20 § lo da l~i de
1875, e 98 das lOstrucç. de 1876. Não teve appltcação ao nOvo reglmen
em nem-um arL expresso da lei e das instrucç.
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chiaI, embora se tenha procedido poste riormente á outra
eleição em consequéncia de nova divisã o ou incorporaçao
de districtos.

Exceptua-se o caso de creação de nova por6chia, de
pois da eleição geral, na qual exercerá a presidéncia de
sua mêsa parochial o juiz de paz especialmente por elIa
eleita (5) .

Art. 6. 0 Tendo havido alteracão de limites entre dous
ou mais districtos da mêsma pa"r6ch ia, em consequéncia
da qual o juiz de paz mais votado do lo fiçasse perten
cendo a (llgum dos outros, compete-lhe, não úbstante
esta circumstáncia, e presidéncia da mêsa parochial (6).

Al't. 7. 0 Trasladada canonicamente a Rede da par6chia
de uma para outra egrêja compete a presidéncia da.
mêsa parochial ao juiz de paz mais votado do districto
da nova matriz (7).

Art. 8" o O juiz de paz mais votado, ou seu leg"ítimo
substituto, não fica inhibido de pt'esidir f\ mêsa parochia
ainda nl)s casos de:

1.0 E,tar suspenso por ordem do govêrno ou em vir
tude de pronúncia em processo por crime de responsabi
lidade;

2. o Estar servindo cvmo delegado ou subdelegado.
corntanto que passe a quem competir a jurisdiçilo policial
durante o tempo de sua estada na fiêsa. parochiai ;

3. 0 Têr na occasião de servir como jurado, por preferir
o serviço el"itoral a qualquer outro, mêsmo o de admi
nistração de justiça;

4. o Têr deixado de presidir á j uncta de qualificação;
5.' Têr feito parte do consêlho municipal de recurso;
6.0 Têr sido feita a convocação para a eleiçãO por juiz

de paz do quatriénnio findo;
7." Têr votado como eleitôr ou suplente para formaçll.o

da mêsa parochial, si houvér de substituir O presidente
desta, dado seu impedimento;

i5) Nota 1. A applicação é feita pêlos arts. 40, Si 10, e 99 das instrucç.
de 1876. Quanto a 2a parte, nota 4.

!l~) Nota 1, la parte. Não teve apphcação expressa ao novo regimen em
ar Igo algum da lei ou das instl'ucç.

(7) Nota 1. A applicação é feita nos arts. 40 § 30 e 99 das instrucç. de
1876.
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8. o Têrem comecado os trabalhos da eleicão antes de
têr prestado juram"ento on anl es de entrar onôvo qua
driénnio e prolongarem-se por êste. Nêste caso ao juiz
de paz mais votado do nôvo quadriénnio ou aos seus im
mediatos, logo que se apre8entem jurnmentado~, dêve o
do quadriénnio findo cedêr a presidéncia da mêsa ;

9.0 El'ltar pendente do rer·urso de appellaçilo sentença
que o haja absolvido em processo pQr crime afiançavel ;

10. Têr sido eliminado do alistamento dos votantes,
comtanto que nãO estêja mudado da paróchia;

11. Têr estado até a occasião de eleição como suplente
de juiz municipal, no exercício da respectiva vara, pois
que dêve cessar tal exercício para sêr assumido o da
presidéncia da mêsa parochial (8).

Art. 9. 0 Não pode presidir a prêsa parochial o juiz de
paz ainda o mais votado:

1.o Si estivér pronunciado e competenteme.nte susten
tada a pronúncia, em processo por crime, que não sêja
de responsabilidade, ou condemnado por sentença pas
sada em julgado por qualquer crime;

2. 0 Si tivér obtido escusa do cargo;
3. o Si não estivér juramentado;
4. o Si se tivêr fi udado da paróchia, aind.a que nella

volte de nôvo a residir;
5. 0 Si estivér em serviço militar activo, no qual se

comprehende o da guarda nacional destacada, por ser
incompativel com o exercício do cargo de juiz de paz;

6. 0 Si tivér aceitado emprêgo de fazenda, entenden
do-se que por este facto renunciou o cargo de juiz de
paz. Nilo assim, si houvêr sido eleito, quando ja exercia
o emprêgo;

7.0 Si tivér aceitado officio de justiça, ou qualquer
outro emprêgo incompativel com o cargo de juiz de
paz (9).

Art. 10. Si estivér servindo como membro da mesa
parochial o juiz de paz, a quem competir a substituição
na presidéncia da mesma mesa, deixará o logar que

(8) Nota 1. Não teve apprcação ex:pro33alem art. algum do novo TO
gimen.

(9) Nota 8.

,.-.
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occu.par, no qual será substituido nos têrmos do art. 29,
retomando porêm o seü logar na mêsa, quando compa
rêça olltro juiz de paz, a quem cai ba a precedência na
direção dos trabalhos (10) ; -

Al't. 11. Coincidindo com os trabalhos da assemblea
parochial os da juncta de qualificação, o juiz de paz
competente, ainda que estêja na presidência desta, pas
sala-hft a seu substituto legal e assumirá a daquella (11).

Art. 12. O juiz de paz, competente para a eleição,
não fica privado, pelo facto de não podêr exercêr a pre
sidéncia, do direito que tem de votar como qualificado
na paróchia (12).

Art. 13. Alem das attl'ibuições que o art. 47 da lei
n. 387 de 19 de Ag-ôsto d-e 1846 confere ao presidente
da mêsa parochial, dêve-se entendêr em l'eg'l'a g'eral que
lhe compete, antes de constituida a mêsa, deliberar
sôbre qualquer occurréncia e decidir as dúvidas, que
por ventura se suscitem, salva a hypóthe:se do
art. 26 (13).

Art. 14. Constituida a mêsa parochial, dêve seu pre
sidente comfol'mar-se com o voto da maioria nas delibe
rações, que á mêsma mêsa couberem, s alvo o direito de
fazêr inserir seu voto na acta e de rep"esentar contra
decisões, que não lhe parecêrem justas (14).

Dos membros da ~mesa parochial.

Art. 15. Os eleitôres de paróchia e seus supplentes,
que dêvem ser convocados para a formação das mêsas
parochiaes são sempre os da 1eg'islatura corrente ou finda
por dissoluÇãO da câmara dos deputados, cuja eleição
estivêr expressamente reconhecida pelo podêr compe
tente (15).

10 Quando estão jas'lrvindo os membros da mêsa é o juiz de paz quem
preside, mas sim o eleito, em cujo Impedimento, presidem os seus substi
tutos II na falta dêstes quem os mesários elegêrem ; arts. 14 e 32 das ins
trucç. de 1876.

(111 Nota 1, parte 1.a. Não teve applicação expressa aos trabalhos
da eleição da mêsa.

(12) Nota 11.
(iii) Implicitamente contido nos 8rts. 20 § 80 da lei de 187~ e 10& § 20

das lnstrucç. de 1876. Art. 155 das cits. instl'ucç.
lU) Não foi alterado; 8rt. 1&5 das instrucç. de 1876.
(1&) Art. &0 $ 10 das instruc~. de 1876.
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Art. 16, Os e1eitôres e seus supplentes formarão
turmas, separadas, cada uma das quaes dará dous mem
bros para constituiçllO da mêsa pal'ochial.

A primeira turma dêve constar de tôdos os eleitôres,
que der a paróchia e nella existirem ao tempo da con
vocação e da eleição; a outra de supplentes em número
egual ao de eleitôres que der a paróehia, sem que passem
os supplentes para o número dos eleitôres em preenchi
mento de vagas ou a supplentes os seus .emmediatos em
votos, ainda que se torne desegua1 a composiçãO numé
rica das turmas ou se reduza cada uma a um so eleitôr
ou a um 130 süpplente (16).

Art. 17. Si, para se completarem os logares de sup
plentes, b.ouvêr empate de votaçl:to entre vários cidadãos,
serão tôdos convocados, designando a sorte, antes de
chamados a votar para mesários, quaes os que dêvem
ser considerados supp1entes e como taes admittidos a
concorrêr na ~espectiva turma (17).

Art. 18. E excluido ,da convocação, e não pode con
tribnir para a formação da mêsa parochia1, o el: itor ou
supplente, que estivér mudado da paróchia, ainda que
nella venha de nôvo resi dir posteriol'mente : nilO assim
u q'le se tivér ausentado temporariamente (18)'

Art. 19. Nilo será comprehendido na convocação, nem
pode concorrêr para formaçãO da mêsa o eleitôr ou sup
plente, que em consequência de desmembra~ão de parte
do território da paróchia, passar a pertencp.r a outra,
onde se fizêr eleição separada, ou contra quem houver
pronúncia competentemente sustentada, embora estêja
afiançado (19).

Art. 20. ão fica excluido de votar e de sêr votado
para formação da mêsa parochilll, e dêve port~nto sêr con
vocado o eleitôr ou supplente :

1. o Qualificado jurado ou g'uarda nacional em. outra
paróchia.

2. o Que fôr escrivãO de paz ou párocho ;

(16) Revog. pelos arls. 10, prin::., da lei de 1875 e 9 das instrucÇ. de
1876.

(17) Nota 4 ao dec. n. 480 de 21 de Outubro do 18-í6.
(18) Ar!. 5· § 10 das instrucç. de 1876.
(19) Subsiste sem alteração; art. 155 das inslrucç. de 1876. Vêja-se o

art. 5 ~ 9 das mêsmas.
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3.' Que tivér servido no consêlho municipal de recurso;
4.' Que tivér deixauo de concorrêr para a formaçilo da

juncta de qualificaçl10 ;
5.' Que estivér exercendo as funcçoes de juiz munici

pal ou de órfãos, de delegado ou subdelegado de polícia.
6. o Que fôr membro da assemblep, provincial (20).
Art. n. Podem vota.r e fazêr parte das mêtias paro

chiaes conjunctamente os eleitôres ou supplentes, que
fôrem parentes em quãlquer gl'ao (21).

Art. 22. Podem votar, mas não podem sêr votados
par~ membros da mêsa parochial os eleitôres e supplentes :

1.o Eliminados do alistamento dos votantes, uma vêz
que não se ténhao mudado da paróchia ;

2. o Que tiverem perdido qualquer das qualidades de
eleitôr.

3. o Que nilo obstante a menor edadl', tiverem sido re
conhecidos pêla câmara dos deputados.

§ Unico. Os membros da assemblea provincial, quan
do reunida, podem fazêr parte da mêsa parochial obtendo
permissa.o da mêsma assemblea ~22).

Art. 23. Os eleitôres ou supplentes, que, tendo sem
motivo legítimo deixado de sêr convocados, concorrêrem
ao acto da formação da mêsa paroehial, serilo admittidos
a exercêr a sua attriruiçilo, ficando por essa forma sa
nado o defei to da corivocaçilo (23).

Art. 24. Si fôr eleitôr ou supplente da pal'óchia, nllO
fic.a .inhibido de votar para formaçllO da mêsa parochiaI
o JUIZ de paz que a presidir, exercerá êsse direito, ainda
que sêja o único representante, que comparêça de sua
turma (24).

Art. 25. Os supplentes, que fôrem eleitos membros da
~êsa parochial pêla turma dos ebitôres, nilo fícilo impe
dIdos de concorrêr por sua vêz com os mais de sua turIl?-a
para a eleição dos ~utros dous membros da mêsa (25).

(20) Parte li da nota 19.
(21) Nota 20.
(22) Nota 20.

(23) Alt. 90 , parte 2", das instrucç. de 1876.
(24) Nota 20. Sem valór a 2" parte.
(25) Som vigór, não havendo maio turmas; nota 16.
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Art. 26. Qualquer cidads.opode reclamar sôbre a ele
gibilidade dos membros da mêsa e suscitar dúvidas sôbre
sua residéncia na paróchia, sendo as reclamações decidi~

das pêla turma, que tivér feito a eleição. A taes decisões
sujeitar-se-ha o presidente na mêsa. Declarada a ineleg'i
bilidadE' procedêr-se-ha logo á nova eleiçs.o (26).

Art. 27. Recusando a referida turma fazêr nova eleicl1.o
ss.o applicaveis as disposições dos arta. 8° ou lO· do de
creto n. 1,812 de '23'de Agôsto de 1856, confe,rme se
tractar da turma dos eleitôres ou da dos supplentes (27).

Art; 28. Si antes de assignado a acta, estando ainda
presentes os eleitôres e supplentes, que constituem as
turmas ol'g'ani,sadôras da mêsa., se dér a faJtn. ou impedi
mento do mesário eleito, proc~dêr-se~ha á eleiçs.o do
substituto, pela mêsma forma por que se fizera a do sub
stituido (28).

Art, 29. Verificando-se porém o impedimento ou falta
depois de assignada a <lcta da formação da mêsa durante
os trabalhos da eleição provêr-se-ha á substituiçãO por
eleição do presid8nte e dos outros mesários presentes á
pluralidade de votos, votando em primeiro lagar o pre
sidente da mêsa e decidindo a sorte em caso de em
pate (29).

Art. 30. No caso de não comparecêr nem-um eleitôr
ou supplente, o presidente da mêsa, porochial convida
rá: para substituir os eleitôres o. immediato a si na or
dem da votação para juizes de paz, e, si êste também nllO
comparecêr, o que se lhe seguir na mêsma ordem, e .do
mêsmo modo o 3° e assim por diante, ainda alem dos JU
ramentados ;

Para substituir cs supplentes o 5° votado na eleíçfio
de juizes de paz do districto e na falta dêste o immediato, e
ass~m por diante, guardada sempre a ordem da votaçllo.

§ 1.· O primeiro dos referidos cidadãos assim chama
dos nomeará os dous membros da mêsa, cuja eleiçllO

(26) Havendo empate, vota o presidente; arts. 18 e 99 das instrucç. de
1876.

(27) Arts. 15, princ., 52 S I. e 99 das instrucç. de 1876, ex,LillcLas as
turmas.

(28) Substituido pêlos art. 20 e 99 das instrucç. de 1876.
(29) Art. 32 das instrucç. de 18í6.



- 417-

pertencia á turma dos eleitôres ausentes: o outro nome"
ará os dous membros que d.êvem representar os supplen
teso

§ 2. ° Si o 5° votado para juiz de pãz tivér, como eleitôr,
concol'rido para a eleiçs.o dos dous primeiro:; membros
da mêsa. ou sido chamado para nomear s representantes
da turma dos eleitôres, será p.m seu lagar convidado,
para substituir a turma dos supplentes, o 6° votado, e
assim por diante (30).

,Art. 31. Nas paróchias, em que nlto houvér eleitôres,
por se dar qualquer das hypótheses previstas no art. 2°
do decreto n. 1812 de 23 de Agôsto de 1856, serS.o
convocados para os substituir e a seus supplentes, os
oito cidads.os immedilltos em votos ao juiz de paz, a quem
competir a presidência da mêsa parochial, l'esidentp-s na
paróchia, embora tenha sido feita a convocaçs.o pelo juiz
de paz do quadriénnio findo em razão de ao tempo della
achar-se ainda em exercicio. Os (}uatro mais votados re
preséntl10 a tUl'ma dos eleitôres; os outros quatro a dos
su pplentes (31).

Art. 32. Para ser excluido da convocaç!lo qualquer
dos oito cidadãos, de que tracta o artigo antecedente, sob
o fundamento de não residir ua paróchia, nl10 basta que
della se tenha ausentado temporariamente, mas é.mis
têr que eifectivamente estêja mudado (32).

Art. 33. Dada a hypàthese de que tracta o art. 3.'
destas instrucçoes, serão convocados, nos casos dos arta.
30 e 31 os immediatos em votos ao juiz con vacante, tam
bém do quadriénnio findo (33).

Art. 34. Si nllo comparecêr nem-um dos oito votados
para juizes, convocados na forma do arts. 31, o presiden
te da mêsa parochial convidará os dous cidads.os, que se
lhes seguirem em votaçllo, dando preferéncia, no caso de
havêr outros com eguaI número de votos, aos que estive
rem preseutes, e, si tôdos os que tiverem a mêsma vota
çn.o Re acharem presentes, aos que em acto successivo fô
rem designados pela sorte (34).

(30) Substituido pêlo art. 32 das instrucç. de 1876.
(31) Substituido pêlos arts. 50, S; lO, e 99 das instrucç. de 1876.
(321 Nota 31. Art. 50 n. 1 das instrucç. de 1876.
/33) Nots. 3 e 31.
(3i) Substituido pêlos arts. 5', S; 11, e 99 das ÍDstrucç. de 1818.

55
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Art. 35. Si porém nllo houvér, além dos oito cidad!tos
immediatos em votos ao presidente da mêsa, algum
outro votado para juiz de paz, ou si nem-um dêlles com
parecêr, serllo convidados dous cidadãos, que ténhão as
quahdades de eleitôr (35).

Art. 36. Si comparecêr um dos comvocados (arts. 31 e
33), fará êste as vezes da turma, que tivér sido chamado
e substituir e, esgotad~ a lista dos votad_os para juiz de
paz, será convidado so cidadM com as qualidades de
e1eitôr, para nomear os membros da mêsa que dêvem re
presentar a outra turma (36). .

Art. 37. SI antes da COl1vocacão se tivér mudl do ou
houvér fallecido algum dos oito cidadãos immediatos em
votos ao presidente da mêsa, dêve-se completar o núme
ro, convocando-se em seu logar o que se seguir na ordem
da vota~!to (37.

Art. 38. Sêja qual fôr o número que comparêça dos
substitutos convocados de cada turma proceMr-se.ha á
formação da mêsa. votando separadamente os substitutos
de cada uma.

Si qualquer dos oito cidadilos convocados assumir a
presidéncia da mêsa parochial no impedimento ou falta
do juiz de paz convocante, nem per isso se fará nova
convocação para completar aquelle número, mas seguir
se-ha a regra á cima estabelecida {38).

'. Art. 39.. Si na lista dos votados para juizes de paz
nflo houvér mais de quatro cidadãos em seguida ao pre
sidente da mêsa, substituirão elles a turma dos eleitôres
e será convidado para substituiçãO dos supplentes um
cidadao com as qualidades de eleitôr.

Si em consequéncia de morte ou de mudança de par6
chia estivér reduzido a menos de quatro o número dos
immediatos eu:. votos ao presidente da mêsa, so ser!to
convocados aquelle ou aquelles, que restarem (39).

Art. 40. A circumstáncia de têr aceitado emprêgo
incompativel com o cargo de juiz de paz não inhibe os

(85) Nota 34.
(36) Sem vigOr; arts. 50, Si 60 e 90, e 99 da.s instrucç. de 1876.
(37) Sem vigOr; art. 5", SSi 30 e 60 , e art. 99 das instrucç. de 1876.
(38) Sem vigOr; arls. 50 e 99 das instrucç. de 1876; nota 1.
(39) Nota '38. .
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immediatos em votos ao presidente da mêsa de sêrem
convoca~os para formação da mêsma mêsa (40).

Art. 41. Quando depois da convocaçll.O feita nos têr
mos dos arts. 31 ~ 33 constar 0fficialmf.nte a approva
Ção da eleição dos eleitôres, ficará aquella sem effeito,
e sllrão êstes convocados mêsmo com reduéção do llraso
legal de um mez, devendo sêr em tôdo o caso esta nova
convocação affectuada por offício do juiz M paz convo
cante a cada um dos referidos eleitôres e supplentes,

Quando; porém, constar a approvação dos novos elei
tôres depois de formada a mêsa par.ochial, ainda que no
mêsmo dia de sua formação, continuará esta em seus
trabalhos até concluil-os (41),

Art. 42. No caso de impedimento ou falta simultánea
de tôdos os q l1atro membros da' mêsa depois de assigna
da a acta de sua organisaçilo, o juiz de paz presidente
nomeará para formarem parte della dous cidadãos, que
ténhão os requisitos exigidos para eleitôr, e com estes
por escrutinio secreto designará os outros dous, que
dêvem completar li JIlê a (42),

Art. 43. Si além dos quatro membros da mêsd. dei
xar, na mêsma occasião, de comparecêr o juiz de paz
presidente, qnalquer de seus substitutos legaes, respeita
da a ordem do al'tigo I·, tomará a direcção da assmblea
parochial e procederá á su'bstit uiÇão dos mesários, na
forma estabelecida no artigo antecedente (43).

Art. 44. Quando qualquer dos membros da mêsa
faltar ou se retirar sem allegação do motivo de seu im
pedimento, ou sem declaração de ser este temporário,
entende-se que resignou o logar, que passa permanente
mente a ser exercido pelo substituto.

Si porém declarar q ue é temporário o impedimento
logo que voltar, cedêr-Ih e -11\ o substituto o logar, e, si
impedido também este, houvér 2õ substituto, cederá
egualmente ao 1· quando se apresentar (44).

(40) Subsiste; art. 155 das instrucç. de 1876.
(4l) Art. 5. § 11, parle 20, das in slrucç. de 1876; notas 81 e 33.
(42) Arl. 32, parte 3-, das instrucç. de 1876.
(43) Eslá implícito nos arts. 14, 20 e 32 das instrucç. de 1876. ,
lU) Slibsisle e concilia-se com o art. 32 das instrucç. de 1876; art.15i'

das mêsmas instrucç.
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Art. 45. Aquelle dos juizes de paz ou immediatos em
votos ao presidente da mê:sa, que, sendo t.ambém :sup
plente de eleitôr, tivér naquella I' qualidade, por têrem
faltado tôdos os eleitôres, nomeado os dous membros da
mêsa, que teem de representar os mêsmos eleitôres, nllo
poderá depois intervir, como supplente, na eleiçllo dos
outros dous membros da mêsa (45).

Art. 46. O juiz de paz, que cedêr a presidéncia da
mêsa a outro mais votado que se apresentar, nllo fica
inhabitado e fazer parte da mêsma mêsa, quando para
ella sêja nomeado (46).

Al't. 47. Tem legitimo impedimento para fazêr parte
da mêsa parochial o eleitôr, que estivér servindo na jun
cta de qualificação (47) .

Art. 48. Os trabalhos do-collégio eleitoral preferem ao
serviço da mêsa parochial; este porém ao dojury, deven
do o membro da. mêsa, que fôr jurado, communicar seu
empedimento ao presidente do tribunal (48).

Ar t. 49. Podem os membros da mêsa parochial votar
em quasquer questões, ainda que :5e tracte de parentes
'próximos, nilo lhes sendo applicáveis os principias que
regúll10 as suspeições (49).

Art. 50. Em caso algum pode o presidente da mêsa
parochial declaral-a dissolvida, antes de ultimados os
trabalhos da eleiçllo, nem tem o direito de dispedir
qualquer dos mesários, cabendo-lhe unicamente, quando
algum perturbar a tranquillidade e regularidade dos tra
balhos, chamal-o á ordem, levantar a sessão e pedir sua
punição á autoridade competente (50).

Art. 51. Os membros da mêsa parochial n110 podem de
legar suas attribuições, nem dar podêres a quem por elllls
faça protesto e reclamações (51).

Art. 52. Os membros da mêsa, que se acharem em
minoria, nilo podem abandonal-a para irem organisar

. (45) Subsiste, combinan do·se com a 3a parte do art. 32 e art. 155 das
mstrucç. de 1876.

(46) Subsiste; art. 155 das instrucç. de 1876.
(47) Subsiste; ar!. 155 das instrucç. de 1876.
í48) Nota 47.
(49) Nota 47 .

• {50f' Nota 47.
(51 Subsiste; arts. 115 e 155 das in5lrucç. de 1876.
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com outro juiz de paz nova mêsa, sôb pretêxto de nlto
lhe parecêrem jUHtas as discisOe~ da maioria, mas dêvem
usar do seu direito de protestar, sendo os protestos in
cluidos na acta rf'spectiva, para conhecimento e dicisl10
de quem competir (52).

Art. 53. Constituida a mêsa parochial, se lavrará a
competente acta no livro, de que tracta o art. 43 da lei
n. 387 de ] 9 de Agôsto de 1846, com as declarações exi
gidas no art. 16 do decreto n. 1,812 de 23 de Agôsto de
1856.

Nilo assignará a acta e incorre em multa o eleitôr
ou supplente, que recusar votar para aformaçl1o da
mêsa (53).

Do processo da eleição de eleittJres.

Art. 54. Installada a assemblea parochial, o presidf\n
te fará a chamada dos votantes pala qUHlificação do anno
em se procedêr á eleiçl1O, si estivél' c(lnC'luida, ainda que
depois da convocaçllO dos votantes; si não, recon'er-se-ha
á mais moderna das qualificações anteriôres'regularmente
t6l'minadas (54).

Art. 55. Considera-se concluida a qualificação, dêsde
que:

1.° Nilo houve- dos trabfllhos da junC'ta rerurso para o
con"êlho municipal, ou nllo foi apre:sentado n praz') de
cinco dias fixado no art. 7° do decreto n. 511 de 18 de
Mal'co de 1847.

2.~ Estiverem decididos pelo consêlho municipal tôdos
os recursos, que lhe fôráo apresentados, ainda que e te
nha interpôsto de suas deci ões recurso para a relação
do districto (55).

Art. 56. Si em alg'uma paróchia tivér havido no mes
mo aGno duplicata de qualificuções, nem-uma dellas ser-

(52) Nota 47.

(53) Subsiste; arts. 19 e 155 das instrucç. de 1876.
(54) C, mtanto que tenha sido feita a última qualificação nos têrmos do

art. 1. SISI 40 e seguintes da lei de 1875; art. 101 das instrucç. do
1876.

(55) Subsiste, combinando· se com os arts. 80 e 84 das iDstrucç. de 1876.
Nota 7, pago 368 dêsle livro.
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virá para a eleição, emquanto o podêr competente Mo de
cidir sôbre sua validade (56),

Art" 57. Achando-se alterados com emendas e 1'3 pu
duras o livro da qualificação do anno, e tendo o mêsmo
vício tôdas as cópias dene extrahidas, recorrêr-se-ha á
última qualificação regular (57),

Art. 58. Em tôdo o caso, dêsde que a câmara dos de
putados tivér reconhecido legítimos os eleitôres, a qualifi
cação, pela qual tivér sido feita a eleiçllo dêstes, nllo
poderá por motivo, ou sôb pretêxto alg'um, deixar de ser
tida como válida para .tôdos os actos eleitoraes, que hou
verem de fundar.se nena (58).

Art. 59. O presidentfi da mêsa paroc.hial chamará os
votantes pela cópia authéntica da qualificaçllo, que dêve
estar em seu podêr, seguindo-se á lista g'eral dos votan
tes a supplementar, quando haja (59),

Art. 60. Dando-se extravio da cópia authéntica, de que
se tracta no artigo antecedente, ou tendo desapparecido o
livro, em que dêve estar lançada a lista geral dos votantes,
recorrêl'-se-ha, para a chamada,l\o edictal afixado na porta
da matriz, ÕU a uma cópia auihéntica da mêsmo, ou fi
nalmente á cópia authénticl1 extrahida da que tivél' sido
en viada a govêrno na côrte e aos presidentes nas provin-
cias (60) . '

Art. 61. NãO poderá em caso alg'um alterar-se nas
chamadas dos votantes a ordem dos districtos e quartei
rões, segundo a sua numeração, nem a ordem em que
os nomes dos votantes se acharem inscriptos no alis
tamento (61),

Art.62. A 28 e a 38 chamadas dos votantes dêvem
sêl' feitas pela 1'e1aç11.0 do'3 nomes dos que não ti verem
acudido ás anteriôres (62).

Art. 63. A I" e a 28 chamadas dos votantes podem sêr
feitas no ml3smo dia, h.avendo tf'mpo ; é porém essencial
que a 3" se realise em dia posteriôr ao da conclllsllo da

(56) Nota 47.
(57) Nota 47.
(58) Arts. 50, SlSI10 e 11, parte 2., e 155 das instrucç. de 1876.
(591 Art. 107, Silo, das instrucç. de 1876.
(60) Nota 59.
(6t) Nota 59.
(62) Nota 59.
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2"; na occasilto em que esta se encerrar, o presidente da
mêsa annunciará a hora em que aquella. tem de começar,
convindo que sêja a marcada, para o principio dos 1;r'l.ba·
lhos da assemblea parochial, no art. 42 da lei de 19 de
Agôsto de 1846 (9 ua manha) (63).

Art. 64. Nl10 será admittido a votar, em qualquer das
chamadas, o cidadao que, tendo deixado de acudir, quando
se houvér lido seu nome, apresentar-se d<>pois.

Cumpre, porém, que antes de se passar á ieitura do
nome seguinte, se verifique nao estar presente o último
chamado (64). .

Al't. 65. Ainda á última hora antes de concluida a 3"
chamada, aêvem sêr admittidos a votar os cidadiLOs pro
vidos em qualquer dos gráos de recurso, uma vêz que
apresentem documento comprobatório do provimento 165j.

Art. 66. Em nem-um caso pode a mêsa deixar de re
cebêr a cédula do cidadiLO qualificado, visto que compete
lhe unicamente reconhecêr a identidade do votante,
e nunca sua idoneidade, ficando salvo o direito de fazêr
inserir na acta as declarações que julgar convenientes(6ô).

Art. 67. A' mêsa parochial nllo é permittido fazêr exâ
mes, inspecções ou quaeSlluer averiguações sôbre as cé
dulas no acto de seu recebimento, devendo limitar-se a
vêr, si estilo fechadas por tôdos os lados, e si trazem os
competentes rótulos, sendo caso de entregar mais de
uma (67).

Art. 68. Dêve lavrar-se, sempre que fôr possivel,
uma acta da la e outra da 2' chamada, feita pelo rol dos
que niLO comparecêrllo á la, declarançlo- e nellas o núme
ro dos cidadãos que votárão n'uma e n'outra, e tôdas as
occurréncias, que se derem durante cada uma das cha
madas. Si porém se fizér uma so acta das duas chama
das, mencionar-se-ha o motivo, por que assim se proce
eteu. Em tôdo caso serl10 declarados em seguida á narra-

(63) Alterada a hora. Nota 59.
(6~) Revogado pêlo art. 107 § 80 das instrucç. de 1876.
(65) Art. 107 § 40 das instrucç. de 1876.
(66) Substituido pêlo art. 107, SS; 50 e 60 •

d
(6~) Subsiste, de accõrdo com os a ria. 107, 8 60 e 108; art. 155, IOdo
as mstrucç. de 1876.
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ça.o do occorrido na 2" chamada, o dia e hora designados
para comêço da 3. I (68).

Art. 69. Findo o acto da 3" chamada dos votantes e
do recebimento das cédulas, as quaes sel'll.o em seg'uida
contadas e emmassadas, se lavrará a resp~ctiva acta es
pecial, na qual serile declarados o dia e hora em que
começou a· mêsma chamada, os nomes dos votantes que
nM comparecêrllo, o número das cédulas recebidas, e
tudo mais que tivér occorrido (69).

Art. 70. Serllo sempre transcriptos nas actas os pro
testos que se apresentarem por parte de qualquer cida
dão activo da paróchia, air.àa que sêjao ineptos, ou vio
lenta sua linguagem, ficando á mêsa parochial o direito
de contestaI-os e explicar os factos á que se refe
rirem (70).

Art. 71. O presidente da mêsa parochial, ou qualquer
de seus membros, pode na occasiao de assignar a acta
declarar-se vencido, expondo succintamente as razOes do
sen voto, e fazendo as dedal' .çoes que julgar convenien
tes, e bem assim exigir que nella se menciónem as dúvidas
su~citadas durante os trabalhos, e requerêr a rectificaçllo
do que lhe parecêr menos exacto, subjeitando-se á delibe
raCal) dR maioria (71).

Art. 72. As actas dêvem sêr assignadas pelo pt'esiden
te e mais membl'Os da mêsfl parochial.

Si algum ou alguns nll.o quizerem assignal-as, será
mencionada esta circumstáncia, declarando-se n110 so os
nomes dos que deixárilo de cumprir tal formalidade, mas
ainda. (' motivo que tivér dado logar á falta. No caso de
sêr a falta de assignatura dos quatro membros da mêsa,
dêve o presidente, ou quem o substituir, quando também
falte, organisar nova mêsa, segundo as regras estabele~
cidas nos arts. 42 e 43 (72). •

Art. 73. O número i1.e votos ou de cédulas recebidas,
será escripto por extenso nas actas (73).

(68) FOrão dispensadas as actas especiaes ; art. 20 ~ 11 da lei de 1815, li
114 das instrucç. de 1876.

\69) Nota 68.
\70) Art. 115, partes 8' e 41, das instruCl;. de 1876.
(71' Nota 47.
(72l Arts. 21, 99 e 104 das instrucç. de 1876.
(73 Arts. 112 e 114 das instrucç. de 1876.
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Art. 74. Nllo deixarão de sêr apuradas as eMulas:
1.0 Que contiverem mE'nor número dR nomes do que os

que nellds podíilO ser incluidos.
Si contivér maior númerG de nomes do que o de elei

tôres da pa::óchia, serilo desprezados os excedentes no
filJ1.

2.0 Que não estiverem fechadas por tôdos os lados,
uma vê~ que o presidente da mêsa não advertia o votan
te, por occasião de entregaI-a, para que satisfizesse esta
formalidade (74).

Art. 75. Si apparecêrem cédulas em número maior
que o dos votantes, que comparecêrno, seri10 não ob
stante apmadas, cabendo ao podêr competente resolvêr
sr,bre a validade da eleicão. Na acta se farão as conve
nientes declaraçõeH (75) ..

Art. 76 Dêvem sêr apuradas separadamente as cédu
las recebidas em separado pela mêsa parochial :

l.0 Por estar alterado o nome do votante na lista da
qualificaçilo, tendo sido entretanto reconhecida pela mês
ma mêsa sya identidade.

2. o Por provir de votante qualificado, e de identidade
reconhecida, mas que por motivo legal se ache privado
do direito de votar (76) .

Art. 77. Serão apurados em separado os nomes alte
rados -por troca, augmento, ou sqppressão do eôbre-nome
ou appellido, ainda que se refirão visivelmente ã indivi
duos detel'minados (77) .

Art. 78. A mêKa parochial, sendo incompetente para
conhecêr da idoneidade dos votados, nilo pode por nem
um motivo ou pretêxto deixar de apurar os vo;:os que
r~cahirem em qualquer individuo, ainda que sêja inha
bI1 para o cargo de eleitôr, quer fique incluido pela vo
tação que obtivér na lista dos eleitôres, quer na dos
supplentes. Na respectiva acta fará a mêsa as declara
çCles que julgar convenientes (78).

(74) Art. 111, Si~ 10 e 20 das instrucç. de 1876.
(75) Arts. 12. 99, e 155 das instrucç. de 1876.
(76) Art. 111 Si 40 das instrucç. de 1876. Quanto ao n. 1. só nos casos

de dúvida sôbre a identidade, art. 107 Si 60 parte 2a, Clt. instrucç. Quanio
ao n. 2, basta que se allegue, art. 107 'si 70 idem.

(77) Art. 111 8 50 das instrur.ç. de 1876.
(78) Nota 47.
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Art. 79. Na acta especial da apuraçlto dos votos se
fará:

1. ° Declaraçl10 das cédulas inutilisadas por contêrem
nomes riscados, alterados ou substituidos por outros, e
bem assim das que o fôrem nos termos do art. 50 das in
struçoes de 27 de Septembro de 1856, por terem sido en
contradas debaixo do mêsmo envólucro ;

2. ° A transcripçilo da portaria que tiver designado o
número de eleitôres que coubér ás paróchias no"Vamente
creadas, ou áquellas em que esse número tivér sido a1te
rado em virtude de annexaçilo ou desmembraçllo de
território.

3.° O lançamento da relaçll.o geral dos nomes dos vo
tados e 'do número de "Votos de cada um, principiando-se
pela número máximo e seguindo-se até o mínimo. Esta
relaçll.o será formada á vista das relações parciaes, de
que tracta o art. 54 da lei n. 387 de 19 de Agôsto
de 1846;

4.° Mellcilo circumstanciada das dúvidas suscitadas
sôbre a idoneidade dos votados e de tôdas as occurréncias
havidas (79).

Art. 80. Incumbe ao escrivão, que servio durante a
formação da mêsa, lavrar a respectiva acta, e ao secre
tário da mêsma mêsa as das chamadas dos votantes e da
apuração dos votos (80).

Art. 81. Terminado o recebimento das cédulas dos
votantes, e lavrada a acta da 3" chamada, proceder-se
ha á apuração das mesmas cédulas pelo modo ordenado
no art. 54 da lei n. 387 de 19 de Agôsto de 1846.
",' :Pode-se dar comêço á apuração no mêsmo dia em
que se lavrar a referida acta (81).
~Art. 82. Tirando-se da urna as cédulas emmassadas
como estiverem, serao abertas, examinadas, e apuradas
uma pôr uma (82).

(79) Dispeusadas as actaS especiaes, são substituidas pelas diárias, arts.
112 e 114 das instrucç. de 1876. Não ha pertaria; art. 20, princ., da lei
de 1876.

(SO) Substit uidas as actas eS'peciaes pelas diárias, cabe ao secretário
avrar estas, arts 20 SI 11 da lei de 1875 e 114 das instrucç. de 1876.

(81) Art. 110 das instrucç. de 1876 .
(82) Art. 111 princ., das instrucç. de 1876.
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Art. 83. Nilo serão apuradas as cédulas:
1. o Quando dentro de um so invólucro houvér mais de

uma, quer sêjlLO tôdas escriptas em papel separado, quér
uma dellas no próprio envólucro.

2.' Quando contivérem nomes riscados, alterados ou
substituidos por outros (83).

Art. 84. Em geral as cédulas dos votantes não dêvem
sêr assignadas; mas é so na eleição de vereadôres e jui
zes de paz, que a assignatura obsta á que.. sêj lLo apu
radas (84\.

Art. 85. Concluida a apuração das cédulas, o secretá
rio da mêsa parochial fará immediatamente a publicaçlLo
e a relação gel'al de que tráctllo os arts. 55 e 109 da lei
de 19 de A.gôsto de 1846 (85).

Art. 86. Deixando algum membro da mêsa parochiai
de assig'nar as cópias, que se dêvem tirar da acta da
apuraçao para servirem de diplomas aos eleitos e para
sêrem enviadas ás autoridades competentes nos têrmos
da lei, se prescindirá destá fOl'malidade, procedendo-se na
forma estabelecida na 2" parte do art. 72 (86).

Art. 87. A cada um dos cidadãos que obtivérem maio
ria de votos até o número dos eleitôres da paróchia, a
mêsa expedirá o diploma, de que tracta o artigo antece
dente, ainda que não julgue qualquer denes nas con
diçõe requeridas pêla lei.

r êste caso lancará na acta a declaracão de suas dúvi
das sôbre a idoneidade do votado. para·o collégio eleito
ral decidil-as por occasião da verificação dos podêres dos
eleitôres (87).

Art. 8&. Olivro das actas, depoi& de extrahidas as cópias
necessál'Ías, será enviado á respectiva câmara municipal
com offício do secretário da mêsa parochial (88).

Art. 89. A câmara muuicipal da côrte remetterá sem
demora ao ministério do império cópias authénticas das
dictas actas, til'adas e concertadas com tôdas as formali?-

(83) AI ts. 11 e 111 Si 30 das instrucç. de 1876.
(84) Art. lDS das instru cç. de 1876.
(85) ArL 112, princ., das instrucç. de 1876.
(86) Art. 114. parte 2-. das instrucç. de 1816. Quanto ao diploma de

rogado; ad. !l6 das mésmas i nstrucç.
(87) Nota 86, parte 2a.
(88) Art. 112, parte final, das instru cç. de ;1876.
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dades da lei. As das províncias as enviarão por intermé
dio dos presidentes para os fins declarados nos arts, 121
e 123 da lei regulamentar das eleições (89).

Art. 90. Si a câmara municipl:L por qualquer motivo
deixar de fornecêr o livro necessário para a eleiçl1o, a
falta dêste será supprida por um livro especial aberto,
numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da
mêsa (90).

Art. 91. NãO pode havêr eleição:
1. o Na paróchia novamente Cl'eada, que não tivér sido

ainda canonicamente provida;
2. o Naquella, cujos limites não estiverem effectivamen.

te desig'nados ;
3. o a novamente Ci'eada, onde se nl10 tivér procedido

á qualificação dos votantes.
Tanto nêstes, como nos casos dos arts. 92 e 93, os actos

eleitoraes se effectuarão como anteriôrmente á creação
das novas paróchias ou alteração das divisas das exis
tentes (91).

Art. 92. Aalteraçllo nos'limites da paróchia, emquanto
não fôr approvada pelo ordinário, e a que fôr feita por

.êste sem a confirrnaçllo do pouêr civil, não produzirilO
effeitos eleitoraes (92).

Art. 93. A creação de novas paróchias ou a mudança
de suas divisas não produz effeitos eleitoraes, sinllo quan
do tôdo o território, em que se deu a altcraçl1o, pertence
ao mêsmo collégio eleltoral (93).

Art, 94. Transferida a seda da paróchia de uma para
outra egrêja, não se praticarl10 na última actos eleitoraes,
antes de effectuada a trasladação canónica (94).

Art. 95. Si não fôr possivel, por motivo de fôrça maior,
procedêl' á eleiçã.o no dia designadu, será feita em outro

..,(89) Nota 47.
(90) Art. 154, parte 3', das instrucç. de 1876,
(91) Precisa além disso ter sido contemplada no último recenseamento;

arts. 98 e 155 das instrucç. de 1~76.
(92) Nota '17,
(93) C,)['oliário do art. 65 da lei de 1846, quando aliás podíão os votan.tes

votar lia mêsma pal'6chia. e os eleltÔl'eS n, distl'icto, de que houvesse sido
desmembrada a parte do terril6, io em que se achassem. â similhança do
dispô,t., lIO decr. do 24 de Outubl'o de ltl46, n. 2. Nu\. 91.
. (94) Subsiste; arts. 10, princ., parte 4', dt!- lei de 1 75,40 Si 30 e 55 das
lDstrucç. de 1876,
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dia marcado pelo prf'sidente da mêsa parochial, ou por
esta, si ja esti vér installada\ precedendo annúncio por
edictaes. O motivo do adiamento dêve sêr trazido ao
conhecimento da autoridade superiôr (95).

Art. 96. Os actos eleitoraes serllo celebrados no con
sist6rio, e, quando nllo offerêça êste espaço su:ffi.ciente, no
côrpo da egrêja matriz de cada par6chia. So quando ab
solutamente nllo p6SSãO effectuar-se na matriz, será esco
lhido pelo juiz de -paz, a quem c.ompetir a presidéncia da
assemblea parochial, outro local situado dentro do ter
rit6rio da par6chia e designado no edíctal de convocação
com a devida antecedéncia.

Da acta da- formacão da mêsa deverão constar os
m:)tivos procedentes, •que obrig'árão a transferir a as
semblea parochial para lagar. diverso da matriz (96).

Art. 97. Em caso algum poderá levar-se a urna para
fora do recinto, em que se reunir a assemblea parochial,
e onde dêve conservar-se guardada pêlo modo determi
nado no art. 61 da lei de 19 de Agôsto de 1846 (97).

Art. 98. No caso de recusar algum dos membros da
mêsa, que se ténha ausentado, entregar a chave da
urua, que estivér em seu podêr, será arrombada em
público, reunidos os membros p I'p.sentes da mêsa, pe
rante a autoridade prllicial, e cO:lvidada para assistir ao
acto qualquer autoridade judiciária, si a houvér e
estivér no log'ar, lavrando-se o respec tivo auto, no qual
se mencionarão o motivo do alTombamento e tôdas as'
circumstáncias occorridas (98). .

Art. 99. Não tem o direito de reclamar, protestar,
ou ingerir-s e por qualquer modo nos trabalhos das
mêsas parochiaes, quem não estivér incluido na lista
do,:; votantes da par6chia (99).

Art. 100. Quando as divisas das provincias não coin
cidirem com as dos bispados, serllo respeitados os limi
tes da divisão civil e política para os effeitos eleitoraes.

Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de Dezembro de
1868.--Paulino José Soa1'es de Souza (100).

(95) Neta 47.
(9~ Modificado; arts. 50 ~ 20 e 99 das iostrocç. de 1876.
(91) Ar!. 108, parles 30 e 4°, das ioslrucç. do 1876.
(9 . N••ta 47.

\
99) Art. 165 das iostrucç. ãe 1876.
100) Nota 47. .
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AVISO CIRCULAR

Dd instruções as mBsas parochiaes.

Ministério doa Negócios do Império.---Rio deJaneiro,
em 5 de Septembro de 1872.

A lei de 19 de Ag'ôsto de 1876 commetteu ás mêsas
paróchiaes o reconhecimento da identidade dos votantes.

Este direito dêve sêr exercido com a mais escrupulosa
imparcialidade, não so porque disto depende a legitimi
dade da eleição, roas também porque assim evitar-se-ha
a reproducção dos factos lamentáveis, que tilo frequente
mente tem offendido a au tol'idade das mêsas, a seguran
ça individual dos cidadãos, a ordem que dêve reinar nas
assembleas parochiaes e.a verdadeira expressão'da opini
ão pública.

Relva, pois, que no processo eleitoral, que tem de sêr
iniciado no dia 7 do corrente mêz, sêjão devidamente
consideradas tôdas as dúvidas, que fÔl'em suscitadas
por tal motivo, recorrendo a mêsa parochial ao testemu
nho dos juizes de paz dos districtos, do párocho. cuja
presença deve pedir, e de cidadilos que estêjão no caso de
bem informar. Entre estes dêvem ser pref'1ridos os que
por sua edade posiÇilo e notórios sôntimelltos de justiça
e imparcialidáde pÓSSãú inspirar maior confiança a am
bos os lados políticos.

Embora com prejuizo da brevidade no processo eleito
ral, convém que os votos duvidosos, e a respeito de cujo
recebimento nllo houvér accôrdo depois das informações
competentes, sêjão tomadas em separado, si assim fôr re
querido, ou a mêsa o julg'ar conveniente indepe~dente

mente de requerimento, mencionando-se na acta em tô
do caso o que houvér occorrido.

As mêsas parochiaes tem certamente o direito de pro
ceder conforme sua consiéncia, recebendo ou recusando
os votos postos em dúvida; mas nilo basta decidir. é
preciso convencêr; e mais difficilmente se levantarão
clamôres e resisténcias a uma decisão fundada, que a
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maioria dos cidadãos ha de ap'liar, e que opportunamen
te não poderá deixar de ser confirmada pelo poder com
petente.

É também de crer que o alvitre de tomar em separado
os votos m~JÍs seri-amente impug-nados, deixando esperan
ça de decisll.o deiferente em instáncia superiôr, conforme
as provas que fôrem exhibidas, evite os distrúbios e vio
léncias, a que de o~dinário recorrem os homens exaltados
contra a decisão das mêsas, tentando coagil-as e vencel
as pela intimidaçs.o_

O meio pràtico de eifectual' essa separação de vot<JS
será recebêr-se a I~édula contestada, e pôl-a sôb outro in
vólucro, em que se escreverão as palavras-em separado
e o número de ordem, que corresponder ao da lista da
chamada, tomando-se ilêsde logo nota das informações,
para sêrem lançadas na acta competente, si os informan
tes não preferirem daI-as por escripto e assignadas, por
que nêste caso, dE'pois de rubricadas pela mêsa, ser110
guardadas como do cumentos e transcriptas na acta da
terceira chamada, na qual se menci0narão também as
informações ex adver$o e o juizo definitivo dos mesários.

Esse modo de procedêr não prejudica o direito que tem
a mêsa de addir aos outros votos, na acta da apuração,
aos que tiverem sido contestados, mas que em sua opi
nião fôrem válidos j nem impede que sêjs.o contados pe
las câmaras apuradôras : é apenas aconselhado como
meio de se podê] levar ao govêrno imperial qualquer re
clamação fundada, que o habilite a decidir com justiça,
alterando o resultado dos trahalhos anteriôres, sem ne
cessidade de aanulIar a eleição por fôrça da confusão dos
votos e ill1possibilidade de discriminaI-os.

Em bem da ordem e regularidsde dos trabalhos, po
dem as mêsas indicar ás parr.ialidades contendôras, que
?ommêtts.o á pessôas de sua confiança a fiscalisaçs.o e
mspecção ocular do processo eleitoral, mantendo-se con
veniente separaçs'o entre elIas e a reunis.o geral dos vo
tantes, de modo que PÓsSs.o ser ouvidas tôdas as discus
scres dos interessados e as decisões dos mesários, sem ci
tal:em estes subjeitos á violências, nem os papE'is e mais
obJectos da eleição ao alcance immediato de quem prA
tenda ou queira inutilisal-os.
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Dêste modo o fim da lei (art. 44) ficará preenchido. e
a fiscalisação livre, de tumulto, confusão, atropellos e
receios, que tantas vezes a distrahem, illudem e impos
sibilítão, será mais attenta, segura e e:ffi.caz.

Devendo-se evitar, quanto passiveI, a presença da
fôrça armada, e qualquer manifestação da autoríJ.ade,
que pàssa constranger os cidadllos activos, intimidaI-os
ou diminuir-lhes a necessária liberdade no pleito eleito
ral, nllo é menos importante, por outro lado, o devêr,
que ao presidente da mêS9 compete, de fazêr mantêr a
ordem e a segurança individual, sem o que tórnão-se as
assembleas parochiaes reuniões perigosas, de que fogem
os cidadão pacíficos, e em geral aquelles, cujo voto tem
maior significaçãO pelas luzes de que silo dotados, e pelo!!
interesses que tem a defender na sociedade de que fa
zem parte.

Cumpre pois, que, sem perigo da livre manife!'1tação
de tôdos as opiniões, sêjão tomadas com a precisa ener
g'ia e efficácia as providencias e cautelhls, que as cir
cumstáncias acomse lharem contra a desordem, e para as
g'aran1ias, de que hllo mister as mêsas e os cidadilos,
que no exercício de seu direito politico aspírilo a victória
pacifica e legal.

A fim de auxiliar nêsse empenho o devêr, que in
cumbe especialmente aos presidentes das assembleas
parochiaes, pelos ministérios da justiça e da g'uerra se
expedem ás autoridades policiaes e aos ag6ntes da fôrça
pública as instrucções constantes dos avisos aqui juntos
por cópia.

O govêrno espera que primeiramente o emprêgo de
meios suasórios, a attitude respeitavel, que assúmilo as
mêsas, procedendo com prudéncia e justiça; grande at
tenção de sua parte a qualquer provocaçilo offensas ou
distúrbios para chamar a ordem os seus auctôres ; e de
pois decisão no imprêgo dos meios legaes de prevençilo e
repressilo: 1110 de produzir bons resultados e fazêr com
que a pràxima eleiçilo côrra paoifica e regularment~,

dando o pôvo desta capital o exemplo digno de sua Cl

vilisacão.
Com tal intuito, julguei devêr dirigir estas instruc

ções a V. M., recommendando-lhe que as faça presentes
á assemblea dessa poróchia. quando instalada, e asse-
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guro-Ihe que pode contar no exercício de suas attribui·
çoes legaes com o apôio necessário e com tôdos os meios
de acçll.o em bem da ordem e da liberdade.

Deus guarde a Vfi.' -João Alfr~do Correia de Oliveira.
-Sr. Juiz de paz mais votado da freguezia de....

55

/
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NOTAS

Ás

INSTRUCÇÕES DE 12 DE JANEIRO DE J876.

Aviso circular

Ministério do~ negócio~ do Império.-Rio de Janeiro,
24 de Janeiro de 1876.

lllm', e Exm. Sr.-Transmittindo a V. Ex, o decreto
n. 6,097 db 12 do ~orrente com as instrucções regula
mentares para a execução do decreto legislativo n. 2,675
de 20 de Oulubro do anno passado. recommendo mui
e:fficazmente a inteira observáncia de tôdas as disposições
vig'entes acêrca do processo eleitoral.

Na qualificação, como base primordial dêsse processo,
comprehende V. Ex. quanto escrúpulo dêve havêr para
que pÓssão livremente votar e sêr votados, sem distin
CÇM de côr politica, os -eidadn.os, que perante a lei
gozarem de tão importante direito.

Somente assim poder-se-ha evitar o pretêxto, de que
frequentemente se servem os partidos para attribuirem
a:os manêjos illicitos dos agentes da autoridade, ou á
fraude e violéncia dos partidários, o triumpho ou
maUôgro das candidaturas.

Tem o govêrno o maior empenho em conhecêr de que
lado se acha a verdadeira opinião pública. E, como esta
se releva sobretudo pêlo resultado das urnas, torna-se
indispensavel a condição de nilo sêrem eUas viciadas.

Para chegar-se a tal fim, sinseramente desejado por
tôdos os boqs brazileiros, convém muito que V. Ex.
empregue máxima diligéncia, nM so em mantêr o
d~reitc dos cidadilos, como também em reprimir ener
gIcamente os que pretendêrem recorrêr á coaçilo, ameaça,
subôrno e distúrbios.

Cabendo á magistratura uma pa.rte saliente do pro
?e~so eleitoral, importa muito que V. Ex. signifique aos
JUIzes a indeclinavel necessidade de procedêrem com
tôda -a circumspecçllO e imparcialidade, para q,ue Mo



mais se diga que em q'ladra. eleitora.l fícão suspen'sas as
garantias da honra e da moral.

Sabe V. Ex. que esta proposiçãO so pode ser attribui
da aos que não trácts.o da ss. politica, mas de um interes
se egoistico e corrosivo. Sem verdade e sinceridade nas
eleiçpJls tôdos os triumphos são ephêmerc,s, não dão fôrça
moral, nem nobilits.o a partido -algum: e apenas prudu
zem o triste resultado de trazêrem a sociedade em conti
nua perturbação e desconfiança.

Sempre ha de havêr maiorias e minorias, como con
diçs.o lógica e indispensavel do systema constitucional
representativo: nS.o vae nisso um mal e antes um bem,
dêsde que ellas se formarem e mantiverem-se pelos meios
próp:t:ios e regulares.

NilO consinta V. Ex. na violaçã.o impune dos prasos
marcados para oa trabalhos das junctas }larochiaes, mu
nicipaes e dCls collég.ios eleitoraes, afim de que se evitem.
as transações illegitimas, as falsificações das actas, e
sêja.o bem aproveitados os recursos concedidos aos cida
dãOS, que se sentirem aggravádos em seus direitos elei
toraes.

Com este pensamento terá V.' Ev. na mais séria con
sideraça.o os preceitos punitivos da lei contra os funcci
onários; que não cumprirem ou cumprirem maIos seus
devêres; e procederá de modo que se convénção tôdos de
que a responsabilidade não é e não será uma palavra v9..

O govêrno imperial espera da lealdade e patriotisreo
de V. Ex., que estas recommendações serão tomadas em
sentido rigorôso.

Deus guarde á V. Ex.-Jost Bento da Cunha e Figuei
redo.-Sr. Presidente da provinC'.ia de. ,.

~órt;arla

Sua Mages~de o Imperadôr ha por bem designar a
primeira 'dominga do mez de Abril do corrente anno,
para a reunião em tôdns as .paróchias do Império d~s

junctas parochiaes, que, de confurmidade com as disposl
ções do decreto legislativo n. 2,675 de 20 de Outubro
último e das instrucçoes regulamentares annexas ao de'"
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creio n. 6097 de 12 do corrente, dêveEll dar comêco aos
trabalhos da qualificaç!LO dos cidadãos votantes; 'e bem
assim a primeira dominga do mez de Outubro para a
reunião das mêsas parochiaes, afim de elegêrem-se na
mêsma occasião, não so os eleitôres dos deputados á as
semblea geral, para a 16' legislatura, como os vereadô
res ejuizes dij paz que dêvem servir no quatriénnio que,
comecará no mez de Janeiro de ]877.

Palácio do Rio de Janeiro em 24 dá Janeiro de 1876.
-José Bento da Cunha e Figueiredo.

Decreto n. 6114.

Espaça para õ dia 31 de Dezembro do corrente anno a reunião
da assemblea geral.

Usando da autorisacão confel'ida no art. 5° do dec.
n. 2675 de 20 de Outubro de 1875. Hei por bem espa
çar para o dia 31 de Dezembro do corrente anno a reu
nião da assemblea geral, convocada filelo decreto n. 5657
de 3 de Junho de 1874 para a 16· legislatura.

O Dr. José Bento da Cunha e Figueirêdo, do ,meu
conselho, senadôr do império, ministro e secretárío de
estado dos negócios do império, assim o tenha entendido
e faca. executar.

pálácio do Rio de Janeiro em 2 de Fevereiro de 1876,
quinquagésimo quinto da independéncia e do império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadôr. -José
Bento da Cunha e FigueirBdo.

Aviso circular

~inistério dos negócios do Império. -Riode Ja
neIrO, 24 de Marco de 1876.
, Illm. e Exm.· Sr.Remetto á V. Ex. os exemplares
lI?Pl'essos, jUlletos. das iustl'ucçoes reg'ulamentares expe
dIdas com o decreto n. 6,097 de 12 do corrente mez e
anno paI'} execução do decreto legislativo n. 2,675 de
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20 de Outubro de 1875,. e recommendo a V. Ex. que,
com a maior solicitude e urgéncia, dê as ordens e pro
vidéncias necessárias, para que em tôdas as parócbias
dessa província se reúnão, de conformidade com a por
taria desta data, que a este acompanha na la dominga.
de Abril próximo futuro as junctas parochiaes que dê
vem dar comêço aos trabalhos da qualificação dos cida
dãos votantes; e na I' dominga dI) Outubro as mêsas
parochiaes para a eleicão dos eleitores dos deputados á
assemblea geral e dos vereadores e juize~ de pa7..

Espera o g'overno imperial que V. Ex. empregará
tôdos os esforços, a fim de que nao haja a menor demora
na reunião das dictas junctas.

Deus guarde a V. Ex.-José Bento da Cunha e Fi...
g'Ue'ÍJr~do.-Sr. Presidente da provincia de .••

Ao art.' 5.0 § 1.°

Ministério dos negócios do Império. -Rio de Janeiro
em 29 de Março de 1376. .

Informando-me Vm. em seu offído de 25 do corrente
mêz, recebido hontem, têl' feito; como juiz de paz do
districto visinho, no dia 5 do mêsmo mêz, a conv('cação
para aeleição da juncta par chiaI da freguezia de Irajá,
em razão de não havêr o lo juiz de paz desta praticado
em 'tempo aquêlle acto, declaro a Vm. que tal convoca
cM é inaubsistente e nem-um eifeito dêve pruduzil'.
. lo, Porque. em conformidade do art. 50., § Ioda in
struccões annexas ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro
último, no caso que se realisou, de têrem deixado ~e
fazer a dicta convocação o juiz de paz competente no dIa
próprio, e o primeiro de seus substitutos legaes dentro
do prazo doU horas,. a Vm., como a qualquer dos outr~s

substitutos de que tracta adicto parágrapho, cabia? dI
reito de preenchêr essa falta immediatamente Jepol~ de
expirado aquelle PTRZO, e não depois de passados 5 dIas;

2°. PUl'que, nos têl'IDUS doarL. 23 das citada;:; instru
cções, não pudia Vm. em tal caso marcar, como na mês
JIla occasião marcou, pnra o acto da eleição da juncta,
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dia diverso do que estava designado, faculdade que so
pertence ao govêrno na côrte, e aos presidentes nas
províncias' A excepçilo de que tracta o citado art. 23
refere-se unicamente ao tempo decorrido de 24 horas pela
demora doacto da convocaçll.O, e não pode portanto apro~

v.eitar á hypóthese de sêr necessário a I·rovidéncia extra
ordinária da designação de nôvo dia.

E como o 1°juiz de .paz da freguesia de Trajá fêz, em
bora posteriôrmente. a convocação para eleiçao da refe
rida juncta, nos têrmos do aviso que lhe expedi em data
de 6 do corrente, é esta a convocação que dêve prvalecêr,

Deus guarde aVm.-José Bento da CunhaeFguei?·edo.
Sr. 2°. j uii de paz da freguesia de S. J 0110 de Merity.

Ao art. 5° § 2°.
I

Ministério dos negócios do império.-Rio de Janeiro,
em 24 de Marco de 1876.

Não tenªo Vm. procedido de conformidade com adis·
posiÇão do § 2° do art. 5° das instrucções regulamentares
annexas ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro último, na
desig'uação que fez da capella de Nossa Senhora da Con~

ceição do Campinho, em vez da egreja matriz, para o
acto da eleição da juncta parochial, pois que, como Vm.
declarou em seu offício de 22 do corrente, deixou de so
licitar para isso o acôrdo da competente autoridade, nos
termos do citado parágrapho, não pod~ em razão de tal
falta prevalecêr a desig'uaçilo da mencionada capella;
embora allegue Vm. que assim obrou, porque nesta ha
via ja funccionado a juncta de qualificação do anno ante
cedente, com autorisaçl1o do govêrno, pelo motivo de es~
tal' a egrêja matriz em obras.

Est.e facto por Vm. allegado não era sufliciente. para
autol'lsar o seu procedimento, não so porque podIa ter
desapparecido o motivo que o determinou, como porque
el? tô.do caso devia ser cumprida a exigéncia da citada
dlSPOSIÇlí.O.

Alem disto, em um attestado que acompanhou a re
presentaçl1o, que me dirigio o cidadão José Maria Vaz
Lobo contra o referido acto de Vm., declara o párocho
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dessa freguezia que o consistório da egrêja matriz, tend~
se suspendido as obras desta, nem-um impedimento utfe
rece para a reunião da juncta parochial, e que mêsmo
·durante estas obras, no dicto consistório, estêve reunida
a juncta de alistamento para o serviço militar.

Entretanto, si Vm. continuar a entendêr que não é
possivel a reunÜl.o da juncta na egrêja matriz, deverá im
mediatamente solicitar o accôrdo da cqmpetente autori
dade, segundo o ja citado § 2° ; mas, no caso contrário,
ou no de ntto obtêr êSBe accôrdo, ordeno-lhe que sem a
menor demora publique Vm. nôvo edital, declarando que
a reuniilo dos eleitôres e supplentes para a eleição da
juncta parochiaI será no consistório da egrêja matriz, fi
cando sem effei-to a designação da-referida capeUa para
este fim, e ao mêsmo tempo dê disto conhecimento a
tôdos os convocados, por notificação feita por o:fficial de
justiça, nos termos do art. 5° das referidas instrucções.

Deus guarde a Vm:-José Bento da Cunhá e Figueiredo.
-Sr. I" juiz de paz da freguezia de Irajá.

Ao arte 5° § 9°.

Ministério dos negócios do Império .-Rio de Janeiro
em 24 de Março de +876.

Illm. e Exm. Sl' . - Expõe V. Ex. no seu' offípio de
9 do mezla.ssado que na freguezia de Capivary, creada
em 10 de bril de·1872 em parte de território da de Ca
çapava e canonicamente provida em 17 de Julho do
mesmo anno, ntto se procedeu, como cumpria, ao recen
seamento dll sua populaçilo separadamente da desta
u.tima freguezia, por que, nilo tendo sido nomeada a
commissão especial para .aqueUa, a que servia na de
Caçapava, que funccionou em 1873, fez o trabalho
relativo a ambas. Nesse trabalho, segundo consta a
V. Ex., distingiuo-se a populaçll.o própria de cada uma
deIlas.

A vista disto consulta V. Ex., si na referida freguezia
de Capivary deve reunir-se a juncta parochial, de que
tracta o capítulo 2° das instrucções regulamentares an
nexas ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro último.
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Em resposta declaro a V. Ex., que, tendo-se verificado
na' repartição geral de estatistica que a commissão cen
sitãria de Caçapava discriminou a população nacional
de cada uma das mencionadas freguezias, existem as
condições legaes nescessãrias, para que na paróchia de
Capivary se procêda a actos eleitoraes.

Como porém não, sôja possivel fazêr-se em 'tempo a
convocação das pessôas, a quem incum.be a eleiçs.o da
juncta da dieta freguezia de Capivary, cumpre que nos
trabalhos da qualificação da juncta parochial da de
Caçapava se comprehéndão os cidadãos da I' em listas
separadas, que serS.o depois l'emettidas ao competente
juiz de paz para os effeitos legues.

Deus guarde a V. Ex.-Jasá Bento da Ganha e Figuei
redo.-Sr. presidente da provincia de S. Paulo.

-Nota ao 8rt. 157 § 2°,

Ao ar't. 7'0.

Ministério dos neg'ócios do -IILpério . -Rio de Janeiro
em 6 de Marco de 1876.

Em resposta ao officio de Vm, de 26 do mez findo, re
cebido Mje, declaro-lhe que procedeu Vm. irregular
mente, deixando de fazêr no tempo-legal, como era do
seu devêr, na qualidade de l° juiz de paz dessa paróchia,
a convocação dos eleitôres e supplentes, aos quaes com
pete elegêr a juncta parochial, que deve reúnir-se na
l' domin-ga do próximo mez. Os motivos que Vm. al
lega nlto justificão a omissM que commetteu, visto que
por nem-um modo o embaraçãvão de praticar o referido
acto, e em tôdo caso devia em tempo competente ter re
presentado ao govêmo,

Ordeno portanto a Vm. que, sem a menor demora e
sob. ~sua responsabilidade, faça a convocaç9.o dos dietas
elelto~es e supplentes, para procedê rem á eleiç9.O da
mencIOnada jurrcta no diaja designado pelo govêrno, em
bora nllo medie o prasa marcado no art, 5° das instru
cçOes regulamentares annexas ao decreto n. 6097 de 12
deJanei~o último, ã vista da disposiçao do art. 7° das
mesmas Ulstrucçoes.

56
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Declaro finalmente a Vín., que serlto tomadas as con
venientes providéncias, a fim de que sêjão garantidas a
ordem pública e a segurança e liberdade de sua pessôa
e da juucta durante o exercício de suas funcções.

Deus guarde a Vm .-José Bento da Cunha e Figuei.
?'ado. -Sr. 10 juiz de Paz da freguezia de Irajá.

-Ministério dos negócios do Império, em 11 de Março
de 1876.

Accuso o recebimento do offício de 9 do corrente mez,
no qual V. S. exptJe que no edital impresso da convo
caçlto que fêz, como juiz de paz mais votado dessa,par6
chia, dos eleitôres e supplentes para eleição da juncta
parochial, fôrã.o por êrro de cópia omittidos os nomes de
muitos cidadãos que devíão ter sido incluídos no mêsmo
edital, e consulta, si, apezar de ter ja começado a corrêr
o praso legal, lhe elícito publicar nôvo edital que recti
fique aque1l9, notifiçando, por oflicio na mêsma occasil!.O,
tôdos os convocados.

Em resposta declaro a V. S. que, á vista da dispusiçã.o
do art. 70 das instrucçoes regulamentares annexas 39
decreto n. 6097 de 12 de Janeiro último" é regular que,
attento o motivo da occurréncia exposta, publique V. S.
sem demora, nao obstante têr ja começado a corrêr o
praso legal, nôvo edital, rectificando o an!eriôr; cum
prindo que também sêjão notificados por oflicial de jus.
tiça, conforme o art. 50 das mêsmas instrucçtJes, tôdos
os cidadãos convocados .

Deus guarde a V. S. -José Bento da Cunha e Figueir
rado.-Sr. Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz,
lo juiz de paz da freguezia do I':lan tíssimo Sacramento.

Ao ~rt. 1.3.

Ministério dos negócios do Império.-Rio de Janeiro,
em 5 de Abril de 1876.

Em solucao do seu offício de 2 do corrente mez, em
que Vm. ex'ptJe a dúvida que suscitou-se sôbre a substi
tuiçã.o de um mesário que deixou de comparecêr naquella
data, visto que, tendo sido egualmente votados os quatro
supplentes eleitos, nã.o se procedeu ao desempate pela
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Sorte no dia dl eleiçlLo, como determina o art~ 13
instruccões annexas ao decreto n. 6097 de 12 de Jane
último: declaro a Vm. que cumpre pr cedêr a essa fo
bmalidade immediatameme, a fim de que u110 se dê o ar
ditrio na chamada do substituto, contra o pensamento

, a lei.
Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figuei7'edo.

Sr. Presidente da j uncta parochial da freguezia de Irajá.
- Nota ao art. 15.

Ao art.1.5.

Ministério dos negócios do Império. -Rio de Janeiro
em 7 de Abril de 1876.

Em officio de 4 do corrente expõe Vm. que:
1. o Procedendó-se á apllração das cédulas para ~ e1e'

çllo dos membros da juncta de qualificaçao e seus suppleu-
; tes, reconheceu-se ter sido eleito para oprimeiro daquêlles

cargos um cidad110 não qualificado, e em ve2í de proce
der-se a nôvo escrutinio, votando-se em um so nome,
nos têrmos do arl. 15 § 20 das instrucções annexas ao
decreto n. 6097 de 12 de Janeiro último, fez-se nova
eleição geral, r.ujo resultado foi diverso dn primitivo;

2. o Que, sendo eleitos por eg'ual numero de votos na
2" eleiçãO os membros da juncta e seus supp1entes, nILo se
procedeu quanto a êstes últimos ao desempate pela sorte
con~ra a disposiçl1O do art. 13 das citadas instrucções,
motl vando essa irregularidade a oppOSiÇãO que Vm. en
controu da parte de dous mesários.

3. o Que no dia 2, não tendo comparecido um mesário,
funccionou a juncta so com 3 mesarios, visto que suscita
ra-se questão sôbre o supplente, que devia ser chamado,
por terem eg'ual votaçl1o os 4 cidadãos eleitos para este
cargo;

4. o Que no dia 3, faltando 2 mesários, e achando-se
ausente,:; tôdos os supplentes, porque não contávl1o sêr
chamados em quanto pelo govêrno não fô se resolvida a
questão, que lhe fôra por Vm. submettida, do desempate
p.ela sorte dos mêsmos supp1entes, os outros dous mesá
rIOS presentes nomeárl1o dous substitutos sem a interven
Ção de Vm., e a juncta funccionou assim constituida.
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Em resposta declaro a Vlli.

1. ° Que, com quanto fõsse irregular o facto de proce4

der-se a uma segunda eleiçlio geral da j um·ta, pelo moti,
vo expõsto em primeiro lagar, ficou comtudo sanada essa
irregularidade, uma.vez que nessa eleiçao interviérão os
mêsmos cidadaos que havíao votado na primeira, ·sendo
portanto expressão fiel do direito que lhes cabia exerce.r
o resultado, embora diverso, do 2° es_crutínio.

2.' Que os factos referidos em 2°, 3° e 4° lugar, com
quanto irregulares, nlio básHl.o para prejudicar os traba
lhos, porque estes apenas se áchilo iniciados e podem sêr
effectuados por pessõas competentes, desde que, como ja
foi resolvido por aviso de 5 dú corrente, Vm. procedêr á
formalidade do desempate dos supplentes.

Deus g'uarde a Vm.-José Bento da Cunha e Fig'lêeiré
rlo.-Sr. Presidente da juncta parochial da freguezia de
Irajá.

Ao art.1.8.

Ministério dos negócios do lmpério.- Rio de Janeiro
em 18 de Abril de 1876.

Illm. e Exm, Sr.-Oommunicou-me V. Ex. por offício
de 7 do corrente mêz, ter declarado ao presidente da
juncta; de qualificação da freg'uezia de Nova Almeida,
em resposta á consulta que lhe fizera, que, á vista do
dispõsto no aviso n. 222 de 23 de Maio de 1860, não
havia inconveniente algum em servire.m !.la dicta juncta
dous irmãos e um cunhado delles, e conseguintemente
devia esta continuar os trabalhos, que resolvêra suspendêr
até recebêr a deci~ao de V. Ex.

Em resposta declaro que approvo a SOlUÇãO dada á
dúvida proposta, e fico inteirado de têr V. Ex. mandado
continuar os trabalhos da referida juncta.

Deus guarde a V. Ex.-José Bento da Cunha e Figuei-.
rêdo.-Sr. presidente da província do Espirito-Sancto.
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Ministério dos negócios do Império. - Rio de janeiro
em 30 de Março de 1876.

Em resposta ao o·ffício de Vm., de 28 do corrente, de
claro que lhe cumpre empregar tôdos os meios ao seu
alcance, afim_de obter em tempo, dos inspectôres de quar
túrão dessa paróchia. as listas que ainda lhe fáltão e de
que tracta o art. 22 das instrucções annexas ao decreto
n. 6,097 de 12 de Janeiro último, devendo entretanto en
tregar immediatamente ao juiz de paz, a quem compete
pre:lidir a eleição da juncta parochial as listas que ja
tiver em seu poder, bem como a de districto, furmada

. sôbre aquellas, na conformidade do citado artigo, e pos
teriormente enviar sem demora á mêsma j uncta as listas
que fôr recebendo e as que sôbre e..,tas organisar. _

Previno-o de que nesta data se expedg ordem ao chefe
de polida afim de providenciar, para que os dictos inspe
ctôres de quarteir!iO cúmpr!io com a maior brevidade o
seu devêr.

Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e F1.guei
rBdo.-Sr. 4° juiz de paz da freguezia do Espirito-Sancto.

-Ministério dos negócios do império.-Rio de Janeiro
em 5 de Abril de 1876.

Em resposta ao offício de 2 do conente mêz, em que
Vm. consulta, como dêve ser organisada a lista dos vo
tantes dessa freguezia, declaro-lhe, que nos têrPlos dos
arts. 26 e 27, combinados com o art. 22 d~s instrucções
annexas ao decreto n. 6,097 de 12 de Janeiro último,
dêve ser feita nma lista geral dos votantes, acompa
nhada de quatro relações especiaes, com tôdas as decla
rações mencionadas nas referidas disposiçoes.

Deus guarde a Vm. - José Bento da Cunha e Figuei
rêdo. - Sr. presidente da j uncta parochial da freguezia
dI) Espirito-Santo.

-Ministério dos dos negócios do império.-Riu de Ja
neiro, em 7 de Abril de 1876.

Dando SOlUÇãO ti. consulta, de que trata o seu ofiício de
~ do corrente mez, declaro a V. S. , que nãO dêvem sêr
mcluidas na lista da qualificação de votantes as praças
do côrpo de bombeiros, porque, sendo este côrpo obrigado
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a coadjuvar a fôrça pública" quando o govêrno assim o
julgar necessário, em virtl}de do art. lodo regulamento
que baixou com o decreto n. 2587 de 30 ae Abril de
1860, é &pplicavel ás dietas praças a doutrina do aviso
do Iode Fevereiro de 1848, que declarou acharem-se
comprehendidas nas disposições do art. 18 n. 6 da lei
n. 387 de 19 de Agôsto de 1846, da qual é reptOdUcÇão
fiel o art. 26 § 20

, n. 6 das instrucções annexas aO'decre
to 6097 de 12 de Janeiro último, tôdos os homens alis
tados e assalariados, para desempenharem ou coadjuva
rem as diligéncias da policia que depéndao do uso de
fôrça, ou ténhão a denominaçao de pededtres, ou a de.
guarda, ou outra qualquer.

Deus guarde a V, S. --J Jasei Bento da Cunha e Fi.!luei
rBda. ·-Sr. Barão do Rio Doce, presidente da j uncta pa
rochial da freguezia de Sancto Antonio.

Ao art. 26.

Ministério dos neg6cios do Império em 18 de Abril
de 1876.

Dec1lli'ou-se ao presidente da juncta parochia! da fre-
guezia de S~ Christ6v~0. .

1. o Que, não se achando contemplada no actual re
censeamento a nova freguezia de Nossa Senhora da
Conceição do Engenho Novo, é claro, á vista da dispo
SiÇãO do art. 20 § Iodo decI'eto n. 2675 de 20 de Outubro
do anno passado, que os cidadl10s residentes na parte do
territ6rio da, dicta freguezia, que foi desmembrada da de
S. Christ6vão, dêvem sêr incluidos na lista geral dos
votantes desta última, pêlo modo declarado no art. 27
das instruccões annexas ao decreto n. 6097 de 12 de
Jaueiro último;

2. o Que, visto têr-se procedido no an no findo á qua
lificaçAo de votantes na referida nova freguezia, dêve
essa qualificaçao servir de base aos trabalhos da juncta
parochial da de S. Christ6vãO, quanto aos cidadAos re
sidentes na parte daquella que foi desmembrada desta·;
, 3. o Que, pêlas razões expostas, silo competentes para
interyir na eleiçao da referida juncta os eleitôres da
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fregtiezia de S. ChristóvlLO, residentes na mencionada
parte da fruguezia novamente creada, e outrosim aptos
para serem eleitos presidente ou Illembros da mêsma
juncta quaesquer eidadãos residentes naquella parte da
freguezia, e incluidos na qualificaçs.o a que, quanto a
elIa, se procedêra no anno passado, tendo as qualidades
de eleitôr (Diario o:fficial n. 94 de 25 de Abril de 1876).

Ao art. 27.

Nota ao art. 26.
-Ministério dos negócios do Império.-Rio de Janeiro,

em 13 de Abril de 1876.
- Accusando o recebimento do officio de Vm., datado

de la do corrente mez, cabe-me respondê!' que ásjunctafl
parochiaes incumbe eJ.!lprGgar tôdos os meios a seu
alcance para satisfazer a disposiçrLo do art. 2'1 das
in8trucções de 12 de Janeiro último, quanto ás declara
çaes que exige na lista geral dos cidadãos aptos para
votar, mas que a impossibilidade por falta absoluta de
dado~ .ou informaçaes, de cumprir-se completamente a
reqUlsrçlLo legal, quanto a alguma das mencionadas
declarações, nrLo dêve prejudicar o progresso dos tra
balhos.

Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figueir~do.

Sr. presidente da j uncta parochiai da freguezia de
Sancto Antonio.

Ao an. 29.

Ministério dos negócios do Império. -Rio de Janeiro,
em 7 de Abril de 1876.

Declaro a Vín., em resposta ao seu offício sem data,
hontem recebido, que embora não ténhlLo sido ainda
p.resentes á juncta parochial dessa freguezia tôdas as
lIstas parciaes dos cidadios aptos para sêrem votantes,
cumpre que a mêsma juncta inicie immediatamente seus
traba~hos com os documentos que ja possue, exigindo das
autorrdades, a que refere-se o art. 29 das instrucç06s de.
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12 de Janeiro último, tôdos os esclarement0s necessários
para o regular desempenho daquelles trabalhos, e conti
nuando a reclamar a entrega das listas que ainda fáltllo.

Previno a Vm. lJ.ue, como foi communicado ao 4° juiz
de paz dessa freguezia em data .de 30 do mez findo,
ofliciei ao Dr. Chefe de polícia para pl'ovidenCla.r, afim
de ser cumprido pelos inspectôres de quarteirão o devêr,
que a lei lhes incumbe relativamente ás referidas listas.

Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Fig'Ueir~

do. -Sr. presidente da j uncta parochial da freguezia do
Espirita Sancto.

Ao arte 30. -

MinÍsterio dos negócios do império.-Rio deJaneiro,
em 13 de Abril de 1876.

Fim resposta ao offício de Vm. com a data de hontem,
recebido hôje quasi ás 3 horas da tarde na secretaria de
e3tado dos negócios a meu cargo, declaro que, sendo es
tabelecidos pela lei os prazos para os trabalhos relativos
á qualifica\,:ilo ~dos votantes, nilo tem lagar a prorogaçllo
que solicita no mesmo officio, do prazo dentro do qual
dêve a juncta dessa paróchia concluir os seus trabalhos j

bem assim que cumpre á mêsma juneta empregar tôdo o
zêlo e actividade para satisfazêr no tempo legal o seu
devêr.

Na presente data dirijo aviso ao Dr. Chefe de polícia
para providenciar da modo que, conforme pede Vm.,
sêj!1o remettidas com a maior brevidade as listas, que os
inspectôres do 2° districto dessa freguezia têm deixado de
entregar.

Deus guarde a Vm. -Jo~é Bento da Cunha e Figueir~do.

Sr. presidente da juncta de qualificaçllo da freguezia
de Saneta Rita.

Ministério dos negócios do império.-Rio de Janeiro,
em 21 de Abril de 1876.

Não competindo ao govêrno imperial prorogar os pra
sos fixados nas instrucções regulamentares annexas ao
decreto n. 6097 de 12 de J aneiro ~ltimo, nllo pode por



- 449

isso deferir a representação, neste momento recebida, na
qual as j nctas parochiaes das freguezias de Sant'Anna,
Santa Rita, Sacramento, Gloria, S. José, Lagôa e Espi
rito Santo solicítllO, pelos motivos que expoem, a pl'O

rogação por 10 dias do prazo em que devíão concluir os
trabalhos que lhes incumbe desempenhar em sua l
reunião, restando ainda aos cidadãos, que não tiverem
sido qualificados pOl' qualquer motivo, o rclcurso de que
trácti10 os arts. 30 á 36 do decreto supracitado.

Deus guaJ'de a Vm.---José Bento da Cunha e Figuei
)'Mo.---Sr. presidente da juncta parochiaI da freguezia de
Sant'Anna.

Ao art. 33.

Minis tério dos neg'óciosdo império. Rio de Janeiro
em 13 de Abril de 1876.

Em resposta ao seu officio de hôja, declaro a Vm. que
compete á juncta deliberar sôbre a admissão de protestos
e contra-protestos, mencionando na acta as deliberaçoes
que tomar, na forma do art. 33 das instrucçoes regula
mentares anuexas ao decreto n. 6097 de 12 de Jaueiro
último I e que, tendo a lei designado as autoridades.que
dêvem conhecêr das actas e trabalhos das janctas paro
chiaes de q ualificaçao, resolverao as mêsmas autoridades
a respeito do procedimento da juncta dessa paróchia
quanto ao assumpto de que tracta e seu offic.iu, tanto na
1. - como na 2.· parte.

Deus guarde a Vm.---José Bento da Cunha e Figueire
d~.---Sr. presidente da juncta de qualificaçao da fregue
Zla do Espirita Santo.

Ao art. 34.

Ministério dos negócios do impériol, em 23 de Abril
de 1876.

Em seu officio sem data, hôja recebido, 00mmunican
do-m.e Vm. que, tendo expirado o praso ·da primeira
reunllto das junctas parochiaes de- qualificaçl:to, sem que
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houvesse essa juncta completado a lista geral dos votan
tes dessa freguesia, consulta si dêve tirar as três cópias,
de que tracta o art. 34 das instrucções regulamentares,
annexas ao dec. n. 6097 de lQ. de Janeiro último.

Em resposta cabll-me aeclarar-Ihe que, embflra não
houvesse essa juncta, pêlos motivos que alleg'a, comple
tado a lista geral dentro do praso leg'al, não fica por
isso desobrigada de satifazêr o dispôsto no art. 34 do
dec. cito afim de podêr têr lagar a providéncia dos
arts: 36 a 38.

Deus guarde a Vm.-José Bento da CunhaeF~gueirBdo.

--Sr. presidente da juncta paróchial da freguesia do
Espirito Sancto. .

Ao arte 36.

Ministério dos negócios do Império. Rio ae Janeiro
em 26 de Abril de 1876. ,

Consulta V. S. em seu officio, datado de 24 do cor
rente mez, si podia a j uncta parochial dessa freguezia
celebrar a 2.' reunião de que tráctllo os arts. 36 ~ 38 das
instrucCOes annexas ao dec eto n. 6097 de 12 de Janeiro
último: independentemente da publicação dos nomes da
qualificação.

Em resposta declaro-lhe que, embora nllo houvesse a
referida juncta completado () alistamento geral dentro
do prazo legal, nll.o fica por isso desobrig'ada de satisfa
zêr O· dispôsto no art. 34 das citap.as instmcçües, a fim
de podêr têr logar a providéncia dos arts. 36 a 38.

Deus guarde a V. S.--José Bento da Cunha e Figuei
?'edo. --Sr. presidente da juncta parochial da freguezia
do Santíssimo Sacramento.

Ao arte 43 § 3°.

Ministério' dos negócios do império.-Rio de Janei
ro, em 22 de Fevereiro de 1876.

Illm. e Exm. Sr.---Resolveu essa presidéncia, segun
do communicou e offíC'io de 11 do mez findo, anuuHar os

.'
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trabalhos do consêlho municipal de recurso do munidpio
de Pitanguy, pelo motivd de havêr f~ito parte do mêsmo
consêlhu o ci dadilo_ Cornelio Augusto Moreira dos San
tos, que, na qualidade do mesário ipterviera nos traba
lhos da j uncta ue qualificação de votantes da freguezia
do Pará·, pertencente áq uelle municlpio.

Em resposta ao dicto offício, declaro a V. Ex. que o
govêrno não julgou procedente aquelle motivo para an
nullação dos mencionados trabalhos, visto que, como se
verifica pelos documentos remettidos, o referido con~ê

lho nos dias 21 a 24 de Abril d9 anno passado, em que'
Moreil'a dos Santos se achou presente como 2° membro,
de nem-um recurso tomou conhecimento, e so funcionou
etrectivamente nos dias 20 a 28 de Julho, durante os
quaes foi substituido o mêsmo cidada.o pelo presidente
interino da câmara municipal nos têrmos da lei.

Deus guarde a V. Ex. -!osé Bento da Cunha e Figuei
rBdo.---Sr. presi dente da provmcia de Minas Geraes.

Ao art. 61..

Ministério dos neg'ôcios do Império. -Rio de Ja
neiro, em 8 de Abril de 1&76.

Em offício de 30 do mez pr6ximo findo e 2 do corrente
communicárllo Vm. e o 4° juiz de paz do 2u districto
des:ia fl'eguezia o facto da organisação de duas j unctas
parochiaes no mêsmo dia, sendo uma pl'esidida por Vm.
e outra pelo cidadão Manoel Gomes Archer. I

Consta do último dos citados offícios que a primeira ja
encetara seus trabalhos, mas 11S.0 assim a segunda, por
falta de livros e documentos necessários.

Em resposta, declaro nada têr o govêrno que provi
denciar nas circumstáncias expostas, cabendo somente
os meios indicados no art. 61 e outros das instruccões
annexas ao decreto D. 6,097 de 12 de Janeiro último:

Deus guarde a Vm.---José Bento da Cunha e Figuei..
1'Bdo.--Sr Bento B:.trrozo Pereira, 3° juiz de paz do l°
districto da freguezia da Guaratiba.
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Ao art. 86 § i O n. i.

- Ministério dos negócios do Império. Rio de Janeiro
em 5 de Abril de 1876.

111m. e Exm. Sr ---Em resposta ao offício de V. Ex.,
datado de 24 de Março último, em que expõe a consulta
feita pelo l° jui~ üe paz da freguezia de Pacatuba, o
qual deixára de juramentar-se por motivo de moléstia,
logo depois de eleito, e o fizera apenas ag'ora em Feve
reiro do corrente anno, declaro a V. Ex. que, nilo tendo
sido aquella falta rpotivada por escusa do cargo, nos
têrmos dos avisos n. 115 de 25 de Outubro de ]846, e
n. 38de 7 de Março de 1847, foi legalmente juramentado
o dicto juiz, que por eSSf; facto pude intervir nos traba
lhos eleitoraes, a que se está procedendo em execução da
nova lei de eleições:

-Fica assim approvada fi, soluÇiLO dada por V. Ex. á
mencionada consulta.

Deus guarde a V. Ex.---J osé Bento da Cunha e Fíguei
rBdo. Sr. presidente da província dé Sergipe.

Ao ar"t. 98.

Por avo de 18 de Fevereü'o de 1876, « declarou-se,
ao 3° juiz de paz da freguev.ia de Inhaúma, que em res
posta á consulta que fez em oífícic> de-lS do corrente,
que, embora ficasse elle residindo na parte do território
da dicta freg'uezia <Lue passou a pertencêl' á do Engenho
Nôvo, deve continuar a exercer suas funccões em tôdo
o território que constitu}a aquella ant.igá freguezia,
visto que, segnndo a disposiç!lo do art. 2°, § lodo de
creto TI. 2615 de 20 de. Outubro de 1875, não pode ter
lug!Lr no nova freguezia acto alg'um eleitoral, por nllo
se achar esta contemplada no actual recenseamento. ))
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Ministerió dos negócios do império.-Riv de Janeiro,
em 28 de Março de 1876.

111m. e Exm. Sr. -Accuso o recebimento do offício
de 15 de Janeiro último, com o qual V. Ex. remetteu-me
uma representação de cidadilos residentes na freguezia
das Conchas, a respeito da falta de designação da
mêsma fl'eguezia, no mappa organisado pela repartição
de esta tística, dos elei tôres que deverão caber á essa
província, segundo recenseamento de sua população I nos
nos têl'mos do art. 2° do decreto n. 2675 de 20 de
Outubro de 1875.

Sôbre o assumpto dessa representaçilo declaro a V. Ex.
que, visto ter-se pl'ocedido indiscriminadamente ao
recenseam~nto da populn.ÇllO da. refet'ida freguezia a da
de Ponta Grossa, em pal'ta de cujo território foi ena
formada, e sendo hôje impraticavel distiog'uir a popula
ção de cada uma dellas, não se pode, por falta absoluta
de base, fixar nÚmet·o especial de eleitôres para cada
uma das duas fl'eguezias de qu e se tracta. E como nos
têrmos do art. 2°, § l° ao citauo decreto, para tôdos os
effeitos eleitoraes subsistem inalteraveis as cireumscri
pçcres parochiaes contempladas no actual recenseamento,
cumpl'e que na freguezia de Ponta Grossa se proceda
p1'omiscuamente, nao so aos trab9.1hos relativos á quali
ficação dos votantes desta e da de Conchas, como
também a tôdos os outros actos eleitoraes, em que
ténhão de entervir os cidadãos das duas fl'eguezias.

Deus guarde a V. Ex.. --José Bento da Cunha e Figuei
7'edo.-Sr. predidente da provincia do Parl'Dá.

-Ministerio dos negócios da Império em 18 de Abril
de 1876. _ _

Communicou-se ao prysidente da província de Per-
namb~co, que foi approvada a decisllO que deu sôbre 8_

dúvida proposta pelo:> juizes de paz das paróchias de
Santo Amaro de Jaboatilo e de Nossa Senhora da Paz dos
Afogados, concernente aos moradoras du território do
Tigipió, o qual, em virtude da lei n. 1,165 de ~6 de Abril
de 1875, fôra desmembrado da segunda das menciona
das pn.rochias e annexado á primeira, porquanto, á vísta
do art. 3° § l° do decreto n. 2,675 de 20 de Outubro do
anuo_ pas~ado, dêvem para tôdos os effeitos eleito raes1
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subsistir inalteráveis, até novo arrolamento geral da po
pulação, as circumscl'ipções parochiaes centempladas no
actual recenseamento, não obstante qualquer alteração
feita com a creação de novas freguezias, ou com a sub
divisã.o das existentes (Diario O(ficial n. 94 de 25 de
Abl'il de 1876). -

- Ministério d0S Negócios do Impél'io. -Rio de Ja
neiro em 20 de Abril de 1876.

Accuso o recebimento do o:ffi.cio que V. S. me dirigia
em 2ô do mez findo, no qual, ínvocando a doutrina do
a vi.3o que exp~di em 28 de Fevereiro último ao 30 juiz de
paz da fl'eguezia do Inhauma., representa contra a deci
são, que consta do aviso de 14 de Agôsto do anno passa
do, pelo qual foi declarado que, pelo facT,o de estar V. S.
residindo no tel'l'itól'io da nova fi'eg'uezia da Gouvea,
desmembrado do 'da _Lag'ôa, n~o podia exel'cêr em nem
uma destas freguezias o carg'o de juiz de paz, para o qual
antes da creação daquellas fõra eleito.

Em resposta declaro a V. S. :
1. o Que a decisão tomada pelo aviso de 14 de Agôsto

do anno passado fundou-se nas disposições do ftrt. 99 da
lei de 19 de Agôsto de 1846 e do aviso n. 204 de 8 de
Agôsto de 1864, nelle citados, e cujas disposições érão en
tão applicáveis ao caso em que V. S. se achava j

2. o Que, tendo porém postel'ibrmente estatuido o decreto
n. 2,675 de 20 de Outubro último a nova ~i posiÇãO que
nas freg'uezias novamente creadas, e nllo contempladas
no actual l'ecenseamento, não pode ter logar ncto algum
eleitoral (art. 20 § l°); diversa'fui por isso a decisãO, á
que V. S. se refel'e do citado aviso de 28 de Fevereiro
último, embora fàsse similhante áquelle o caso de que
tracta este aviso j

3. o Que, portanto, devendo actualmente prevalecêr a
doutí-ina deste último aviso, em virtude da mencionada
disposiçãO da nova lei, e- sendo ena inteiramente appli
caveI ao caso, em que Vm. se acha, compete-lhe exerc.er
suas funcções como 4° juiz de paz em tôdo o território,
que constituia a antiga freguezia da Lagôa, ficando sem
etreito o referido aviso de 14 de Agôsto do anno passado,

Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figueiredo.
Sr. commendador Antonio Francisco de Faria.
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Ao arte 1.09.

Ministério dos negócios do Império. -Rio de J aneir~;
27 de Marco de 1876.

Em resp'osta ao offício de Vm., datado de 23 do cor
rente mez, declaro-lhe que. á vista da disposiç9.O do
art. 109 das instrucções regulamentares annexas ao
decreto h. 6097 de 12 de Janeiro último, e de conformi
dade com a doutrina exarada no art. 22 n. 1 das instru
c~ões n. 565 de 31 de Dezembro de 1868, e DO aviso n.
206 de 8 de Maio de 1861, não pode sêr eleito membro
da juncta ou mêsa parochial o cidadão que, comquanto
sêja eleitôr da paróchia, não tenha sido incluido na
última ql'la1ificação de votantes.

Deus guarde a Vm.-José Bento da Cunha e Figueire
do. Sr. juiz de paz mais votad(). da freg'uezia dI) Espi
rita Santo.

Ao arte 1.54.

Em 8 de Março de 1876. «Declarou-se ao presidente dll
província de Pernambuco, em resposta ao seu offício de
25 do mez passado., que, si a câmara municipal da villa
de Itambé nilQ pode fornecêr os livros necessários para
os trabalhos e1eitoraes, fica elIe autorisado para mandar
fazêr as despp.zas precizas por conta dos cofres públicos,
a fim de sêr supprida aquelIa falta nos têrmos da segun
da parte do art. 154 das instruccõE'S annexas ao decreto
n. 6097 de 12 de Janeiro ú1.timo: Declarou-se mais que,
á vista da terceira parte do citado artigo, procedeu regu
larmente ordenando, que provisoriamente servissem para
estes trabalhos cadernos competentemente numerados,
rubricados, aberto.s e encerrados, a fim de se não deixar
de procedêr em tempo aos trabalhos de qualificaçs.o, e
finalmente, que os livros de talão, cujo fornecimento in~
cumbe também aR câmaras municipaes, dêvem sêr feitos
~6gundo o modelo n. 1, que acompanha as sobredictas
lUstrucçOes.
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Ao art. "157 § 2°.

Secretaria de estádo dos negócioR do Império.-Rio de
Janeiro, em 16 de Março de 1876.

Tendo o Dr. Franci~co Pinheiro Guimarães, eleitôr da
freguezia de S.José, representado, queVm., comojuiz de

.paz da mêsma freguezia, convocara para a eleição da
juncta parochbl, que dêve prl)ximn.mente reunir-sE', 11
supplentes de eleitôr, e não tantos quantos perfizessem
número egual ao dos eleitôres convocados, como cumpria
em virtude do art. 157 das instrucções regulamentares
annexas ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro do corrente
anno, irreguladade que, não sendo sanada, importará
a nullidade da qualificaçllo, ordena S. Ex. o Sr. minis
tro e secretário de estado dos neg'6cios do Império que
Vm. com a maior urg'éncia informe a'respeito d.o facto
allegado.
Deu~ guarde a Vm,-O directôr, Fausto Augusto de

Aguiar.-Sr, Jollo Frl:tncisco de Magalhães, 2° juiz de
paz de S, José.

Ao arte 1.57 § 2°.

Ministerio dos negócios do império.-Rio d~ Janeiro
em 21 de Marco de l876.

Inteirado, pe10 officio de 16 do corrente mez, de haver
Vm., pela affixaçll.o e publicação de novos editaes, recti
ficado o anteriôr, no qual convocara, para a elei~ão da
juncta parochial, somente um têrço dos supplentes dos
eleitôre~ dessa freguezia, e nlto como cumpria, á vista
do art. 157 § 2° n. 2 das instrucçõés regulamentãres
annexas ao decreto n. 6,097 de 12 de Janeiro último,
tant0s supplentes quantos eleitôres ; ordeno-lhe, que para
maior segurança do resultado da providéncia tomada,
mande Vm. immediatamente notificar por official de jus
tiça, nos têrmos do art. 5° das citadas instrucções, a
tôdos os eleitôres e supplentes convocados.

Deus guarde a Vm..~--José Bento da Cunha e Figueire
do. -Sr.. juiz de paz mais votado da freguezia de S. José.
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-Ministério dos negócios do império.-·Rio de Ja
neiro em 27 de Marco de 1~7ô.

Illm. e Exm. Sr. Accuso o recebimento do oilício de
18 do conente mêz, 110 qual V. Ex. consulta, como cum
pre procedêr para a eleição da juncta que dêve proxima
mente reunir-se nf!. freguezia de Santo Antonio da Sa
pllcaia, a fim de dar comêço aos trabalhos de qualifica
Ção dos votantes, visto que á mêsma freguezia, creada
em 1871, e onde não se fêz ainda. eleição de eleitôres,
não é applicavel por êste motivo a disposiçao do art. 157
as instrucções regulamentares annex~s ao decreto n. 6097
de 12 de Janeiro último.

Em resposta declaro a V. Ex.
1.0 Que, nos têrmos do § 9° do art 5° combinado com

o art. 157, § 2° n. 2 das citadas instrucçoes, dêvem sêr
convocados, seg'undo a ordem de sua votação, até três
eleitôres e três supplentes da paróchia, .')u paróchias de
que fazia parte a de Sapucail'l, residentes em território
desta dêsde a. data de sua creação, pois que ja na mêsma
data se achava eUa canonicamente provida em razão de
sêr curato.

2.° Que si não houvél' eleitôres e supplentes residentes
no território da dicta parôchia dêsde a mencionada data,
tem logar a applicação do dispôsto no § 11 do -art. 5° ci
tado, em virtude do qual cumprirá, para preenchêr a
falta dos eleitôres, convocar até 3 dos juizes de paz im
mediatos ao mais votado do districto da matriz, e a dos
supplentes até outros tantos immediatos áquelles juizes
de paz, convidando-se na auséncia de uns e de outros,
para sub.stituirem aos primeiros até 3 cidadãos com as
qualidades de eleitôr e residentes na parócb.ia, e aos se
gundos até 3 outros cidadãos com eguaes requisitos.

Deus guarde a V. Ex. Jo é Bento da Cunha e Figuei
?'edo,-,-Sl', Pl'esidente da provincia do Rio de Janeiro.
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Ao ar"t. 1.56.

Portaria á pago 436 dêste livro.

Ao ar"t. 28 § 1.0 n. 3.

« Ministerio dos negócios da Fazenda.-Rio de Janeiro,
em 10 de Março de 1~76.

« O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara aos 81's. Inspectores
das Thesourarias de Fazenda, para sua intellig'encia e
o fazerem constar ás repartiçoes que lhes silo subordina
das, qge, á vista da condirão « dêsde ja » expressa no
art. 12 da lei n. 2670 de 20 de Outubro último, e do
dispôsto no al't. 10 do regulamento annexo ao Decr
n. 5586 de 11. de Atril de 1874, que marcou o mez de
Janeiro de cada anno para a cobrança do impôsto pes
soal, nS.o é este devido a conta,' do exercicio de 1875-1876
em diante; devendo, portanto, ser restitnidas nos contri
buintes, que o reclamal'em, as importancias provenientes
desse impôsto, arrecadadas no referido exercicio.-·Barãel
de Cotegipc. »



NOTAS

A' LEI N. :387 DE 19 DE AGOSTO DE 1~46.

Art. 1.°

Avv. n. 156 de 21 de Dez. de 1846, n. 20 de 9 de
Fev., a. 38 de 8 Março, n. 144 de 5 e n. 147 de 6 de
auto de 1847; n. 37 de 6 de Març. de 1848; n. 21 de
23 de Jan. e n. 37 de 13 de Fev. de 1849; n. 82 de 23
de J uI. e n. 258 de 28 de Dezembro de 1850; de 28 de
Março, de 11 de J Ull. e de 13 de J uI. de 1854; n. 270 de
9 de Ag'. de 1856, n. 418 de 23 de Nov. de 1857, n.94
de 18 de Fev., n.148 de 3 de Abr. e n. 452 de 19 de
auto de 1860; n. 92 de 20 de Fev. de 1861 ; n. 455 de
17 de Dez. de i867; n. 560 de 31 de Dez. de 1868, al'ts.
7° e 91 § 3.°; n. 633 de 30 de Dez. de 1869; n. 73 de 26
de Fev. de 1870; n. 100 de 6 de Abl·.,n. 270 de 16 de
Ag. de 1872.

Art.2.0

Dec. n. 480 de 24 de auto de 1846; e avv. n. 115 de
24 de Out. de 1846; n°. 1 de 14 de Jan., n. 8 do l° de
Fev., ns. 36 e 37 de 8 de Març., n. 68 de 13 e Ii. 72 de
14 de Abr., n. 136 do 1., n. 146 de 6, e n. 152 ele 9 de
aut., e n. 165 de 28 de Nov. de 1847; n.-35 do l°, n.
41 de 13 e n. 45 de 20 de Março, U. 71 de 16 de J un. e
n. 88 de 27 de Jul. de 1848; n. 6 de 9 e n. 24 de 29 de
Jan., (sem n.) de 3, n. 35 de 8 e n. 37 de 13 de Fey.,
n. 107 de 25 e n. 112 de 27 de Abl·. e n. 195 de 31 de
JuI. de 1849 ; n. 95 de 8 de Marc.• n. 137 de 15 e n. 140
de 23 de Abl·. US. 280 e 281 de 29 de Nov. de 1851; n.
260 de 18 de Nov. de 1852; (sem n.) de 26 de Jan. de
1854; U. 235 de 27 de Jun. e n. 379 de 17 d~ Nov. de
1856; n. 62 de 17deFov. en. 371 de 19deOut. de
1857; U. 198 de 15 de Jun., n. 202 de 16 de Jun. eu.
220 de 15 de Ju!. de 1858; n. 265 do 1° de Out. de
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1859; n. 109 de 5 de Març., n. 236 de 2 de Jun., n. 2!H
de 9 de J uI., n. 330 de 7 de Ag., n. 340 de 14 de Ag.,
n. 382 de 15 de Sept. e 11. 585 de 22 de Dez. de 1860 ;
n. 188 de 24 de Abr., n. 211 de 13 de MaiJ e n. 464 de
16 de Out. de 1861; n. 188 de 2 de Maio, n. 253 de 7
de Jun. e n. 5til de29 de Nov. de 1862; n. 296 de 3 de
Jul. de 1863; n. 9 de 13 de Ja11. de 1864; 11. 400 de 26
de Septo de 1866; n. 52 de 31 de Jan. de 1867; n. 416
de 30 de Septo de 1868 ; n. 22 de 12 de Jan., n. 488 de
26 de de Out., n. 535 de 17 d'e Nov. e n. 548 de 25 de
Nov. de 1869; n. 39 de 31 de Jan. de 18i1 ; n. 274 de
18 de Ag. ; n. 338 de 30 de Septo de 1874.

Art. 3.°

Avv. n. 129-de 9 de Nov. eu. 156 de 21 de Dez. de
1846; n. 8 do Iode Fev. de 1847; n. 21 de 23 de Jarr.,
(sem 11.) de 13 de Abr., n. 128 de 8 e 141 de 24 de
Maio'e n.'204 de 13 de Ag. de 1849; (sem n.) de 3 de
Abr. de 1850, n. 269 de 9 de Ag. de 1856; ns. 203 de
13 e 204 de 8 de Ag'. de 1864.

Art.4.0

Avv. n.124de2Nov. deI846;n.5deI8deJm:,.,
n. 8 do 1.0, n. 18 de 20 e n. 22 de 25 de Fev.; D.38
de 8 de Marc., n. 82 de 23, n. 83 de 26 e n. 84 de 27 de
Abr. e 11. 134 de 1° de 01lt. de 1847; n. 2 de 5 e n. 10
de 15 de Jan., n. 31 de 27 de Fev., n. 39 de 7 de Mal'ç.,
n. 54 de 18 de Abr., ns. 71 e 72 de 16 de Jun., n. 77
de 5 en. 88de27deJuL,n. 106de6e113de15de
Sept., e n. 123 de 18 de Out. de 1848; ns. 31 de 5 e
50 de 26 de Fev .• Ils. 97de20e1l2de27deAbr.,
n. 149 de 31 de Maio., n. 196 do Iode Ag. e n. 243 de
9 de Nov. de 1849; ns. 3 e 4 de 8 de Jan., n. 13 de 9 o
n. 17 de 14 de Fev. de 1850; (sem n.) de 18 de Janeiro,
n. 31 de 4 de Fev. e (sem n.) de 11 de JUD. de 1854; D.
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152 de 23deAbr. de 1856; n. 131 de 4 de Abr. de 1857;
n. 203 de 16 de Jun. de 1858; n. 94 de 18 de Fev.,
n. 148 de 3 de Abr., n. 229 de 28 de Maio, n. 247 de
6 de Jun. n. 341 de 16 de Ag. de 1860; n. 206 de 8 e
236 de 31 de Maio de 1861; n. 10i de 19 de Abr.,
n. 117 de 7 de-Maio e n. 186 de 21 de JuI. de 1864;
n. 86 de 25 de Fev. de 1867; n. 93 de 11 de Març.
de 1871.

Art. .5.°

Avv. n. 141 deUde Nov., e n. 150 de 5 de Dez. de 1846;
n. 6 de 18 de Jan., ns. 19 e 20 de 20 de Fev., n. 62 de
27 de Març., sem n. de 3 e n. 84 de 27 de Abr, n. 134
do l° de Out. de 1847; n. 19 de 8 de Fev.• (sem n.) de
Abr., n. 91 de 10 de Ag. e n. 116 de 18 de Septo de
1848 : n. 3 de 8 e ns. 6 e 7 de 9 de .Ian. de 1849 ; (sem
n.) ue 2 de Ag. de 1850; n. 53 de 20 de Fev., e (sem n.)
21 de Jun. de 1854; n.381 de 17 de Nov. de 1856: n.
195 de 3 de Ag. de 1859 j n. 63 de 6 e n. 85 de 17 de
Fev., n. 237 de 4 de Junh., n. 590 de 24 e n. 602 de 31
de Dez. de 1860: n. 167 de ~2 de Març. de 1869.

Art.6.0

Dec. n. 480 de 24 de Out. de 1846.
Avv. n. J9 de 20 de Fev. de 1847; n. 2 de 5 de

Jan., n. 72 de 16 de JU::l.; n. 92 de 11 e n. 99 de 25 de
Ag'., ns. 113 de 15 e 120 de 27 de Septo de 1848 j (sem
n.) de 27 de Jao., n. 21 de 23 de Jan., n. 114 de 28 de
Abr., n. 141 de 24 de Maio de 1849;n. 60 de 27 de
Fev .. (sem n.) d~ 23 de Out. de 1854; 437 de 31 de
Dez. de 1856; n. 63 de Fev. de 1860; n. 43 de • 6 de
Jan. e n. 338 (segundo) de 2 de Ag. de 1861.
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Art. 7'0.

Avv. n. 22 de 25 de Fev., n. 88 de 26 de Abr. e n.
180 de 21 de Dez. de 1847; n. 10 de 15 de Jan., n. 43
de 15 de Març., ú. 72 de 16, n. 76 de 21 e (sem n.) de
28 de Tun. de 1848; n. 32 de '7 de Fev-., n. 149 de 31
de Maio, n. 150 de 8 de Jun. de 1849; n. 23 de 27 de
Fev. de 1850; n. 48 de 30 de Jan. de 1855.

Art. so.
Avv. n. 11 de 11, ns. 18 e 19 de 20 e n. 23 de 25 de

Fev., n. 83 de 26 e n. 84 de 27 de Abr: e n. 140 de 4 de
Out. de 1847; ns. 71 .ln de 16 de Jun., n. $)2 de 11, n. 94
de 12 e (sem n.) de 28 de Ag. e n. 120 de 27 de Septo de
1848; n. 27 de 30 dp- Jan., n. 149 de 31 de Maio en. 176
de 11 de J uI. de 1849; n. 48 de 17 de Fev. e (sem n.)
de 30 de Març. de 1854; n. 140 de 3 de Maio de 1872;
n. 180 de 14 de Jun. idem.

Art. 9°.

Avv. n. 5 de 18 de Jan., n. 18 de 20 de Fev. e n. 82
de 23 de Abr. de 1847'; n. 35 do l° de Marc. e n. 72 de
16 de J uno de 1848; n: 196 do Iode Ag. de 1849 ; (sem

. n.) de 30 de Març. de 1854; n. 380 de 25 de Nov. de
1864.

Art. 10.

Av. n. 84 de 27 de Abl'. de 1847; n. 7L de 16 de
Jun. e n. 88 de 27 úe .TuI. de 1848; n. 14 de 28 de
Abr. e n. 196 do 1· de Ag'. de 1849; n. 113 de 15 de
Mal'ç. de 1856; n. 162 de 19 de Març. de 1869.
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Ar't.. 1.1..

Avv. n. 5 de 18 de Jan., n. 18 de 20 de Fev. e n. 84
de 27 de Abr. de 1847.

A rt. 1.2.

Avv. n. 88 de 27 de Ju1., n. 120 de Septo e n. 161
de 13 de Dez. de 1848; n. 272 de 13 de Ag. de 1857.

Art. 1.3.

Av. n. 72 de 16 de Jun. de 1848.

Art. 1.4.

Avv. n. 140 de 4 de Out. de 1847; n. 140 de 21 ele
Maio de 1849-; n. 119 de 31 de Març. de 1871 ; n. 38
de 24 de Out. de 1873.

Art. 15.

Avv'. n. 11 de 11 n. 21 e n. 23 de 25 de Fev., n. 62
de 27 de Març. de 1847; (sem n.) de 21 de Jan. de 1854;
n. 109 de 5 de Març. de 1860 ; n. 490 de 14 de Nov.
de 1868; n. 544 de 23 de Nov. 1869.

Ar't. 16.

Avv. n. 61 de 26 de Març. de 1847 e n. 72 de 16 de
Jlln. 1848.
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Art. 1.7.

Avv. n. 143 de 26 de Nov. de 1846; n. 62 de 27 lIa
Març. de 1847; n. 32 de 24 de Fev. n. 72 de 16 da
J nn. e n. 92 de 11 de Ag. de 1848 ; n. ode 8, ns-: 5 a
7 de 9, n. 21 de 23 e n. 27 de 30 de Jan., (sem n.) de 5
de Fev. e n. 166 de 25 de Jun. de 1849; (se~ n.), de 4
de Ag. de 1854; n. 301 de 13 de Septo de 1856 j n.
147 de 3 de Abr., n. 237 de 4, n. 248 de 6 e'n. 275 de
21 de Jun. de 1860; n. 553 de 24 de De7.. de 1863;
n. 37 de 8 de Fev. e n. 325 de 31 de Out. de 1164; n. 89
de 20 de Fev. de 1865; n. 46 de 29 de Jan. de 1866.

. .
Avv. n. 143 de 26 de Nov. de 1846; n. 47 de 17 e

n. 62 de 27 de Mal'ç. de 1847; (sem n.) do 1" de-Fev.,
n. 46 de 20 de Març., n. 51 de 15 de Abr. e n. 71 de' 16
Jnn. de 1848; (sem n.,) de 21 de Abr. de 1849; n. 112
de 14 de Març. rie 1856 ; n. 37 de 21 de Jan., n. 148 de
3 de Abr., e n. 223 de 23 de Maio de 1860; n. 31 de 29
de Jan. e 193 de 6 de Maio de L862.

Art. 1.9 .
..

Avv. n. 83 de 26 e n. 84 de 27 de Abr. de 1?47; nso. 43
de 15 e 46 de 20 de Març. de 1848 ; n. 85 de 17 de Fev.
de 1860; n. 106 de t3 de Març. de 1862; n. 222 de 28
de Maio de 1863; n. 18 de 21 de Jan. de 1868.

Art.20.

Avv. n. 22 de 25 de Fev., n. 56 de 22 de Març., n. 68
de 13, n. 82 de 23, n. 83 de 26, e n. 84 de 27 de Abr.
de 1847; n. 2 de 5 de Jan. de 1848; (sem n.) de'19 de
Jan. e 143 de 25 de Maio de 1849; n. 30 de 4 de/Fev. e
(sem n.) de 18 de Març. de 1854; no 148 de 3 d9 Abr. de
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1860; D. 382 de 20 de Ag. de 1863; n. 186 de 21 de Jul.
de 1864; n. 189 de 26 de Abr. de 1865; n. 404 de 27 de
Septo de 1866, e n. 73 de 27 de Fev. de 1873.

Art. 21..

Avv. n. 11 de 11 e n. -22 de 25 de Fev., n. 42 de 15
Març., n. 82 de 23 e n. 83 de 26 de Abr. de 1847; n. 75

_ de 19 de Jun. de 184.8; n. 140 de 21 de Maio de 1849;
n.45 de 29 de de Jan. de 1855; n. 30 de 30 de Jan. de
1858; n. 454 de 19 de E1ut. de 1860; ns. 105 e 106 de 21
de Abl·., e n. 258 de 6 de Sept, de 1864; n. 571 de 22
de Dez. de 1866, e n. 66 de 7 de Març. de 1872.

Art.22.

Dec. n. 500 e avv. n. 16 de 16, n.22 de 25 e n. 26 de
26 de Fev., n. 64 de 6 de Abr. n. 67 de 10, n. 73 de 14,
n. 83 de 26, n. 84 de 27 de Abr. de 1847; n. 39 de 7 ue
Març., n. 72 de 16, n. 75 de 19 de Jun. e n. 149 de 22
de Nov. de 1848; n.17 de 16 deJan., n. 67 de 9 de Març.,
n. 114 de 28 de Abr., D. 134 de 14, n. 143 de 25 e n.
147 de 31 de Maio, e TI. 236 de 17 de Out. de 1849; (sem
n.) de 11 de Jun. de 1854, n. 296 do 1" de Septo de 1857;
n. 202 de 10 e n. 209 de 14 de iVIaio, e n. 329 de 7 de Ag.
de 1860; n. 31 de 29 de Jan. de 1862; n. 382 de 20 de
Ag. de 1863; n. 249 de 29-de Ag. de 1864; n. 226 de
17 de Jul. de 1867, e n. 24 dê 12 de Jan. de 1869.

Art.23.

Avv. n. 35 de 8 e n. 61 dA 16 de Marc. e n. 83 de 26
de Abr. de 1847; n. 75 de 19 de Jun. ê D. H9 de 22 de
Nov. de 1848; n. 118 de 2 de Maio de 1849; n. 20 de
12 de Jan. e n. 548 de 25 de Nov. de 186;).

5'
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Ar"t. 24.

Avv. -n. 82 de 23 de Març. de 1847; n. 149 de 22 de
Nov. de 1848 ; n. 214 de 31 de Ag'. de 1849; n. 106 de
13 de Març. de 1862, é n. 490 de 14 de Nov. de 1868.

Art. 25.

Avv. n. 173 de 13 de Dez. de 1847; n. 2 de 5 de Jan.
n. 24 de 12 de Fev., n. 43 de 15 de Març., n. 59 de 9
e n. 65 dA 19 de Maio, n. 72 de 16 de Jun., n. 113 de
15 de Sept., n. 123 de 18 de Out., e n. 154 de 27 de
Nov. ~e 1848; (sem n.) de 8 de Jan. e n. 107 de 25 de
Abr. de 1849; n. 33 do lo e n. 35 de 3 de Fev. de 1853;
(sem n.) de 18 de Març. de 1854; n. 25 de 18 de Jan.
de 1867; n. 424 do Iode Out. e n. 549 de 14 de Dez. de
1868.

Ar"t. 26.

Avv. n. 8 do 1" de Fev. e n. 61 de 26 de Marc. de 1847;
n. 24 de 12 de Fev. n. 77 de 5 de Jul. e (sem n.) de 28
de Ag. de 1848, e n. 126 de 24 de Maio de 1859.

Art. 27.

Avv. n. 61 de 26 de Març. de 1847; n. 39 de 7 de
Març. de 1848; n. 148 de 3 de Abr. de 1860, e n. 244
de 26 de Ag. de 1864.

Art. 28.

Av. n. 380 de 25 de Nov. de 1864.
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Art.29.

Avv. n. 19 de 20;ns. 21 e 23 de 25, ns. 25 e 27 de 26
de Fevo, n. 67 de 8, n. 69 de 10, n. 81 de 22 e n. 83 de
26 de Abr. de 1847; n. 40 de 9 dé Març. de 1848; n.
35 de 8 de Fev. de 1849, e n. 47 de 29 deJan. de 1855.

°Ar't. 30.

Avv. n. 156 de 21 de Dez. de 1846; n. 11 de 11 de
Fev. n. 63 de 29 de J-'1arç., n. 83 de 26 de Abr. e n. 140
de 4 de Out. de 1847; n. 3 de 8 de Jan., n. 37 de 13
de Fev. e n. 149 de 31 de Maio de 1849; n. 421 de 22 de
Dez. de 1856; n. 192 de 28 de Jul. de 1864; n. 86 de
25 de Fev. e n. 94 de 8 de Ma:rço de 1867; n. 168 de 14
de Maio, e n. 470 de 31 de Outo de 1868, e n. 84 de 20
de Març. de 1872.

Art. 31..

Avv. n. 19 de 20 de Fev., n. 5'5 de 20 de Març. n. 75
de 15 de Abr., m;. 82 e 83 de 23 e 26 de Abr. ele 1847;
ns, .118 de 2 e 140 de 21 de Maio de 1849; n. 393 de 19
de Septo de 1860; no 355 do l° de Ag. de 1862, e n. 424
do l° de Out. de 1868.

Art. 32.

Avv. n. 549 d,} 14 de Out. de 1868, e n. 172 de 10 de
JUli. de 1872.
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Ar't.33.,
Decrs. n. 480 de 1846 e n. 503 de 1874.
Avv. 0.124 de 2, eo.129de9deNov.de1846;

n. 12 c.e 11 de Fev., o. 36 de 8 e o. 55 de 20 de Març.,
n. 77 de 15 e o; 84 de 27 de Abr., o. 91 de 7 de Jun.
e n. 99 de 8 de Jul. de 1847; o. 31 de 24 de Fev.,
n. 38 de 7 de Març., o. 53de13deAbr.,o. 58de6
de Maio, o. 70 de 15 e o. 75 de 19 de Juo., o. 88 de Z7
de Jul. e n. llO de 11 de Septo de 1848; O. 6 de 9 e
n. 17 de 16 de Jao. y 0.32 de 7 e 0.37 de 13 de Fev.,
O. 91 de 13, o. 108 de 25 e (sem o.) de 26 de Abr.,
o. 149 de 31 de Maio, o. 194 de 30 de Jul. e O. 208 de
19 de Ag. de 1849; (sem o.) de 3 de Abr. e 0.74 de
9 de JuI. de 1850; o. 24 de 17 e (sem o. de 18 de Septo
de 1851; (Rem o.) de 7 de Out. de 1864; o. 337 de 15
<;ie Out. de 1856; O. 164 de 14 de Maio, o. 194 de 14
e 199 de 15 de .Juo. de 1858; o. 162 de 6 de Jul. de
1859; n. 108 de 3 de Març., O. 184 de 24 Abr., o. 200
de 10, n. 218 de 21 e n. 222 de 23 de Maio, o. 261
de 13 de J un., n. 287 de 2, o. 297 de 11 e O. 303 de
18 dê Jul., o. 324 de 3, n. 346 de 18 e n. 350 de21 de
Ag., n. 470 de 27 de Out. e n. 586 de 22 de Dez. de
1860; n. 142 de 18 de Març., n. 187 de 23 e n. 188 de
24 de Abr., U. 224 de 21 de Maio, n. 384 de 25 de
Jun., n. 385 (2°) de 5, n. 394 (2°) de 11, e n. 395 de ~

13 de Septo e n. 524 de 14 de Nov. de 1861; n. 5 de
11 de Jan., n. 141 de 7 de Abr. e n. 191 de 5 de Maio
de 1862; n. 296 de 3 de Jul. e n. 452 de 28 de Septo de
1863; n. 142 de 3 de Juo., n. 267 de 22 de Septo e
n. 411 de 12 de Dez. de 1864; ns. 143 de 2 e 144 de 4
de Maio, n. 337 de 24 de Ag. e n. 366 de 5 d.e Septo de
1868; n. ]24 de 18 de Abr. e o. 401 de 23 de Out. de
1872; n. 361 de 8 de Out., n. 425 de 17 de Nov. de
1873, e n. 202 de 13 de Jun. de 1874:

Ar't.34.

Avv. n. 88 de 27 de Jul. e n. 144 de 16 de Nov. de
1848; n. 119 de 2 de Maio 1849; n. 52 de 31 de Jan. de
1855, e n. 276 de 21 de Jun. de 1860.
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Art.35.

Decrs. n. 500 e n. 511 de 1847, e avv. n. 124 de 2 de
Nov. de 1846; n. 8 do l° e n. 16 de 16 de Fev., n.-61
de 26 de Març., n. 64 de 6 de Abr., n. 85 de 5 de Maio,
e n. J39 de 2 de Out. de 1847; n. 39 de 7 de Març. de
1848; (sem n.) de 26 de Abr., n. 134 de 14 de Maio,
n. 204 de 13 de Ag. de 1849; n. 424 de 25 de NQv. de
1857, e n. 42 de 26 de Janeiro de 1861.

Art.36.

Decrs. ns. 500 e 511 de 1847, arts. 9 elO; ·avv.
n. 22 de 25 de Fev., ns. 64 e 65 de 6, n. 68 de 13 de
Abr. n. 114 de 26 de Ag., n. 140 de 4 de·Out. de
1847; n. 2 de 5 de Jan., 56 de 26 de Abr., ns. 60 e 61
de 10, n. 75 de 19 e n. 76 de 21 de Jun. e n. 104 de 5
de Septo de t848; n. 13 de 15, n. 17 de 16 e n. 22 de
23· de Jan., n. 37 de 13 de Fev. n. 97 de 20 e n. 112 de
27 de Abr. e n. 187 de 23 de Jul. de 1849; n. 35S de 29
de Ag. e n. 586 de 22 de Dez. de 1860, e n. 10 de 8 de
Jan. de 1867.

Art.37

Avv. n. 29-de 27 de Fev. n. 133 do l°, e 145 de 5
de Out. de 1847; n. 1 de.4 de Jan., n. 35 de 8 de Fêv.
e n. 140 de 21 ele Maio de 1849; n. 314 de 27 de Jul.
e n. 365 de 5 de Septo de 1860, e n. 5:t2 de 8 de Nov. de
1862.

Art.38.

Decrs. ns. 500 e 511 de 1847.
Avv. n. 16 de 16 de Fev., n. 35 de 8 e n. 61 de 26

de Març. e n. 145 de 5 de Out. de 1847; n. 72 de 16 de
Juno de 1848; n. 13 de 15 deiJan. de 1849; n. 295 de 5

I
I
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de Septo de 1856; n. 423 de 25 de Nov. de 1857; n.
232 de 31 de Maio, n. 331 de 8 de Ag. e n. 417 de 28
Septo de 1860; n. 42 de 18 de Fev. de 1864, e n. 378 de
de 11. de Sep. de 1868.

Ar-t.39.

Avv. n. 95 de 17 de Jun, ns. 109 e 110 de 10 de Ag'.
n. 140 de 4 e n. 146 de 6 de Out. e n. 165 de28 de Jov .
de 1847; n. 65 de 19 de Maio e n. 150 de 22 de N0v.
de 1848; n. 6, de 9, n. 18 de 17 e n. 21 de 23 de Jan.,
n. 35 de 8 de Fev., n. 112 de 27 de Abr., n. 160 -de 19
de Jun. e n. 188 de 23 de Ju1. de 1849; li. 581 de 20 de
Dez. de 1860; n. 10 de 6 de Jan., n. 211 de 13 de Maio,
n. 353 de 7 de Jun. e D. 561 de 29 de Nov. de 1862;
n. 303 de 6 de Jul. de 1863; n. 9 de 13 de Jan, de 1864;
n. 400 de 26 de Septo de 1866; n. 52 de 31 de Jan. de
1867; n. 360 de 2 de Sept., ns. 416 e 417 de 30 de Septo
de 1868; n. 66 de 30 de Jan., n. 497 de 30 de Out. e n. 548
de 25 de Nov. de 1869; n. 332 de 16 de Septo de 1872;
n. 235 do Iode J uI. de 1873; p - 274 de 18 de Ag. e
n. 338 de 30 de Sept,.- de 1874.

Art.40.

Avv.n_ 93 dfl16 de Abr. de 1864en.291 de5de
Ag. de 1868.

Ar't.41..

Avv. n. 22 de 25 de Fev. I (sem número.) de 11 e D.
83 de 26 de Abr. de 1847; n. 71 de 1'6 de Jun., n. 105
de 6 de Sept., n . .131 de 31 de Out. e n. 151 de 22 de
Nov. de 1848; n. 3 de 8, n. 7 de 9 e n. 27 de 30 de
JaD., n. 29 de 5 e n. 37 de 13 de Fev., n. 97 de 20, n.
113 de 27, n. 114 de 28 e n. 117 de 30 de Abr., n. 122
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de 7 e n. 128 de 8 de Maio e ns. J76 e 177.de 11 de
Ju!. de 1849; n. 49 de 17 e n. 60 de 27 deFev. e (sem
número) de 11 de Jun. de 1854; n. 220 de 15 de Jul. de
1858; n. 450 de 18 de auto e n. 590 de 24 de Dez. de
1860; n. 206 de 8 e n. 228 de 22 de Maio e n. 377 de 17
deJun, de 1861; n. 324 de 18 de Ju!. de 1863; n. 101 d'e
19 de Abr. de 1864; n. 86 de 25 de Fev. de 1867; circo
n. 417 de 30 de Septo de 1868 (vae a íntegra no fim das
notas), e n. 178 de 2 de Jun., de 1871.

Art.42.

Avv. n. 25 de 14 de Fev. e n. 160 de 11 de Dez. de
1848; (sem número) de 30 de Ag. de 1850; n. 601 de
31 de Dez. de 1860; n. 470 de 31 de auto de 1868; n'
19 de 12 de Jan. e n. 480 de 21 de auto de 1869.

Art.43.

Avv. n. 57 de 22 de Mare. e n. 140 de 4 de auto de
1847; (sem n.) de 21 de Març. de 1854; n. 346 de 18 de
Out. dê 1856; n. 383 de 23 de auto de 1857; n. 490 de 14

.deNov. de 1868; n. 21 de 12 de Jan., n. 63 de 23 de Jun.
en. 72 de 3 de Fev. de 1869; n. 345 e n. 346 de 25 de
Septo de 1872.

Art.44.

Av. circo n. 311 de 5 de Septo de 1872.

Art. 46.

Avv. n. 84 de 27 de Abr. de 1847; n. 20 de 19 de
Jan., n. 118 de 2 de Maio, n. 185 de 21 de Ju!. e n. 232
de 6 de aut, de 1849; n. 110 de 16 de Abr. de 1855;
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n. 401 de 9 de Dez. de 1856; n. 451 de 18 de Out., ·n.
540 de 30 de Nov. e n. 544ào l° de Dez. dre ISCO; n.
183 de 20 de, Abr. de 1861 ; n. 244 de 26 de Ag. de 1864,
e n. 311 de 5 de Septo de 1872.

Art.47'.

Avv. n. 11 de 11 de Fev.; n. 82 de 23 e n. 83 de 26
de Abr. e n. 140 de 4 de Out. de 1847; n. 131 de 31 de
OtiL de 1848; n. 35 de 8 de Fev., n. 185 de 21 de Jul.,
n. 225 de 18 de Septo e n. 232 de 6 de Out. de 1849 ;
(sem. n.) de 21 de J uno de 1854; n. 358 de 28 de Out.
e n. 419 de 22 de Dez. de 1856; n. 85 de 17 de Fev. e
n. 379 de 14 de Septo de 1860 i n. 384 do 21 de Septo de
1866, e ns. 411 de 28 e 522 de 30 de Septo de 1868.

Ar't.48.

Avv. n. 37 de 13 de Fev, de 1849; circo á pago 393
dêste livro, n. 361 de 30 de Out., circo á pago 394 dêste
livro, e n. 429 de 26 de Dez. de 1856; n. 283 de 24 de
Ag. e n, 321 de 17 de i)ept. 1857; n. 1 de 4 de Jan. de
1858 ; n. 256 de 27 de Septo de 1859 ; n. 371 de 9 de
Septo de 1860; n. 377 de 17 de Juno de. 1861 ; n. 258
de 6 de Septo de 1864; cirG. n. 417 de 30 de Septo (vae
a integra no fim destas notas) e n. 491 de 14 de Nov. lie
1868; n. 13 de 12 de Jan. de 1869; n. 116 de 18 e n.
121 de 22 de Fev., n. 431 de 29 de Septo e n. 528 de 13
de Nov. de 1869.

An. 49"

Avv. (sem n.) de 21 de Març. de 1854 ; n. 383 de 15 de
Septo e n. 451 de 18 de Out. de 1860 ; ns. 490 e 492 de
14, 495 de 1.6 de Nov., n. 526 de 3 e n. 529 de 4 de Dez.
de 1868; n. 72 de 3 de Fev., n. 139 de 6 de Març. en.
527 de 12 de Nov. de 1869; ns. 299 e 300 do l° e ns. 304
de 3 e 311 de 5 de Septo de 1872.

/
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Art. 50.

Nota 17 pago 326.
AV":. n. 58 de 22 de Març. de 184'7 ; n. 24 de 12 de

Fev. de 1848; n. 3 de 8 e n. 7 de 9, n. 20 de 19 e n.
27 de 30 de .Jan., n. 35 de 8 de Fev., n. 97 de 20 de
Abr., n. 148 de31 deMaio, circo de 28deJun. (art. 19),
n. 214 de 31 \"ie Ag., e n. 232 de 6 de Out. de 1849; n.
295 de 5 de Sept., e n. 345 de 18 de Out. de 1856; n.
283 de 24 de Ag. de 1857: n. 256 de '47 de Sept, de
1859; n. 381 de 15 de Sept., n. 450 de 18 de Out. e
ns. 591 e 59:l de 26 de Dez de 1860 j n. 32 de 19 de Jan.
de 1861; 11. 88 do Iode Març. de 1862 ; n. 42 de 18 de
Fev. de 1864; n. 47 de 39 de Jan. e n. 455 de 17 de
Dez. de ]867; n. 213 de 13 de Jun. de 1868; n. 16 de
12 de Jan., n. 25 de 13 de Jan. e n. 125 de 23 de Fev.
de ]869 j n. 345 de 25 de Septo de 1872: n. 13~ de 30
de Jun., n. 268 de 25 de Jul. de 1873.

Art. 51..

Avv. n. 109 de 9 de Septo de 1848; n. 259 de 17 de
Nov. de 1852; n. 115 de 18 de Fev. de 1869; n. 280
de 26 de Ag. de 1872.

Art. 52.

Av. n. 124 de 2 de Nov. de 1846.

Art. 53.

Avv. n. 143 de 26 de.r OV. de 1846 j n. 82 de 23 de
Abr. de 1847 ; n. 35 do Iode Março, n. 92 de 11 e (sem
n.) de 28 de Ag. de 1848; n. 3 de 8 e n· 20 de IlJ de
Jan., n. 37 de 13 de Fev., n. 78 de 21 de Març., o n.
97 de 20 de Abr. de 1849; n: 29 de 4 e n. 62 de 27 de

60
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Fev. e (sem n.) de 14 de Jul. de 1854; n. 259 de 5 de
Sllpt. de 1856; n. 107 de 3 de Març. e n. 180 de 8 de
Maio de 1860 ; n. 377 de 17 de Jun. de 1861; n. 380 de
25 de Nov. de 1864; n. 89 de 20 de Fev, de 1865; n.
405 de 9 de Septo de 1869, e n. 479 de 20 de Dez.
de 1872.

An.54.

Avv. n. 11 de 11 de Fev, de 1847; n. 55 de 15 de
Fev. de 1851 ; 393 de 24 de Nov. de 18fl6 e n. 32 de 19
de Jan. de 1861 ; n. 553 de 18 de Dez. de 1868; n. 139 de
6 de Març. de 18~9; n. 181 de 28 de Jun. de 18.70; n.
52 de 11 de Fev. e n. 232 de 30 de J uno de 1873.

Art. 55.

Avv. (sem n.) de 21 de Març. de 1854; n. 366 de5 de
Nov. de 1856;cit'c. n.417 de30deSept.deI868,
art. 5° (vai a íuteg'ra no fim destas notas) i n. 72 de 3 de
Fev., n. 139 de 6 de Març. de 1869, e n. 232 de 30 de
Jun, de 1873.

Ar't.56.

Avv. n. 76 de 15 de Abr. de 1847, n. 1 de 4, n. 3
de 8 e n. 7 de9 de Jan. en. 232 de6 de Out. de
1849; n. 62 de 27 de Fev. de 1854; n. 368 de 24 de
Nov. de 1859, e n. 244 de 26 de Ag'. de 1864.

Art. 57.

Avv. n. 185 de 21 de Jul. de lM9 e n. 36 de 10 de
Fev. de 1854.
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Art.58.

Av. n. 97 de 22 de Ag. de 1848.

Art.59.

Avv. n. 108 de 9 de Ag. de 1847; (sem n.) de 14
de Jul. de 1854; n. 184 de 20 de Abr. de 1861, e n. 387
de 22 de Ag. de 1863.

Art.60.

Avv. n. 22 de 25 de Fev. e n. 83 de 26 de Abr. de
1847; n. 109 de 9 de Sept., e n. 124 de 19 de Out. de
1848; n. 8 de 11 e n. 21 de 23 de Jan., n. 96 de 20 de
Abr., e n. 143 de 25 de Maio de 1849; (sem n.) de 14
de Ag. de l850; n. 23 de 27 de Jan. e n. 62 de 21 de
Fev. de 1853; n. 91 de 20 de Fev. e n. 377 de 17 de
Jan. de 1861, e n. 88 de 26 de Fev. de 1867.

Art. 61..

Avv. n. 145 de 16 de Nov. de 1848; n. 112 de 27
de Abr. de 1849; n. 380 de 14 de Septo de 1860; n.
336 de 9 de Nov. de 1864; n. 367 de 8 de Sept., n.
429 de 3 de Out. e n. 497 de 17 de Nov. de 1868;
n. 25 de 13 de Jan. de 1869.

Art.62.

t.vv. n. 12de12deJan.,n.112de27deAbrl. e
n. 185 de 21 de Jul. de 1849, n. 418 de 19 de Dez. de
1856, n. 422 de 23 de Nov. de 1857; n. 368 de 8 de
Ag. de 1863.
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Art: 63.

Avv. (sem n.) de 9 de F~v. e n. 181 de 14 de Jul. de
1849. Leis n. 671 de 13 de Sept. de 1852 e n. 807 de
9 de Jun. de 1855.

Art. 65.

Avv. n. 72 de 16 de Jun. de 1848; n. 277 de 25 de
Nov. de 1851 ; n. 368 de 24 de Nov. de 1859; n. 591
de 26 de Dez. de 1860; n. 28 de 18 de Jan. de 1866 ;
n. 167 de 22 de Març. de 1869; n. 113 de 18 de Abr.
de 1870; n. 180 de 14 de Jun. de: 1872, e n. 457 ie 10
de Dez. de 1873.

Art.66.

Avv. n. 188 de 2 de Maio, n. 253 de 7 de Jun. e
n. 561 de 29 de Nov. de 1862; n. 9 de 13 de Tao. de
1864; o. 400 de 26 de Septo de 1866 ; n. 52 de 31 de
Jao. de 1867; n. 416 de 30 da Septo de 1868; n. 22 de
12 de Jan. de 1869, e n. 37 de 12 de Fev de 1872.

Art.68.

Avv. n. 185 de 21 de Jul. de 1849; n. 321 de 30 de
Septo de 1856; n. 291 de 5 de Ag. de 1868, e n. 9 de 8
de Jan. de 1874.

Ar't.69.

Avv. n. 2 de 8 de Jan. e n. 181 de 14de Jul. de 1849,
e o. 563 de 13 de Dez. de 1860.
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Art.70.

Avv. n. 141 de 4 de Out. de 1847; n. 181 de 14 de
Ju!. de 1849; n. 375 de 20 de Out. de 18iJ7, e n. 12 de
15 de Jano de 1864.

Ar't. 71..

Avv. n. 7 de 9 de Jan. e n. 185 de 21 de Ju!. de
1849; (sem n.) de 14 de Ju!. de 1854; \1.417 de 19 de
Dez. de 1856, e ns. 372 e 373 ( e 19 de Out. de 1857.

Art.72.

Av. n. 97 de 23 de Ag. de 1848.

Ar't· 76.

Av. n. 134 de 22 de Març. de 1860.

Art.78.

Avy. n. 36 de 10 de Fev. de 1851, e n. 490 dH 14 de
Nov. de 18138.

Ar't.79.

Avv. n. 42 de3de Fev. de 1857; n.104de20de
Abr. de 1864, e n. 519 de 9 de ov. de 1869.
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Art.8Q.

Avv . n. 453 de 19 e n. 456 de 20 de Out. de 1860,
e n. 9 de 5 de Jan. de 1861.

Ar't. 83.

Av. n. 76 de 16 de Abr. de 1847.

Ar't.84.

Avv. n. 11 de 18 de Jan. de 1848; n. 2 de 8 de J8'O. de
184~; (sem n.) de 21 de Març. de 1854; n. 449 de 10 de
Dez. de 1857; n. 86 de 17 de Fev., n. 342 de 16 de
Ag. d~ 1860; n. 27 de 18 de Jan. de 1866; n. 161 de
10 de Maio de 1867, e n. 153 de 24 de Abr. de 1874.

Art.85.

Avv. n. 20 de 9 de Fev. de 1848; n. 37 de 13 de
Fev., (sem n.) de 26 de Abr., n. 158 de 16 de Jun. e
n. 208 de 19 de Ag. de 1849; (sem n.) de 2 de Abr. e
n. 74 de 9 de Ju1. de 1850 ; n. 24 de 17 de Jan. e (sem
n.) de 18 de Septo de 1851; n. 11 de 13 de Jan. de 1852;
(sem n. de 7 de Out. de 1854; n. 215 de 22 de Jun. de
1857; u. 164 de 14 de Maio, ns. 194 de 14 e 199 de 15
de Jun. de 1858 j n. 162 de 6 de Jul. e n. 208 de
20 de Ag. de 1859; n. 108 de 3 e U. 127 de 20 de
Marc., u. 184 de 24 de Abr. eu. 287 de 2 de Jul. de
186Ô; n. 143 de 18 de Març., n. 187 de 23 e n. 188 de
24 de Abr., n. 222 de 20 de Maio, n. 384 de 25 de Jun.,
u. 385 (segundo) de 5 de Septo e n. 524 de 14 de Nov.
de 1861; n. 5 de 11 de Jan., n. 14L de 7 de Abr., e
u. 191 de 5 de Maio de 1862; n. 385 de 21 de Septo e
U. 525 de 29 de Nov. de 1866; n. 123 de 22 de Març.
de 1867; U. 542 de 10 de Dez. de 1868; n. 117 de 18 de
Fev. e n. 592 de 11 de Dez. de 1869; U. 97 de 18 de
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Març., n. 227 de 30 de Ju1. e n. 285 de 27 de Septo de
1870; n. 121 de 17 e n. 133 de 27 de Abr., n. 243 do
1" de Ag. e n. 454 de 7 de Dez. de 1872; n. 191 de 29 de
Maio, n. 458 de 11 e n. 472 de 26 de Dez. de 1873; n.
217 de 25 de Jun., e n. 315 de 19 de Septo de 1874.

Art.86.

Av. n. 229 de 19 de Septo 1851.

Ar't. ..s7'.

Avv. n. 20 de 9de 'Fev. e n. 34 do l° de Març. de
1848; n. 55 de 13 de Fev. e n. 417 de 23 de Nov. de
1857; n. 26 de 16 de Jan., n. 106 de 26 de Fev., n. 145
de 19 de Març., n. 377 de 17 de Jun. e n. 611 de 31 de
Dez. de 1861 i n. 157 de 16 de Abr., n. 388 de 18 de
Ag. e n. 419 de 6 de Septo de 1862; n. 123 de 22 de
Març. de 1867; n. 493 de 14 de Nov. de 1868; n. 296 de
28 de Jun. e n, 529 de 13 de Nov. de 18(\9 ; n. 60 de 14
de Fev. de 1870, e n. 23 de 21 de Jan. da 1871.

Art.88.

Avv. n. 377 de 17 de Jun. de 1861, ,e n. 91 de 2 de
Abr. de 1872.

Ar't.89.

Av. n. 55 de 22 de Fev. de 1854.
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Art.92.

.Avv. n. 8 de 11 de Jan. e (sem n.) de 23 do Fev. ue
1849; n. 135 de 26 de Septo de 1850; n. 62 de 21 de
Fev. de 1853; n. 422 de 22. n. 429 de 26, n. 434 de 29
e n. 435 de 30 de Dez. de 1856; n. 420 de 23 de Nov.
de 1857; n. 220 de 15 de Jul. de 1858; n. 336 de 4 de
Nov. de 1859; n. 356 de 28 de Ag. de 1860; n. 391 de
30 de Jun. de 1865; n. 429 de 3 de Out. e n. 535 de 5
de Nov. de 1868; n. 41 de 18 de Jan., n. 599 de 15
de Dez. e n. 633 de 30 de Dez. de 1869 ; n. 25 de 15 de
Jan. e n. 415 de 12 de Nov. de 1873.

Art.93

Avv. n. 153 de 23 de Ag. de 1848; (sem n.) de
23 de Fev. e n. 97 de 20 de Abr. de 1849; (sem n.) de
2:de Ag. de 1850; n. 46 de29 de Jan. de 1855; n. 222
de 30 de JUn. de 1857; n. 211 de 13 de Maio de 1861;
n. 9 de 13 de Jan. de 1864; n. 526 de 3,n. 541 de 10 e
n. 554 de 19 de Dez. de 1868; n. 22 de 12 de Jan.,
n. 122 de 22 de Fev. de 1869; n. 235 do l° de Jul. de
1873.;..n. 274 de 18 e n. 338 de 30 de Ag. de 1874.

AM. 94

Dec. n. 480 de 1846. Avv. n. 77 de 5 de Jul., n. 99
de'25 e n. 100 (e outro sem n.) de 28 de Ag., n. 124 de
19 de Out., e n. 153 de 23 de Nov. de 1848; n. 7 de 9 de
Jan., ns. 29 e 30 de 5 de Fev., n. 97 de 20 de Abr.,
n. 139 de 21 de Maio, n. 219 de 4 e n. 224 de 18 de
Septo de 1849; n. 29 de 4 de Fev. de 1854; n. 32 ne 22
de Jan. de 1855; n. 3 de 2 de Jan. e n. 288 de 27 de Ag.
de 1857; n. 357 de 28 de Ag., n. 374 de 11 de Septo e
n. 466 de 24 de Out. de 1860, e n. 503 de 19 de Nov.
de 1868.
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Art. 95

Avv. (sem n.) de 26 de Jul. de 2 e de 30 de Ag. de
1850 e de 21 de Jun. de 1854, e n. 42 de 18 de Jan.
de 1869.

Art.96

Dec. n. 1108 de 23 de Jan. de 1853, e avo n. 385 de
24 de Out. de 1857.

Art. 97'

Avv. n. 85 de 24 de Jul. e n. 131 de 31 de Out. de
1848, e n. 20 de 19 de J ano de 1849.

Ar't. 98

Avv. n. 74 de 14 de Abr., e n. 174 de 14 de Dez. de
1847; n. 85 de 24 de .TuI., n. 118 de 25 de Septo e n.
163 de 21 de Dez. de 1848 ; n. 108 de 25, n. 148 de 31 de
Maio, e n. 165 de 22 de Jun. de 1849; (sem n.) de 2 de
Abr. e n. 74 de 9 de Jul. de 1850; n. 24 de 17 de Jan.
de 1851 ; n. 280 de 28 de Dez de 1852; n. 58 de 22 de
Fev. e (sem n.)- de 12 de Abr. e de 7 de Out. de 1854; n.
300 de 13 de Sept.; e n. 380 de 17 de Nov. de 1856; n.
215 de 22 de Jun. e 273 de 20 de Out. de 1857; n. 21 de
de 21 de .Tan. e n. 164 de 14 de Maio de de 1858; n.
151 de 4 de Abr., n. 587 dtJ 22, n. 592 de 26 e n. 603 de
de 31 de Dez. de 1860; n. 1 de 3, n. 12 de 7 e n. 4l de
26 do Jao., n. 143 de 18 de Març., n. 345 de 3 de Jun.,
o. 353 (segundo) de 16 de Ag., n. 385 (segundo) de 5
de Septo e o. 545 de 20 df\ Nov. de 1861; n. 103 de 2 de
Març.de 1865; n. 525 d0 29 de Nov. de 1866; n. 555 de
19 de Dez. de 1868; n. 399 de 31 de Ag., n. 436 do l° de

61
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Out. e n. 535 de 17 de Nov. d.e 1869; n.227 de 30 de JuI.
de 1870 ; n. 337 de 18 de Septo de 1872; n. 51 de 10 de
Fev., n. 191 de29 de Maio, n. 367 de 15 de Out., n. 404 de
ti e n. 427 de 19 de Nov. de 1873.

Ar't. 99

Avv. n. 85 de 24 de Ju1. de 1848: n. 105 de 24 de
Abr. e n. 152 de 8 de Jun. de 1849; n. 26 de 27 de
Fev. e n. 85 de 27 de Jul. de 1850; ns. 37 e 38 de 4 de
Fev. de 1853; n. 297 de 11 de Septo de 1856; n. 219 de
13 de Jul. de 1858; n. 162 de 6 de JuI. e 265 do l° de
Out. de 1859; n. 151 de 4 de Abr., n. 223 de 23 de
Maio, n. 287 de 2 de Ju1._ e n. 585 de 22 de Dez. de
1860; n. 31 de 18 de Jan., n. 64 de 7 e n. 71 de 11 de
Fev • n. 187 de 23 de Abr. e n. 211 de 13 de Maio de
1861; n. 193 de 6 de Maio, n. 252 de 7 de Jun. e n. 561
de 29 de Nov. de 1862; n. 354 de 3 e n. 364 de
6 de Ag. de 1863; ns. 203 e 204 de 6 e 8, e n. 244 de
26 de Ag. de 1864; n. 10 de 5 e n. 15 de 17 de Jan.,
n. 407 de 25 de Septo de 1868 j n. 2h9 de 31 de Ag.,
n. 285 de 27 de Septo de 1870; n. 156 de 10 de Maio de
1871; n. 337 de 18 de' Sept., n. 478 de 20 de Dez. de
1872; n. 147 de 22 de Abr., n. 404 de 6 e n. 427 de 19
de Nov. de 1873.

Ar't. :tOO

Âvv. n. 58 de 22 de Març. de 1847; n. 109 de 9 de
Septo de 1848; (sem n.) de 21 de Jun. de 1854 ; n. 383
de 15 de Septo de 1860; n. 204 de 6 de Maio de 1861;
n. 245 de 26 de Ag. de 1864 ; n. 521 e 522 de 30 de
Nov. de 1868~ e n. 48 de 4 de Fev. de 1870.
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'Art. 101.

Avv, (sem n.) de 7 de Fev. e n. 112 de 27 de Abr.
de 1849; (sem n.) de 8 de Jun. de 1854; n. 29B de 11
de Septo de 1856; n. 321 de 17 de Septo de 1857 ; n. 379
de 11 de Septo de 1868; no 333 de 24 de Jul. e n. 544 de
23 de Nov. de 1869. ,

Art.1.02

Av, n. 93 de 21 de Fev. de 1861.

Art. 104

Avv. n. 58 de 22 de Març. :k 1847; n. 109 de 9 de
Septo de 1848 ; n. 62 de 21 de Fav. de 1853, e n. 204 d~

6 de Maio de 1861.

Ar"t. 1.05

Avv. ns. 101 e 102 de 29 de Ag. de 1848; (sem n.)
de 3, n. 29 de 5 (e sem n.) de 7 de Fev., n. 108 de 25,
(sem n.) de 26, e n. 112 de 27 de Abr., n. 146 de 31 de
Maio de 1849; n. 24 de 27 deFev., n. 67 de 16 de Fev.
de 1855·; n. 436 de 30 de Dez. de 1856 ; n. 457 de 14 de
Dez. de l857; n. 208 de 20 de Ag. de 1859 j n. 127 de
20 de Març. e n. 578 de 19 de Dez. de 1860; n. 63 de
7 de Fev. e n. 181 de 20 de Abl'. de 1861; n. 75 de 22
de Fev. de 1862; n. 91 de 11 de Abr. de 1864 j n, 10 de
5 de Jan. e n. 73 de 10 de Fevo de 1865; n. 43 de 24 de
Jan. de 1867; n. 379 de 11 de Septo e n. 535 de 5 de
Dez. de 1868; n. 1 de 2 de Jan., n. 109 de 16
de Fev., no 286 de 21 de .TuI.; n. 384 de 23 de Ag.,
n.452 de 9 de Out., n. 508 de 4 de Novo, n. 535 de 17
de Nov. de 1869; n. 49 de 7 de Fev. de 1870; n. 146
de 22 de Abr. e n. 405 de 6 de Nov. de 1873; n, 21 de
15 de Jan oe n. 338 de 30 de Septo de 1874.
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Art. 106

Av. n. 462 de 22 de Out. de 1860.

Art. 1.08

_ Avv. n. 63 de 29 de Març. de 1847 ; n. 57 de 4 de
Maio e ns. 107 e 108 de 6 de Septo de 1848; n. 9 de 8
de Jan. de 1867; n. 540 de 9 de Dez. de 1868, e n. 559
de 27 de Nov. de 1869.

Art.1.09

Av. n. 52~ de 13 de Nov. de 1869.

Art.1.10.

Avv. n. 19 de 20 de Fev., n. 69 de 13 de Abr. e n.
136 do lo de Out. de 1847; n. 37 de 6 de Març. e n. 123
de 18 de Out. de 1848; n. 2 de 8, n. 21 de 23 de Jan.,
n. 31 de 5, (:>em n.) de 23 e n. 50 de 26 de Fev. en. 160
de 19 de Jnn. de 18<1:9; n. 27 de 28 de Fev. de 1850;
(sem n.) de 18 de Jun. de 1~5-i; n. 420 de 22 de Dez. de
1856; n. 62 de 17 de Fev. e n. 301 de 4 de Septo de
1857; n. 19 de 10 de Jan., n. 377 de 17 de Jun. e n. 610
de 30 de Dez. de 1861, e n. 22 de 12 de Jan. de 1869.

Art. 111.

Avv. n. 66 de 22 de Maio e n. 145 de 16 de Nov. de
1848; n. 150 de 8 de Jun. de 1849; n. 23 de 27 de Fev.
de 1850, e n. 145 de 19 de Març. de 1861.
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Ar1i. 112.

Avv. n. 149 de 22 de Nov. de 1848 ; (sem n.) de 9 de
Març., n. 219 de 4 e n. 224 de 18 de Septo de 1849;
(sem n.) de 21 de J ulo, n. 424 do Iode Out., n. 549 de
14 de Dez. de 1868; n. 66 de 30 de Jan. de 1869,
e n. 422 de 15 de Nov. de 1873.

Art. 115.

Dec. n. 480de'1846. Avv. n. 84 de 22 de Abr. de
1847 j (sem n.) de 3 de Fev. de 1849; (sem n.) do lo de
Fev. de 1850; (sem n.) de 21 de Jun. de 1854; n. 368 de
24 de ovo de1859;n. 200de10en. 220de22de
~aio de 1860, e n. 405 de 29 de Ag'. de 1862.

Art ]1.6.

Avv. n. 149 de 22 de Nov. de 1848 j n. 21 de 23 de
Jan. de 1849, e n. 291 de 30 de Jun. de 1865.

Art. 117.

Av. n. 107 de 7 de A&". de 1847.'

Art. 118.

Avv. n. 66 de 22 de Maio e n. 145 de 16 de Nov. de
1848; (sem n.) de 13 de Març. de 1854; n. 580 de 19
de Dez. de 1860 ; n. 205 de 8 de Maio e n. 5-10 de 19 de
.r ovo de 18tH; n. 93 de 16 de Abr. e n. 1J.7 de7 de
Mai'> de 1864; n. 65 dõ 8 de Fev. de 1865; n. 419 de
23 de Nov. de 1867; n. 53 de 25 de Jan. e n. 603 de 16
de Dez. de 1869, e n. 1 de 2 de Jan. de 1871.
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Art. 119.

Avv. n. 8 do Iode Fev. e n. 83 de 26 de Abr. de
1847; n. 16 de 16 de Jan. de 1849; (semn.)de2de
Ag. de 1850 ; n. 152 de 15 de Abr. de 1863, e n. 400 de
24 de Sept; de 1868.

Art. 1.20.

Av. li. 84 de 27 de Abr. de 1847.

Art. 1.21..

Avv. n. 108 de 9 de Ag'. de 1847; n. 20 de 9 de Fev.
e n. 154 de 27 de Nov. de 1848; n .... de 21 de Marf .
de 1854; n. 230 de 27 de Jul. de 1858; n. 140 de 7
e n. 157 de 16 de Abr. de 1862; n. 161 de 10 de Maio
de 1867; circ. n. 417 de 30 de Sept. de 1868 (vae a
íntegTa no fim das notas), e n. 112 de 22 de Març. di
1873.

Art. 1.23.

A.vv. n... de 21 de Març. de 1854, e circo n. 417 de 30
de Septo de 1868 (cuja íntegra vae no fim das notas).

Art. 1.25.

Av. n. 347 de 19 de Out. de 1856.

Art. 1.26.

Avv. n. 421 de 22 d(Dez. de 1856, e n. 498 de 17
de Nov. de 1868.-N. 145 de 16 de Nov. de 1848, e n.
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493 de 14 de Nov. de 1868.-N. 61 de 26 de Marc. de
1847, n. 205 de 8 de Maio de 1861, n. 80 de 2 de :Març.
de 1870.-N. 20 de 20 de Fev. de 1847 .-N. 298 de 3
de Jul. de 1863.-N. 23 de 25 de Fev., n. 63 de 27 de
Març. e n. 140 de 4 de Out. de 1847; n. 35 de 8 de
Fev. de 1849; (sem n.) do l° de Fev. de 1850; n. 140
de 29 de Maio de 1855; n ..237 de 2 de Jun. de 1863.
-N. 55 de 20 de Marc. de 1847. -N. ~83 de 26 e n. 84
de 27 de Abr. de 1847; n. 23 de 16 de Jan. de 1851,
e n. 29 de 31 de Jan. de 1872.-N. 147 de 2 de Out.
de 1850 e n. 522 de 30 de Nov. de 1868.- N. 114 de 18
de Fev. de 1869, e n. 183 de 30 de Jun. de 1870.

Ar't. 127'.

Avv. n. 8 do l° de Fev. de 1847; n. 16 de 16 de Jan.
de 1849; n. 224 de 4 de Septo de 1851 ; n. 40 do l° de
Fev. de 1852; n. 131 de 27 de Maio de 1859.

Art. 129.

Avv. n. 19 de 20 e n. 22 de 25 de Fev. de 1847.

DEC. N. 480 DE 1846

Ar't. 1.0.

Avv. (sem n.) de 9 de Fev. de 1849 e n. 201 de 10
de Maio de 1860; n. 156 de 21 de Dez. de 1846;
n.455 de 17 de Dez. de 1867, e n. 633 de 30 Dez. de
1869.
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Art. 2°.

Avv. n. 497 de 30 de Out. e n. 558 de 27 de Nov. de
1869.

Art. 3°.

Av. n. 336 de 4 de Nov. de 1859.

DEC. N. 500 DE 1847

Av. n. 75 de 15 de Abr. de 1847.

Ar't. 9°.

Avv. n. 68 de 13 e n. 73 de 14 de Abr. de 1847, e n.
209 de 14 de Maio de 1860.

DEC. N. 503 DE 1847

Avv. n. 20 de 20 de Fev. e n. 136 do l° de Abr. de
1847; n. 37 de ode Març. de 1848; n. 147 de 3 de Abr.
de 1860; n. 455 de 17 de Dez. de 1867; n. 494 de ,16 de
Nov. de 1868; e n. 633 de 30 de Dez. de 1869.

DEC. N. 511 DE 18i7.

Av. n. 75 de 15 de Març. de 1847.

Art. 1.0

Av. n. 490 de 14 de Nov. de 1868.
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Art. 5"

Av. n. 423 de 25 de Nov. de 1857.

Art. 6°

Av. n. 37 de 13 de Fev. de 1849.

Ar't. 7'0

Av. n. 37 de 13 de Fev. de 1849.

Art.~·13.

Av. n. 37 de 13 de Fev. de 1849.

INSTRUCÇ. DE 1849

Art. :"0

Av. n. 274 de 18 de Ag. de 1874.

Art.2°.

Av. n. 36 de 8 de Fev. de 1864.

Ar't.4°.

Avv. n. 11 de 16 de Jan. e n. 75 de 22 de Fev. de
1862; n. 25 de 26 rie Jan. de 1864; ns. 22 e 23 de 12 de
Jan. e 334 de 24 de Jul. de 1869, e n. 332 de 16 de
Septo de 1872.

82
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Art. 5·.

Av. n. 494 de 16 de Nov. de 1868.

Art 6°.

Av. n. 37 de 12 de Fev. de 1872.

Al?'t. 1.0°.

rlI.Av. n. 185 de 21 de Jul. de 1849.

. Ar't.11.

Avv. n. 295 de 5 de Septo de 1856 j n. 378 de 11 de
Sept., n. 424 do l° de Out. e n; 502 de 18 de Nov. de
1868 e n. 126 de 23 de Fev. de 1869.

Ar't. 1.7.

Av. n. 528 de 4 de Dez. de 1868.

Ar't.1.9.

Av. n. 214 de 31 de Ag. de 1849; n. 25 de 13 de
Jan e n. 115 de 18 de Fev. de 1869.

Art.28.

.Av. n. 490 de 14 de Nov. de 1868, e n. 544 de 23 de
No"'. de 1869.
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LEI N. 842 DE 1875
-

Art. 1.0 § 1.°.

Avv. n. 344 de 18 de Out. e n. 347 de 31 de Dez. de
1856 e n. 20 de 21 de Jan., ns. 201 e 204 de 16 de Jun.
deI858;n. 40 de 14 de Març. dp1859;n.l34de22

. Març. e n. 299 de 14 de Jul. de 1~60; n. 206 de 8 de
Maio e n. 576 de 11 de Dez. de 1861; n. 47 de 29 de
Jan. de 1867; n. 21 de 12 de Jan. de)869, e n. 67 de 7
de Març. de 1872.

§ 1.°.

Av. n. 14 de 2I de Jan. de 1858.

§ 3°.

Decrs. n. 1767 de 16 de Jun., n. 1787 de 16, ns.
1789 e 1790 de 22, ns: 1791 e 1792 de 26, ns, 1793, 17~4
e 1795, de 30 de Jul., ns. 1796 e 1797 do l°, n. 1801 de
7, n. 1803 de 19, n. 1807 e n. 1808 de 20, n. 1811 de
23, n~ 1814 de 27, todos de Ag., n. 1816 de 6, n. 1822
de 17 Septo e n. 1828 do Iode Out., todos de 1856.

§ 4°.

Av. n. 428 de 5 de Out. de 1860.

§ 5°.

Avv. n. 347 de 19 de Out. de 1856, e n. 299 de 14 de
Jul. de 1860.

§ Soo

Av. n. 396 de 28 de Nov. de 1856.

§ 1.0'.

Avv. n. 42 de 3 de Fev. de 1857; n. 462 de 5 de
Out. de 1863; n. 519 de 9 de Nov. de 1869.

/
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§ 1.2.

Avv. n. 128 de 20 de Març. de 1860, e n. 291 de 5 de
Ag. de 1868.

§ 16,

Av. n.368de 24 de Nov. de 1859.

§ 17'.

Dec. n. 2622 de 22 de Ag. de 1860.

S 19.

Avv. n. 145 de 19 de Marc. e n. 611 de 31 de Dez. de
1861, e n. 176 de 31 de Marc. de 1869..

§ 20.

Avv. n.5 de Jan. da 1856; n. 4 de 3 de Jan. de
1857; ns. 230 e 231 de 27 de Jul. 1858 e n. 418 de 24
de Dez. de 1859; n. 10 de 14 de Jan. e n. 268 de 23 de
de Septo de 1864.

DEC. N. 1812 DE 1856.

Art. 1..0 ~

Avv. n. 304 de 5 de Septo de 1857; n. 148 de 3 de
Abr., n. 364 de 5 de Septo e n. 602 de 31 de Dez. de
1860; n. 377 de 17 de Jun. e n. 339 (segunJo) de 2 de
Ag. de 1861; n. 81 de 24 de Fev. e n. 289 do l° de
Jul. de 1863; n. 11 de 15 P n. 21 de 23 de Jan., D. 117
de 7 de Maio, n. 160 dI' 20 Ue JUD., P n. 186 de 21 de
3ul. de 1864; n. 365 dt'5 d,· c:...pt. de i868; D. 62 de 15
de Fev. de 1869; n. 228 de 30 de Jul. de 1870; n. 98
de 18 de Març. de 1871 j n. 37 de 12 de Pev., n. 100 de
6 de Abr. e n. 346 lle 25 de Septo de 1872; 112 de 22 de
Març. e n. 425 de 17 de Nov. de 1873.
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Art. 2.°

Av·v. n. 420 de 22 de Dez. de 1856 i n. 304 de 5 de
Septo e n. 456 de 14 de Dez. de 1857 ; l'l.. 343 de 16 de.
Ag. e n. 496 de 12 de Nov. de 1860; n. lO de 6 e n. 19
dA 10 de Jan. e n. 92 de 20 de Fev. de 1861.; n..42 de
18 de Fev., n. 132 de 28 de Maio, n. 202 de 6 de Ag. e
n. 380 de 25 de Nov. de 1864; n. 455 de 17 de Dez. de
1867; n. 430 de 6 de Out. e n,549 de 14 de Dez. de
1868; 11. 484 -de 23 de Out. de 1869; n. 69 de 19 de
Març. de 1872; n. 280 de 31 de Ag. de 1871; n. 67 de 7
de Març., e n. 257 de 8 de Ag. de 1872; n. 380 de 24 de
Out. e n. 436 de 26 de Nov. de 1873.

Art. 3.°

Avv. n. 231 de 30 de Maio e n. ~59 de 29 de Ag. de
1860, n. 338 (segundo) de 2 de Ag. de 1861; n. 280 de
31 de Ag. de 1871.

Art.4.0

Avv. n. 421 de 22 de Dez de 1856; 11. 610 de 30 de
Dez. de 1861; n. 289 do l° de Jul-. de lB63; n. 180 de
14 de fun. de 1872.

Art. 5.°

Avv. n. '304 de 5 de Septo de 1857; n. 394 de 19 de
Septo de 1860; n. 206 de 8 de Maio e n. 576 de 11 de
Dez. de 1861; n. 87 de 18 de Fev. de 1865; n. fi08 de
21 de Nov. de 1868 , e n. 389 de 27 de Out. de 1873.
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Art.6.'

Avv. n. 81 de 24 de Fev. de 1863, e n. 508 de 21 de
Nov. de 18680:

Art, 7'.0

Avv. n: 610 de 30 de Dez. de 1861 ; n. 508 de 21 de
Nov. de 1868, (fn. 390 de 28 de Out. de 1873.

Art. S.o

Avv. n. 195 de 3 de Ag. de 1859; n. 364 de 5 de
Septo de 1860; n. 25 de 15, n. 40 de 25 e n. 46 de 28
de Jan. e y.. 104 de 25 de Fev. de 1861 ; n. 289 do l°
de Jul. de 1863; n. 218 de 13 de Ag. de 1864, e n: 162
de 19 de Març. de 1869. ...

Art. 9.°

Avv. n. 304 de 5 de Septo de 1857; n. 92 de 2 de
Abr. de 1872.

Ar't. 1.0.

Avv. n. 195 de 3 de Ag'. de 1859; n. 40 de 25 de Jan.
de 1861; n. 420 de de 9 Septo de 1862; n. 528 de 4 de
Nov. de 1868; n. 25 de 13 de Jan. de 1869, e n. 92 de 2
de Abr. de 1872.

Art. II.

Avv. n. 400 de 9 de Dezembro de 1856; n. 304 de 5
de Septo de 1857, e n. 445 de 15 de Out. de 1860.

/
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Art. 12.

Avv. n. 204 de 16 de Jan. de 1858; n. 487 de 20 de
Out. de 1862; n. 47 de 24 deFev. de 186(1,6 n. 25 de 13
de Jan. de 1869.

Art.13.

Av. n. 343 de 16 de Ag. de 1860.

An. 14.

Avv. n. 201 de 16 de Jun. de 1858; n. 496 de 12 de
Nov. de 1860; n 476 de 5 de Nov. de 1868; n. 484 de
23 de Out. de 1869, e n. 135 de 28 de Maio de 1870.

Art.15.

Av. n. 119 de 31 de Març. de 1871.

Azot. 16.

Avv. n. 377 de 17 de Jun. de 1861; n. 490 de 14 de
Nov. de 1868, e n. 544 de 23 de ovo de 1869.

Art. 17.

Avv. n.7 de 17 de Jan. de 1859; n. 109 de 5 de
Març. e n. 148 de 3 de Abr. de 1860; n. 58 de 4
n. 81 de 20 de Fev. e n. 610 de 30 de Dez. de 1861; n.
11 de 16 de Jan. e n. 72 de 19 de Fev. de 1862; n. 380
de 25 de Nov. de 1864; n. 404 de 27 de Septo de 1866;
n. 511 de 18 de Nov. de 1868; n. 594 de 13 de Dez. de
1869; n. 119 de 31 de Març. de 1871.



496 

Ar't. 20.

Avv. n. 490 de 14 de Nov. dé 1868, e n. 544 de 23 de
ovo de 1869.

Ar't. 22.

Av. n. 455 de 17 de Dez. de 1867.

AV. CIRCULAR DE 27 DE SEPT. DE 1856
Art_1..O

Av. eire.n. 417 de 30 de Septo de 1868 (vae a ínte
gra no fim destas notas) .

Art.4.0

Avv. n. 361 de 30 de Out. de 1856, e n. 553 de 18 de
Dez. de 1868.

LEI N. 1082 DE 1860.

Ar't. 1..0 § 2.°

Avv. n. 550 de 6 de Dez. de ]860, e deers. ns. 2622,
2623 e 2624 de 22, ns. 2627 e 2628 de 25, todos de Ag.,
US. 2631 e 2633 do l° e ns. 2635, 2636, 2637, 2638, e

2639, todos de Septo de 1860.~

§ 3,0

Awv. n. 444 de 15 e n. 460 de 22 de OL1t., n. 507 de
19 e n. 542 de 30 de Nov. de 1860; ns. 581 e 582 de 13
de Dez. de 1861.

§ 1.0.

vv. n. 372 de 10 e n, 396 de 20 de Septo de 1860.
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§ 13.

Av. n. 10 de 14 de Jan. de 1864

Art. 2.°

Av. n. 54 de 25 de Jan. de 1869.

DEC. N. 2621 DE 1860

Art.2.·

Avv. n. 547 je 22 de Nov. de 1861; n. 86 de 25 de Fev.
de 1867, e n. 425 de 17 de Nov. de 1873.

Art. 3°.

Avv. n 366 de 6 de Septo de 1860; n. 355 do l° de
Ag. de 1862; n. 218 de 13 de Ag-, de 1864; n. 168 de
14 de Maio e n. 523 do 1" de Dez. de 1868, n. 84 de 20
de Marc. de 1872; n. 52 de 11 de Fev. de 1873.. ~

An. 4.

Avv. n. 610 de 30 de Dez. de 1861; n. 420 de 9 de
Septo de 1862; n. 470 de 31 de Out. de 1868, e n. 4 de
5 de Jan. de 18... .

Art.7'.o

Avv. n. 495 de 16, n. 508 de 21 de Nov. e,n. 526
de 3 de Dez. de 1868; n. 431 de 29 de Septo de 1869.

68
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Art. S."

Av. n. 72 de 3 de Fev. de l869.

Art. 9."

Av. n. 456 de 11 de Out. de 1869.

Art.1.0.

Av. n. 553 de 18 de Dez. de 1868.

Art. 1.2.

Av. n. 541 de 30 de Nov. de 1860.-

Ar't. 1.6.

Av. n. 72 de 3 de Fev. de 1869.

An. ~19.

Avv. n. 428 de 5 de Out.- de 1860; n. 455 de 17 de
Dez. de 1867, e n. 365 de 5 de Septo ne 1868.

Ar't. 20.

Avv. n. 455 de 17 de Dez. de 1867, e n. 63 de 30 de
Dez o de 1869.

Ar't. 23.

Av. n. 377 de 17 de Jun. de 1861.

..
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Ar't. 25.

Avv. n. 222 de 20 de Maio de 1861, e n. 157 de 16 de
Abr. de 1862.

Art. 26.

Avv. n. 405 de 29 de Ag. de 1862, e n. 490 de 14 de
Nov. de 1868.

- Art. 31..

Av. n. 264 de 13 de Ag. de 1872.

CIRC. DE SEPTo DE 1868.

Ar't. 3.·

Av. n. 78 de 5 de Fev. de 1869.

CIRCo DE DEZ. DE 1868

Ar't. 5.·

Av. n. 67 de 7 de Març. de 1872.

Art. 7' .•

Av. n. 100 de 6 de Abr. -de 1872.
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Art. 9· § 6.·

Av. n. 437 do 1· de Out. de 1869.

Art. 12.

Avv. n. 232 de 30 de Jun. e n. 380 de 24 de Out. de
1873.

Art. :15.

Av. n. 422 de 15 de Nov. de 1873.

Art. :1S.

Avv. n. 301 de 2 e n. 346 de 25 de Septo de 1872.

Art. 1.9.

Av. n. 280 de 31 de Ag. de 1871.

Art. 23.

Av. n. 30l de 2 de Septo de 187:.3.

Art. 29.

Av. n. 114 de 19 de Abr. de 1870.
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Ar't. 32.

Av. n. 301 de 2 de Septo de :1872.

Ar1i. 75.

Av. n. 391 de 21 de Septo de 1868.

Ar't. 87'.

Av. n. 167 de 22 de Març. de 1869.

Ar't. 91..

Avv. a. 54 de 25 de Jan. de 1869; n. 3 de,7 de Jan. e n.
46 de 3 de Fev. de 1870 j n. 270 de 16 de Ag. de
1871.

Ar1i. 93.

Avv. li. 180 de 14 de Jun., n. 264 de 13 e n. 279 da
24 de Ag'. de 1872.
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AV. cmc. N. 417 de Í868.

Rio de Janeiro-Ministério dos negócios do império em
30 de Septembro de 1868.

111m. e Exm. Sr.-Passo ás maos de V. Ex., para os
devidos effeitos a inclusa cópia das instrucç. desta data,
regularisando o modo prático da convocação dos votan
tes, recebimento das cédulas, apuração dos votos e re
unilio dos collégios eleitoraes, quando se procedp.r na
mêsma occasião á eleiçl1,o de eleitôres especiaes para se
nadôr e de eleitôres geraes competentes para os fins in
dicados no art. 121 da lei n. 387 de 19 de Ag. de 1846
e mais disposiçOes em vigôr.

Deus guarde á V. Ex.-Paultno José Soares de Souza.
-Sr. Presidente da província de .

Instrucções d que se refere esta circular.

Convindo regularisar o modo prático da convocaçlto
dos votantes, recebimento das cédulas, apuração dos
votos e reunião dos collég-ios eleitoraes, quando se pro
cedêr na mêsma occasião á eleiçl!.o de elei tôres especiaes
para senadôr e de eleitôres geraes competentes para os
fins indicados no art. 121 da lei n. 387 de 19 de Ag. de
1846 e mais disposiçoes em vigôr ; Sua Magestade o Im
peradôr ha por bem determinar que, em tal caso, se ob
servem também no processo eleitoral as seguites ins
truccOes:
. A;t. 1.0 Na convocação.- ordenada pelo art. 41 da lei
n. 387 de 19 de Ag. de 1846, se declarará que os cida
dãos qualifieados teem de dar os seus votos tanto para
eleitôres geraes, como para eleitôres especiaes.

Art. 2. 0 Para uma e outra eleicão servirá a mêsma
mêsa, organizada na forma da lei. •

Art. 3. 0 Os votantes entregal'ão suas cédulas fechadas
de tôdos os lados, na forma das instrucç: de 27 de Septo
de 1856, devendo contêr uma os nomes dos eleitôres ge
raes e a outra os dos eleitôres especiaes de senadôr. A
1" pode nilo ter rótulo: a segunda terá êste : - Eleitôres
especiaes. Ambas estas cédulas, depois de exa.ninad05 os
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invólucros, serll0 recolhidas na urna, á proporçll0 que se
fôrem recebendo.

Art. 4.° Terminado o recebimento das cédulas, o pre
sidente da mêsa parochial mandará separar das outras
as que tiverem sido recebidas para eleitôres geraes. Con
tadas e emmassadas distinctamente, publicar-se-ha o
número de umas e de outras, que será declarado na acta.

Art. 5.· Começará a apuração pelas cédulas recebi
das para eleitôres geraes, e depois de ser declarado o re
sultado da eleiça.o, e lavrada a respectiva acta especial
na forma do art. 55 da lei n. 387 c1e 19 de Ag. de 1846,
procedêr-se-ha á apuração das cédulas dos eleitôrei es- '
peciaes, da qual também se lavrará a competente ncta.

Art. 6.· Das actas da organização das mêsas parochi
aes, da I' e 2' chamada dos votantes, e especial da 3'
chamada, se extrahirll0 cópias authénticas, duplicadas,
para os effeitos declarados nos arts. 121 e l23 da cito lei
n. 387. De cada uma das actas especiaes da apuraç!1o
se extrahirá, porém, uma so cópia para os mêsmos effei
tos.

Art. 7.° Os collégios eleitoraes dêvem reunir-se para
a eleição de senadêr no dia immediato áquelle, em que
concluirem seus trabalhos os collégios eleitoraes, que
teem de elegêr os deputados á assemblea geral.

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de Sepr.embro de
1868. -Paulino José Som'es de Souza.

mm. e Exm. Sr. -Foi ouvida a secçl10 dos negocios
do império do consêlho de estad0 sôbre as seguintes
questões:

L ° Si á vista da disposiçl1O do art. l°, § 18, do decreto
n. 2,675 de 20 de Uutubro de 1875, nas eleições, a que
se tem de procedêr no corrente anno, deve:ca.o ser admit
tidos a votar, até á conclus!1o da 3' chamada, os cidads'os
que, nl1) estando incluidos nas listas geraes de qua
lifiçl1o, exhibirem certidlto authéntica de provimento de
recurso, em virtude do qual ténhão sido qualificados por
decisões dos juizes de direito, embora nlto ténha decorrido
entre a data destas e o dia da eleiçlto o intervallo de três
mêzes, a que 8e referem o. art. 2°, § 7° nf 1, do mencio-
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nado decreto e os arts. 105, § l° n. 1, e 107, § 4°, das
instrucçoes regulamen tares annexas ao dec"etn n. 6,097
de 12 de Janeiro de 1876 ;

Si por outro lado não deverl10 ser admittidos a votar
os cidadão~ contra quem se provar, exhibindo -se certi
dlto aut-héntina, têrem sido exeluidos das respectivas
listas por decisoes- dos juizes de dirt:lito em virtude de
recurso, embora não haja decorrido o intervallo, de três
mezes, a que se refere o § 5° do art. 107 das citas in
strucçoes.

E Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em nome
do Imperador, tendo-se conformado, 1 ar sua immediata
resolução de 12 do corrente mez, com o parecêr da dicta
secclto, exarado em consulta de 26 do mez findo, houve
por 'bem dechrar :

1.0 Que dêvem ser admittidos a votar nas assembleas
parochiaes, até á conclusllo da 3' chamada, os cidadaos
que exhibirem certidão authéntica de provimento de
recurso, em virtude do qual ténhão sido qualificados
por ~ecis9.o dos juizes direito, sem que para tal admiss9.o
se exija lapso de tempo;

2. ° Que nilo dêvem sêr admittidos a votar os cidadãos,
contra quem se provar, exhibincfo-se certidl10 authénti
ca, têrem sido, em virtude de recurso, eliminados da
qualificação, por decisão dos juizes de direito.

O que communico a V. Ex, para seu conhecimento e
devida execução.

Deus guarde a V. Ex. -José Bento da Cunha é Figuei
r~do.

~ .

/
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DECRETO N. 6,241 DE 5 DE JULHO
DE 1876.

Fixa o numero de eleitôl'es das parcóhias do Império.

A Princeza Imperial Regente, em nome do Imperadôr,
ha por bem, em execução do art. 2° do decreto n.
2,675 de 20 de Outubro de 1875, Hxár o número de elei
tôres das paróchias do 1mpél'io, pelo modo que consta
das relações que com esta baixilo, assignadas dela Dr.
José Bento da Cunha e Figneil'êdo, do consêlho de Sua
Magestade o Imperadôr, senadôl' do Império, ministro e
secretário de estado dos negócios do Império, que assim
o tenha entendido o faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876, quin
quag'ésimo quinto, da Independência e no Império,

PRINCEZA bIPER1A.L REGENTE.

José Banto da Cunha e F-igueü'êdo.

Número de eleitôres das paróchias do Império.

Alagôas.
Pa"óchias Eleitó,-es

Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió...................... 31
Nossa Senhora Mãi do Povo de Jaraguá..................... 9
Nossa Senhora do O' de Santo Antonlo do Mirim de Pióca.... 28
Santa Luzia do Norte oU de Siracusa........................ 23
S. Bento do Porto Calvo..... 26
Nossa Senhora da Apresentação do Porto Calvo.............. 37
Nossa Senhora da Gloria do Porto de Pedras.... 16
Nossa Senhora da Conceição do P~sso de Camaragipe ' 53
Nossa Senhora da Conceição de AlagÓas... 24
Nossa Senhora do O' do Rio de S. Miguel.................... 31
Nossa Senhora das Brotas de Atalaia. . . . . . .. 61
Nossa Senhora do Rusario do P·lar......... . . 24
Santa Maria Magdalena da lmperalJ·iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Nossa Senhora da Graça de MulÍcY......................... 31
Senhor Bom Jesus do Bom-fim da Assembéa......... 57
Senhor Bom Jesus dos Pobres de Qmebrangulo.. . . . . . . . .. 27

64-65
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Paróchias Eleitó,"es
Nossa Senhora de Piedade de Anadia. . . • . . . ... . . . ... . . . . ..... 35
Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro.................... 25
Nossa Seuhora do Amparo da Palmeira do: rndios. 42
Nossa Senhora da Conceição de Culuripe.................... 23
Nossa Senhora do Rosario do Penedo........... 44
S. Fran cisco de Borja de Biassnbussú.. . . ... .. . . .. 10
Nossa Senhora da Conceição rio Purto Real do Collegio... . . . . . 113
Nossa Senhora do O' de Traipú.. .. . 31
Sant'Anna du Panema... .. 22
Nossa Senhora da Conceição da Mala Graude................ 13
Nossa Senhora da Conceição d'Agua Branca. . . . . 14
San tissimo Coração de Jesus do Pão de Assucar. . . . .. 22

Somma.... 866

A.m.azonas.

Nossa Senhora d,a Conceição de Manáos.................... 43
Santo Angelo do Tauapessassú.............................. 3
Nossa Senhora da Graça de Cudajaz.... 5
Nossa Senhol a do Carmo de Canumã.... .. . 4
Santo Anlonio de Borba................... 3
Nussa Senhora das Dôres de Manicoré ~. 11
Nossa Senhora da Conceição de Barcellos...... 2
Nossa Senhora do Rosario de Thomar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
S. Gabriel•.................... I 6
S. José de Marabilanas........ .. ..
Sanla Rila de Moura............ 1
Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco..................... 1
Nossa Senhora da Conceição de Alvellos.................... 6
Santa Thereza de TefIé..................................... 5
Nossa Senhora de Guadelupe de Fonle BOa.................. 2
S. Paulo de Olivença.................................. 7
S. Francisco Xavier de Tabalinga................ 2
Nossa Senhora do Rosario de Serpa...... 6
Nossa Senhora da Conceição de Silves...................... 8
Nossa Senhora do Carmo da Villa Bella da Imperatriz. . . . . . . . 8
Nossa Senhora do Bom Socorro de Andirá... . . . . . . ... ... . . . . . 4
Nessa Senhora da Conceição de Maués...................... . 7

Somma.... 138

:Sabia

S. Salvador................................................. 31
S. Pedro Velho....... . . .. . . . . .. 33
Santissimo Sacramento de anl'Anna....................... 42
Nossa Senhora da Conceição da Praia...................... 12
Nossa Senhora da VicIaria..... 21
Santíssimo Sacramento da Rua do Passo .•..... '" . . . . . . .. ., 8
Santissimo Sacramento do Pilar. . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . • 20
Santo Antonio Além do Carnio.... 40
Nossa Senhora das Brotas '" . . . . .. ......•....... 12
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Paróchias Eleitóres
Nossas Senhora dos Mares......... 9
Nossa Senhora da Penha de ltapagipe........ .. . .....• 14
Nossa Senhora da Cnnceição de llapoan..................... 12
S. Bartholomeu de Pirajã... 7
S. Miguel de Cotegipe " 85
Nossa Senhora du O' de Paripe ....•......................
Nossa Senhora da Piedade de Maluim....................... 6
Sant'Anna da Ilha de Maré.................................. 3
Nossa Senhora da Encarnação de Passá ". .. 11
Divino Espirita Santo de Abrantes................... !J
S. Bento de Monte Gerdo.. 9
S. Pedro do Assú da Torre 0.. . 3

2
°0

Senhor do Bomfim da lIialta de S. João .
N'lssa Senhora do Monte de llapicurú da Praia..... 29
Nossa Senhora da Abbadia ..... o............................ 14
Nossa Senhora do Rosario da Cacuoeirra... . .. 22
Nossa Senhora da Conceição da Feira........... ..•......... 2cl
S. Pedro de Muritiba................................. ..... 32
Nrssa Senhora do Bom Successo da Cruz das Almas...... . . . 119
S. Thiago do Iguape.. . . 18
S. Estevão de Jacuhipe....... 19
Nossa Senhora do Desterro do OuteIro Redondo o. o. o •••••• •• • 9
Senhor Deus Menino de S. Feltl(........ 8
S. Gonçalo dos Campcs.................. 31
Nossa Senhora du Resgate das Umburanas o..... 13
~. B~rtulvmeu de lIfara~o&ipe.............................. 30
>=>. l'eltppe rle Maragoglpe o. o...... 32
Nossa Senhora da Conceição do Almeida.................... 24
Sant'Anna do Rio da Dona o , ' o.. 29
Nossa cehol a da C'.,nccição da Tapera ,. . . . . . . . . . . 28
Nossa Senhora do Bom Conselho da Amargnsa o. . • • • • • • • •• • •• 25
'ossa Senhora de Nazaretu da Pedra Branca. . . . . . . . . . . . . .•. 4

Nossa SenhJra do Rosario de Santo Amam.. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
!'lassa Senuora da Purificação de Santu Amaro............... 27
S. Pedloo du Rio Fundo.................................... 27
Nossa Senht:ra da Oliveira dos Campinhos o 21
Nos~a Senbora da Ajuda do Bom Jardim.................... 38
S. Domingos da Saúbara o....... 1l
S. Gonçalo da Villa de S. Francisco... ]0
Sant'Anna do Catú '" :....... 45
Nossa Senhora du Monte......... 18
No a Senhora da Madre de Deus do Boqueirão........... 7
S. Sebastiãu das Cabeceira de Vassá o........ 22
Nossa Senhora do Socôrro do Rec6ncavo ..'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sant'Anna da Feira....•................... o... o o •• '" • • • • • 20
Nossa Senha ra da Conceição do Riachã') de Jact:hipe o. . . . 1~
Nossa Senhora 1a Conceição de Coité......... .. 10
Nossa Senhora dos Remedias o ••••••••• , • • • • • 11

anta Barbara 28
Senhor do Bomfim o o • • 14
Nossa Senhora dos Humildes.. . .. 18
S. José de Itapororuças o. .. .. . . ]5
Sant'Anna do Cami ão............... 20
Nossa Senh'lra do Rosario rio OraM......................... 2!J
Nos a Senhora da Serra Preta ;........... 9
Nossa Sen hora da Conceição da Baixa Grande. . . .. 1k

o sa Senhora das Dores do Mon te Alegre. . . •. . . . . . . . . . . . .. . . 18
Nossa Senhora da Conceição do Gavião...................... ()
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Paróchias Eleit61'es
Nossa Senhora de Nazareth das Farinhas........... .•.. 33
Sant'Anna da Aldêa ............•........•.... ·... 13
N<Jssa Sllilhora das Dores da Nova Laga..................... . 25
Santo Antonlo de Jesus...... 24
Nossa Senhllra da Ajuda de Jaguaripe. .. ..•... . 6

o a Senhora da Madre do Deus de Pi,·ajuhia... 11
S. Gonçalo e Senhur do Romfim d.1 Estiva................. 9
Samissimo Sacramento de llaparica........ ..... ..... .....•. . 12
Senhor Bom Jesus da Vera Cruz de Itaparica................. 6
Santo Amaro do Calú...................................... 8
Santissimo ~oração de Jesus de Valença..... . . . . . . . . . . .. . 19
Sant'Anna de Serapuhy......... 6
Nussa Senhora da Conceição de GlJerém.. . . . 16
Senlo Antonio de Jequiriçá ( Nossa Senhora da Concei~\ão de

Carirys~ " , .
S. Vicente FerreI' de Areia ..
Santo André de Santarém· '" .

, Nossa Senbora do Rosario de Cayrú ...................•.....
Divino Espirito Santo da Velha Boipeba .
S. Braz de Taperoá .
Senbor do Bumfim da Nova Buipeba .
Nossa Senhora da Assumpção de Camamú .
Nossa Senhora das DOres.de 19rapiúna .
Nossa Senhora das Candeias dA Barcelios .
S. Miguel da Barra do Rio de Contas .
S. Sebastião de l\1arahú ..
S. Jorge dos Ilhéos .
Santo Antoniu da Barra de Una .

assa Senhola da Pena de Port(\ Seguro .
Santa Cruz de Purlo Seguro .
DivIDO Espiritu Santo da Villa Velde .
S. JoãJ Baptista do Trancoso ..
S. Boaventura do Poxim de Cannavieiras .
Nossa Senhora do Carmo de Belm<Jnle .
Santo Antonio de Caravcllas .
Nossa Senhora da Purificação do Prado .
S. Bernardo de Alcobaça ..
Nossa Senhora da Conceição da Villa Viçosa ..
S. José cle Porto Alegre ·
Divino Espirito Santo de lnhambupe .
Nossa Sen hora da Conceição do Aporá .
Nossa Senhora dos Prazeres ..
Nossa Senh ora d a Purificação dos CampQ.s.. . . . . . . . . .. . .
Santissimo CoraçãG de lIl.ari~ ..
Santisslmo Coração de Jesus do Pedrão: .
Sant'Anna da Serrinha .. '" ..
S. João Baptista de Ouriçangas .
Jesus, Maria e José da Igreja Neva .
Senhor Deus IIleninu dos Araçás ..
Santo Antonio de Al?qoinhas ~ ..
Ntlssa Senhora da Saune da Mlssao ....•...... ••••..••.......
Nossa Senhora do Livramento do Barracão .
Nc.ssa Senhora da Conceição de Soure .

anta The, eza do Pombal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Nossa Senhora do Amparo da RibeIra do Pão Grande .
Sant'Anna do Tucano .
Nossa Senhora da Conceição e Santissimo Coração de Jesus de

Mon te Santo .



- 509-

Eleitóres
7

30
15
17
32
22
15
10
27
21
8

19
10
~o

17
22
32
20
62
36
17
41
19
45
21
23
47
44
22
19
52
50
30
16
19
67
24
47
48
44
39
45
29
39
31
26

Paróchias
Santissima Tl'indade de Massacará .
S. João Baplista de Geremoabo ..
Santll Antonio da Gloria do CUlTal dos Bois .
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do Boqueirão .
Nossa Senhora do Patrocinio de Coité " .
Santo Antonio da Jacobina .
Santissimo Coração de Jesus do Riachão .
Nossa Senhora da Saúde de Jacobina .
Senhor do Bom·Um da Villa Nova da Rainha•...............
Santo Antonio da Freguezia Velha de Jacobina ......•.......
Santo Antonio d?s Queimadas " .
Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéo .
Nossa Senhora do Conceição dJ Mundo \'(ovo .
Nossa Senhora das Grotas do Joazeiro ..................•....
S. José da Barra de Sento Sé ..
Santo Antonio do Capim Grosso ...........•................
Nossa Senbora do Livramento do Rio de Contas .
Sanlissimo Sacramento e Mi nas do Rio de Cuntas .
Senhor Bom Jesus do Rio de Contas .
NOssa Senhora do Carmo do Morro do Fogo .
Nossa Senhora do Allivio do Brejo Grande .
NOSSa Senhora da Conceição dos Lenções .
Nossa Senhora da Conceição do Campestre ..•............... ,
S. João de Santa Izabel de Paraguassú ...................•.
S Sebastião do Sincorá ' .
Nossa Seo hora da Graça de Maracás. . . . . . . . •. . .
Nossa Senhora da Victoria da Conquista ...........•.........
Sant'Anna de Caeteté .
Senhur Bom Jesus dos Meiras ,............. ..
Nossa Senhora du Hosario do Gentio .
Santo Antonio da B.rra , , .
Nossa .5enhora da Boa Viagem e Almas .
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Monte Alto .
Nossa enhora do Rosario do Hiacho de Sant'Anna ".
s. José de Carinhanba .
Nussa Senhora da Gloria do Rio das Eguas .
Sant'Anna dos .Brejos .
Sanlo Antunio do Orubú de Cima ..
Nossa Soo hora da Conceição de Macahubas , .
N'Jssa Senhnra das Brotas de Macabubas .
Senhor Bom Jesus do Cbique·Chique .
Santu Antonio do Pilão Arcado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
::l. Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande ........•....
Santa Rita do RIo Preto. . . .. . .
Sant'Anna do Campu Largo : ...•.
Sant'Anna do Angical .

Somma 3.422

Oeará.

S. José da Fortaleza o .

~ossa Senhora da Conceição de Mnccjana o •••••••••••

No,sa Senhora dos Prazêres de Suure•......................
Nossa ~enhora dos Remedios de Piracurú .

Ossa enhora da Penha de Maranguape o', .

52
10
3:t
20
40



Paróch,ias
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Elei/ô,.es

Nossa Senhora da C\onceição de Pacatuba..... ...........•... 18
S_ Jusé de Aquiráz _ o' 34
Nossa Senhora da Conceição do Cascavel. ..........•....... ' 57
Nossa Senhora do Rosario de Aracaty. . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro........ 33
Nossa Senhora do Rosario de S. Bernardo das Hussas. .. . 33
Sanl'Anna da União........ ..................•............. 19
Nossa Senhora da Espp.ctação do Icó. . . . . .. 36
San lOS Gosmo e Damião do Pereiro.......................... 31 .
S. Vicenle FeHer das Lavras................... n
S. Raymundf) Nonato da Várzea"Alegre.. •.•. f5
Santo Antonio da Boa Vista........................... 17
NOSStl Senhora da Purificação do Saboeiro 14
Nossa Senhora do Carmo de S. Muthêus. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Santo Antonio da Barbalha................................. 32
Senhor Bom Jesus do Jardim.............................. 35
"os a Senhora dos Milagres................................. 34

S. José de Missão Velha.................................... 49
Nossa Senhora da Gloria de Maria Pereira........ 44
Nossa Senhora da Palma de Balurilé , 68
S. Franci co das Chagas de Canindé.. 30
Nossa Senhora da Conceição 1e Arac3pe ~................ 30
Nossa Senhora das Mercês da Imperatriz..................... 57
S. Francisco de Umburetama... 31
Sanla Qui leria ................................• : .. , 28
Nossa Senhora da Concoição do .Acaracú ................•.. , . il2
Sanl'Anna do Acaracú ..........•.......................... ' 33
S. Gonçalo da Serra dos Cócos do Ipú ·... 62
S. Anastacio do TamboriL... 29
No.ssa Senhora da Assum;Jção da Viçosa... 49
Nossa SenhoJa da Boa Viagem.............................. 25

'Nossa Senbora da Piedade da Palma.......................... 20
Nossa Sl'nhora da Conceição da Barra de Pentecóste... ........• 19
Jesus, Maria e José de Quixadá.............................. 23
Santo Antonio de Queixeramobirn.. 41
Nossa Senhora d,i Rosario de S. João do Prin ·pe............. 33
Nossa Senhora do Carmo de Flores........... .•..... 7
Nossa Senhora da Paz de Arneiroz ~... 15
Nossa Senhora da Conceição do Cococy ..•................... , 8
Sanlo Anlonio do Brejo Sêcco , 24
Nossa Senhora das Dôres do Assare.......................... ig
Senhor Bom Jesus Apparecido da Cachoeira .
Nossa Se nhora da ConceIção do Riacho du Sangue. . 13
Nossa Senhora da Penha do Crato............................ g
S. Pedro da Serra do Cralo.. " .
S. JI,se ae Granja " , . . . . . . .. 3~
Nossa enhora da Conceição da Amarração .......•........•..
Nossa Senhora da Conceição do Sobral. . . . . . . . . .. 74
Santo Anlonio do Aracaty-assú... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Sant'Anna da Telha ..•.....................................

Somma .. o, 1.801
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Espirito-Santo.

:.. PaJ'óchias EleitÔ!°es

Nossa Senhora da Victoria " o •••• o o 11
S. José do Queimado oo........................ 8
S. João da Cariacica............ 18
S. Joào do Carapina........................................ 3
Santa Leopoldina o ••••••••• '" •• o • • • • • • • • • • •••• • • • 5
Nossa Senhora da Conceição do Vianna o.. 12
Santa Izahel. . . . . .. . ....•........•....... o o ••••••••••• o • • • • 4
Nossa Senhura do Rosal io do Espirita Santo o •••••••• o • 4
Nossa Senhora da Conceição da Serra o ••••••• o • 11
Santos Reis Magos de Nova Almeida.. 5
Nossa Senhora da Penha de Santa Cruz " o •• •• 9.
S. Benedict0 do Riacho o ,.. o...... 2
Nossa Senhora da Conceição de Linhares do Rio Dóce o 5
Nossa Senhora da Conceição da Barra de São Matheus .•.... " 7
S. Sebastião de lláunas....... 2
S. lI1atheus ..... o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 12
Nossa Senbora da Conceição de Guarapary ... o • • • • • • • • • • ••• • 8
Nossa Senhora da Assumpção de Benevente. . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
S. Pedro do Cachoeiro o •••••• o' •••• •• • • 9
S. Pedro de Alcantnra do Rio Pardo...................... .. 6
Nossa Senhora da Penha do Alegre.......................... 7
S. Miguel do Veado. oo......................... 4
S. Pedro de llabapoanna- '" '" .....•...... , 14
Nossa Senhora da Conceição do Aldeamento AtTonsino : 5
Nossa Senhora do Amparo de llapemirim " . . •.•. ..•. . . 23

Somma .... o 202

Goyaz.

Sant'Anna de Goyaz .•... o ••••••••• o ••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
Nossa Senhora do Rosario de Coyaz. 4
Nossa Senhora do Rosal'Ío da Barra o • • • • 3
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Fino................ 4
S. José de Mossamedes ". 5
Nossa Senhora da Abbadia do Curralinho............... 8
~. ~~ancis::o de Assis _do Anicuns... .. ...• . . 3

. bastlao do Allemao .......•........................... o 3
Nossa Senhora do Rosario do Rio Claro o... . 2
Santa Rita do Anta o ••••••••• '" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4
S. José de Araguaya .. ". .. .. 1
~ossa Senhora da Penha de Jara~uá......... 12
~ossa Senhora do Rosario de Mela Ponte...... . . . • .. . . . . . . • . . 19
S assa Senhora da Penha de Corumbá. . .•.... 17

N
enhor do Domfim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
ossa Senhor d C . - d C . 7N a a oncelçao e ampIDas .

Nossa Senhora da Abbadia do Pouso Alto.................... 4
Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz.................. 15
S Ossa Senhora do Carmo de Villa Bella. . . . .. . .. . . .. . . .. . . 6
s:n:a Rita. do Paranahyba. . . . . . . . . . .. 6

n a LuzIa , .. , .. ' .............•.. , .. , ..•. , . 16



Paróchias
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Eleitô"es

Nossa Senhora da Conceição da Villa Formosa da Imperatriz. 1"1
Nossa Senhora do Rosario de Flores.. U
San ta Rosa. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Divino Espirito Santo do Vaivem.... ...... ........ .. . ...... 12
Nossa Senhora Madre de Deus do Catalão.................... 26
Nossa Senhora das Dores do Rio Verde..................... 6
Divino Espirito Santo do Jatahy " . . .. . . . . . . . . . .. 5
Divino Espirita Santo de Torres do Rio Bonito. '" 3
Nossa Senhora do Pilar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nossa Senhora da Conceição do Crixás...... ........•.. 2
Santo Antonio do Amaro Leite........ 3
S. José do Tocantins.......................... 7
Nosoa Senhora da Conceição de Trabyras. . . 4
S. Sebastião do Forte.............. 4
S. Tbeodoro de Nova Roma. .. .......................•. .. 3
Sant'Anna de Cavalcante.................................... 7
S. Felii.. .. ...................•.. 2
Nossa Senhora dos Remedios de Arraias..................... 8
Santo Antonio do Morro do Chapéo......................... 4
Santa Maria de Taguatinga................. 10
S. Domingos.............................................. 8
Sant'Anna da Posse......... 10
S. João da Palma ;. .......................•......... 7
Divino Espirita Santo do Peixe........ 4
Nossa Senhora da Conceição do Norte.......... 6
S. José do Duro......... 5
Nossa Senhora da Natividade. . 8
Sant'Anna da Chapada....... 3
3S. Miguel e Almas...................... 5
Nossa Senhora das Mercês do Porto Imperial. . . . . . . .. .•. . . 10
Nossa Senhora do Carmo :.......•........ ' 3
Nossa Senhora da Consolação da Doa Vista do 'I:ocantins..... 20
Santa Maria do Araguaya.. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .... . . 1

Somma.... 399

Maranhão.

Nossa Senhora da Victoria , .. . .
Nossa Senhora da C'Jnceição .
S. João Baptista .
S. JI)~quim do Bacanp.a .
S. Joao Baptista dos vlnhaes .
Nos'a Senhora da Luz do Paço do Lumiar .
S. José dos rndios .
S. Mathias '.1e Alcantara .
S. José de Cortes .
Santo Antonio e Almas .
S. Bento dos Perizes .
S. Bento de Bacurituha .
S. Vicen e Ferrêr de Cajapió , .•..- .
S. rgnacio do Pinheiro. . . . .. . . . . . . . . ..
S. Josá de Guimarães ..
S. João Baptista d~ Cururupú .
S. Francisco Xavier de Turyassú , , .

21
23
22

6
11
7
2

20
3

17
27
6

19
11
;\5
30
11
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Paróchias Eleitóres
S. Helena................................................. 9
No sa Senhora do Rosario.................................. 17
Nossa Senhora da Lapa e Pias de S. Miguel.................. 5
Nossa Senhora da Cunceição do Icatú.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
S. José du Peria........................................... 14
Nos a Senhora da Conceição do Vianna...................... 24
S. José de Penalva......................................... 1]
S. Francisi:O Xavier de lIJonção............................. 11
Nossa Senhora de Nazareth do Baixo Mearim................ 11
Nossa Senhora da Graça do Ar.1I'y........................... 7
Nos·a Senhora da Dores de Itapicurú-mirim................. 15
S. Sebastião da Vargem Grande............................ 14
Nossa Senbora das Dores da Cbapadinba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Santa lIJaria de Anajatuba.................................. 10
Nossa Senhora da Conceilrão do B;'ejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Santa Anna do Bonty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
S. Bernado do Parn~byba.................................. 20
Nossa Senhora da Conreicão das Barreirinbas................ 15
Nossa Senhora da Conceição de Arayozes.................... 8
Nossa Senbora da Tutoya '" 7
S. Rita e S. Pbilomena do Cod6............................ 39
Nossa Senhora da Piedade do Coroatá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
S, Luiz Gonzaga do Alto Mearim............................ 24
Nossa Senhora da Conceição e S. JoM de Caxias............. 21
S. Benedicto de Caxias. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. . . . 26
Nossa Senh"ra de Nazareth da Trezidella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
S. José do Mat'ões.. . 38
S. Bento de Pastos Bons :............................. 29
S. Felix de Balsas ,.............. 26
S, Sebastião da Passagem FI anca-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nossa Senhora da Conceiçãu da Manga...................... 19
S\lnta Cruz da ~arrd do Corda...... 6
Senhor do Bomfim da Chapada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
S. Pedro de Alcantar!! da Carolina................. 25
Santa Tbereza do Porto Franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nossa Senhora de Nazareth do Riachão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Somma.... 919

M~;to-Grosso.

Seuhor Bom Jesus de Cuyabá............................... 27
S. Gonçalo de Pedro 11. : -.................... 13
N. Senhora da Guia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nossa Senbora do Livramento.............................. 10
Santo Antonio do Rio Abaixo............................... 13
Sant'Anna do Sacramento da Chapada :......... 6
Nossa Senhora elas Brotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nussa Senbora do Carmo do Miranda ...-. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10
Santa Cruz de Corumbá............................ . 7
Sant'Anna do Paranahyba.................................. 8
Nos a Senhor~ ela Conceição do Alto.Paraguay Diamantino... 5
Nos a Senhora do Rosario do Rio Acima 8
No sa enhora do Rosario do Poconé 8
S. Luiz de eaceres......................................... 11
S.S. Tr!ndade de Mato-Grosso............................. 3

omma.... 149
66
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Minas-Geraes,

Pa"óchias Eleitó"es
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Prelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nossa Senhura da Conceição de Antonio Dias................ 16
S. Barthol"meu ,......... 11
Nossa Senhora da Cunceição de Antonio Pereira............. 1
Santo Antonio da Casa Branca ,. . 4
Nussa Senhora da Cnncelção do Rio de Pedras............... 4
Nossa Senhora ria BOa Viagem da ltabiI a do Campo.... .. .. .. 10
Nossa Senhora de Nazaretb da Cachoeira do Campo.. 13
Sanlo Anlonio do Ouro Branco.. 8
Nossa Senbora da Piedade de Paracpéba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nossa Senhora da Conceição de Conl';onhas do Camno 19
NOfsa Senhora da Conceição de Queluz... 22
Cape lia Nova de Nossa Senhora da Dores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sanlo Amaro , . . . . . . . . . . . . . . . 14
Santo Anlonio de Ilavprava............... . 12
S. Gonçalo de Catas AlIas de Noruega...................... 7
Nossa Senhura das Gratas do Brumado de Suaswhy..... ..... 22
S. Bl'ail de S1!assu hy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança......... .. 20
Espirito San to do Lamim............ . . . . 6
Nossa Senhora da Assllmpção de Malianna............. 11
N. Senhora da Conceição de Camargos...................... 4
Nossa Senhora de Nazareth do Infeccionado................. 4
Nossa Senhora do Rosério do Snmidouro 13
S. Caetano do Ribeirão Abaixo , ..•. :................. 11
Nossa Senhora da Conceição do Brumado.................... 3
Senhor Bom Jesus do Ful'quim ,........ 14
Nossa Senhora da Salldc...... .. . .. . . . 14
Nossa Senhora do Rosario de Paula Moreira. . . . . . . . . . . . . . 17
S. José da Barra Longa..................................... 15
Nossa Scnhora do Pilar de Pilangl:Y.. .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 16
Sanl'Anna do Rio de S. João................................ 15
Nussa Senhora do Bom Despacho............................ 13
Sant'Anna da Maravilha.................................... 8
S. I}"nçalo do Pará........................................ 7
Sant'Anna do Rio d", S. João Acima ", 11
Nossa SenhOI a da Conceição do Pumpeu. . . . . . . . . . .. 7
Nossa Senhora da Piedade do Pará... . 19
Nossa Senhora do Carmo do Cajurú. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . 6
Nossa Senhora das Dores do Indaiá......................... 20
Nossa Senhora do Patrocinio da Marmel1ada. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nossa Senhora do Loreto da Morada Nova............ 9
S. Sebastião do Pouso Alegre....... . .. 10
Sanlo Antonio dos Tiros.. .. 11
Santo Anlonio du Riheir50 de Santa Barbara. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
S. Gonçalo do Rio Abaio ....•.............................. • 17
S. João Baptista do Morro Grande........................... 19
Nossa Senhora do Rosario de Cocaes................ ..... ... '9
Senhor Bqm Jesus do Amparo du Rio de S João............. '8
S. Miguel de Pe Pirac:icava........... 24
Nossa Senhora da Conceição de Cattas Altas de Mato Dentro. . 19
S. Dominp;os do PraIa ,. . . . . .. 13
Nossa Senbora do Rosario de Itabira _.... 19
Nossa Senhora do Carmo de Itabira................... 11
Nossa senfiora da Conceição do Cuiothé..................... 2



Paróchias
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Eleitó,-es

Sant'Anna dos Ferros ...........................•.....
Santa Maria .
S. Sebastião da Joannesia ou Parahyba de Matlo Dentro .
Nossa Senhora de Nazareth de Antonio Dias Abaixo .
S. José da Lagôa '" ..•..............
Sant'Anna do Alfié ........................................•
S'. ebaslião do Pónte Nova .
Santa Cruz do E cal vado , .
S. Sebastiãu da Pedra do Anta : .
Santa Margarida .....•....................................
S. Francisco do Ribeirão Vermelho .
No,sa Senhora da Conceição da Ca&ca .
Sant'Anna do Jequery ..
Sant'Anna do Abre Campo .......................•..........
S. José da Pedra Bonita ..
Nossa Senhora da Conceição de Babarã ..
Nossa Sanhora da Lapa ..... , .•............................
~anta Quiteria .........................•..................
Nossa Senhora da Conceição dos Rapozos .
'ossa Senhora do Pilar de Congonhas de Sabarã .......•.....

Santo Antonio do Rio Acima .
Nos~a Senhora da Boa Viagem do Curral d'EI·Rei. .
Nossa Senhora elo Carmo do Betiro, .
S. Gonçalu da Contagem .
NO.sa Senhora do Bomsuccesso de Caetbé .
No sa Senhor'a da Madre de Deus de Roças Novas .
Santissimo Sa<:ramento de Taquarassú .
Nessa SenhOI'a da Conceição de Jabuticatubas .
Senhor do BJm·fim .
S. Sebastião de ltatiaiusssú .
Nossa Senhora da Piedade dos Geraes .
S. Gunçalo da Ponte : ,.
Nossa Senhora das Necessidades do Rio do Peixe .
Santo Antonio de Matbeus Leme........•....................
Santa Luiza. . . .. . .
Nossa Senhora da Saúde da Lagôa Santa .
Senhor de Mattosinhos .
Sanlissimo Sacramento de Jequitibã .
Santo Antocio do Curvello .
Nossa Senhora da Piedade dos Bagres _ ..
Sanl'Anna de Trahiras ..
Nos a Senhora dos Prazêres do Mi 110 Verde ..
Nos'a Senhola do Livl'amenlo do Papagaio .
S!!nto Antonio d~ Sete Lagôas ' .
NlJssa Senhora do Carrnl' du Taboleiro Grande .
Nossa Senhora da Conceição do Serro .
Santo Antonio do Rio do Peixe .
Nossa Senhora d.. Patrocínio do Serro.. . .
S. eba tião de Corr·entes .
Santo Antonio do Peçanha .
Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho .
S. Gunçalo do Riu das Pedras 1 .

~ IIli u uel e Almas ..
OS'a Senhol'a da Conceição de Mato Dentro .

S. DominRos dI) Rio do Peu~ ..
Nos a Senhora do Pilar do Morro de Ga par Soares .
S. Francisco de Assis de Paraúna .

ossa Senhora do Oliveira de Llaml:cé do Mato Dentro .

23
7
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12
8

10
24
10
13
16
23
13
17
17
10
17
7

26
15
24
5

14
12
17

9
7

14
12
19
20
14
8

15
13
15
16
19
19
17
10

9
5
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17
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30
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16
33
23
21

u
17
11
10
15
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EliJit6res

Santo Antonio da Diamantina........ 31
Nossa S~nhora da Conceição do Rio Manso · 10
S. Gonçalu do Rio Preto.................................... 11
Santo Aolt1Dio de Gouvêa.................................. 27
S. João da Chapada........................................ 2\
Nossa SellllOl'a da Conceição de Curimatahy.. 8
Santo Antonio de llacambirussú çla Serra du Grão Mogol. · 44

35S. José de Gorotuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
S. Gonçalo do Bre/u das Almas ···
Santo Antonio de llap.ambira..... 25
S. Pedro do Fanado de Minas ovas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nossa Senhora da Graça da Capellinha....................... 33
Santa Cruz da C]lapada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

assa Senhora da Conceição do Sucuriú..................... 13
Nossa Senhora da Piedade.............. 18
Nossa Senhora da Conceição de Philadelphia........ 10
Nossa Sennura da Conceição d'Agua Suja.................... 12
S. João Baptista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nossa Senhora da Penha de França......................... 12
S. José de Jacu ry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Santissimo Coração de Jesus das Barreiras................... 13
Nossa Senhora da Conceição do Rio Pardo................... 49
Santo Antonio de Salinas................................... 1,0
S. Seba"Stião dos Lenç6es.................................. 17
Nossa Senhora da Graça do Tremedal....................... 22
Santo Antunio de Arassuahy................................ 23
Santo Antonio da llin/l:a..................................... 2~
S. Sebaslião do Salto Grande .
S. Miguel de Jequelinhonha............................... 7
S. Domingos de Arassuahy................................. 16
S. José de Montes Claros................................... 25
Senhor do Bom·fim........................................ 1~
Sant'Anna dos Olhos d'Agua .
Sanl'Anna de Contendas.................................... 35
Santisslmo Coração de Jesus................................ '1~88
Nossa Senhora do Bomsuccesso da Barra do Rio das Velhas ...
S. Romão.................................................. 5
S. José da Pedra dos Anjicos................................ 11
Nossa Senhora das Dôres da Januaria................... ..... 10

assa Senhora do Amparo do Brejo do Salgado.............. 21
Nussa Senhor a da Conceição de Morrinhas............. 10
Sonlu Antonio da Manga.................................... 37
Saul" Rita de Guarda-MM.................................. 10
Sanl'Anna do BulÍty....................................... lH
Sant'Anua da Catinga........ . .. . . 5
Sanl'An'll8 dos Alegres..................................... 14
No ;a Sen hora Mãi dos H~mens da Bagagem.. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Senhor Bom Jesus do BreJO Alegre.......................... 13
Nossa Senhora da Abbadia d'Agua Suja...................... 10
Nossa Senhora do Carmo da Bagagem....................... 14
Sanl'Anlla do Rio <.las Velhas................................ 8
Santo Antonio de Patos..................................... 23
Sanl'Anna do Parnabyba ,.... 14
Santíssimo acramento de S. D'Jmingos do Araxá............. 34
Santo Antonio da Pralinha.................................. 7
S. Frdncisco das Chagas do Campo Grande........... 8

assa Senhora do Carmo do Arraial ovo................... 10
Nossa Senhora do Palr ocinio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Sanl'Anna do Pouso Alegre de Coromandel. : .
S. Sebastião da Serra do Salilre .

anlo Anlonio e S. Sebastião da Oberaba ................•....
S. Pedro da Uberabinba .
Nossa Senbora do Carmo du Fruta!. .
Nos a Senbor a do Carmo do Prala .
Nossa Senbora du Ro ario da Boa Vista do lHo Verde .
S. Francisc de Salles .

. José do Tijuco .
Mossa Senbora da Ajuda de Tres Pontas .
Espirito Santo da Varginba - .
No sa Senbora do Carmo de Campo Grande .
Nossa Senbora das Dôres da Boa Esperança .
Espirilo Santo dos Coqueiros .
S. Francisco d'Agoapé .
Nos a Senbora ao Montserrat de Santa Maria de Baependy .
Nos a Senbora da Conceição do Pouso Allo .................•.
S. José do Picú .
S. Tbomé das Letras .
Nossa Senb"l'a da Conceição do Passa Quatro .
Espirilo Santo da ClJristina .
Nos~a enhora do Carmo do Puuso Alto .
S. SebasLião do Capituba .
Santa C.tharina _ .
Nossa Senhora da Conceição da Virginia do Pouso Allo .
Santo Antonio do Valle da Piedade da Campanha .
Espirita anta da Muluca .
Santo Antonio da Tapéra .
Nossa Senhora do Purlo de Guanbães .
Nossa Senbora da Conceição do Rio Verde .
Nossa Senhtra da Saúde das Aguas Virtuosas .
S. Gonçalo da Campanha ..
Tres Corações de Jesus, t.laria José do Rio Verde .
Senhor Bom Jesus do Lampary .
Noôsa Senbora da Conceição de Ayuruoca .
Nos,a Senbora do Rosano da Lagõa .
Nossa Senbora do Bom Conselho dos Serranos .
S. Domingos da Bocaina .
Senhor Bom Jesus do Liyramento .
Senbor Bum Jesus dos Passos .
'o sa Senhora das Dôros do Aterrado .

S. Sebastião da Ventania .
Nossa Senhora do Cal mo do Rio Claro .
Santa Rita de Cassia do Rio Claro .. _ _ .
Santa Rila do Rio Claro .
S. Seba 'Lião do Paraizo .
S. CHIos do Jacuby ..
S. FrancIsco das Chagas dn Monte Santo .
No a Senhlll'a das Oôres de Guaxnpé .
'. José e Nossa Senbora das Dôres de Alfenas .

Sacra Familia e Santo Anlonio do Machado .....•............
Noôsa Senhora do Carmo da Est:aramuça .
S. Sebastião do Arcado .
S. João Bapti ta do D.luradinho ..

. Joaquim da Serra egra .
Noss., ~enliola do Livramento do PiUlllhy .

Ossa Senhora da Assumpção do Cabo Verde .
S. José da Bôa Visla .

18
31
26
10
13
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26
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19
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6
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Nossa Senbora da Conceição da Bóa Vista............. 7
S. Bento de Tamanduá..................................... 21
Senhor Bom Jesus do Campo Bello.......... 12
Espirito Santo do ltapecerica.... .. 13
Nossa Senlwra do Destêrro '" . . . . . . . . 13
No sa Senbora das Candêas................................ 20

-S. Vicente FerreI' da Fllrmiga............................... 25
Nossa Senbora do Carmo dus Arcos '" . '" .. '" 10
Sant'Anna du Bambuby............ ..................•..... 16
Nos~a Senhora da Oliveira.................................. 11
S. Francisco de Paula....................................... 14
Nos a Senbora da Gloria do Passatempo " . . . . . . . . . . . . . .. 7
No~sa Sonhora do Ca~mo do Japão. 8
Santo Antonio du Amparo. . . ... . . .•. . . . . . . .. . . . . . . . .•. . . . 16
Nassa Senbora da Ap;:>arecida do Claudio.. . .....•.... . 10-
Senbor Bom Jesus dos J\lartyres do Pouso Alegra.. . UI
Santa Rita de Sapucahy " . . . . . . .. 24
~ossa Senbora da Conceição da Apparecida da Estiva.. 12
S. Francisco de Paula de Ouro Fino....... 23
anto Antonio de Jacutillga , 11
enbor Bom Jesus d,) Campo Mlstico........................ 13

Nossa Senhora do Carmo da Borda da Malta................ 1-1
S. José do Paraizo.............................. 25
S_ João Baplista das Cachoeiras........................... 20
Sant'Anoa do Capival·y :. S
Nossa Senbora da Conceição do Jaguary. .. 8
Santa Rita da Extrema.. . . 8
S. José do Toledo......................................... 4
Nossa Senhora do Carmo de Cumbuhy. .•... 11
Nossa Senbura da Conceição de ltajubá............. .. 12
S. Caetano da Vargem Grande......... .. 12
Nossa Senhora da Conceição de Pirangussú. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nossa Sl.'nbura da Solidade de Hajubá...... 13
Santa Rita da Bóa Vista.................... 13
Nossa Senhora do Patrocinio de Caldas....................... 10
Nossa Senb ra do Carmo do Campestre. . . . . . . . . . .•. . . . • . . . . . 11
S. Sebastião de Jaguary................................ ti
S. Fl'anciscu de Paula do Macbadioho..... . 8
Saota Rita de Ca ia........................................ 7
No sa enhora do Pilar de S. João d'EI·Rei................. 27
Nossa enilora da Concaição do Carranoas.. .. 4
Nossa Senhora da Con 'eição da Barra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nossa Senhora de Nazaretb.................................. 25
S. i\liguel de Cajurú _.... \)
Nussa Senhora da AI dre de Deus , 11
Santa Rita do Rio Abaixo................................... 8
Santa Antonio de . J .sé d'EI-Rei......................... 10
No sa Senbola da Conceição de Prados.... .•.. 8
Sant,) Antonio da Laf(óa Dourada..... 7
No sa Senhora da Peilha de França da Lage....... .....•.... 7
Sant'Anna da Resaca do Carandahy. . .. 5

ossa enhora do l.lJm Successu. . . . . .. . 12
S. João BaptI5ta........................................... 11
S. Thiago................ 10
Sanl'Anna de Lavras do Funil. '. 28
Senhor Bom .Jesus dos Perdões ".. 22
S. João Nepomucello de Lavras _.............. 16
Nossa enllora do Carmo da Cachoeira................. 13
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Nossa Senhora da Piedade de Barbacena.. . . . ... . . . . . . .•. . . . . 47
ossa Senhora dos Remédios............................... 9

Santa Rita de Ibitipoca............................ .. 15
Nossa Senhora do Desterro do MeJlo........... 6
Nossa Senhora da Conceição de Ibitipóca · , . 9
S. Migual e Almas de João Gomes ........ ,................... 12
Santo Antonio do Juiz de Fóra...................... 36
Nossa Senhora da Gloria em S. Pedro de A!~antara.... 5
Nossa Senhora da Assumpção do Chapéo de Uvas... .. . 14
S. José do Rio Prato........................................ 23
S. Francisco de Paula do Monte Verde....................... 10
Nossa Senhora da Conceição do Porto do Turvo...... 17
S. Vicente Ferrar.......................................... 11
Senhor Bom Jesus do Bom Jard m 0.................... . 7
S. Manoel do Pomba , '" ,. 17
Espirito Santo do Pomba. ...•.. 19
S João Baptis1a da Gloria 7
Nossa Senbora do Rusario da Pimenta... 18
S. Roqne do Piumhy........................ 12

bnhor do Bum-fim das Mercê.; do Pomba................... !J
Srnhor Bom Jesus da Canna Verde do Taboleiro............. 11
Nossa Senhora das Mercês do Pomba........................ 14
S. .1 osé do Paraupéba _ ,. . . . . . . . . . . 11
S. Sebastião da Leopoldina.................................. 19
Nossa S.mhnra da Madre de Deus do Angú.... 12
Santa Rita de Meia Patar.a.................................. 15
No a Senhora da Conceição do Laranjal. ........ . . . . . . . . . . . . 10
Sant'Anna do Pirapitinga................................ .... 10
Nos a Senhora da Piedade................................. 13
Nos a Senhora da Conceição da J3ôa Vista.................... 14
Senhur Bom Jesus do Rio Pardo. 9
Nos a Senhora das Mercês do Mar de Hespanha.............. 31
S. José de Além Parahyba.................................. 10
Divino Dspirito Santo do Mar de Hespanha......... .... ..... 15
Santo Antonio do Aventureiro.............................. 11
Nl1s a Seohora das Dôres de Monte Alegre.. 11
Santissimo Sacramento..................................... 28
Divino Espirito Santo --da Forquilha .. ·....................... 22
Nossd Senhor a do Desterro do Desemboque.......... . . . . . . . . 6
Nossa Senhora da Conceição do Rio Novo................... 22
Divino Espirito Santo do Piao............. 11
S. João Nepomuceno....................................... 24
S. Januario de Uhá................ .. 28
S. João Baptista do Presidio........................... 15
Sant'Anna do Sapé......................................... 13
Santo Antonio de MuriaM , 8
S. JoãOJ do Ban·oso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sant'Anna dos Bagres '............................ 9
Santa Rita do Turvo........................................ 12

. Miguel de Arripiados.................................... 15
S. Sebastião dos Aillictos... 1fi
Sant'Anna da Barra do Bacalháo............................ 16
S. Sebastião de Coimbra.............. 7
S. Miguel do Anta. .. ..•.... .. 26
Nussa Senhora da Conceição de Piranga.. 11
S. Caetano do Chopotó....... 6
S. José do Chopotó ....................•..•............... " 9
Nossa Senhora da Oliveira de Piranga. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Nossa Senhora da Conceição do Turvo.. . . .•• .. . . . . . . . . . . . . . . H
Santo Antonio do Calamnao................................ 12
S Paulo do Muriabé.. . ..•......... .. ..• 9
Nossa Senbora das DÔres da Yictória....... 5
Nossa Senbora da Gloria de MUI'iabé. 12
S. Francisco da Gloria........................ 9
Santa Luzia do Carangola........................ 12
S. Sebastião da Cachoeira Alegre........................... 10
S. Francisco de Assis do Capivara. ... . . . . ... . . . . . . . .. . . . . 7
S. Francisco de Paula da BÔa l.amilia...... 7
S. Sebastião da Malta....................................... 8
Nossa Senbora da Conceição dos Tombos de Carangola... ... 7
Senbor dos Passos do Rio Preto............................. 22
Santo Antonio da Oliveira............ .....•................ 5
Santa Rita da Jacutinga..................... 11
Nossa Senbora das Dôres do Rio do Peixe................... 8
Santa Barbara do Monte Verde '" 9
S. Francisco das Cbagas do Monte Alegre...... 12
Santa Maria............ 6
Nossa Senbora da Abadia do Bom Successo.................. 10
Sanlo Antonio do Mame. 30
Nossa Senhora da Luz do Atterrado......................... 16

Somma...... 5.193

Pará.

Nossa Senbclra pa Graça.................................... 34
Sant'Anna da Campina..................................... 17
Santissima Trindade....................................... 17
Nossa Senbora de Nazareth do Destêrro..................... 11
S. Vicente de Inhangapy................................... 4
Sant'Anna de Bujarú....................................... 11
S. Domingos da Boa Vista.................................. 7
Sant'Anna do Capim....................................... 12
~. Francisco Xavier de Barcarena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
S. Miguel de Beja.......................................... 4
Nossa Senbora da Conceição de Bemfica..................... 9
Nossa Senbora do O' do Musq;Jeiro -................ 10
Divino Espirito Santo do Mojú.............................. 10
S. José do Acará........................................... 15
Nessa Senhora da Soledade de Cdirary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sant'Anna de Iguarapé-mirim............................... 21
Nossa Senhora da Conceição de Abaeté.............. 20
Divino Espirita anta de Ourém............................ 5
S. Miguet de Guamá....................................... 7
Nossa Senhora da Piedade de Irituia...... 8
No sa Senhora de Nazaretb (ta Vigia. . .. .. .. . 19
Nos a Senhora do Rosario de Collares....................... 8
S. Caeta:lO de O::livellas.................................... 7
Fossa Senbora do Rosario de Curnçá.... 16
S. Miguel de Cintra........................................ 14
Nessa Senhora do Soccôrro de atinas....................... 4
Nossa Sellbora do Rosario de Santarém Novo. 3
S. João Baptista de Cametá................................. 42

ossa Senhora do Carmo de 'rocantins...................... 9
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Nossa Seohora da Conceição de Macajuba.................... 8
Sanlo Antonio do Baião , 11
Sant'Anna de Breves...................................... 2
Menino Deus de Anajá...................................... lO
Nossa Senho.a da Luz de Porlel ..._ .. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
S. l\liguel de Melgaço...................................... 9
Nus.a Senhora ela Assump~ão de Oeiras. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9
S. João Baptista do Culralinho ~..... 9
S. Sebastião da Boa Vista.................................. 10
S. Francisco de Paula de Muaná............................ 15
Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira................... 8
Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Pedras... '.' . . . . . . . . 7
S. Francisco Xavier de Monsarás .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menino Deus de Soure..... . 3
Nossa Senhora da Conceição de Salvaterra '.... 4
Santo Antonio de Chaves ~........................ 21
Nossa Senhoril de Rosario de Bragança....................... 23
Nossa Senhora de l.'zareth de Quatipul ú..................... 4
Nossn Senhora de.Nazareth de Viseu......................... 10
Santo Antonio de Gurupá ~ 7
Santa Cruz do Villarinho do Monte........................... 2
Nossa Senhora do Rosari • de .\ I'raiollus...................... 2
Nussa Senhora da Conceição de Almeirim....... 2
S. Bra1. d I Porto de Móz.................................... 4
S. João Bapti ta de Veiros.......... 5
S. João Baptista de Pumbal. .. . .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. . .. . .. .. 1
S. Franciscu Xavie. de Souzel............................... 3
S. Francisco de As is de Monte Alegre........................ 7
Nossa Senhora da Graça da Prainha........... 3
Nossa Senhora da Conceição de Santarém..................... 21
Nossa Senhora da Saúde do Alter do Chão.................... 1
Nossa Senhora da Assumpção da villa Franca................. 9
Santo Ignacio do Boim...................................... 3
Sant'Anna de ltaituha................... 5
Nossa Senhora da Cunceição de Aveiros..................... 5
Santo Antonio dê Alemquer. 11
Sant'Aona dp. O'bidos.......... .. 24
S. Juão Ba'Ptista 1e Faro................................... 9
Nossa Senhora da Saúde de Juruty. " . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. 4
S. José de Macapá......................................... 2
Nossa Senhora da Assumpção de Mazagão ,.......... 5

Samma.... 675

Parahyba.

Nossa Senhora das Noves................................... 29
Nossa Senhora do Livramento. ........................•.... 10
Santa Rita ... '" . . . . . . .. . .. :.............................. 17
Nossa Senh.)ra da Conceição de Jacóca...................... 5
Nossa Senbora da Assumpção de Alhandra................... 3
Nossa Senhoro da Penh3 de França de Taquara. . . . . . . . . .. . . . . 9
S. Pedro e S. Pau\n de Mamanguape.. 35
S. Miguel da Bahia da TI·aiçãl!.... .... . 8
Nossa Senhora da Luz da Illdep3nr\encia. .. ..........•....... 48
Senhor do Bom·fim da Serra da Raiz........................ :à2
Nossa Senhora da Bôa Viagem da Alagôa Grande... 28

67
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Par6chias Elilit6res
Nossa Senhora da Conceição de Araruna.. ......•....•. .. .... 25
Nossa Senhura do Livl'amento de Bananeiras. . . . . . . . . . . . . . .•. 31
Nossa Senhora das ~feroê:; do Cuité....... 16
S. Sebastião do Triumpho ·........... 9
No sa Senhora da Luz da Pedra Lavrada. . 6
Nossa Senhora da Concei~\ào de Areia......................... 64
Sant'Anna da AlagOa ova................. 27
No:;sa Senhora dI) PiIH ~... ..•.... 26
Nussa enhosa da Rainha dos Anjos do Taipú........ 44
N"ssa enhllra da Cuoceição do lnll;á................... 2
Nossa Senhcra du Rosario de Naluba................... 22
No.sa Senhora da Conceição de Campina Grande. 38
N"ssa enhora dos Milagres de S. J .ão.. . .. . 3S
No 'S3 Senuora das Dôres da AlagOa do l\1onteiro. . . . . . . . . . •. . . 26
Nossa enhora da r.onceição de Cab ;)cell as. . . . . .. 20
Nossa Seobora da Guia de Patos...................... 17
San'a Maria Mae:dalena da Serra do Teixeira......... 18
Santa Luzia de Sabugy........... ... .... ....... .. . . . . . 11
Nossa Senhora d', Bom Successo do) Pombal. . . . . . . . . . . . . . . . .. 32
Nossa Senho,'s dos Remedias do Catolé do Rocha.......... 42
Santo Antonio do Plancó........ 34
Nossa Senhora da Misericordia '" ...• 17
Nossa Senhora da Conceição da Misericórdia........... . 20
Nosoa Senhora da Conceição de Souza ..... ".. . . . . ..... . . 44
Nossa Senhora do Rosario de S. João çle Souza........ 30
Noôsa Senhora da Piedade de Cajazeiras .•......... '" . . .. 18
S. José d~ Piranhas.................................. 15

Somma. .. 936

Paraná.

Nossa Senhora da Luz de Coritiba. . .. .......•... 28
S. José dos Pinhaes........................... .. 18
Nossa Senhora dos Remedias de Iguassú... .. . . . .. ..........• 9
Nossa Senhora do Amparo de Votuvera va. . .. .. 18
Santo Antonio do Arraia I Queimadú .........•.......... ,.. . . 12
Nossa Senhora da Piedade de Campo La rgo .......•...... '" 17
Santo António da Lapa.............. 22
Senhor Bom Jesus da Column:! do Rio Negro ...........•. '" 12
Nossa Senhora da Conceição da Palmeira.... ......• 13
S. João do Triumpho ;.............. 3
Nossa Senhoril do Ro ano de Paranagua............. 20
Senhor Bom Jesus dos Perdões de Guarakessava....... .. . 10
S. Luiz de Guaratuba '" : 5
Nossa Senhora dJ Pilar de AntonlDa....... 14
Nossa Senhora do Purto de M rretes................... 12
S. Seba tião do Portu de Cima '" . 4
Sant'Anna de Ca,;tro........... .•........ ..•....... 25
Nos<a SlInhora dos Remedios de Tibagy........ 12
Senh r Bom Jesus de Jaguariahyva 6
S. José do Chrisliani,mo............... 9
Sant' An na de Ponta Grossa. . . . . .. 21
Nossa Senhol'a de Bethlém de Guarapuava.................. . 13
Senhor Bom Jesus do Campo de Palmas " •. . . . . . .. 8

Somma.... 311
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S. Frei Pedro Gonçalves .•...........................•.....
Santlssimo Sacramento de Santo Antonio .....•...............
S. Jusé do Recife. , ', , .. o. o .
Santissimo Socramentu da Boo Vista. o' o .
Nossll Senhora da Graça da Capllnga o .
Nossa Senhora da Paz d"s Arrogados· , ..
Nllssa Senhura da Saude do P'oço da Panella o
Nossa Senhora doi Rosario da Várzea , .
S. Lourenço da Malta .............................•.........
Santo Amaro do Jaboatão .
Nossa Senhura do Rosario de Muribeca .....•..........•.....
Divino Espirito-Santo do Páo d'Albo .
Nossa Senbora da Gloria de Goitá · " .
Nossa Senhora da Luz ........•.......................•... : ..
Nossa Senhora da Conceição de Nazareth ....•................
Santo Antonio de Tracunhaem , .
Nossa Senhora do Rosario de Goyanna " .
Nossa Senhora do O' de Goyanna .............•......... o.•..
S. Lourenço de Tijucupapo ..
Nossa Senhora do Desterro de Itambé .
S. Vicente ...........................•....................
S. Salvador da 'Sé (Curato). '" ..
·S. Pedro Martyr ...........•....................•............
Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape•.................
Santus Cosme e Damião de Iguarassú ......................•.
Nossa Senhura da Conceição de ltamaracá .
Nossa Senhora da Ap.resentação do LimoeifoJ .
Santo Amaro de Taquaratinga ' , ..
Santo Antonio do Cabo ...............•......................
Nossa Senbora do O' de Ipojuca .
Santu Antão da Victoria .
Nossa Senhora da Cunceição da Escada .
Nossa Se::hora da Conceição de Serinhaem .
Nossa Senhora da Penh" da Gameleira , .
N., s~Senhora da Conceiçã,) e S. José do Rin Fnrmoso .
Nossa Senhora da Purlücação e S. Gonçalu de Una .
S. ~fil!uel de Barreiros , .
S. Jo,é da Agollia de Agua Pr eta, ......•....................
Nossa Senhora da Conceição dos Montes ....................•
Nossa Senbora das Dôres de Caruarú o .
S. Caelano da Raposa , .
Nossa Seohora do O' do Altinbo , .
SenhOl' Bom Jesu,: de Paneilaso ., o..........•.......... ,
N. Senhnra da Cnnceiça I de Quipapá .
Senbol' Bom Jesus dos AflliclOS de S. Bento o•...........
Nossa Senhora da Conceição do Bonito .
S. José dos Bezerros , ................•...........
Sant'Anna do Gravatá \ .
Jesus, Maria e José do Papacaça .
Santo Antonio de Garanhuns .
S. Fehx do Buique o .
Nossa Senhora da Conceição da Pedi a ..•.................•..
Nossa Senhora da Penha de Villa Bella .

19
35
41
48
13
28
13
16
13
30
18
39
39
16
52
51
35
28
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~
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53
48
71
51
28
18
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19
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13
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21
40
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28
21
49
62
23
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Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de Flores.............. 27
Nossa Senhora das Dôres da ViUa do Triumpho. .. . . 18
S. J sé de Ing.lzeira............................ 31
S. dosé do Brejo ela Madre de Deus. .. 40
Santa Agueda de Pesqueira -: '" .. . .. . . . . .. . .. . . 31
Nossa Senhora da Montanhas de Cimbres.................... 15
Nossa Senhora da Conceiçãu da LagÔa de Baixo.............. 13
Nossa Senhora da-Saúde de Tacal'atú,....................... 14
Senhor Bom Jesus dos Affiiotos da Fazenda Grande......... .. 38
Nossa Senhora da Assumpção e S. Gonç~lo do Cabrobó.... .... 11
Sant'Anna da Leopoldina................................... 5
Senhúr Búm Jesus dos Affiicros do Exú....................... 12
Nossa Senhora do Bom Consêlho de Granito. . . . . .. . . . . . • . . . . . 9
Santo Antonio do Salgueiro....................... 17
Santa Maria Rainha dos Anjos de Petrolina......... ...•. 12
Santa Maria da Boa Vista. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S. Sebastião de Ouricury ·......... 26
Sant'Anna do Bom Jar-dim................................... 77
Nossa Senhora da Conceição de Aguas Beilas 17

Somma 2.074

Piauhy.

L'~ossa Senhol'a do Amparo de Therezina...................... 21
Nossa Senhora das Dôres de Therezina ' . . 113
Nossa Senhora dos Remedios da União....................... 19
Nossa Senhora da Conceição das Barras ..........•..... r..... 36
S. Gonçalo da Batalha............ 10
Nossa Senhora da Gr-aça da Parnahyba...................... 13
Nossa Senhora dos Remedios do BUI'ity do Lopes.. . . .. . 11
Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca ..... ,............... 8
Nos!1a Senhora dos Remediús de Peripery.... . . . . . . ... . . . . . . . 8
Nossa Senhora da Conceição de Pedro II. . . . . .. ............• 11
Santo Antonio de Campo Maior, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nossa Senhol'.a do Destêrr J do Marvão....................... . 16
Senhor do l3om!im do Pl'lncipe Imperial...................... 22
Sant'Anna da Iudependencia................................ 30
S. Gonçalu de Amarante....... ....•..... . . 42
Nossa Senhora da Victoria de Oeiras................ . 32
Nossa Senhora do O' de Valença........................ 32
Nossa Senhora dos Remedios dus Picos..... .. 19
Nossa Senhora das Mercês de Jaicós :. 38
Santo Antonio d8 Jel'úmenha. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 7
Nossa Senh'lra de Ubyoa da Manga.. . . . .. 12
Senhor Bom Jesus da GUI guéia...... .. 11
Nossa Senhora da Conceição do Cnrrente :....... 8
Nossa Senhora do Livramento de Paranaguá. '" . . . . . . .• . . . . . . 14
Santa Philomena , . .. . 14
S. Raymundo Nonato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 16
S. João Baptista do Piauhy ~..... 15

Somma.... 526
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Nos a Senhora da Apresentação do Natal. . '" .
S Gonçalo de Amai ante o

S. !\liguei e Nossa Senhora dos Prazei es ele ExtremOz .. o •••••

Senhor Bum Jesus dos Navegantes do POrto dos Touros .
Sant'Anna da Cidade de S. José .
Nos 'a Senhora do O' de PapM'Y, " .
S. João Baptista de Arez .. " ......•.. o ..- ••••••••••

Nossa Senhora da Penha da Canguaretama o' •••••••••••••

Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha .
Nossa Senhora da Conceição de Nova Cruz o •••

Santa Rita da Cachoeira .
S. Joãu Baptista du Assú o ..

Sant'Anna do MattJs .
S. José dos Angicos ..
Nossa Senhora da Conceição de JlJacáo •...•.............. , O"

SanL'Anna do Triumpho .•..................................
Sant'Anna do Princlpe .
Nossa Senhora do O' da Serra Negra., .
Nossa Senho da Conceição do Azevedu do Jardim .
Nossa Senh ila Guia do Acary.... . .
Santa Luiza ué Mussorá .
S. JOãll Bapti a do ApodY.................... . .
S. Sebastião de Caraúbas o 0- o .

Sant'Anna da Imperatriz o •••••••

Nossa Senbora das DOres do Patú... . .
Nossa Senhora da Conceição do Pao dos Ferros ....•.......•.
S. João Baptista de POrto Alegre .
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Rio Grande do Sul.
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Nossa Senhora da Madre de Deus de POrto Alegre. . 19
Nossa Senhura do R"sal'io de POrto Alegre.................. 26
Nussa Senhora das DO,'es de POl'lo Alegre...... •... 11
Nossa Senhora de Bethlém.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nossa Senhora da Conceição de Viamão.... 15
Nossa Senhora dos Anjus da Aldea.......................... 12
Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas........ ... 9
S. João Baptista de Camaquam.. ..........................• 6
No sa Senhora das DOres de Camaquam..................... 6
Nos a Senhora da Conceição de S. Leopoldo... . . . . . . . . . . . . . . 16
Sanla Christina do Pinhal. .................•......... ' " 14
Sanl'Anna do Rio dos Sinos.. . . . 9
S. J" é do HOl'lencio..................... 13
S. i\Iiguel dos Dous Irmãos :... . 7
S. Pedro do Bom Jardim..... 7
Senhor Bom Jesus do Triumpho................. 10
S. João Baptista do :\\1onte Negro... . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . . .. 14
S. Jcronymo o ••••••••••••••••• o' 16
S.:José de Taquary .•..... o" o ••••••••••••••••••••• , ••••• "0 20
Santo ;Amaro. . . . . . . .. . . . • . •. . .. . ...•..... o •••• , ••• o • • • • • • • 16
Santo Antonio da Patrulha ........•.•...........•...• ,...... 22
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S. Francisco de Paula de Cima da Serra .
Nossa Senhora da Oliveira da Vaccaria ..........•.....••.•..
S. Paulo da Lagôa Vermelha ...............•.•..............
Nossa Senhora da Conceição do Arroio .........•....•....•..
S. Domingos das Torres: .
Nossa Senhora do Rosano do RIo Pardo .
Santa Cruz ................•........... , .
Santa Barbara da Encruzilhada ....•............. : .
S. José do Patrocinio .
Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira ..........•........
Santa Maria ria Bocca do Monte ..
Nossa Senhora da Assumpção de Caçapava .
Santo Antonio das Lavras ......•.....•.....................
Sant'Anna da Bôa Vista .
Nossa Senhora da Conceição de S. Sepé .
S. GabrieL · .
S. Pedro do Rio Grande do Sul. ..
Nossa Senhora das Nec(\~sidades do Povo Novo ......•......•
Nossa Senhora da Conceição do Tahim .
Santa Victoria do Palmar , .
S. José do Norte ..
Nossa Senhora da Conceição do Estreito ,
S. Luiz de Mostardas .
S. Francisco de Paula de Pelotas .......•...•...............•.
Santo Antonio da Bôa Vista : .
Nossa Senhora da Cons ção do Boquete .
Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão .
Nossa Senhora da Conceição de Piratinim : .
Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas ..................•..
Nossa Senhora da Conceição de Cangussú .
Nossa Senhora do Rosario do Cerrito de Cangussú ...•.......
Espirita Santo de Jaguarão .

/Nossa Senh0ra da Graça do Arroio Grande ............•......
S. João Baptista do Herval. ..
S. Sebastião de Bagé .
Nossa Senhora do Patrocinio de D. Pedrito .
Nussa Senhora da Conceição da Apparecida do Alegrete .•....
Nossa SenhrJra do Rosario do Passo do Alegrete ......•........
S. J"ão Baptista de Quarahim .
Sant'Anna do Livramento .
S. Patricio de Ilaquy ..

. S. Francisco de Assis ...........................•...........
S. Francisco de Borja .
S. Luiz de Missões ..

, Sant'Anna do Oruguay ....................................•.
Espirita Santo da Cruz Alta : ..
Santo ADlonio da Palmeira ..
Santo Angelo .
S. Martinho .
Nossa Senhora da Conceição da Apparecida do Passo Fundo ..
Nossa Senhora da Soledade ' .
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CÔRTE.

Santíssimo Sacramento..................................... 41
S. José.................................................... 32
No:.sa Senhora da Candelaria............................... 12
Santa Rita................................................. 61
Sanl"Anna .....................•........................... 70
Santll Antonio dos Pobres................... .. 36
Divino Espirito Santo..................... ~6

S. FI ancisco Xavier do Engenho Velho..... 31
S. Christovão...................................... 23
Nossa Senhora da Gloria..... 41
S. João Baptista da Logôa........................ 27
Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande................ 24
Nossa Senhora do Loreto de Jacarépaguá..................... 19
Nossa Senhor a da Ajuda da ilha do Governador ..... ' . . . .• . . 7
Senhar Bum Jesus do Monte de Paquetá..................... 3
S. Salvador du Mundo da' Guaratiba......................... 19
S. Thiago de lnhaúma '... 15
Nossa Senhora da Apresentaçào de lrajá............... 13
Santa Cruz (Curato)......................................... 7

Somma... 507

PRovINClA.

Santo Antonio dos Guarulhos " ..
S. Sebastião.......•........•.............•.................
S. Gonçalo .
Santa Rita da Lagôa oe Cima .
Nossa Senhora da Natividade de Carangola .
Nossa Senhora das Dôres de Macabú .
Nossa Senhora da Penha do Morro do Cóco , •........
S. Benedicto , .
S. Salvador de Campos ....................................•.
Senbor Bom Jesus de Uabapoana .......................•.•..
S. João Baptista da Barra................................ ..
S. Francisco de Paula da Barra Secca ..
S. Sebastião de ltabapoana .
S. Fidelis de Sigmaringa .
S. Jose de Leonissa .
Santo Antonio de Pádua ..........•...... ,... . ....•.......
Nossa Senhora da Conceição da Ponte Nova .
Senhor B.,m Jesus do Monte Verde .
Nossa Senhol a da Piedade da Lage.........................•
S. S. Sacramento de Cantagallo .
Nossa Senhora do Carmo , .
Santa Rita do Rio Negr~. ~ ..
Nossa Senh Ira da Contelçao das Duas Barras .
S. Francisco de Paula ..
Santa Maria Magdalena ..
S. Sebastlão do Altu .
S. João Baptista de Nova Fiburgo ..
S. José do RIbeirão .
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Nossa Senhora da Conceição do Riheirão da Sebastiana , ..
Nossa Sen hora da Conceição de P?quequer .
Nossa Senhora da Assumpção de Cabo Frio .
S. PedI'!' da Aldeia .
S. João Baptissa de Macahé .
S..José du BdlTeto .
Nossa Senhora uas Neves , , .
Nossa Senhora da Conceição de Macabú , ..
Nossa Senhora da Conceição de Carapebus ...•..............•
Nossa Senhora do Desterro de Quissaman .. , ..
Sacra Familia da Barra de S. João .•........................
S. Sebastião de Araruama , .........• , .
S. Vicente de Paula .
Nossa Senhora de Nazareth de Saquarema .
Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito .
N0ssa SenhOl"a da Conceição da Bóa Esperança , .
Nossa Senbora da Lapa do Capivary .
Nossa Senbora do Amparo de Correntezas .
N"ssa Senhol a da Conceição dos Gaviões (Curato) .
S. Juão Baptista de ictheroy ..
S. Lourenço . ..........•........................ : ..
S. Sebastião de ltai pú .
S. Gonçalo .......................•........................
Nossa Senbora da Conceição da Jurujuba .
Nos a Senhora da Conceição de Cor eiros .
S. João Bapti la de ltaborahy .
Nos a Senhora do Desterro de ltamby~ .
Nossa Senbora da Conceição do Portu das Caixas .
Nossa Senhora do Amparú de Maricá .
Nossa Senhora da Piedade de [nhomirim ................•...
Nossa Senhora do Pilar ..
Nossa Senhora da Guia de Pacopahyha ..
S. Pedro de Alcantara de Petropolis .
Nossa Senhora da Piedade de Magé .
Nossa Senhora da Ajuda de Guapy-mirim.- .
Nossa Senhora da Conceição da Apparecida....•............
S. Nicoláu de Suruhy ..
Sanlo Anlonio de Theresópolis•.......... · .
Sanlo Antonio da Sapucaia .
Sant'Anna de Mac;lcú ......................................•
Santo Antonio de Sá de Macacú .
S. José da Bóa 1\1orte ..
Nossa Senhora da Conceição de Vassouras .
Sanla Cruz dos Mendes .
Nos~a Senhora da Conceição do Paty do Alferes .
S. Sebastião dos Ferrei ros ~......•.•
Sacra Família do Tinguá ..
Nossa Senhora da Gloria de Valença .
Santa TherE\za .......................•.....................
Santo Antonio do Rio Bonito ..
Nossa Senhora da Piedade das Ipiahas .

anla Izabel do Rio Preto .
S. Pedro e S. Palllo ..
Santo Antonio da Encruzilhada .......•.....................
Nos 'a Senbora da Conceição da Bemposta ..•..•..............
SanL'Auua de Cebolas....•...... .' .
S. José do Rio Pra~o .
Sant'Anna do Piraby .
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S. João Baptista do Arrozal................................. 15
Nossa Senhora das DÔres do Pirahy.. . . .. . . . . . . .. . .• .•. . . . . . 9
S. José do Turvo........................................... 5
S. Sebastião da Barra Mansa. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. ... . . . . 29
Divino Espirito Santo da Barra Mansa....................... 8
Nossa Senhora do Rosario dos Quatis........................ 5
Nossa Senhora do Amparo da Barra Mansa.................. 11
Palrial'cha S. Joaquim........ . . .. . . 7
Nossa Senhora dos Remedios de Paraty. . . . . . . .. . . . . . 22
Nos;ia Senhora da Conceição de Paraly-minm " ,. 8
Nossa Senhora da Conceição de Rezende...................... 30
S. José do Campo Bello........... 11
Senhor Bom Jesus do Ribeirão de Sant'Anna...... . 9
Santo Antonio~da Vargem Grande........................... 8
S. Vicente .Ferrer...... 9'
S. Francisco Xavier de Ilaguahy , . 13
Nossa Senhora da Conceição do Bananal. . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . 10
S. Pedro e S. Paulo do Ribeirão das Lages..... 10
Nossa Sanhora da Piedade de Iguassú........ .. 11
Nossa Senhora da Conceição de Marapicú . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sanlo Antonio de Jacotinga ~............................. 15
S. João de MerHy. . . . .. 6
Sant'Anna das Palmeiras........... 5
S. João)' Marcos........... .•... 21
S. José do Bom Jardim............ 9
Nessa Senhora da Conceição do Passa-Tres 12
Nossa Senl:ora da Conceição de Angra dos Reis............... 11
Nussa enhura da Conileição da Ribeira................. ..... 12
Nossa Senhora da Cuuce:çã<l de Mambucaba.................. 6
Sanl'Anna da Ilha Gr&nde................... 18
Sanlissima Trindade de Jacuecanga................... .•.... 6
Nossa Sanhora da Guia de Mangaraliba...................... 7
Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4
Sanl'Anna de Itacurussá...... 7
Nossa Senhora da Piedade do Rio Claro. . . . .. . . .. . . . .. 31
Santo Antonio de Capivary '" . . . . . . 9

Somma. .. .. .•. . 1. 908

Santa Oatharina.

Nossa Senhora do Deslêrro.................................. 20
Nossa Senhora das Necessidades de Santo Antonio.. .. 7
Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão.......................... 7
S. João Baptista do Rio Vermelho............ 4
S. Franc;sco de Paula de Cannavieiras........................ la
Santíssima Trindade de Delraz do Morro................ . .... 6
Nossa Senhora da Conceição da LagOa.......................... B
S. Miguel da Terra Firme '" . . . . . .. . . .. . . . . .. 25
S. José da Terra Firme..................................... 23
Nossa Senhora do Rosario da Enseada do Brito........ 5
S. Pedro de Alcântara............................... 6
S. JOllquim de Garopaba.................................... 8
Santo Amaro d"o Cubalão......... 9
Santa Izabel .de TheresóQolis.. . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. 2
S. Joaquim da Costa da Serra......................... 4

68
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S. João de Campos Novos .. _ _ __ 5
S. Sebastião da Fóz das TijuC3s Grandes......... 11
S. João Baptista do Alto Tijucas............................. 7
Senhor Bom Jesus dos AIDictos do POrto Bello................ 8
Nossa Senhora da Graça de S. Francisco...................... 18
Nossa Senhora da Gloria do Saby. .. . .. . .. . . . . .• . .. . . .. .. . .. . 5
S. Pedro de Alcantara e N. S. da Conceição da Barra Velba... 7
Senhor Bom Jesus de Paraty................................. 8
Santíssimo Sacramento de Hajahy. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. 16
Nossa Senbora da Penba de ltapacaroy _.. 6
~ossa Senhora do Bom Successo de Cambriú................. 9
S. Pedro Apostolo do Alto Biguassú......................... 6
Nossa Senhora dos Prazêres de Lagas....................... .. 15
Nossa Senhora do Patrocinio de Baguaes........ 6
Nossa Senhora da Conceição de Curitibanos.................. 5
S. Francisco Xavier de Joinville............................. 10
Santo Antonio dos Anjvs da Lagúna.. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .... 18
S. João Baptista de Imarohy................................ 12
Senbor BOQl Jesus da Pescaria Brava......................... 6
Sant'Anna do Mirim......................................... 7
Sant'Anna de Villa-Nova.................................... 3
Nossa Senhora da Piedade do Tubarão....................... 19
Nossa Senhora Mai dos Homens do Araranguá.... 13

Somma.... 364

S. Paulo.

Nossa Sennora da Assumpção da Sé.......................... - 20
Nossa Senhora da Cunceição de Santa Ephigenia.............. 10
Nossa Senhora da Conceição e S. João Baptista............... 8
Senbor Bom Jesus de Matlosinhos do Braz.................... 5
Nossa Senbora da Conceição dos Guarulbos.................. 6
Esper.tação de Nossa Senbora do O'.......................... 5
Nossa Senbora da Penba de França.......................... 5
Nossa Senhora da Conceição de S. Bernardo.................. 6
Nussa SenbOl a do Destêrro de Juquery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Santo Amaro............................................... 13
Nossa Senhora dos Prazêres de Itapecerica................... 12
Sant'Anna de Patanahyba ;. 8
Nossa Senhora do Montserrate da CuUa...................... 12
Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy..................... 25
Santa Branca ... _........................................... 14
Santa Inbel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nossa Senhora do Patrocinio :................... 8
Sant'Anna de Mogy das Cruzes.............................. 28
Nossa Senhora da Ajuda da Itaquaquecetuba................. 5
Senbor Bom Jesus do Arujá................................. 4
Nossa Senhora da Escada................................... 4
S. Jos do Parahytinga..................................... 10
S. José dos Campos......................................... 32
Nossa Senbora da Piedade do Buquira.. 5
Nossa Senbora da Ajuda de Caçapava........................ 16
Santo Antonio do Parahybuna............................... 24
Nossa Senhora da Conceição do Bairro Alto................... 5
Nossa Senhora das Doras da Capivary.. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 6



Pa;'óchi:as

- 531 -
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Divino Espirito Santo da Natividade .
S. Luiz do Parahytinga .......................•....•........
Nossa Se~hora da Conceição da Lagoinha .
S FrancIsco das Chagas de Tauhaté ..
Santa Cruz do Paiolinbo ....................•................
Nossa Senhora do Bom Successo de Pindamonhagaba .
S. Bento de Sapucahy-mirim ......................•.........•
Santo Antonio do Pinbal. ..
Santo Antonio de Guaratinguetá .
Nossa Senhora da Conceição do Cunha .
Nossa Senhora da Piedade de Lorena ...............• ' .

- Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro ...............•....•
Nossa Senhora da Conceição de Sil veiras ...............•.... ,
Nossa Senhora da Piedade do Sapé .
Senhor Bom Jesus do Livramento do Bananal. .
Sant'Anna de Arêas .
S. José dos Barreiros .
S. João Baptista de Queluz ..
S. Francisco de Paula dos Pinheiros•......................•
Nossa Senhora do Rosario de Santos .................•.......
S. Vicente .
Nossa Senbora da Conceição de Itanhaem .
Exaltação de Santa Cruz de Ubatuha , .
S. Sebastião , ..•....' ....•.........
Santo Antonio de Caraguatatu ba , .
Nossa Senhora da Ajuda e Bom Successo de Villa Bella .
Senhor Bom Jesus de Iguape .
Nossa Senbora da Conceição de Jucupiranga .
Santo Antonio de Juquiá ..
Nossa Senhora das Dllres da Prainba .
S. João Baptista da Cananéa .
Nossa Senhora da Guia de Xiririca .
Sant'Anna de Ipol'anga ...................................•..
Nossa Senbora da Conceição de Campinas .
Nos~a Senhora do Carmo e Santa Cruz de Campinas .
Nossa Senhora do Destêrro de Jundiahy ..
Noss'l Senhora de Bethlém de Jundiahy , .
Ncssa Senhora da Candelaria de Itú .. '" .
Nossa Senhora da Piedade de Cabreúva .
Nossa Senhora da Candelaria de Indaiatuba ..•...............
Nossa Senhora do Patrocinio de Mente·mór .
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Porto Feliz .
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba .
Nossa Senhora das DÔres de Campo Largo : .
S. Roque , ....•.....•........•................
Nossa Senhora da Penha de Araçariguama .
Nossa Senhora das Dores de Una .
Nossa Senhora da Piedade .
Nossa Senhora da Conceição de Bragança .
Nossa Senhora do SoccÔrro do Rio do Peixe .
S. João Baptista de Atibaia :- :-:
Nossa Senhora do Carmo de Campo Largo .
Nossa Senhora de Nazareth ..
Santo Antonio da Cachoeira............................ . .
'Nossa Senhora do Amparo , .
Nossa Senhora do Rosario da Serra Negra .
No a Senhora dos Praieres de ltapelininga .
Senhor Bom Jesus do Alambary ..
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S. João Baptista do Guarehy " ,........ 11
Nossa Senhora das Dóres de Sarapuhy· ,.. 11
Npssa Senhora da Con~eiçãodo Caoão Bonito de Pal'anápanema, 17
Nossa Senbora da Conceição de Tatuhy...................... 30
Nossa SeniJnra das Dõr~s de Botucatú , 16
Nossa Senhora dos Remedias da Ponte de Tieté , . 7
Nossa Seohora das Dóres do Rio Novo ,........ 11
Nossa Seuhora da Piedade do Rio Bonito o'...... 7
Nossa Senbora da Piedade dos Lenções , .•..... , , 14
S. Domingos............................................... 9
Santa Cruz do Rio Pal·do ,... 10
Sant'Anna da Ilapeva da raxina " ,... 25
Nossa Senbora do Bom Suc~esso ........•... , . .. . ,.... 6
S. João Baptista do Rio Verde ' .. 7
Nossa SenlJora da Conceição das LaVl'inbas... . . 5
S. Srbastião do Tijuco Preto............... Ü
Santo Antonio do Apiaby. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . 13
Santo Antonio da Constituição.................... 38
Santa Barbara.. ... . . ... . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . 6
S. Pedro............................. 8
Nossa Senhora do Patrocinio de Capivary de Baixo........... 20
Santissima Trindade de Tieté ,. 25
S. José de Mogy-mirim , -. 2fl
Nossa Seohora da ConcElição de JllIogy·gua sú , ' 10
Divino Espirito Santo do PinhaL , .. , . .l3
No sa Senhora da Penha de M ~y-mil'Ím.................... 15
S. João da Bóa Vista ' 10
Nossa Senhora das Dóres da C,sa Bl'3nca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sanla Rita do Passa Quatro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S. ebastiãu da Bóa Vista;.................................. 10

ossa Senhora da Conceição de Caconde 10
Divino Espil'ito Santo do Rio do PeiI.e....................... ti
S. Simão ·................................... 9
S. Sebastião do Ribeirão Preto, ,. 14
S. João Baptista do Riu Claro...................... ...•. 20
Nossa Senl1ol'~ da Conceição de itaquery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Nossa Senbora das Dóres da Limeira. 33
Nossa Senhora do Patrocinio das Araras..................... ::'3
Senhor Bom .Iesus dos AIDictos de Pirassununga........... 17
No sa Senhora de Betblém do Desca!vado , .. 14
S. Bento de Araraquara..... ...........................•... 18
S. José do Rio Preto ,.... 1
S. Carlos do Pinhal.. .. . . . .. .. . 11
Nossa Senhora das Dóres de Brotas .. , , , . . . . . 18
Divino Espidto Santo dos Dous Cõrregos , , " , 1
Nossa Senhora do Patrocinio de Jabú.... .. . .. . .. 16
Nossa Senhora da Conceição da franca...... 21
Nossa Senhura do Carmo da Franca. . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . • 7
Santa Barbara de Macahubas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 12
Santa Rita do Paraiso ... .. .. .. .. 1
Santo Antonio da Rifania........ 6
Sonbor Bom Jesus da Canna Vel'de de Balataes ,.... 20
Santo AntoOlO da Alegria , '" . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sant'Anna dos Olbos d'Agoa .. '.... .. .•. . 8
S. Bento e Santa Cruz d~ Cajurú.......................... .. 13
Nossa Senhora do Carmo do Jabotical 8
E>pirito Santo dos Barretos 5

amOla.,.. 2.046
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.Sergipe.

Pal'óchias Elettóres

Nossa Senhora da Conceição do Aracajú " . . . . . . . . . . 14
Nossa Senhora da Conceiçào de Cotingui ha. . . . . . . . . . . . . . . . • . 9
Santisslmo Coração de Jesus de LaranJeiras.................. 40
Senhol' dos Passos de Maroim............................... 16
Nossa Senhora Divina Pastôra............................... 11
Jesu~, Maria e José do Pé do Banco......................... 9
Santu Antonio de Propriá................................... 45
Nossa Senhora da Conceição do Porto da Folha. . . . .. . . . . ... . . 2~
Nossa Senhora da Saúde de Japaratuha...................... 15
Nossa SenhOl'a da Victoria de S, Cbrislovão ' 14
~ossa Senhora da Ajuda. ~e ltaporanga.:.................... 15
Nossa Senhora da Concelçao de lt~balanIDha................. 2.
Ncssa Senhora do S6ccôrro do Gerú...................... ..• ,B
Nossa Senhora da Imperatriz dos Campos do Rio Real. :. . . . . . . 12
Nossa Senhora da Piedade do Lagarto....................... 26
Santa Luzia do Rio Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . . . . . . .. . . .•. . 12
Nossa Senhora de Guadelupe da Eslancia. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nossa Senhora da Conoeição de Araúa ,. 15
Sant'Anna do Buquim ..............•.............•......... 13
Nossa Senhora do Amparo do Riachão. . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Santo Amaro das Gratas..................................... 12
Nossa Senhora do Rasaria do Cattête . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. - li'-
Santo Antonio da Villa Nova , .. 16
S. Felix da Pacatuba 30
Nossa Senhora da PurificaçãliJ da Capella 23
Nossa Senhora das Dôres................................... 18
Santo Antonio e Almas de ltabaiana :... 59
Nussa Senhora da Bôa H)r~ do Campo do Brito.............. 17
Sant'Anna de Simão Dias................................... 21
Espirita Santo (hoje .Santo Antonio dos Campinhos) 16

Somma.... 580





PARTE II

FORMULARIO

- no

PROCESSO ILEITORAL



Para bom número dos nossos lEitôres são desneoes

sarias por sediças as fórmulas de alguns actos incluidas

neste formulário .. Para os pou~os, porém, que, aoaso,

menos póssl10 conhecêl~as, é que a conveniéncia de um

formulário sobe de ponto e torna-se vertladeira necessi

dade, á que cumpre attendêr. So para êsses fazemos êste

trabalho.



FORMULARIO

D')

PROCESSO ELEITORAL.-

§ 1.0

Trinta e três dias antes da 3' dominga do mez de Ja
neiro, de dous em dous annos, manclará o juiz de.paz,
que houvér de presidir á organização da juncta paro
chiaI de qualificação, aflixar nos lagares públicos, e du
rante êsse tempo, e publicar pela imprensa diária ou
periodica o seguinte

Edictal.

o cidadão F ... , lo juiz de paz da paróchia de.. . (ou
quem suas vezes fizêl') J faz S<J bêr que no dia.. ' .. do mez
de ........ futuro dêve-se pl'ocedêr á eleição do presidente
e dos outros membl'Os dajuncta parochial de qualificação
dos cidadã.os votantes desta freguezia, e por isso cenvida
aos srs. eleitôres F .... e F. (tôdos elles), assim como aos
51'S. F .... e F., supplentes (tanto$, quantos correspón
dão á U1'ça pa1'te dos eleitôres convocados), para que ás 10
horas da manhã. do dicto dia .. de ...... comparêção no con
sistório (ou, si êste nlLo oiferecêr sufliciente espaço, no
côrpo) da egrêja matriz desta paróchia (ou, finalmen
te, si nesta não fôr absolutamente possrvel,-em tal
edifício situado dent1'o da parochia e d~signado pelo mêsmo
juu; de accôrdo com o Dr. juiz de direito, ou com o iuiz
municipal, nos têrmos em que não residir o de direito, ou
quem suas vezes fizér, xpondo os.motivos que exigirem
a ~ mudança), afim de proeedêr-se ahi á dieta eleição e

69

,
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formação da juncta parochial. E para que chêgue
ao concecimento de tôdos, mandou lavrar o presente edi
etal, que será a:ffixado nos lúgl:lres públicos e publicado
pela imprensa (s~ houvér no logar) , sendo pelo mesmo
juiz assignado. Eu, F ... , escrivão do juizo de paz desta
paróchia o escrevi e subscrêvo. Juizo de paz da paróchia
de........ em.... de...... de 18. , ,

(A ssignatura do juiz de paz,)

Além da citaçAo por edictaes, serão os eleitôres e~sup

plentes notificados por offieial de justiça ou por offíeio,
segundo for mais facil, ou conforme a condição social dos
convocados.

Offício.

Juizo de paz da paróchia de .. , .. , em. , . de..... '.
de 18 .. ,

IUm. 81',

Convido a V.... para comparecêr ás 10 horas da ma
nhã do dia... do mez de...... próximo, no consistório
(ou no c6rpo) da egrêja matriz desta paróchia (ou-em
tal edifleio por mim designado de accôrdo com o Dr. juiz
de direito da comarca ou municipal do têrmo, ou quem
suas vezes fi'6ér), afim de procedêr com os outros eleitô
res e supplentes, també'll convocados, á eleiçãO do presi
dente e organizaçll.o da juncta parochial de qualificação,

Deus Guarde, etc.

mm. Sr, F ....
- Eleitôr (ou supplente de eleitô1') Geral da paróchia de...

O juiz de paz (ou quem suas vezes (izérj

F .
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§ 3."

Nlto se conv6cllo os eleitôres nem os immediatos do
têrço, que ti verem fallecido, mudado sua residéncia da
paróchia, ou se ausentado d'l. provincia.

§ 4."

otêrço de immediatos-pal'a a convocaç1l.0-é coutado
em relação aos eleitôres que dêvem sêr convocados, e não
em relação a tôdos os eleitôres da paróchia.

§ 5."

A falta de eleitôres nilo será supprida no acto da con
vocação, quando se poderem com'ocar, sem elles, três ou
mais eleitôres. O mêsmo quanto aos immediatos do têrço.

§ ,6."

NãO havendo pelo menos três eleitôl'es para sêrem
convocados, sel-o-hão em vez delles os juizes de paz, que
se seguirem ao juiz convocadôr j e em vez dos immedia
tos, uão havendo pelo menos três para sêrem convoca
dos, convocar-se-hllo tantos supplentes de juiz de paz,
quantos fôrem precisos para completar o têl'ço dos ~lei

tôres convocados. Faltando no primeiro caso os JUIzes
de paz e no segundo os seus immediatos, convocão-se
cidadãos com as qualidades de eleitôr, residentes na
paróchia.

§ 7."

Sendo a convocação feita por juiz de paz de outro dis
tricto, a falta dos eleitôres será supprida logo (no mêsmo
caso áe havêr menos de três) por 0idadãos com as quali-
dades de eleitôr e residentes na paróchia, .

§ 8."

Si a falta se der na occasião da eleição da j uncta, o
juiz de paz presidente convida1'á para substituiçlto as
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mêsmas pessôas como na occasião da convocaçil.o,-ver
balmente, si estiverem presentes, e, não estando,-por

Offieio.

Consistório da egl'êja matriz da par6chia tau casa da
reunião day'uncta paróchial) de em de ..
de 18 ......

IUm. Sr.

Não tendo comparecido á reunião, em que se tem de
procedêr á eleIção da j uecta par6chial de qualificação, e
para a qual fôra convocado, o eleitôr F .... (ou o imme
dialo em volos F .... .. ), cabe a V.... substitnil-o, com02·
juiz de paz (ou como immediato em votos aas juizes de paz.
Sendo simples' cidadão, dirá o o:ffi.cio :~convido a V....
para substituil-o, em falta de juizes de paz, ou de tmme
diatos) j por isso rogo a V.... qu~, log'o que recêba êste
offício, venha tomar parte na dieta eleição da juncta pa
rochial, a qnal tem logar no consist6rio ... (ou onde fôl') ,
aonde o esperamos.

Deus Guarde, etc.

§ 9.·

Sendo annullados pelo podêr legislativo os podêres de
um eleitôr, passa a' uccupar o 10gar dêsse, o respectivo
supplente, e será este convocado como eleitôr. Em 10g8r
dêste snpplente convoca-se, para completar o têrço dos
immediatos o primeiro dos supplent~s restantes.

§ 10.·

Si depois da citaçao fôr preciso designar sem demora
outro edifício nos têl'mos do art.. 50 § 2°, parte 2', das
iustrucç. de 1876, publicar-se-ha do mêsmo modo nôvo
edictal de c0nvocação, declilr,mdo nelle o motive da mn
dani;a e dirigindo o seguinte

O/ficio ao iu.iz de direito (ou municipal) :

Juizo de paz ~a par6chia de ..... ,. em .... de ...
ue 18... .
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Illm. St'.

Communico á V.S. que... (pÔ?' tal ?'azão) designei o
edificio (tal) situado dentro desta paróchia, para nene ef
fectuar-se a reunill.o dos eleitôres e supplentes, ja convo
cados, que dêvem no dia... de..... próximo elegêr e
organisar a juncta parochial desta freguesia; e, como
este caso im previsto não admittia a demora de pré
vio accôrdo com V. B., J?landei lavrar e publicar na
forma do art. 5°, § 2°, parte 2', das instrucç. de 1876
nÔV0 edictal de convocação, para fazer conhecida de tôdos
a mudança para o mencionado edificio, e su bmêtto este
acto á approvação de V, S.

neus Guarde, etc,

§ll.

Si durante os trabalhos da juncta se tornar precisa a
mudaI'ça para outro edificio, é á mêsma juncta que com~

pet9 designar o nôvo edifício, por meio de edictal em
que especificará o motivo, nestes termos:

Edictal.

F. , .. presidente da j uncta parochiaI de faz sa-
bêr que em viL·tude de fôrça maior pelo facto de .
é a juncta parochial obrigada a mudar suas sessões do
consistório da egrêja matriz (ou de onde estivét,) para o
f.dficio .... (publico ou pm'ticular tal), e effectuará sua
mudança, logo que sêja publicado o presente edictaI. E
para que cbêgue, etc. (como no do § 1.°).

O presidente da juncta parochiaI.

F ......

§ 12.

!'-. câmara. municipal terá fornecido ás junctas paro
chlaes um - LiV?'o especial das actas da juneta pa?'oehwl
de . ... , o qual terá o seguinte
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TOrmo da abe?,tura :

Aos dias do mez de ..... , do anno d~ mil oitocen-
tos , na casa da câmara municipal de .... " lavro o
presente têrmo de abertura na primeira fôlha dêste livro,
qual servirá especialmente, para nelle se lavrarem as actas
das ~essões da juncta parochial de qualificaçao da fre
guezla de .....

O presidente (ou vereadôr designado pelo presidente)
da câmara. municipal de .....-F.....

Sendo numerado e rnbricado pelo mêsmo presidente
ou vereadôr designado, em tôdas as suas fôlhas, terá na
última o seguinte

TOrmo de ence?'ramento:

Aos dias do mez de do anno de mil oitocen-
tos na casa da câmara .municipaI de " lavro o
presente têrmo de encerramento na última fôlha dêste
livro especial das actas da juncta parochiaI de .
depois de as havêr rubricado e numerado de huma
a ...... O presidente (ou vereadô1' designado pelo p1'esiclente)
da câ.mara municipal de ..... -F.....

§ 13.

Nesse livro especial, fornecido pela câmara do municí
pio será lavrada a seguinte

Act,t da eleição daj-uncta pm'ochiul da f1'eguezia de....

Aos dias do mez de Janeiro do anno de mil oito-
centos pelas dez horas da manhã, no consis-
tório (ou no CÔ1'pO) da egTêja matriz da paróchia de. : ....
da província de .... (ou em tal edifício, Iilesig'nado pelo JUIZ

de paz, de accôl'do com o Dr. juiz de direito F .
(ou com o Dr. juiz municipal F ou quem suas
vezes (izér), reunidos sôb a presidilncia do juiz de paz
mais votado della F (ou quem suas vezes (izér),
os eleitôres e os immediatos em votos' na ordem da vota
ÇãO, correspondentes ao primeiro Lêrço dos mêsmos elei
tôres convocados, commigo escrivão do seu cargo, para.o
fim de proced'êl'-se á eleiçãO da juncta parochial da quah-
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caçi1o, e verificando o dicto juiz que se achávllo presen
tes tôdos os 'convocados (Si faltm' algum, dir-se-ha : - Ve
rificandQ o dicto juiz que nao compareceu e eleitor ou

_ immediato F .... por têr mudado de domicilio para ........
ou tBr fallecido ou estar ausente da prov-inct'a, convidou o
juiz de paz F ou o supplente de juiz de p.az F ... , ou
o ádadão F por não havBr mais immediatos dos juizes
de paz e Lar elle as qualidades de eleitôr, o qual compare
ceu, ou S8 achava presente), fez a leitura do artigo primeiro,
parágraphos primeiro e terceiro, do decreto número dous
mil seiscentos septenta e cinco de vinte de Outubro de mil
oitocentos septenta e cinco e do capitulo segundo das in
strucçOes regulamentares de dôuze de Janeiro de mil oito
centos septenta e seis, e annunciou que ia procedêr á
eleição da juncta parochial. E immediatamente fez a
chamada dos eleitôres e immediatos na ordem da votaçi1o
(e dos juizes de paz ou dos supplentes dBstes, ou dos cidadãos
com as qualidades de elettôr, convocados, ou convidados no
mBsmo acto em falta de taes eleitô1'es ou immediatos, si assim
S8 tivé1' feito), de cujos nomes, por se acharem presentes,
formei eu escrivao umÇl. lista e sao :-os eleitôres FF , os
seus immediatos FF.......... (e convidados FF ),
os quaes á proporção que érão chamados ião entregando
duas cédulas fechadas de tôdos os lados, com os rótulos
PARA MESÁRIOS-PARA SUPPLENTES-, as qnaes érao reco
lhidas á uma urna. Concluido o que, contou o presidente
e publicou o número de ... (tantasj cédulas para mesários
e o de ... para supplentes, e passou ao processo da apura
Ção deUas, verificando a seguinte vota Ção para mpsários:
F. com ... (tantos) votos, (e assim por diante). Sendo im
mediatamente apuradas as cédulas recebidas para sup
plentes, verificou-se sêl'em votados F. com.... (tantos)
votos, etc. (e assim até o último vota'do).

(Si se tiverem encontrado na apuraç!l.o cédulas em nú
mero superiôr ao dos votantes, ser!l.o não obstante apu
radas, conformp, o art. 12 das instrucc. de 12 de Janeiro
de 1876 ; mas verificado pela apuraçio que sem eUas os
eleitos deveríão ou poderião ser outros, se accrescentará
na acta o seguinte: - Fôrão encontradas... (tantas)
cédulas de mais: e como este excesso influe no result'~do

da eleiçllo, o juiz de p.az presidente o declarou ás pe'sôas'
reunidas, e que por isso ficavél. adicta eleiçllo sem efIeito
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E assim procedeu-se em seguida a outra eleiçlto, repe
tindo-se as formalidades legaes até a apuração d'1c; '1 fWas
cédulas, da qualresultoll a seguinte eleiçãoregulal': ....)

Fôrão logo declarados membros da juncla por srêem
os mais votados, os quatro cidadãos: F., F., F. e F., e
seus supplentes F., F., F. e F.

Passou o presideute a fazer a chamada dos eleitôres
somente para elegêrem o pl'esidentp. effectivo da j uncta pa
rochial e seus substitutos; e á proporção que érão ha
mados íão entregando duas cédulas fechadas com os rótu
lOS-PA.RA. PRESIDENTE-PA.RA. SUBSTITUTOS. Concluido o
que, contou o juiz de paz presidente e publicou o número
de ... cédulas para presidente, as quaes, sendo apura
das, dérão a seguinte votação: presidente, F. com ....
(tantos) votos, F. com ... votbs (e assim por diante) ; ~

apuradas as cédulas para substitutos dérao a seguinte
votação :-F. co~... (tantos) votos, F. com ... votos
(e assim por diante). Em virtude dessas votaçOes fôrllo
pelo mesulO juiz declarados eleitos: presidente F., e
substitutos F., F., e F.. por. têrem obtido maioria
de votos.

E, convidaudo immediatamente para tomarem assento
os eleitos presidente e membros da juncta parochial, os
quaes se achávão presentes, entregou o dicto juiz de paz
ao presidente eleito os documentos que lhe havíão sido
apresentados, as listas dos iuspectôres de quarteirão e as
parciaes dos juizes de paz, mandando que eu escrivão
lavrasse a presente acta da organisação da juncta paro
chiaI.

(Si dos eleitos, memb?'os, da juncta ou seus substitutos,
não Sr; acharem presentes quantos bastem para contttui1'-se a
juncta parochtal, a acta resúrd assim: - Verificou o
dicto juiz dtl paz/que não estávão preseIltes F. e F.,
membros da juncta éleitos, ou seus substitutos em nú
mero bastante para se constituir ii juncta parochial;
pelo que· convidou os ausentes por offício e os esperou
até ás duas horas da tal·de. Passado este pr~so, sem que
comparecêssem os mêsOlOS ausentes, declarou que ia
procedêr com os elei tôres e com os immediatos dêstes
presentes á nova eleição para preenchêr a falta dos
eleitos~ que nilo comparecêrão. E nesta nova eleiç~o

se observárão tôdas as formalidades anteriormente segUl-
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das e mencionadas na presente acta. Concluida esta
e constituida a juncta parochiaI, o dieta juiz de paz en
tregou ao presidente elfito, etc., como antes doparénthese.

-SeraD referidas as dúvidas apresentadas, os protes~

tos, as resoluções tomadas pela mêsa, imposiçãO de mul~

tas, mudança das sessões para outro edifício e tôdos os
incidentes e circumstáncias, que se ténhao dado durante
o processo dessa eleiçito, tendo-se em vista os artB. 60 a
15 das instrucç. de 1876.)

Assim concluida e organizada a juncta parochial de
qualificaçao, lavrada. e lida a presente acta, passárl!.o a
assignal-a o mêsmo juiz de paz, os cidadaos eleitos, os
eleitôres, os immediatos e mais cidadaos que votárao na
eleiçs.o da juncta.

(A. ssignaturas)

(-Lo a assignatura dojuiz de paz,-2.oado presiden
te e membros da jllucta eleitos, -3. o a dos eleitôres, dos
juizes de paz e seus supplentes, e dos cidadllos, que tive
rem votad.o.)

Declaro que deixárs.o de assignar o eleitôr F. (por
tal motivo), o supplente F. (por tal moti11o, e assim
cada um).

E tendo~se conservado no mêsmo ...... (edificio) tôdos
os outros (ou tôdos, si tôdos assignárão) eleitôres e mais
cidadaos que elegêrão a juncta, até assignarem a presen
te acta, eu escrivila, que a escrevi, a encerro com a
minha assignatura.

(Assignatura do escrwão)

§ 14.

Si os membros da juncta eleitos ns'o estiverem presen
tes, nem os seus substitutos, em número sllfficiente para
constituir-se a juncta, o juiz de paz convig.ará os ausentes
pelo seguinte.

Officio:

Juizo de paz da par6chia de em de .
de 18 .. ".

70
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Illm. Sr.

Na eleiçlto, que ~caba de effectuar-3e no consist6rio
da egrêja matriz (ou em Out1'0 edificioJ desta par6chia para
constituir-se a j uncta parochial foi V .. eleito ... (presi
dente. ou substituto do presidente, mesdrio ou 8upplente de
mesdrio) da mêsm81 juncta. CommuniCilOdo a V.... a
dicta sua eleiçi1o, o convido a comparecêr sem demora,
sendo o seu comparecimento, na f6rma da lei, esperado
haje ruêsmo até as 2 horas da tarde, visto sêr elle preciso,
para q1le se possa constituir a j\unc~a parochial.

Deus Guarde, etc.
Illm. Sr. F ...

o juiz de paz; presidente.
F.....

§ 15.

PaIlsado o praso marcado neste offício, procedêr-se-ha
á nova ele.içao, para preenchêrem-se os lagares dos que
nlto tiverem comparecido.

Esta nova eleiçlto será feita pelos eleitôres e seus im
mediatos presentes, ooservadas as disposições anterior
mAnte estabelecidas, ou, si já não estiverem presentes,
ou recusarem-se ao nôvo acto, por cidadãos convidados
pelo juiz de paz. Do mêsmo modo se procederá no caso
de recu:sarem tôdos os eleitos, ou algum, tomar assento.

§ 16.

Cada um dos juizes de paz da par6chia terá enviado ao
mais votado (que tem de organizar a juncta de qualifica
çlto) , até ao fim do mez de Dezembro pr6ximo findo: LOas
listas que recebêr dos inspectôres de quarteirll.O de seu
districto; 2.° uma lista (parcial) dos cidadaos aptos para
votar, segundo a última qualificaçãO do seu districto ;
3. ° as 4 relações: l°, dos excluidos por morteou mudan
ça; 2°, dos que tiverem perdido a qualidade de elegíveis;
3°, dos novos votantes; 4°, dos que tiverem adquirido a
qualidade de elegíveis.

Tôdas estas listas serão por ordem alphabética e nu
meraç!lo successiva e natural. As de districtos sao feitas
por quarteiroes, comprehendendo as dos inspectôres.



Provincia de........... Municipio de........... Parochia de ... ·· ..... ·

LISTA DOS CIDADÃOS APT03 PARA SEREM QUALIFICADOS VOTANTES NO

10 QUARTEiRÃO DO 10 DlSTRTCTO

.. o ~.. "' .. o ,,," '-' ...o
~

00 00", FILIAÇÃO'" NOMES ~~
00 :r; '" DECLARAÇÕES... E-o ii: z

:ll
~fà

00 o l:lp ..
'" '"Z P- IO-- ----- ..... - ---..

1 Abdisio...........•. 25 Casado Negociante .. Sabe. De F ..... e F ...... Rua ... n .. S Reside ba 9 annos. Renda pre-
sumida, visto o conheci-
mento de direitos q ue pagou
au estado

2 Abel ................ 86 » Artista .....• » De F ...... e F ...... Rua... n .. S Residio sempre. Renda presu-
mida pelo salário médio de

Prof. partic. De F. , .... e F ....•. Rua ... n .. S
1ROOO por dia.

3 Abilio ..•..... ~ .•... 45 » » Idem. Renda prf'lsumida, visto
o conhecimento do impOsto

SolicitadOr .. Natural deF ........ S
de profissão.

• Absalão ............. 23 » » Rua ... n .. Idem. Renda conhecida, visto
a provisão que exbibio de...

o inspectOr do 10 quarteirão do 10 districto,

F ........ -.......



Provincia de Munícipio de Parochia de ..

LISTA DOS CIDADÃOS APTOS PARA SEREM QUALIFICADOS VOTANTES NO

20
QUARTEIRÃ.O DO 10

DISTRICTO.

t .,l ...... ~ ...... . .

o
.<
~
i;;
o
g:

'"o..:
~
z;

NOMES

!'l
<=I~

<=Im<
0<=1

~~

o
p

~
j(l

~
~..:
!'l",
!'li>

'"2-,
I ... .......... ,

FILIA.Ç.lO

o
;§
'"iii
o
Q

~
z;

::l
DECLA.JlA.ÇÕES

"

o Inspectôr do 20 quarteirão do 10 districto,

F .

.....



Provincia de Municipio de :.:.-.. Parochia de .

LISTA DOS CIDADÃOS APTOS PARA SEREM QUALIFICADOS VOVÁNTES NO

3.0 QUARTEIRÃO DO 1.0 D1STRICTO

DECLARAÇÕES
~
Q
Z

:il

~
::
'-'
iiio
I'>

FILlAÇio

o
.<CI
~
j;;;
~

'"

~ .. , oQ I'>
"'«1 «1
01'> F-o

~I'l la
NOMES !:l.. ""

o::..
. 1-1--1 1-'"'-1 I 1-.-1--------

I
z

···1···· .. ·.. ··· .... ·· .. ,.... ,······ .. ,.... ·· .. ····
o Inspectôr do 30 quarteirão do 10 districto,

F .

.
I

'I'
~ ....



- 550

Provincia de Municipio

LISTA (PARCIAL) DOS CIDADÃOS APTOS PARA

NO ..... DIS-

PRIMEmO

i>l o .
'" '"o Qi>l o I~ i>lll:

~
.,

li: NOMES ",Q '" Ill>

~
o cI E-< r;; .,
zl'l '" o ..:..:
~- i>l li: .,U

~ ..:l

--- ---
1 F................... 25 Casado Negociante .• Sabe

2 F................... 36 ) Artista ...... »

3F................... 45 » Prof. publico »

4 F ................... 23 )1 Solicitador .. ) I
5 F ................... 39 Casado Propriet. o •• Sabe

6 F................... 22 » 10 Caixeiro•. li

7 F................... 48 Viuvo LavradOr ..• »

8 F................... 28 Solteiro Artista ...... »

9 F................... ao » Vendelhão .. »

I Ir

(Data)

(E assim os outros quarte'irões do districto.)
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de. . . . . . . .. Parochia de .

SEREM QUALIFICADOS VOTANTES

TRICTO DE PAZ

QUARTEIRÃO

o

FILuçl0 a ..,
""

Q DECL.ulA.ÇÕES
:ii li!:..
o l'l
Q

De F ..• e F... Rua .. n .. H Reside ha 9 annos. Renda presumida,
visto o conhecimento de direitos que

De F ... e F ...
paSíou ar> estado.

Rua .. n .. n Resi iI) semEre. Renda presumida pelo

De F ... e F...
salário m dio de IS000 por dia.

Rua .. noo 1/ Idem. Renda presumida, visto o conhe-

Natural de F•. H
cimento do impôsto de profissão.

Rua .. n .. Idem, Renda conhecida, visto a pro-

DeF.
visão que exhibio de ...•

. e Foo. Rua .. n .. H Falltlcido em 12 de Dez. de 1874, vista
a certidão de óbi to.

De F ... e F ... Rua .. n .. H Reside ba ...... Renda presumida pe'o
salário médio de . .H••• Certidão de
casamento.

DeF... eFoo. Rua .. n .. H Reside ba .... Renda presumida es-
cript. de arrendo de terrenos (20S rs.

De F ... e F.oo
ou mais por anno).

Rua .. n. H Mudou-se para á parócbia de ... em .
de ...... de 18...

De F ... e F ... Rua .. n .• H Declarado fallido por sentença do juiz
de .... em... de ..... de 18 ...

\

O Juiz de paz do .• districto.

F........



P rovincia de . Municipio de Parochia de .

(n. do) DISTRICTü DE PAZ

\

Lo .....

Relação dos votantes mudados ou fallecidos depois da última qualificação.

I .:. . I -'l. ===
oe ~~ 1:11 o';' ~~o
o Q g Q..... o ,~ 1:1: r= o Ol-cl ~

-= o o'~ - Cl V> '" - I '-"
i NOMES ~..,~' gj~. ~ ~ .ro: ~ F1LU.ÇA.O .;J ~ ~ ~ DECLARA.ÇÕES

;l;i:a- i51:l '" o '" "'-"" ::lpi=:i>o::}- lOl ..: ~'" :ã~;:l
z ~ Po4 1-1 o PP • Q

1 Antonio............. 123 39 Casado.. Propriet. o • Sabe ... De f· .... e F.... Rua ... n ... S Fal1ecido em 12 de Dez. de
, . 1874, vista a certidão de

óbito.
2 Bazilio 460 28 Solteiro. Artista.... » DeF eF Rua n .. H Mudou-separa em ..

de .... de 18 .
I

3 Carlos '.......... 501 44 Viuvo Lavrador. » De F Rua n.. U Mudou-se para em .
de.... de 18 .

a - I I
\ (Data) o Juiz de paz do districto,

r .



Provincia de Municipio de Parochia de ..
.... (n. do) D]STRICTO DE PAZ

2.-
Relação dos eidadãos que llcrdêrão a 9ualillade de elegiveis IJepois da última qualificação.

......

a

u> m~ l'l o ,.;,
<;<0o 0;:)'..,( "'l'l o .< l'la::rn

'" NOlUES 0,-" u>'" c
~ I>l~ FILIAÇÃO DECLARA{;ÕES" ~:Sc:3 0< <

:;; ;<:'" !- ... I>l
:::> :;;c_

~'" '" o ",,,,
:j: t::f:~ " '" "''"':Z~

.. ...
:::>

IICalisto ... ~ .........
,

Sol.leiro. VeOdtllhãO!472 80 S&be De F.... e F.... Rua ... 0 .. fi Declarado fallulo porseoter
ça do juiz ue ... de .... d
18 ....

2 Celesti 00 .... 'oo ..... 510 52 Viuvo ... (Ornalista. » De F.... e F .... Rua .. o ... 8 Naturalisou-se cidadão de ..
visto os joroaes .........
de .... de .....

8 Deodato ............. 580 60 Casado .. Músico .... » De F .......... Rua .. noo. fi Cahio cm miserta e vive d
I caridade pu blica ha .....

4 Didimo ........ : ....
(tanto tempo).

'" I 42 ») Omcial de r,········:··tu
•.. , ..

Justiça ... » fi Pron. em crime de falsidad
por senleoça do juiz ....
em ... de .... de 18...

I
(Data) o Juiz de paz du districto,

F .



Proyincia de Municipio de Paroçhia de .
...... (n. do) mSTRICTO DE PAZ

3.-
BelaçtlO dos cidadãos incluidos na actual qualifieaçao por se haverem JIludado para a paroehfa,

ou têreJll adquirido a qualidade de votantes.

Casou·se em... de IS... Sempre
residio na parochia. Renda
provada por conhecimentos
de imposto municipal.

Deu baixa do serviço militar
em... de 18.. _ Renda pre
sumida pelo salario médio
de S...• Informação de
F e F....

H

H

DeF.•.. eF ...... IRua .. n ...

DeF.... eF...... IRua .. n...»

»

PescadÔr.

Canoeiro.»

»41

21Leoncio ......•..•......

3lPaulino .........•.......

e::=:::_
~ o ~ o<d'" ~~ o .< '-' ::;o C c '" "'<d <<d NOMES "'< -< '" r-l~ FILIAÇÃO ü ~ DECLARAÇÕESr-l Oe E-o ii: <>li> i ;z;

S ~I'l '" o I'l
~ <d . o II:

;Z; -< o.. <d c, r-l-- --- '"'I

1 Ignacio ...............•• 26 Casado. Jornaleiro. N.sabe De F .... e F .....• Rua .. n... S Mudou·se para a parochia em...
de 18.... Renda presumida
pelo salario médio de .. .H..•

I I
Informação do vigario.

I

I 24 » I » ] H

I 41 » » H

I·
(Datal o Jujz de paz do districto,

F .... : _....



Provincia de Municipio de Parochia de .
..... (n. do) DISTRICTü DE PAZ

4.° '
Relação tIos eitladâos votantes que depois da. última q,ualifieação adquirirão a: qualidade de elegíveis.

-
"'/ Ci~o I o

,:,,.,
'" o \

II o §,tj. <=l,., o ';;'j '-' ;:; .-.:
NOMES ~~

<=l
'" "'tz:

FILIAÇÃO Ü '" DECL.o\.RA ç. ÕES:..:;:)
... ii; "'''' '"~!Z
... ,.,> ,.,

:a:a- '" o "" '"'" ::lF:~
I>l tz: tz: o

õ<:;; "" I>l '"04 1. - ,

1IEdmundo ........... 601 33 Solteiro. Marchante Sabe .. Paes incógnitos .. Rua .. n ... $ Provou ter .... fi . .. de renda, . (mais ele 400$) j ustitic.
I feita perante o juiz ..... em

... de ...... de 18...
2 Eduardo ............ 618 . 37 Casado .. Prof. publ. » De F .... e F .... Rua .. n ... fi Provou ter sido nomeado em

... de .... da 187.. apresen-
I tou O respecti vo título.

3 Egas ............... 621 39 » 1mpl'essõ r . » De F .... e F .... Rua .. n ... U Renda presumida em vista do
conhecimento de impõsto de

I
industria pela imprensa ty-
pographioa que estabeleceu

I
, em .. de .... de 187.. (mais

de tl'es mezes.)

(Da,ta)

o Juiz de paz do districto,
F .
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§ 17.

Quando a afl1uéncia de trabalhos o exigir, o presidente
da reuniãO, á requisiçãO do escrivlIo, nomeará cidadãus
que a este auxiliem, os quaes jurarão nestes têrmos (ou
em outros equivalentes) :-Juro bem servir nos trabalhos
da juncta de qualificação, quanto em mim coubér, c:>m
tôda a diligencia, dedicação e probidade.

§ 18.

Convindo requisitar de quaesquer autoridades escla
recimentos para completa organização da lista dos votan
tes da par'óchia, a j uncta parochial dirigirá o seguinte

OfTícío:

Cpnsistório da egrêja matriz da par6chia de (ou casa
tal das reuniões da juncta paroéhial de .. ) em de ...
de 18.....

-
Illm '

Faz-se preciso para a conveniente e devida organisa
ÇãO da lista geral dos cidadãOS votantes desta paróchia,
tj ue V.... ministre a esta juncta ilfformação sôbre os se
g'uintes pontos: 1·..... ; 2· ....... , etc. Sirva-se portanto
V ... transmittil-a cum os documentos e esclarecimentos
que tivér, e com a possivel b!'evidade, remettendo poste
riormente aq uelles que de momento nllo podé!' mi
nistrar, e procedendo, caso sêja isso preciso, ás dllig'éu
cias couvenientt..s.

Deus Guarde, etc.

IUm. . . ..•.. , •

(Assig. do presidente e membros da juncta)

§ 19.

Acta da I" 1'euniào da ;'uncta pa,1'ochwl de qualificação
da freguezía de ....,

Aos dias do mez de Janeiro do anno de mil oito
centos no consistório da egTêja matriz (ou casa
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onde /Ô1') da paróchia de da província de pelas
dez horas da manha, reur'ida a juncta parochial de qua
lificaçã.o, e presentes F .... presidente e F" F., F. e F.,
membros da juncta, eommigo escrivão do juizo de paz,
em sessào pública, tomou o dieto juiz assento no tôpo da
mêsa e' os membro::; da j uncta em redor della, e declarou
aberta a primeira sessão da primeira reuniào da junct-<1
parochial para procedêr a ol'ganisacão da lista g'eral dos
cidadãos votantes desta paróchia; e em seguida começa
rão os trabalhos.

(Referem-.se tôdas aI) deliberações tomadas pela j uncta,
com declaraçãO dos motivos, as multas impostas, reque
rimentos, alleg·a,ções, prazo para a prova, mudança para
outl'O edifício e tôdas as occarréncias e iúcidentes havidos
durante o,; trabalhos.).

A's quatro hora::; da tarde interrompeu o mêsmo presi
dente os trabalhos do dia, levantando a sessilo e mar·
cando as 10 horas do dia de amanhil parl:l. continuação
deHes.

E para constar mandou lavrar a presente acta, que
a~signa com os membros da juncta e cidadãos presentes
(si os houvé?' que o quBú'ão). Eu F., escriviío do juizo
de paz da paróchia (ou da subLletegacia, ou out7'em) , a
escrevi e subscrêvo.

(AS5ignaturas. )

§ 20.

Aela da 2' 1'eunicio da junela pa1'ochial de qual'ificação da
{7'egueZ'ia de .....

Aos dias do mez de. . . . . . . . do anno de .
á:; d{'z horas da manha, no consistório da egrêja matl'iz
(ou msa onde (ór) du parochia de da provincia
de reunidos em 2" sessão os cidadãoS F., presi-
dente e F. F. F. e F. mesários da juucta de qualificação
da mêsma paró hia, commigo escrivão do juizo de paz
(ou qual (ô/') proseguírão os trabalhJs do alistamento
dos cidadaos votantes da dicta paróchia. (Referem
se tôdos os actos da juncta o motivo das deliberações, as
mnltas impostas, os requerimentos apresentados, allega
çõe , pru:;o :;,:.ara a prova, eleiçãO de llresidente ou mesa-
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rio para substituir os impedidos. (ai't. 32 das· intrucç. de
1876) e tôdos os incidentes e occurréncias havidos rlu
rante os trabalhos.)

A's quatro horas da tarde, etc. (como ná da la reunião).
Assim se lávrarao tantas actas, quantos dias funccio

nar a juncta parochial, não excedendo de 30, conforme
o art. 30 das instrucç. de 1876.

§ 31.

ActrI. da trigésima e última ?'eunião da iuncta pa?'6chial
de qualificação da freguezia de . ..

Aos ... o. dias do mel': de ...... do ano o de. oo.. no
consistório da eg'rêja matriz (ou onde fÔl') da paróchia
de........ da provínr,ia de ...... reunidos em ... o e últi
ma sessão os cidadãos Fo, presidente, e F., F., F. e F.,
mesários da j uncta parochiaI de qualificação da mêsma
paróchia, commigo escrivão do juizo de paz (ou qual fôr) ,
proseguirão ainda os irabalhos do alistamento dos cida
dãos vota~tes da dieta paróchia.

(R~fe?'em-se tôdós os actos da junÇ.ta, os motivos de suas
deliberações, as multas por ella impostas, reque1'imentos,
allegações, prasos concedidos pal'Q prova, e tôdos os inci
dentes e occurréncias havidas durante a sessão.)

Ás q lJ atro horas da tarde declarou o presideIl:te da
juncta que, completando-se nesta data os tr:nta dias
de trabalho da la reunillo da mêsma j uneta, ficava o
dicto trabalho concluido,segundo o art. 30 das instrucções
l'eg'ulamentares de 12 de Janeiro de 1876.

Mandou o mêSIlilO presidente que-da lista lançada no
livro de qualificação se extrahissem tl:ês cópias, sende as
signadas pela juncta, pal'a têrem o destino que lhes dá o
art. 34 das citauas instrucções, e mais que se extrahissem
cópias parciaes da mêsma lista, por districtos, PÇlra serem
remettidas dentro de oito dias aos respectivos juizes de
paz.

E para constar lavrei a presente acta, que assignão o
presidente F., os membros da juncta F., F., F. e F. e os
cidadãos presentes (si os houvér que o qUBi1·ão). Eu F... ,
escrivão do juizo de paz, que a escrevi, a subscrêvo.

(Assjgnaturas)
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§ 22.

A câmara municipal ~9rá fornecido á juncta parochial
um- Livro especial da qualificação dos votantes da paróchia
de , preparado como o do § 7°, no Cjuallançará a
mêsma juncta a lista geral dos votantés da paróchia.,
finda a'sua primeira reuniao,e a ltsta supplementar delles,
finda a segunda reuniilo; depois lançará a juucta mL:
nicipal a lista geral por ella revista, de que tractará o
§ 41 dêste f{)rIllulário.



- 560-

Provincia de Municipio

LISTA GERAL DOSCIDADÁOS QUALIFICADOS PELA

PRLIElRO

(1) (n. do)

=

-- ,
tfl .. o ci,o

"'Cool
o ,.... "o::p:: Q

~ fol~w NOMES <J)Q ..,
§ 0-< ... i': ..

§S <J) o 0::0::'" '" foluZ ..,
'" .... ---- ----

I F ....... de T.... .. 53 Casado. Medico .•.... Sabe

2 F ....... de T ... ... 42 » ProprietarioI
rural. .... »

I

3 F ....... de T....... 21 Solteiro. Omcia! mili-I
tal' ..... .• » ,

4 F •..•... de T ....... 26 » pedreiro ....
1
Não sabe

. I

j
I

5 F ....... de T ....... 33 » Padre....... Sabe

I

6 (l' .....,. de T., ..... 45 Viuvo. Advogado .. ' Sabe

7 F....... deT ....... 39 Casado. Mest. de mu-
sica ....... »

8 F....... de T....•.. 24 » Carroceiro .. »

T....·',doT" ..... 65 Viuvo., Empregado
publico ... »

(Data)

(1) E assim até o ultimo quarteirão de cada destrictú, observa odo em
cada um Dava ordem alphabetica.

Esta list.a é acompanhada de qua'ro relações como as que Gompánhão as
listas de districto, de cada juiz de paz (art. 27 das instrucç. de 1876); deve
ser transcripta em livro especial, fOl'Oecido pela camara municipal e pu-
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de.. .......... .. P aróchia de , .

JUNOTA PAROOHIAL DE 18. .. A DE 18 ..•

DISTRJCrO

QUARTEIRÃO

o I
;:; I <

FILIA.ÇÃ.O Ü o
DECLA.RA.ÇÕESz

ii "l
o o:
Q

De F ... ; .. e F ...•.. Rua .... n .. /1 Reside ha oito annos exe'rcen-
do a sua clínica,

De F....•. e F...... Rua. .. n .. /1 l\esidio sempre. Renda presu-
mida, visto o titulo de sua
propried'lde, cujo valôr lo-
cativo é superior a ... /1 réis

De F...... e F...... Rua .. n .. /1 Reside ha dous mezes incorpo-
- rado ao ..... corpo de .....

De F ........ , •.....• Rua .... n .. /1 Residia sempre. Renda !!resu-
mida pel" salário médio de
3/1, diarios. Mudou-se par~ a

De F
f freguezio .... em .... de ....

..... .......... Rua .... n .• /1 Reside !la vinte dias,exercendo
o seu ministerio, tendo vindo
de. . . .. (tal província ou
de (óra do imperio) com. ánimo declarado á juncta de

I domiciliar-se na parÓchia.
De F•........ ...... Rua .... n .. /1 Ro ide !la tres annos, exercen-

do a sua profissão,
De F................ Rua •... n .. /1 Reside ba desoito annos, renda

prnvada com justificação.
De F................ Rua .... n .. /1 Residio sempre. Renda presu-

mida pelo valôr médio de
••. /1 réis de seu trabalho.
como é informado porF. e F.

De F ..... , .....•..•. Rua ..... n .. /1 Fallecido em .. de .... de 18..
- certidão de óbito (ou infor-

mações ou annúncios ru-
nerál'ios, etc.)

(Assignatul'a deJt6àos os membros da juncta;
,

blicada pela imprensa, si a houver no municipio. As copias, que devem
ser tirajas do Evr(l, serão assignadas em cada fôlha pela juncta, segundo

QS arLi. 34 e 35 das instrucç. de 1876.
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§ ~3.

. Dentro dos oito dias' contados daquelle em que ficar
terminada a lista geral, serão remettidas ao'! juizes de
-paz dos districtos da paróchia as liatas parciaes respe
ctivas, (conforme o modêlo a pags. 550 e 551), para que
as publiquem por meio do seguinte

Eaíetal :

F ... , juiz de paz em exercício no l° (ou outro) distri
cto de paz da paróC'hia de ..... faz sabêr que no dia... de ....
corrente (ou p,'óximo findo), recebeu a lista parcial dos
cidadãos qualificados neste di tricto, a qual lhe foi re
mettida pela juncta de qualificação respectiva e vai
abaixo dêste edicta1 fielmente transcripta.

E, para que chegue ao conhecimento de tâdos, mandou
o mêamo juiz lavrar e publicar o presente edictal, que
eu F., escrivão do juizo de paz, fiz e subscrêvo, para ser
aflixado na porta da matriz. (Logar e data.)

(Assignatura do juiz de pa.z).

§ 24.

Passados trinta dias depois da aflixação da lista g'eral
no interiâr da egrêj a, reunil'-se -ha novamente a j uncta
pal'ochial em sessões durante 10 dias, das quaes se la
vrarão actas diárias (al'ts. 36 e 40 das cito instrucç.).

Lieta da 1" sessão did,'ia da Juneta pat'oehíal dl} ... .. , na
2" ,'eunião.

Aos .... dias do mer. de ... do anno de ... no consis-
tól'io da egTêp matriz da pacóchia de (ou onde (dr) de
munir,ípio de ... da província de, ás 10 horas da
manha., reunidos o presidente F. e mesários F., F., F. o
F., commigo escri vão do juizo de paz, declarou o mes
mo presidente que estava aberta a I" sessão da segunda
reunião da juncta parochial, para o fim de recebêr as
queixas, reclu.maçues ou denúncias, que quizessem apre-
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sentar quaesquer cidadãos sôbre faltas ou illegalidades
dos trabalhos da qualilicação, quer em relaC}ílo ae quei
xôso, denunciante ou reclamante, quer em relação á
outrem. Em seguida fôrão apresentados: 1°, uma re
cla::nação de F. de T., ror si, sôbre não ter sido incluido
na lista geral da qualificação; 2°, outrad13 F. de T.
por si, sôbre ... (tal objecto 1'esumidamente) ; 3°, outra de
F. de T. em relação a F. de T. por ... (tal motivo) ; 4",
uma queixa de F. de T. contra a -juncta ou contra algum
membro dena particularmente, por (tal motivo); 5°,
uma denúncia de F. daT. pelo facto de ({aclo p1'al-icaclõ
contm a disposição .. ,). E, tomando em con~ideração as
mêsmas representações, examinando attentamente as a11e
g'ações @ provas de cada um, resolvêo a mêsma juncta
por... (tantos) votos (ou pm' unanimidade): quanto á recla
mação de F. deT., que .... etc. ; 'juanto á reclamação
de F. de T., que .... etc. ; quanto á queixa de F. de T.,
que .. , . etc. (si (ór contra a inclusão de alguem na lista,
pam que sBja della excluido, nada decidirá a juncta, mas •
dará sua opinião fundamentada).

A's quatro horas da tarde, etc. (como na acta (lll § 14
dBste formulário).

E assim até ao último dia se lavrarão actas diárias dos
trabalhos da 2' reunião da juncta parochial, conforme o
art. 40 das cito instrucç, de 1876.

§ 25.

Lavradas assim as actas diárias dos tl'abalhos da j un
cta na seg'unda reunião, será como a seguinte a

A.cta da última sessã~ did,'ia da juncta pa1'ochial de . .. na
2' ,'eunião

Aos ... dias do mez de .... do anno de .. ,. no consis
tório da eg'l'êj a matl'iz (ou onde (ó/') da paróchia de ....
da p~'ovíncia de ... reunidos em 9" (ou :i0') eúItima ...essão
os cidadãos F., presidente, e F., F" F. e F., mesários da
j ullcta parochiaI de qualificação, -com migo escrivão do
jui.:o de paz (ou gual (ór), pl'osegllírão ainda os trabalhos
d.o alistamento dos cidadãos votantes da dieta pal'óchia,
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(Refe1'em-se, come na acla al1lecedclIte,· successivamellte
pela ol'dem da apl'esentação tôdas as queixas, e em se
guida as Te~oluções tomadas com exposição dos molú:os,
em que se basBào). A's quatro horas da tarde declarou
o presidt:\nte, que, completando-se nesta data os dez dias
desta segunda reuniao da juncla paror.hial, ficávão con·
cluidos os respectivos trabalhos; pelo que ordenou que
fôssem remettldos pelo coneio, ~ôb registro (ou p01' of/i
r.ial de justiça, ou POI' F., pessôa de sua confiança) ao sub
stituto do juiz de direito (ou ao luiz municipal) os li
vros da qualificaçao e tMos os mais papeis e documen
tos concernentes aos dictos trabalhos.

E para constar (como na acta do § 19).

§ 26.

Nos casos de faltas, ou inexatidGes, nos trabalhos da
juncta, como troca ou omissao. de quesitos e declarações,
nao-inclusão do nome na lista g'eral dos votantes, etc.,
apresentará o ddadilo a quem o caso pertencêr, ou outrem,
reclamação, ou queixa por meio de re querimen to dirigido
á juncta pare>chial.

Nos casos de negaçao ou violação de direitos eleitoraes
ou qllalquer fraude -qne a:ffcJcte ou possa prej udiear em
g-erêll ao.,; cidadaos de uma paróchia, de um distL'icto, ou
de um quarteirão, ou em fim nos casos de vicias ou irre
gularidades do processo eleitoral, cabe e cumpre a qual
quer cidadao denunciar o facto perante a juncta paro
chiai, e mais autoridades competentes.

Petição de ,'eclam'lção ou queixa.

Illms. 81'S. Presidente e Mesários da
juncta de qualificação.

O cidadão F ..... , usando do seu direito.de reclamar
e queixar-se contra faILas ou inexactidões, havidas no
processo da qualificaçao, nos têrmos do art. 36 dos instrucç.
de 12 deJan. de 1876, requer a VV. 88., que se dignem de
corl'jg'ir a inexactidão que existe no alistamento do suppli-
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cante (ou de F ), no qual se diz (Referir a
inexactidão.), quando a verdade é que etc.
(8endo omissilo, dirá: - se dignem de contemplar seu
nome no alistamento dos votantes da parócbia, pois t'on
tinúa a residir' nella, ou mudou-se para ella ba mais
de ..... lllczes ou a'l1nos) , Requer tambem que seja con-.
signado na acta o objecto desta petição e o seu despacbo.

(Data e assignatm:a sôbre estampilha do séllo: .

§ 27.

Para queixa é a mésma fórmula mutatis mutandis,
tendo sempre por objecto uma offensa individual do di
reito de votar ou sér votado, feita de ma fe.

§ 28.

Petição de denúncia.

Illms. 81's. Presidente e Mesários da
juncta de qualificaçao.

O cidadã/) F .... vem denunciar 'perante ,VV. 88. a.
seguinte illegalidade, praticada no processo da qualifi..
cação desta paróchia: .... (Refe?'e-se o facto, offensivo de di
reitos individuaes ou collectivos). E como este facto é con
trário ao que det·ermina o art..... d..... (a lei, dec. ou ins
trucç,) , requer o mésmo cidadão abaixo assig'nado, que VV.
88" em observância do que dispõe o cito art. (ou out?'o) ,
se dignem de fazer consignar-se na acta de hôje esta
denuncia, e ... (a p1'ovidéncia que no caso convié?').

(Data e assig'natura sôbrd estampilha do séllo.)

§ 29.

Deferidas, ou não, as reclamações, etc., org'anizará a
junda parochiaI a lista supplem1mtar dos votantes, que
será lançada no Livl'o especial da qualificação da paróchia,
onde ja foi lançada a lista g'eral delles, observando a
mêsroa norma, quanto a quesitos e ordem de districtos
e quarteirões.
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§ 30.

Concluidos os trabalhos da seg'unda reunillo da juncta
pal'ochial, remetterá immediatamen te o presidente della
ao substitu~o do juiz de direito, ou ao juiz municipal (ou
quem suas pezes fizér) , os livros da qualificação (o especial
das aclas da junctcb e o especial da qualificacão dos volanles)
e tôdos os mais papeis e documentos a ella concernentes,
com o seguinte o:fficio; de modo que o mais tardar até
dez dias, contados d'aquelle em que se tiverem encerrado
os trabalhos da mêsma juncta, sêjilo recebidos pelo dieta
juiz.

O{f1'cio.

Consistól'Ío da egrêja matriz da paróchia de .
em de de 18 .

fllm.87'.

Com este offício r~mêtto nesta data a V .. pelo corrêio
e sôb registro (ou por official de justiça, oupor F.. , que é
pessôa de minha confiança, evisto não havGI' agé'ncia do corl'Bio
nesta pa?'óchia), os livros. .. (taes) da qualificação, com
tôdOfl os papeis e documentos a ella relativos, que são ..
(indicando o numC7'o deltes e especificando-os) .

Deus Guarde, etc.

lJêsses livros e documentos passará recibo o juiz com
dechraçàO do dia do recebimento.

§31.

Si em a.lguns dos livros achar o Juiz subE'tituto ou
munici paI falta ou substituiçã.O de fôlhas, ou qualquer
vício, ou achar violado o envólucro dos livros e papeis.
ou suspeitar que o fôrão, immediatamente chamará duas
testemunhas, que verifiquem o facto, e' procederá com
peritos a

liuto de CÔl'pO de delicto :

Aos dias do mez de. . . . . .. do anno de mil oito-
centos ás , . horas do dia (ou da noite)
nesta (côrte, cidade, ou villa, etc.), em ... ('o.logm'
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onde se fizé1' o côrpo de delicto), presentes o juiz substitu
to do juiz de dil'eito (ou o seu supplente, ou o jUtZ mu
nicipal, ou o seu supplente) F ... :. (o nome P01' inteiro),
commigo escri vila (do crime), abaixo assignadq, os pe-

. ritos notificados F. F ... , (o nome P01' intei1'o, e si são pl'O
fissionaes) , moradôres, o pri meil'o em, .... (a residéncia)
e o segundo em........ e as testemunhas F, .... o ,

moradôr em......... e F ........ moradôr em...... " o juiz
deferio aos peritos o juramento aos Sanctas Evangelhos
-(ou etn SUas mãos), ele bem e fielmente desempenhal'em
o seu carg'o, declarando com vE'rdade o que descobrirem
e encontrarem e o que em sua consciéncia entendêrem;
e encarregou-lhes que procedêssem a exame nas malas,
invólucros e fôlhas dos livros (ou papeis ou n'uns e
n'uut1'OS) da qualificaçlto, remettidos pelo presidente da
juneta paroehial da paróchia de .. , .... , por intermédio de
F, , . "empregado do corrêio desta (cô1'te, cidade, villa,
etc" ou o/ftcial de j1.tstiça, ou pcssôa de confiança do' presi
dente da juncta), e respondêssem aos quesitos seguint.es :
l°, si ha vestígios de violéncias feitas aos dietas objectos
recebidos; 2°, quaes sêjs.o elIes; 3°, si pela violéncia
foi vencido ou podia vencêr-se o obstáculo que exis
tisse ; ,4°, si havia, obstáculo; 5°, si se f'm pregou fôrça,
instrumentos ou apparêlhos para vencê l-o ; 6°, qual foi
essa fôrça, instrumentos ou apparêlhos ; 7°, si, por qual
quer modo nilo existindo os obstáculos,slto verdadeiJ'os ou
falsos, . , .... " los tim'os, documentus, ou pap6is ou taes
actos neUas escriptos) , apreseutados para êste exame;
8°, si é falsa ou verdadeira a assignatura .
(tezl) no livl'O ou documento (tal); 9°, si
ha alteraçã.o na escript~ do livro (ou documento, ou papel
tal), e qual sêja essa alteraçilo; 10°, si é do punho
d, , .' (da pessôa, a quem se att'l'ibue ou dBve att1,tbuÍ1')
a lêtra do papel (ou assignatura tal); II", si essa lêtra
se parece com alguma que sêja delIes peritos conhe
cida; 12°, si ha indícios de sê!' dessa pessôa, de quem pa
rece sêl'; 13°, quaes sã.o êsses indícios á vista d. ,. (do
livro, ou papel ou alisignatura tal) ; e finalmente, qual o
valôr do df1.1 ono causado. Em consequéncia passárilo
os peritos a fa!"êr os exames e investio'açõe" ordena~

das e aR que .iulgárão necessárias; concfuidas as quaes,
dec1c~rárão o seg'uin te, , , • ' (Desc1'evem-se aqui minuciosa-
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mente tôdrts as mvestigações e exames, tI, que houverem
procedido e o que houverem encont'rado e visto/ ; r 'l'H~,

portanto, respondem:- ao l° quesito .... (a respos
ta); aI) 2° quesita ..... (a "1'esposta; e assim por diante
até ao último) ; e finalmente, quanto ao valôr do damno
causado, eBes o arbítrilo em ..... (tanto) : e são estas as
declarações, que em sua consciéncia e debaixo do jura.
menta rrestado teem a fuzê!'. E por nada mais havêr,
dêo-se por conc1uido o exame ordenado, e de tudo se la
vrou o presente auto, que vai rubricado pelo juiz, pelo
mêsmo assignado e pelos peritos e testemunhas.E eu es-
crivão, F ,que o fiz e 'escrevi, de tudo dou fé.

F (Assignatura inteim do juiz).

~: : : : : : : }(Idem dos peritos)

~: : : : : .. : }(Idem das testemunhas)

Si se encontrarem outros indícios ou vestígios, que
póssl10 servir de prova, o jóiz os colligirá, e disso m~smo

fará mençl10 especial no auto, em seguida d declaração elos
peritos.

O juiz fará sempre as perguntas, que julgar necessá
rias, segundo a natureza do crime ou tentativa de crime;
e em qualquer caso poderá fazêr mais algumas outras,
si assim entendêr conveniente para descobrimento e es
clarecimento da verdade, e deixar de fazêr outras, que
pêlas cirçumstáncias do caso entenda sê['em absolu·
tamente inúteis ou escusadas. Lavra~-se-ha auto especial,
si fizér interrogatório a alguem, indiciado ou offendido.

Os peritos dêvem declarar com tôda a exactids.o e mi
nuciosidade tudo quanto encontrarem nos exames, á que
procedêrem, e o descreverão no lagar competente do auto
que se lavrar; de maneira que ahi fiquem bem consig
nados o facto e tôdas as suas circumstáncias; apreciáveis
no exame, assim como tôdas as investigações de qual
quer gênero, á que hájão procedido no cõrpo de delicto,

Para isso deverão os peritos atteadêr bem, não 80 á
inspecção exteriô!', mas também ás investigações e exa·
mes os mais miuuck.so.s, e a tudo quanto acompanh~r

o facto, ~ue os induza a crêr que houve ou nllo acto CrI~
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minôso, ou pelo contrário um. facto natural, provavel,
ou possivel, sem ma fe, podendo até fazêr perguntas,
que os orientem e esclarêçao. E de tudo se deverá fazêr
completa e fiel descripçllo.

Logo que sêja concluido o côrpo de delicto, deverá o
juiz remp,ttêl-o ao juiz competente (não o sendo elle), para
proseguir na forma da lei, acompanhando-o de officio
seu de remessa.

O côrpo de delicto pode sêr feito de dia ou de noite,
em dia sancto ou feriado. Na nomeaçáo dos peritos terá
o juiz muito em vista a recommendação e determinaçs,o
do art. 259 do regu!. n. 120 de 31 de Jan. de 1842.

Este auto e explicaçoes que o acompánhão, estão con
f<>rmes aos arts. 16 § 13,134 a 13S, 167 e 270 dQ cod.
pen ., 256, 25S, 260, e 261 do regu!. n. 120 de 31 de
Jan. de IS42; ao formo dosproc. crim. cap. 20 n. 4,1"
observ.,S', lI' e12'regrs.,e2',3°e5' observ.; e ásin
strucç. de 12 de Jan. de lS7ô, art. 41.

DA .TUNCTA. MUNICIPAL ("")

§ 32

Quando, dez dias depois de encerrados os trabalhos das
junctas parochiaes, o juiz substituto ou municipal, ou
quem fôr o presidente da juncta municipal (como se verá
na acta do § 45), não recebêr os livros, papeis e documen
tos, de que se tracta, de todas ou de algumas das paró
chias, immediatamente os reclamará (tôdos ou os que
faltarem) do presidente dajuncta par~JChialpelo seguinte

Offícío:

Juizo ... em ..• de ..... de IS ...
fllm. Sr.

N!1o me tendo sido entregues até hoje, dez dias depois
de encerrados os trabalhos da juncta parochial desta
freguezia, os livros, papeis e documentos, pertencentes
á qualificação dos votantes ahi residentes, reclamo-os

(') Para observar a ordem chronológica dos actos do processo,
daremos adiante, nesta parte, as fórmulas, que dizem respeito á sess~o
especial da juncta parochial, na qual dêve esta recebêr os livros e papel'
davolvides pela juncta municipal, depois de revista a qualificação.

73
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de V. 8., como me cumpre, em virtude do art. 41 § 2"
das instrucc. de 12 de Jan. de 1876.

Deus guárde, etc.
Illm. 81'. F .....
Presidente da juncta parochial de .......

O juiz. . .. (ou quem dev~r ser
o presidente da juncta municipaZ)

F ....

§ 33

Encerrados os trabalhos das junctas parochiaes, o juiz
substituto da I" vara civel, ou o municipal, convocará
tôdos os vereadôres da câmara, juramentados e presentes
no municipio (mas sem impedimento V'lgal), designando
dia e hora afim de elegêrem, reunidos no paço:da mêsma
câmara, os dous membros da juncta municipal e dous
substitutos dêstes (arts. 45 e 4~ das instrucç. de 1876) .

Esta convocação será feita dez dias antes do designado,
no seguinte

Edictal:

! O bacharel F .... , juiz substituto da I" vara cível (ou
juiz m1.tnicipal ('1-), faz sabêr, que no dia ... do corrente
(ou p?'óximo futu?'o) mez de.... , procedêr-se-ha á eleição
da juncta municipal, a quem compete l'evêl' e alte
rar, ou confirmar, a qualificaçao dos cidadãos votan
tes das diversas paróchias do municipio; e para isso
convida aos srs. FF., vereadôrbS da câmara munici
pal ('1-'1-), a comparecêrem na casa da mêsma câmara (ou
out?'O edificio, nos t~rmos do art. 48 das instrucç" cits.)
ás dez horas da manhã do dicto dia. E, para que chê
gue ao conhecimento de tôdos, mandou fazêr o presente
edictal, que será a:ffixado na porta da matriz e publicado
pela imprensa, indo pelo mêsmo juiz assignado. Eu,

(') 80 attendendo a que são redigidas por escrivães, nem sempre co
nhecedôres da lei, para sêrem apresentadas A asslgnatura, algumas vezes,
de juizes supplentes, damos como auxilio a uns e outros, algumas fórmu
las como esta, que, em geral, os juizes signatários bem cerl'lgiríão, não
achando conformes.

(U) Nos tElrmos, em que não ha jury, dirá o edicta! :-convida aos
srs. F" vereador immediato em votos e F., elcilÔr mais votado da paró
chia, etc. Presidirá o presidente da câmara, mas faz a convocação o juiz
substituto ou:municipal.

"
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F ....... , escrivão do civel, pêlo Úlêsmo juiz designado, o
escrevi e subscrévo. Data

(Assignatura)
§ 34

Além dêste edictal, expedir-se-ha convite a cada um
dos vereadôres nominalmente, pelo seguinte

Officio:

Juizo em de de 18 .

IUm. Sr.
Devendo constituir-se a juncta municipal, que tem de

revêr a qua1ificação dos votantes de cada paróchia dêste
munic't.pio, convido á V. S. para reunir-se com os outros
vereadôres no dia ... do corrente (ou próximo futuro) mez,
ás 10 horas da manhã, na casa da câmara municipal (ou
out,'O loga1', não sendo possivel ahi), afim de procedêr-se á
eleição dos membros da mêsma juncta. e de dous sup
plentes dêstes.

Dr.us Guarde a V....
Illm. Sr, F , Vereadôr da Câmara Municipal.

(Assignatura)

Estes edictaes e offícios serlto enviados por oflicial de
justiça ao secretário da câmara municipal, para mandar
aflixar os primeiros e entreg-ar os segundos.

§ 35

Nilo comparecendo nem-um dos vereadôres até ás duas
horas da tarde, sêr-Ihes-ha dirigido o seguinte

Officio:

Jubo ... ~. em .... de ...... de 18 ..•

IUm. Sr.
Não se tendo hôje reunido na casa da' câmara munici

pal, segundo o convite feito por edictaes e pessoalmente
por offícios, nem-um dos srs. vereadôres, convocados 1-a1'a
o fim de elegêrem os membros da juncta municipal,

I
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novamente convid/) a V .... para comparecêr na dieta
casa ás 10 horas do dia de amanhã.

Deus Guarde, etc.
Illm. Sr. F Vereadôr da câmara municipal.

(Assignatura)

§ 36

Si até ás duas horas da tarde não comparecêr mais do
que um vereadôr, ficará a eleição adiada para o dia se
guinte ás dez horas da manhã, fazendo-se nôvo convite
aos vereadôres; e, si ainda então não comparecêr mais
ào que um, serão convocados tantos supplentes, quantos
sêjno precisos para completar, com o que tivér compare
cido, o número dos vereadôres do municfpio.

§ 37

Não comparecendo os vereadôres depois da segunda
convocação, ou si, comparecendo, votarem em branco, ou
não quizerem votar, nem fazêr nova eleição, serão con
vidados os supplentes em número egual e com antece
déncia de oito dias, nos têrmos do art. 52 das instrucç.
citR., pelo seguinte

Ediclal:

o bacharel F , juiz substituto da I" vara civel
(ou juiz municipal do tê1"1no de ....... ), faz sabêr que, não
tendo comparecido os vereadôres da câmara municipal
depoi8 de convocados por edictal e duas vezes convidados
por offício, para procedêrem na casa da mêsma câmara, a..
e a... do corrente,á eleil(l1O dajuncta muni,;ipal de qualifi
cação (dd-se o motivo da nova convocação, êsse ou outro),
convoca os supplentes de vereadôres, FF ,
(em eg'Ual número e na m'dem dr), votação), para compare
cêrem na dieta casa da câmara, no dia... , ás lLez horas
da manhã, para o fim ácima dicto. E para que chêgue
ao conhecimento de tôdos, mandou fazêr o presente edi
c~al, etc. (como no § 33).
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E, como o do § 35, se expedirá officio a cada um pes
soalmente, com declaração do motivo e objecto da convoca
Çilo, devendo-se têr em attençilo as hypótheses do art. 52
das instrucç. de 1876.

§ 38

Aos supplentes não juramentados deferirá o presidente
da juncta o juramento seguinte:- Juro aos Sanctos
Evangelhos desémpenhar, quanto em mim COUbél', como
supplente de vereadôr da câmara municipal, as funcções
de eleitôr dos membros da juncta municipal C").

§ 39

Das occurréncias extraordinárias mencionadas no cito
art. 52, fará o presidente da juncta participação especial
ao presidente da província, ou ao ministro do império,
sendl) a juncta na côrte, por meio do seguinte

Otficio :

Consistório da eg'rêja matriz (ou o logar onde (Ó1') da
paróchia de ........ em... de ........ de 18 ...

fUm. e Exm. Sr.
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex. as oc

curréncias havidas por occasião de constituir-se nesta
data a juncta municipal de qualificação, cuja presiden
cia me compete. Convocados tôdos os vereadô!és da
illm. câmara municipal (com excepção de F. por não
estar juramentado e F. por ausente) por meio de edictal
publicado pelo modo prescripto nos arts. 45 e 48, das ins
trucç. de 12 de Janeiro de 1876, no qual foi designado,
para sua reunião no paço da mêsma câmara, o dia ... de ...
nem-um dos mêsmos vereadôres comparecêo nêsse dia
até as duas horas da tarde; pelo que expedi nôvo convite,
designando, para a reuniíio, as 10 hora::l da manhã do dia
seguinte. Tendo comparecido........ (tantos) vereadôres,
constituio-se a juncta municipal, sendo eleitos F. e F.,
que tomárão assento.

(') Pela lei do 10 de Outubro de 1828 :-Juro aos Santos Evangelhos
desempenhar as obrigações de verelldôr da cidade (ou villa) de .... e pro
movêr, quanto em mim coubér, os meios de sustentar a felicidade pública.
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(Não tendo comparecido 01> vereadÓres no dia seguinte, ou
si, tendo comparecido. ?'ecusarem-se a votar, ou votarem
em bl'anco, ou 'não quizerem fazBr nova eleição, conforme
o art, 52 cit., dird:-Passadas as 10 horas, sem que hou
vessem os vereadôres comparecido, ou tendo compa1'eci~

do, mas etc., mandei fazêr e publicar nuvo edictal, convo~
cando os supplentes F. F.... em número eguaI aos que
faltári10 ou aos que recusdrão votar, ou fazB1' nova eleição.
-No caso de votos em branco, de modo que não haia eleição,
serão convocados tantos supplentes quantos vereadÓres hou'IJér
no mumcípio). Deus Guarde, etc.

Illm. e Exm. Sr.....

( Assignatura)

§ 40.

Si também os supplentes dos 'vereadôres nllo compa
recêrem, ser9.o convocados pelo mêsmo modo os que se
lhes seguirem em votos e, na sua falta, os vereadôres do
quatriénnio antecedente, e finalmente os vereadôres e
seus supplentes do município mais visinho.

§ 41

E nessa ordem se farão novas convocações, sempre
que os convocados recusarem votar, votarem em branco,
ou quando, tendo votado em cidadão que carêça dos re
quisitos declarados no ar.t.-51 das instrucç. de 1876,
recusarem fazêr nova eleição, ou de nôvo votarem na
mêsma pessô a ou em outra, que também carêça d'aquel-
les requisitos. -

§42

Nos municípios, que não tivérem tribunal do jury, a
falta de comparecimento do vereadôr ou do eleitôr con
vocado será preenchida, á convite do presidente, pelos
cidadãos que a cada um d'aquelles se seguirem na ordem
da v~~~. I
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§ 43

Si nem-um dos cidads'os eleitos (ou seus supplentes) com·
parecêr para tomar assento, serão convidados por omcio e
esperados até as 2 horas da tarde, conforme ao formulado
no § 13 retroo Passado este praso, procedêr-se~ha á nova
e1eiçi10, para se preenchêrem os logares dos ausentes. E,
si não fôr possivel a nova eleição, 0 presidente nomeará
dous cidadãos com os requisitos de eleitôr e residentes na
paróchia, e com elles elegerá os outros dous membros,
votando os três por escrutinio secreto.

§ 44

Si faltar o juiz, será substiuido pelos seus supplentes,
e, na falta dos supplentes, pelo presidente da câmara
municipal. Nos municipios reunidos ao da residéncia do
juiz, com fôro civel, em que é presidente da junçta o
supplente- do juiz municipal, será este, faltando, subs
tituido pelos supplentes que se lhe seguirem, e, na falta
de outros supplentes, pelo presidente da câmara munici·
paI. Nos municipios que não teem tribunal do jury, nem
por tanto fôro civel, nos quaes preside a juncta o presi
dente da câmara municipal, é este substituido pelo vere
adôr immediato, que se achar desimpedIdo.

§ 45

Constituindo-se a juncta municipal, lavrar-se-ha na.
respectiva sessAo a seguinte

Acta da organização da juncta municipal de .... :

Aos ..... dias do mez de ..... de mil oito centos .....
pelas 10 horas da manhã., reunidos na casa da câma.ra
municipal da cidade (ou villa) de ... (ou em outro edificio
annunciado por editaes)F., juiz substitnto da l° vara cível
(ou, em falta delle, o seu supplente,-o juiz munic~pal nos
tBrmos communs ou ger'aes ou o seu s·upplenta,-o sup~

plante do juiz m'Wl'licipal ou o presidente da câmara nos tBr
mos reunidos a outros e que ténhão tribunal do iury) e os
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vereadÔres FF. e supplentes (si os houvér) F. F., depois
de convocados por editaes e pêla imprensa, commi
go secr~tário da câmara municipal, na qualidade de
escrivão, tomou o juiz como presidente assento no tôpo
da mêsa, ell escrivito á sua esquêrdª e os vereadôres FF.
(e os supplentes FF., si os houvér, convocados em faUa dos
veread6res F. e F., os quaes pres,tdráo juramento (si não
fôrem juramentados) em roda da mêsma mêsa. Depois de
lêr o cap. 40 do Tit. Iodas instrucções de' 12 de Janeiro
de 1876, annunciou o presidente que ia se procedêr, por
escrutínio secreto, á eleiçito dos membros da juncta mu
nicipal e de dous substitutos delles. E, chamando cada
um por sua vêz, íão elles entregando duas cédulas fecha
das de tôdos os lados, um3 com o rótulo para mesdrio, e
outra com o rótulo para supplente, as quaes tôdas fôrão
recolhidas na urna, apenas érão entregues; e eu, escri
vãO, fiz a seg'uinte lista dos que não comparecêrão: F.
F. e F... vereadôres (ou supplentes). Ooncluido o recebi
mento das cédulas, o dicto juiz'separou-as segundo seus
rótulos em dous massos distinlltos e contou ..... cédulas
parã mesários e ..... para supplentes, publicando em
voz alta o número de umas e de outras, do que tomei
nota' para consignar nesta acta. Passando o presidente á
leitura das cédulas, as quaes estávão J'eg'ularmente feitas,
começou pelas que tínhão o rótulo para mesdrio, e o fez
de modo que eu secretário, servindo de escrivão, tomei
nota dos nomes de tôdos os votados e do número dos
votos por algarismos successivos da nurqeração natural,
publicando-os em alta voz á proporção que os escrevia.
Acabada a apuraçao, o presidente sem interrupçs.o pu
blicou os nomes dos cidadMs votados e o número de vo
tos de cada um, deste modo: F. com... votos, F. com...
votos, etc.

E' logo passou á apuração das cédulas que tính!l.o o
rótulo . para supplente, repetindo o mesmo processo.
Fôrso votados F,... com. . .. votos, F .... com ....
votos, etc.

(Havendo empate :-) E como houvesse empate na vo
tação dos mesários F F. (ou supplentes F F~) o presi
dente em acto successivo procedeu a desempate pela
sorte, lançando em uma urna duas cédulas (ou mais, si
fôrem mais de dous os empatados), com os n~mes de F. e
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F... ,e, mandand.o extrahir uma (ou duas) por um meni~

no menor de septe annos de idade, a lêo voz em alta (apre
sentando-a a um ou alguns dos assistentes que o requel'eu).

Tendo os dons primeil'os votados para mesários e
para suppl1mtes a qualidade de eleg'íveis o _presiq.ente
declarou_ eleitos mesários da juncta municipal F.... e
F., e supplentes F. e F. ; e immediatamente convidou
aos dous primeiros para to~arem assento, apresentou os
livros, papeis e documentos reJD3ttidos pelos presidentes
das j unctas parochiaes, e distribuio pelos membros da
juncta as listas parochiaes da q.uali6cação, para que as
examinassem no próprio logar da I:euniãO; marcou o dia ..
para ás 10 horas da manhã começar a verificação e a
apuração de cada uma das referidas listas, e mandou que
fôsse isso annunciado por edictal e pela imprensa (si a
houvér no municipio. _. (Serão referidas as dúvidas apre
sentadas, as decisões do presidente e tôdos os incidentes
e cil'emmstf1ncias, que se ténhl10 dado durante o pl'ocesso
da eleição.)

De tudo, para constar, lavrei a presente acta (em livro
especial, fornecido pela ct1ma1'a municipal, ábe1'to, nt~me

?'ado, rubricado e encerrado pelo p1'esidente da m~sma, ou
pelo vereador designado pelo presidente), a qual assignão
o juiz presidente, mesários, supplentes. vereadôres (e
cidadãos pre.rentes que o qu~zel'em) E eu F .... , secretário
da câmara municipal que a escrevj, a subscl'êvo.

(Assignaturas do presidente, dos
mesários, dos supplentes, dos vel'ea
dôres, dos eleitos e dos cidadãos pre
sentes.)

deixárão de assignar, etc.... (como na

§ 46

Nos têl'mos, em que não ha jury, não ha p.leigão de
:nembros da juncta, mas não deixa de h~lver sessão de
l?stallação para apl'esentação dos livros, distribuiçãO das
listas e designaq.ão do dia da I" ses~M'o rdil'lária. Será
como esta a

74
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Acta da installação da juncta municipal nos t~rmos , em
que não ha jury.

Aos.... dias do mez de .... de mil aito centos, .... pelas
dez horas da manhã, rennidos no paço da câ.mara muni
cipal F., presidente da mêsma câ.mal'a (ou o ve7'eadôr
immediato que se acha~' desimpedido), como presidente da
juncta municipal e como membros della F., vel'eadôr
immediato em votos a elle (ou ao que o substituio '1-) e F.,
eleilôr mais votado da paróchia, tomou o presidente as
sento no tôpo da mêsa, com migo F., secretario da câ
mara, servindo de escrivão, á sua esquerda e os dous
membros da juncta aos dous lados da dieta mêsa.

(Si não tiverem coml'arecido os membros da mêsa
menciónão-se as diligéncias empregadas para obtêr o
seu comparecimento).

Declarou o presidente que estava constituida a juncta
e apr~selltou os livros, papeis e documentos remeHidos,
etc como a pago 577. .

§ 47

Nesta sessã.o de organizaçlto da juncta municipa-l.
marcará o presidente dena, para começarem as suas
sedsões ordinárias, o trigésimo dia depois daquene, em
que se houverem concluldo e- encerrado os trabalhos de
tôdas as junctas 'Parochiaes do município, ou, si fôr pas
siveI, outro dia antes dêsse. E mandará ~:ffiX'll' nos laga
res públicos e publicar pela im prensa o seguinte

Edital:

O bacharel F.. juiz substituto da l- vara civel (ou
quem (ôr. Veja-se o princ. da acta. do § 45), presidente
da juncta municipal, faz sabêr, que do dia .... do mez
de .... (corrente ou p7'6ximo fUtU7'O) em diante reunir-se
ha a dieta juncta em sessões diárias das 10 ás 4 hor3.$
do dia, afim de verificar eapurar cada uma das listas
parochiaes dos votantes qualificados neste. município,

(*) Quando o vereadôl' immediato ao presidente da câmara o substi·
tue na presidência da juncta, o ou tI'O immediato a elle o substllue no logar
de membro_dajunctíl.
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devendo começar pelas paróchias mais distante;.). E para
que chêg'ue ao conhecimento de tôdos, etc.

Este edictal será publicado na imprensa.

§ 48

A juncta municipal terá pt'esentes, remettidos pela câ
mara municipal, os livros da qualificação anteriôr-de
finitivamente conclnida-, e os da nova qualificação,
apresentados pelo presidente da juncta (§ 30) com tôdos
os documentos e papeis.

§ 49

. A câmara do município terá fornecido á juncta muni
cipal um-Livro especial das actas da, Juncta municipal,
preparado como o de que trata o § 12. Nesse livro se
lavrará a seguinte:

A~ta da tO sessão ordind7'ia da jU71cta municipal na
tO 7'eunião.

Aos-:- . , . dias do mez de ... de mil oitocentos ... pelas
déz horas da manhã, reunido:; na casa da câmara muni
cipal da cidade (ou villa) de .... da pl'oviucia de, .. 0 ba
charel F .. juiz substituto da primeira vara civel (ou
quem rÓ1' como da acta do § 45), presidente, e F .. e F ...
membros da juncta municipal, commig'o F .. , secretário
da câmara, servindo de escrivão, declarou o presidente
que estava abel·ta a prime:ra seS.:iãO diária da primeira
reunião da dicta juncta, para dar-se comêço á vel'ificação
e apuração de cada uma das li tas g'eraes de paróchía, de
vendo-se começ:lr pel:-ts listas das paróchias mais distante;;;
e por esta razão foi escolhida a paróchia de .. do l° distri
cto de paz, lo qual'teírilo. E examinando a lista de votantes
dêste quarteirão, verificou a j uncta, que... (si fôl'i!Lo
devida ou indevidamente qnalificados, quaes as razões e
fundamentos no segundo caso, si dêvem ou DiLO sêr nella
incluidos mais cidadãos votantes, quaes as provas apre
selltllda~ por cada um, sendo incluído dx-officio quaE's as
razões de convicçào, quantos e quaes t.eem a qualidade
de elegiveis, e tudo o mais que houvér verificado pelos
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esclarecimentos, imformações, documentos e provas que
tivér e podé]' obtel'). Examinando a lista do 2° quarteirão
do mêsmo districto, etc.

(E assim do primeiro ao últi 'no districto de cada paró
chia até á ultima do município).

Comparecêrão perante a juncta os cidadãos li' ... F ...
que por si (ou 7101' P1'ocu,'açâo1fizerão as rec!amaçõe:!l (queiJ..
xas, ou denúncias) constantes dos seg'uintes têrrros por
elles assignados:-lo, têrmo (l,e .... _2°, têrmo de e'Lc.

Tomadas por têrmo as contestações, por F. e F .
feitas ás informações e documentos ministrados á juncta,
fôrão as mêsmas queixas com os respectivos têrmos, do
cumentos e papeis remettidos ex-o(ficio ao juiz de direito
(da 1° VQ1'Q, sendo coma1'ca especial).

A' qua tro horas da tarde, etc. como na acta do § 19.
E assim lavra-se em cada dia uma acta d~s trabalhos

da juncta até trinta no máximo.

§ 50

Tomando por base os trabalhos das j unctas parochiaes
as informações, que dêvem prestar os agentes fiscaes das
rendas g'eraes, provinciaes e municipaes, bem como
tôdas as autol'idades e chefes de repartições administra
tivas, judiciárias, policlaes, civis, militares e ecclesiás
ticas, e tendo em vista tôdos os esclarecimentos e meios
de prova neCeSGáL:ios para a verificaç~o da existencia dos
cidadãos alistados e das qualidatles, com que o dêvem
sêr, a juncta municipal apurará e organisará definitiva
mente por paL'ochias, districtos de paz 13 quarteirões, -as
listas gel'aes dos votantes do municípi o. .

A -juncta completará e retificará as declarações feitas
pelas junctas parochiaes em relação aos votantes, e em
colunna especial designará a qualidade de elegivel de
que a tívér.

§ 51

Os cidadãos alistados em qualificação anterior,-defi
nitivamente concluida segundo o processo da nova lei,
so podem ser eliminados-por pêrda da capacidade poli
tica (nos casos do ar~. 7°' da Constit. Polit, do Imp.),
por morte e pOL' mudança de damicílio para muoicí~io

diffel'ente ou para paiz estrangeiro. No 1" caso em Vll'-



- 581 .-

tude da sentença, como se diz no § 52; no 20 caso so á
vista de certidll.o de óbito, e no 3° por conhecimento que
tenha a juncta, ou mediante informações.

§ 52

Quando tenha :l juncta municipal de excluir pessôas
indevidamente quulificadas, as notificará para allegarem
e sustentarem seu dire.ito, mandandt) affixar e publicar
pela imprensa '(si houvé?') o seguinte

Edictal:

O bacharel F., juiz substituto da I" vara civel (de co
ma1'ca especial, ou quem fM', como se diz na acta do § 45),
presidente da juncta municipal de qualificação, em cum
primento do que dispõe o art. 60 n. 3 das instrucções
de 12 de Janeiro de 1876, faz sabêr, que a dieta juncta
em sessão de hoje resolveu excluir do alistamento dos
votantes os seguintes cidadãos, em virtude de ....... (in
fOl'mações e p,'ovas ou rasões taes de convicção) .

PAROCHIA DE .

1.o DISTUICTO

,1. o QUA.RTEIRÃO

Mudados

N. Nomes Edade Estado Profissão Residencia

Falta de ?'enda

.. (N.) .. (Nom.) .. (Edad.) .. (Estad.) .. (PI'06s.) .. (Resid.)

Caixei?'os de 2" classe (Otb praças de p,'et, ou creados
. de se9'vil')

PBl'da dos di1'eitos de cidadão bmzilei1'o

j[01'tOS

Etc. etc.



- 582-

(E assim tôdos os eleminados de cada qua?teirão do
districto e de cada districto da paróchia até á última do
município, si todos tiverem votantes a eliminar, indi
cauda sempre á cima de cada turma os motivos da ex
CIUSilC', que podem ser outros alem dos figurados),

E para qCle chêg'ue ao conhecimento de tôdos os que
podem alIeg'ar e sustentar seus direitos, mandou o dicto
juiz pl'esidente notificaI-os pelo presente edictal, para que
o faÇãO até enceaar-se esta primeira sessão da juncta
municipal. O presente edictal, pelo dicto juiz assig'nado,

• sera aflixado nos log'ares públicos e publicado pela im
prensa (si houvé1') , Eu, F" .. secretário da câmara mu
nicipal, servindo de escrivilo, o escrevi e subscrevo.

(Data)

(Assignatura do prestdente da juncta)

§ 53

Os cidadilos, que perdêrem a capacidade política para
u exercício dos direitos eleitoraes, não podem, todavia, sêr
eliminados da lista dos votantes pela juncta municipal
sem requerimento de algum outro cidadão brazileiro,

A prova de pêrda de capacidade política para elimina
çilo do cidadão qualificado da respectiva lista parochial,
definitivamente côncluida, dêve sêr a mais completa; e,
quando fôr feita por meio de sentença judicial, terá est~

sido proferida em processo ?'egular, com citaçilO pessoal do
qualificado si e.3tivél' elIe em Ioga I' conhecido, e em tôdo
caso com citação edictal de quaesquer interessadD)). C')

(') Qual dos processos regulares deve ser seguido? O ordinario? O
summario?

Parece, em bÔa razã", que 50 tem cabimento o processo ordinário. Usar·
se ha da sentença, comJ prova na primeira qualificação biennal, que se
seguir á inclusão, emhora possa, no intervallo, exercêr li querellado ~s

direitos eleiloraes contravertidos. Respeita·se assim a grande importánCIa
do direito ventilado.

Não caberia nos limites ciêste formulário dai' aqui as fórmulas de um
processo ordinário com lôdos <JS seus incidentes, o qual aliás não pode sêr
intentado sem advogado. Esta condit,.ão as torna dispensáveis.

Alem disso com devêr sei' completa a prova de pêrda da capacidade
política não ha maior neoessidade de recorrer á acção judicial. A pr.ó·
pria lei diz que basta, para fazêr essa prova completa,-certidão authéntlc.a
de algum dos factos, de que resulta aquella pêrda, segundo o art. 70 da
CO:J.tituição do Império.
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§ 54

Quando fôr grande a afiluéncia de trabalhC\s, poderá a
junctamunicipal, passados 15 dias, interro~pêr a sessão
pOí' cinco dias até o vigésimo dia, mandando o juiz
presidente affixar nos log'ares públicos e publicar pela
i:~prensa, si a houvér, o seg'uinte

Edictal:

o ba_charel F .. , juiz substituto da 1" vara civel na
comarca especial de .... (ou juiz munioipal do U'I'mD de . ..
e presidente da juncta municipal de qualificação, faz sa
ber, que a dictajuncta, usando da faculdade, que lhe con
cede o art. l° § 10 do decreto n. 2675 de 20 de Outubro
d~ 1875, resolvêu por grande a:ffi.uéncia de trabalhos,
interrompêr as suas sessões de f\ ••• do corrente (Ou.
próx1mo futuro) mez. Eu F secretário. da câmara,
servindo de escrivão, fiz e subsrevo o presente edital.

(Data. Assigr-.atura do presidente)

§ 55

Todos os interessados poderã.o requerer em qualquer
sessão, verbalmente ou por escripto o que julgare::n a
bem de seu direito ou da qualificação, e terão um praso
razoavel, até cinco dias, para apresentarem as provas de
suas allegaçOes.

§ 56

Sôbre reclamações, queixas e denúncias vêja-se o § 26
deste formulário (Jf-). As que a juncta municipal tem
competéncia para ouvir e decidir, n9.o.s9.o tôdas aquellas,
que, segundo os art. 1" § 5 da lei de 1875 e 36 das ins
trucç. de 1876, qualquer cidadi10 pode apresentarj-mas
somente as que versarem sôb're a regularidade dos tra
balhos das j unctas par')chiaes.

(*) As queixas, elc. dos'S;S; 26, 27 e 28 dêvem ser também reduzidas
a lêrmos. assignados pelo queix6zo e por duas teste~uQ!:Ias,
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As queixas, denúncias e reclama..ções, dêvem sêr assi- 
gnadas pela parte, e serão reduzidas a têrmo, que li c: ,t

dilo (qualquer que as apresentar) assignará com duas
testemunhas, e. se tra,nscreverá na acta.

T~rmo de queixa (l'eClamação ou denúncia)

Aos ... do mez de ... do anno de mil oito centos .....
no paço da câmara (ou outro edifil'io) desta cidade (ou
villa) de. .. em ... (tal) sessão da juncta municipal de
gualificaç[o comparecen o cidadão F ... (ou seu procu
1'adm' F... ) e apresentou (ou fez verbalmente) a seguiute
queixa (1'eclamação ou denúncia)\ que fielmente transcre"
vo, sôbre ... (tal irregula1'idade, etc.) : Do que, em vista do
artigo )essenta e um paragrapho quarto das instrucções
de douse de Janeiro de mil oitocentos septenta e seis,
fiz o presente têrmo que será trans~ripto na acta de hôje,
sendo assignado pelo queixôso (ou reclamante). Eu, se
cretário da câmara, servindo de escrivs.o, o ercrevi e as
signo: F.

(A.ss~gn. do queixôso e de suas testemunhas)

§ 57

0.3 documentos, que acompanharem as queixas, recla
mações e denúncias, serM, como estas, isentos do sêllo.

§ 58.

Os factos, que tiverem de servir de base á queixas,
reclamações, denúncias e recursos, e que não poderem
ser provados por documentos, ou porque estes sêjão ne
gados, ou pela distancia em que se áchão, ou pela nature
za dos mêsmos factos, ou pOl'que dellos nalIa couste em
8rchivos ou repartições públicas, podeI-a-hão ser por
attestações, ou depoimentos jmados e escripto::i de teste
munhas.
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§ 59

A prova testemunhal far-se-ha, recorrendo aquelIe que
a quizér produzir ao juiz de direito, ou municipal ou ao
supplente, de que tracta o decreto n. 276 de 24 de Março
de 1843, ou juizes de paz, para que defiri10 juramento ás
testemunhas apontadas, e as inquírao sôbre os factos
que se pretende provar, entregando-se depois o depoi
mento original á parte sem que fique traslado.

Sendo a prova requerida contra alguem, dêve ser cita
do o interessado.

§ 60

As attestaçeles passadas por autoridades sôbre neg6
cios, que teem razilo de sabêr em virtude de seu offício,
silo consideradas como documentos, de que falIa a lei,
fazeudo vêr a parte a impossibilidade de appresentar
outros.

As attestações passadas por autoridades sôbre neg6
cios, que não teem razll.o de sabêr em virtude de seu offí
cio, ou por particulares, sendo pessôa caracterizada, slld
eoncideradas docuwentos, de que falla a lei, contanto
que sêjilo juradas em juizo, e fazendo vêr a parte a im
possibilidade de apresentar outros ou porque lhe sêjllo
negados, ou pela uatureza dos fartos, ou porque ni10
constem de algum arcIí ivo ou l'epartiçi1o publica.

Lavrada a attestaçi1o, deverão os que a tiverem passado,
jurar perante qualquer das autoridades mencionadas no
§ 56 e verdade do que affírmãoj lavrando-se em segui
mento da dieta attestaçi10 o competente têrmo, e sendo
tudo entregue a quem tiver requerido o juramento.

§ 61

As reclamações apresentadas á juncta, poderilo ser
feitas em têrmos e cáusulas geraes, e com o protesto de
especifioar e provar os factos perante o juiz de direito, no

76
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caso de sêrem desattendidas, ou de nilo têr a mêsma
juncta tomado conhecimento deUas, ou por falta de
tempo, ou por outro qualquer motivo.

§ 62

As cópias das listas que contiverem as alterações feitas
em virtude das queixas, reclamações ou denúnciaa,
serilo affixadas no interiôt' da egrêja matriz em lagar
conveniente e a vista de tôdos, dentro de quarenta e oito
horas contadas da em que a juncta tivér encerrado os
trabalhos da sua segunda reunião.

§ 63

Serl10lpassadas as certidões ("') que as:partes requerêrem,
tanto dos requerimentos e documentos sôbre reclamaçõos,
queixas e denúncias, como das declarações, que (pelo
decreto n. 511 de 18 de M~l'ço de 1847) dêvem ser feitas
nas actas, e dos recursos nos livros deUas mencionados
(Dec. n. 511 de 1847).

§ 64

Para bem decidir as queixas, reclamações ou denúncias,
poderá a juncta requisitar de quaesquer autoridades as
informaçoes e documentos precisos.

Sôbre os documentos e informações obtidos pela junctll,
receberá eUa de tôdo cidadão qualquer contestaçM, que
será. reduzida a

(*) Ao Ministério da Justiça. Em 010 deJulho de 1876.

I\lm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. que não contendo a legislação
eleitoraL, disposição alguma concernente á retribuição dos actos prati
cados pêlos escrivaes no respectivo processo, carecem êstes de direito
para o exigirem.

Deu(guard. a V. Ex.-José Bento da Cunha Figueir~do.
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Termo de contl'sll1ção.

Aos. .. dias do mez de... do anno tIe mil oito cen
tos. .. no paço da câmarl:\ municipal desta cidade (ou
Tilla) de ... em... (tal) sessão da juncta municipal de
qualificação comparecêu o cidadão F... (p07' si ou por
seu procuru.dor' F ), o qual, contesbmllo os documentos
ou infol'maçaes (taes) ministrado::; pur ... disse, que ...
etc. Do que, em vista etc. (como no do § 53).

Este têrmo será como o antecedente transcripto na
acta do dia, e bem assim o serão, integralmente, as deci
sões proferidas pela juncta.

§ 65

A juncta municipal dêve proferir logo decisllo sôbre as
queixas, reclamaçaes e denúncias, salvo precis~ndo 1e
qui~itar documentos e informaçaes (A1,ts. 38 e 61 § 1/'
combinados) .

§ 66

Sendo as decisões sôbre queixa, denúncia ou reclama
Ção ?'elativa á i'/'regulq,ridade dos trabalhos das junctas
parochiaes, a juncta municipal as remetterá ex-o/ficio ao
juiz de direito, em recurso necessário, os requerimen·
tos e têrmos de queixas ou reclamações, com tôdos os
papeis e documentos, que lhes pertencêrem, fazendo-se
menção disso na acta da sessllo .

A decisões serl1.o fundamentadas e terminárl1.o do se
guinte modo:

A j uncta municipal recorre e.x-o/ficio desta decislLo para
o juizo de direito da 14 vara como dispae o art. 61 § 4° das
instrucç. de 12 de Janeiro de 1876, "{lorversar o reque
rimento sôbre ü'regularidades (vicios ou nullidades) ar
guidas aos trabalhos da j uncta parochial de ....

VãO inclusos com o requerimento inicial os documen
tos, que o acompanhárll.o e as informações e outros doeu-
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mentos, em que se ba~êa a d.ecisão recorrida (sendo
assim).

Paço da câmara municipal (ou casa das sessões da Jtm-
cta, etc.) em de de 18 .

O juiz substituto da 14 vará cível
(ou quem fÔ1' o) presidente

F.
Os membros da juncta

F. F.

Do mêsmo modo Seral) remettidas as decisões que to
mar a juncta, ex-o/ficio, sôbre irregularidades, vícios ou
nullidades, que encontrar no processo dos trabalhos das
junctas parochiaes, sem por i~so interrompê r seus tra
balhos (Vêjão-se os §§ 100 a 103) .

O juiz de direito passará recibo ao secretário, escl'ÍvilO
da juncta.

§ 67

Nesta primeira reunião ajuncta municipa.l não interpõe
além de3te outro recurso; as partes podem somente
apresentar reclamações, queixas ou denúncias (§ 89) .

§ 68

Revistas, alteradas ou confirmadas, pela junctl1 munici
pal as listas geraes das par6chias, será cada uma lançada
no livro, de que tracta o § 22, e assignadas pela juncta
municipal. De cada uma, na forma do art. 62 S Iodas in
strucç. de 1876, se extL'ahirã duas cópias authénticas,
uma para ser remettida ao j ~iz de direi to da comal'ca,
outra para o ser á j uncta parochial, ambas no praso de
cinco dias (9 103).

§ 69

A câmara municipal terá fornecido á juncta municipal
um -Livro especial da qualificação~do munictpio de, . , .
(preparado como o do § 22), no qual a dictajuncta lança-
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rá a lista geral dos cidadãos· votantes do municipio, por
paróchias, districtos e quarterões, e depois as listas sup
plemtJntares, de que tractará o § 103.

Desta lista geral do municipio se remetterá cópia au
thêntica ao presidente da provincia, ou ao ministro do
imperio, seudo a eleição na côrte.

§ 70

Na sede o municipio publicar-se-hão sem demora tôdas
as listas parochiaes da qualificação,por meio do seguinte

Edictal:

o bacharel F .... juiz substituto da I' vara civel (ou
quem fôr o) presidente da juncta municipal, faz sabêr,
que, tendo sido revistas (e altemdas ou confi7'madas) pela
cHcta juncta as listas geraes da qualificação prepa
radas pelas junctas parochiaes, áchão-se tôdas apuradas
e definitivamente organizadas, do modo por que vão
transcriptas abaixo dêste edictal. E, para que cMg'uem
ao conhecimento de tôdos, mandou o dieta juiz (ou quem
fôr), que se lavrasse o presente edictal, para ser aflixado
nos logares públicos, durante dous mezes, e quatro vezes
pela imprensa de quinze em quinze dias. Eu, F., secre
tário da câmara municipal, servindo de escrivão, o fiz e
subscrêvo. (Data)

(Assignatu7'a do presidente)

O secretário da câmara municipal é obrigado a substi
tuir os edictaes, que fôrem inutilizados ou tirados.

§71

Com a cópia, qüe segundo o § 59 deve sêr remettida á
cada juncta parochial, serão tamMm devolvidos pela jun
cta municipal o respectivo livro das actas e o da qualifi
cação, com os documentos e papeis a elIa pertencentes.
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§ 72

-
As junctas parochiaes reunir-se-hILo em sesslto especial

para recebêr os linos das actas e da qualificação e as listas
de votantes, e dispôr sôbre a publicação destas e remessa
do livro das actas á câmara municipal. Para isso o res
pectivo presidente dirigirá aos membros de cada uma o
seguinte

Convite .

••. •. . em ..• de .•......de 18...

IUm. Sr.

De conformidade com o art. 42 das instrucc. de 12 de
Janeiro de 1876, designo o di~ ..... , para reunir-se a
juncta parochial no consist6rio da egrêja matriz desta
par6chia; e assim convido a V. S. a comparecêr ali ás 10
horas da manhã.

Deus Guarde, etc.

Illm. Sr. F ... , Mesário, etc.
O presidente da juncta parochial

F.

§ 73.

Da sess~o, que fôr para êste fim celebrada, se laTrará
no respectivo livro a seguinte

Acta:

Aos dias do mez de mil oitocentos .
no consist6rio da egrêja matriz (ou onde f6r) da par6chia
da... ... . . pelas dez horas da manhã, reunidos em sessão
públicaF., presidente, eF.,F.,F. eF., membros dajuncta
parochial, commigo escrivão do juizo de paz, fôrlto apre-
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sentados li mêsma juncta o livro das actas e o da quali
ficaç1:to e a cópia authéntica da lista geral dos votantes
desta paróchia ; e na forma dos artigos quarenta e dous e
sessenta e dous das instruccOes de douse de Janeiro de mil
oitucentos septenta e seis, •mandou a juncta, que se're
mettêsse immediatamente á câmara municipal odicto livro
das actas, e que da lista geral se extrahisse cópia, para sêr
publicada por edictaes durante dons mezes, e pela im
prensa quatro vezes, de quinza em quinze dias. E assim,
para constar, lavrei a presente acta, que em seguida
assign1:to o mêsmo presidente e mais membros da juncta
ácima nomeados, commigo escriv1:to, que a escrevi, e
subscrêvo, F ...

o presidente da juncta parochial.

F.
Os mesáriol

F.F.

Para o fim de sêrem archivados pela câ.mara muni
cipal, remetter-Ihe-ha a juncta parochial, no praso e
pelo modo estabelecidos no § 30, o livro das actas, por
meio do seg'uinte

officio de remessa;

...... em de de18 .

Illms. Sra.

De conformidade com o art. 42, parte 2", das instrucç.
de 12 de Janeiro de 1876, remêtto nesta data a VV. 88.,
sob registro pelo corrêio (ou por olficial de iustiça;ou por
F . ., pessôa de minha confiança, V7-Sto não haver agéncia
do correio nestaparóch~a), õ livro das actas dajuncta
desta paróc.hia.

Deus guarde, etc.
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lllms. Srs. Presidente e Vereadôres da Câmara Muni
cipal. ......

o Presidente da juncta pa.rochiaL
F.......

§ 75.

A juncta parochial, nu seu presidente, si ella nilo se
reunir até três dias, mandará publicar as listas, nos
têrmos do at·t. 42 das cito instrucc., durante dous mêzes
por edictaes, e pela imprensa, si a'houvér, quatro vêzes
com o intervaUo de quinze dias.

Em cada paróchia será publicada por edictal e pela
imprensa a respectiva IÜlta geral de votantes.

Ed~ctal.

o cidadAo F., presidente dá juncta parochiaI da fre-
g'uezia de faz sabêr, que no dia.... de cor-
rente (ou passado) foi por eUe recebida e na sessão espe
cial de hôje apresentada á dicta j uncta parochial a lista
geral dos votantef'l desta paróchia, revista e apurada pela
juncta municipal; e que a mêsma juncta parochial man
dou que sem demora se publicasse a referida lista pOl'
edictaes a:ffi.xados durante dous mezes, e pela i.mprensa
(si houvér) quatro vezes cum intervallo de quinze dias.
Para que chêgup- ao conhecimento de tôdos, e por ordem
do dicto presidente, fiz e subscrêvo o presente edictal
eu, F ..... , escrivão do juizo de paz. (Data)

O presidente da juncta parochiaI
F ..

O escrivã.o dõ juizo de paz é obrigado a substitu~r im
mediatamente este edictal, sendo inutilizado ou tlrado.

TíTULO~ DE QUALIFICAÇÃO

§ 76

Até 10 dias depois daqueUe, em que se concluir o lan
çamento das listas geraes da qualificaçã.o no competente
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DOS RECURSOS (...)

§ 76

DecQrrido O praso de dous mezes. contado do dia se~

guinte ao do encerrameuto da primeira r~união da
juncta municipal, se reunirá eUa seg'unda vez em dez
dias consecutivos, afim de recebêr os recursos interpostos
de suas decisões para o juiz de direito.

Esta segunàa reunião sE'rá annunciada, pelo menos
com antecedéncia de oito dias, pela imprensa, si a houvér,
e pelo seguinte

Edictal:

o bacharel F., juiz' substituto da la vara civel (ou
quem fôr o) presidente dajuncta municipal de qualifica-
Çãi) do município de faz sabêr, que no dia ... do cor~

rente (ou futuro) mez de se reunirá a dieta juncta,
das dez horas da manhã até á~ quatro da tarde, em dez
dias consecutivos, afim de receber os recursos interpostos
da suas decisões para o Dr. juiz de direito da (1" vara
civel, senrlo especial a) comarca. E para que chêgue ao
conhecimento de tôdos, mandou fazêr o presente adietaI,
que será affixado nos logares públicos e publicado na
imprensa. Eu F" seGretário da câmara muncipal, servindo
de escrivão, o escrevi e subscrêvo. (Data)

(Assignatura)

§77

De cada sessão se lavrará uma acta CÍlcumstanciada,
similhante á de que tracta o art. 33, a qual será assigna
da pelos membros da juncta municipal e por tôdos os ci
dadãos presentes, que o quizerem. Vêjão-se os §§ 19, 20,
21, 24 e 25 deste formulário.. .

(') A parte I'elativa a títutos de qualificação entrou por engano na
fim da página antecedente a estas,devendo seguir depois dos traba1hos da
2a reunião da juncla municipal. .

76
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§ 78

Na segunda reunilto a juncta municipal nlto p6de
tomar d.eliberaçito alguma sôbre inclusao ou exclusito de
cidadaos, sin110 por virtude de recursos interpostos pe
rante elIa (t67).

§ 79

o rec urso é necessário ou voluntário.
Sao casos de recurso neceosário: I', decisito tomada

pela juncta contra a inclU!3lLO requerida, 2° qualquer de
cis110 por elIa proferida sôbre requerimento para exclusM,
3°, decisão de recurso sôbre Íl'regularidade, vicio, ou nul
lidade dos trabalhos das j unctas e organização dellrls ("').

Além dêstes recursos neceR. árias, ha o de que se tracta
nos §§ 66 e 67, interpôstú na primeira reunião de decisões
sôbre irregularidades, etc. ou sêjilo essas decisões profe~

ridas em virtude de queixas, reclamações ou denúncias,
ou sêjão proferidas ex-officio.

Sito casos de recurso voluntário: I', a nito inclusM na
lista geral da qualificação (tanto no caso de ter havido
omissao do nome na lista da juncta parochial, como no
de ter sido excluido pela juncta municipal. 2°, a 1ns
cripçl10 indevida, pretendendo o recorrente excluir o
qualificado j 3°, decisão da jUllcta municipal, mandando
incluir algum recorrente; 4', irregularidade, vício ou
nnllidade dos trabalhos das junctas e da organizaçllo
destas fe êste pode sêr interpà:>to perante o secretário até
30 dias depois de findo o lançamento das listas) .

Qualquer dêstes recursos pode sêr renu.vado pelos re
correntes, apresents:mdo-o directamente ao juizes de dí
r eito, quando a jgncta o não remetter no praso legal.
Sendo recurso por irregularidade, etc. o promotôr pú
blico o fará seguir, ns.o o tendo feito a juncta.

Além dêstes recursos de actos da junota municipal, ha
dous recursos interpostos d0 juiz de direito para a re
laç11o: l° (necessário), das decisões que o mêsmo juiz

(') Este caso é antes um simples seguimento do recurso ja inter
pOsto pelas partes, segundo o art. 1 $ 17 da lei de 1875.
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proferir sôbre irregularidades p vicias, que importem &

nullidade da qualificação, 2" (vuluntário), das que pro
reril' pal'a exclnsllo, e ê ste pode sêr usado pelos interes-
sados a tôdo tempo. .
- (Alem dêstes ha os da recusa do títuh de quàlificaçl10

pelo juiz de paz ou pela câmara (9 85) .

§ 80.

Os recursos, que tiverem por fim a incluss.o de cidad!tos
naqualificaçllo, serão interpôstos pelos próprios a quem se
referem,ou por seus especiaes procul'adôresj os que porém
tiverem por fim a exclusãO, poderàO sêl-o por qualquer
cidadilo da paróchia. . ,

Também poderllo ser interpostos por qualquer cidadão
das paróchias Of; recursos, que versarem sobre irregulari
dades, vicias ou nullidades dos tl'abalhos das junctas e da
org'al1iZaçãO destas (Art. 64, parte 2.', das instrucç. de
1876,'. -

Uns e outros serão interpostos por meio de

Requerimento de reCU1'SO ("')

lllms. Srs. Presidente e membros
da juncta municipal.

F .. " cidadito brazileirã no gôzo dos seus direitos po-
líticos, domicil iado na pal'óchia de oomo
prova com os documentos j unctos,r eco rre da de ciss.o,
pela qual VV. SS. o nl10 incluirão (ou excluirão) na
lista de qualificação da sua. -paróchia, apezar de sua re
clamação ou queixa (havendo); pelo que requer, que sêja

, (*) Dtlclarou-se ao presidente da província dc S. Paula em resposta
ao omcio de 6 do COI rente mez :

1. o Que durante a la reunião da juntas muniGipaes, pode qualquer
cidadão apresentar os esclarecimen.tos e provas, bem como as queixas,
dBOuncias e l'eclam"ções de que trala o ~rt. 60 das instrucções annexas
ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro último,

2,0 Que a interposição, porém, na 2a reunião das mesmas juntas de
rec~rsos que tiverem por fim a inclusãrJ de cidadãos na qualificação, de·
vera ser feita sempre POI' meio .:1e requerimento pelos próprios a quem se
referi.rem ou por seus especiaes procuradôres nos lermos do art. 64 da8
mencIOnadas instrucções (Ministro do Império).
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o presente recurso tomado por têrmo na forma dos arts.61
§ 4°'e 64 das instrucçOes de 12 de Janeiro de 1876, tran
ncta de hôje o respectivq despacho e publicaio pela im~

scripto na prensa (si a houvér) , e que sêja este requeri
mento com tôdos os papeis e documentos que lhe dizem
respeito (taes) restituidos ao supplicante (convindo isto),
para os apresentar ao juiz de direito .... (a'l't. 68 § 1").

(Data e assignatu~a.)

Oub'o.

F., cidadão brazileiro, no gôzo dos seus direitos polí
ticos t moradôr em ... nao, se conformando com a decisão
de VV. 88., pela qual incluírão na lista. dos cidadãos
votantes da paróchia de .... a F., o qual não podtl exer
cêr o direito de yotar na dicta parochia por ... (túes mo
twos) , interpõe para o juiz de d.ireito... o recurso que
lhe facúltão os arts. l° § 15, parte 2·, da lei n. 2675 de
1875 e 64 das resJlectivas instrucç.; pelo que requer a
VV. 88., que sêja o presente recurso tl mado por têl'mo
na forma dos arts. 61 § 4° e 64 das instruC'ç. de 1876,
transcripto na acta de hôje o respectivo despacho e pu
blicado pela imprensa (si a houvér), e depois remettido
ao dicto juiz de direito (convindo isto) nos têrmos do
art. 68 das cito instrucç., etc.

Outro.

F. etc., provando com os documentos .... , (taes) que
na organização (ou nos trabalhos) da juncta paroehial se
dérilu factos ou cirCLllll' âllcias, que tÓl'llilo irregular (ou
nuUo) o processo da qualiticaçilu, os quaes :;;3.0 ..• (taes);
vem interpôl' o recurso que a lei lhe garante: pelo q'..e re
quer, que, sêja o presente recurso tomado por têrmo, etc.

8i a juncta nilo remetter estes recursos, tendo·o req ue
rido o recol'l'ente.-pode este requerêr ao promotôr pú
blico que os faça seguir.

§ 81

No mêsmo dia, em que lhe fôrem apresentados os re
cursos ou nl) immediato, a juncta municipal os decidirá,
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proferindo despacho nos requerimentos, salvo si a parte
requerêr prasa, até cinco dias, para apresentar prova,
não podendo este passar além do tempo da 2' reunião da
juncta; confol'mll os arts. 66 e 72 das inst,rucç. de 1876.

Mas immediatamente depois de apresentados serão re
duzidos a têrmo. (Veja-se o § 56).

Reconhecendo a juncta a procedéncia do recurso para
inclusao do recorrente, deferirá e mandará inclü.íl-o no
alistamento. Nao reconhecendo procedência, expedirá
suas razõe:l e concluirá do modo seguinte o seu

D(j8pacho.

Remêtta-se com tôdos os papeis e docuinentos, que lhe
sao relativos, ao Dr. juiz de direito da I' vara (havendo
mats de 'Um) dentro de três dias. Sêja êstd despacho
tl'anscripto na acta de bôje com o têrmo de recurso, e
publicado por edictal e pêla imprensa (si houver).

(Data. Rubl'icas.)

Edictal

I

O bacharel F., jui~ substituto da I' vara civel (ou
quem fÔl') , presidente da juncta municipal de qualifica
Ção, faz sabêr.. que na petição -de recnrso de F. sô-
bre proferio a juncta mnnicipal o seguinte
despacho, qne foi transcripto na resper;tiva acta.

E para constar mandou fazêr e affixar nos logares
public·os e publicar pela imprensa (si a. houvér') o pre
seu te edictal, que eu F. serretário da câmara, servindo
de escrivão, escrevi e subscrêvo.

(Assig. do p1'esidente)

§ 82

Sendo interpôsto o recurso para exc!usll.o de algum
alistado, ou relativo a il'r!:lgularidades, vícios ou nulli
dades dos trabalhos das junctas, ou da órganizaçao
destas, e reconhecendo a j uncta procedentes as razões,
deff.rirá e mandará seguir o recurso, dentro de três dias,
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para o juiz de direito, ficando porém a exclusilo depen
dente do provimento dêste (VBJa-se o art. 116, parle 4') .
Não reconhecend.o procedência. dara as razões, em que
se funda para nilo deferir; maS' em tôdo caso dira :
-E dêste despacho recorre a juncta ero-officio para o
juizo de direito da (I" vara, havendo mais de uma), na
forma do art. lo § 17, parte 2', da lei n. 2675 de 20 de
Outubro de 1875.

§ 83.

Tomados os recursos por têrmo, será êste assig'nado
pelo recorrente, sem outra formalidade, e será lavrado
no livro das actas, haja, ou não, despacl10 do presidente
da juncta_ (dec. n. 511 de 1847 al't. 50 e instrucç. de
1876 art. 64). Sendo recursos volumarias, serão instrui..
dos com certidão dos respectivos têrmos e das decisOes,
sôbre que versarem, além dos documentos que conviér
junctar (Nota ao § 63).

§ 84.

Os recursos deverilo ser acompanhados de documento!,
que fáção prova plena, ou de justificações processadas com
citação do promotôr público, tractando-se de inclusM de
votantes, e com citaçlto dos interessados nos casos de ex
clusM ou de irregularidades, vicios e nullidades dos
trabalhos e d~ organização das j nnctas.

§ 85.

Si fôr preciso Íazêr prova por meio de j ustificaçllo apre
sentar-se-ha a qualquer jniz de direito do civel (nas. co
marcas esp~ciaes, ou ao municipal nas geraes) a segulllte

Petição de justificação.

mm. Sr. Dr. Juiz .

F., moradôr em...... , quer justificar o seguinte (por
exemplo):
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1". que vive de sua indústria de agente commercial
de cobranças ha (tanto tempo) ;

2.· que com o prodücto dessa industria mantém com
decéncia a si e a sua faffiilia~ composta de...... (tantas)
pessêas, sem auxílio de outros recursos;

3.· que sôbre os valôres recebidos em suas cobranças
tem o justificante... (tantos) por cento;

4.· que no próximo findo anno de 18... corrou .. SOOO,
sendo sua porcentagem vencida a quantia de.... S....

5." que por tanto tem o justificante a. renda precisa
para ser qualificado votante.

E requer á V. S. que se digne de mandar que, distri~

buida (si (ôr caso disso) e autuada esta petiçlJ.o, sêja cita
do o Dr. Promotor Público ("II.) ou os interessados no caso
de exclusao ou irregularidades para em ditl e hora,que V. S.
designar, assistir á inquiriçllo das testemunhas que apre
sentará o justificante; e que julgada esta justificaçlJ.O por
sentença, lhe sêja entregue o original independente de
traslado (como dispõe o ar't 27 § 2~ do.. lei n. 2033. de 20
de 8eptembro de 187t). (Data e assignatura.)

O juiz dará o seguinte.

Despacho

Distribuida (sendo caso disso) e autuada, cite-se o Dr.
}lromotôr. Designe dia e hora o escrivlJ.o.

(Data e rubrica.)

. Feita a distribuiçllO, vae o justifi0ante ao escriv!to.de~

Blgnado e este escreve a baixo do despacho a segumte

Cota:

O dia .•.. ás .... horas da mallhll (ou da tarde, d.
modo que o trabalho não tenha de passar das seis horas)

(Data e rubrica) •

(') Ou os interessados no caso de excl\lsão.
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o justificante manda citar o promotôr por oflicial de
justiça e este lavrará em seguida no verso da petição por
certidão a seguinte .

Fé de citação:

Certifico que, indo á casa de residéucia do Dr. Promo
tôr Púbjco F ... (ou ao loga?' ondé estivér). lhe intimei a
petiçao e despacho retro, de que ficou bem sciente. E em
fé de vordade passo esta ceI·tids.o. (Data)

. O oflicial de justiça de.. (tal juízo)
F .•

Entregues os papeis ao escrivão, este os autua, lavran
do no rôeto dos autos a seguinte autuação.

18 ...
Provincia de .
Cidade ou Villa de .
Juizo .

Escrivão F . •....
F Justificante

J'Ustificação de renda pa1'a ser votante:

Anno de mil oito centos ..... aos ... dias do mez de ....
nesta cidade (ou v2lln) de. : .. em o meu cartório, autuo
a petição e mais papeis, que ao diante se seguem. E para
constar faço esta autuaçao. Eu F escrivão a
escrevi.

No dia designado pelo escrivão, apresenta o justificante
em juizo suas te!'temunhas, e aquelle lavra 9 seg'uinte

Tdrmo de assentada:

Aos; dias do mez de do anno de nesta
cidade (ou villa,' de." .na casa das audiéncias (ou na casa
ele ?'esidéncia do iuiz F.), onde vim eu F", escrivM
do seu carg'o, am presentes o justificante F. e o Pro-
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motôr Público (ou d revelia d~stes), fôrao pelo juiz inqueri
das as testemunhas seguinteR, !io que fiz Ê\ste têrmo, eu
F., escrivão, que o escrevi.

PrimeÍ1'a Te.stemunha

F....... com.... annos de edade, profissão de solteiro
(ou o que fôr), moradôr em........ natural de e aos
costumes disse nada (ou ser parente, amigo. inimigo ou
dependente do ju ·titicante, etc.) testemunha jUl'ada aos
sanctos evangelhos em um livro delles, em que poz a sua
mão direita, promettendo dizêr a verdade do que so ubes
se e lhé fôsse perg·unt8do. Seúdo inquerido sôLre os itens
da pp.tiÇãO retru de fi., disse que: qllanto ao primeiro, etc.
(Escrev~r-se-hão tôdas as ·respostas).

E por nada mais dizer, nem lhe ser perg'untaào, deu-se
por findo este depoimento, que depo:s de lhe ser lido e o
achar conforme, assignou (ou F. por elle visto não saM,.
ou não pod~r assignar) com (I juiz: do que dou fe eu F.
escrivi1o, que o escrevi.

F. (7'ub7'ica do juiz)

F. (nome inteiro da testemunha ou de outrem a seu
rôgo)

F. (nome inteiro do justificante)

Assim se procederá com tôdas as demais testemunh8s
na mêsma assentada (sendo tôdas inqueridas no mêsmo
dia).

Concluida a inq uirição das te.3temunhas, fará o escri
vão conclusos os autos ao juiz pelo seguinte

T~rmo de conclusão:

Aos .. , . dias do mez de ..... do anno de mil oito
centos ....• nesta cidade (ou v~llll) de .....• em meu
cartório faço estes autos conclusos ao juiz de direito
da .... vara civel (ou juiz municipa~. bacharel F ... :
do que faço este têrmo eu, F ... escrivão, que o escrevi.

77

/
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Em vista da prova, dará o juiz' a s~guiQte :

Sentença

. Etn vista do depoimeuto dRS testemunhas (e documen
tos, si os houvél') jlllgo provado o deduzido na petiçilo de
fi. , para que pruduza todos os effeitos lpgaes.

Entregue-se ao justificante, sem ficar traslado; e
pague o mêsmo j u tifican te ad custas.

(Data e a~sígHatura)

Na primeira audiéncia seguinte o juiz publica esta
sentença, lendo-a em voz alta, e o e.'~crivilo lavra nos
autos o seguinte

Tormo de publicação:

Aos dias do mez de ... '.. do anno de mil oitocen-
tos nesta cidade (ou villa) de , em audiên-
cia pública, que dava o juiz da... vara civel (ou muni
cipal), bacharel F ... na casa do costume, foi publicada a
sentença retro (ou supl'a) em presençl'l (ou não) das partes:
do que fiz este têrmo eu, F ... escrivlL que o escrevi.

Nilo sendo a sentença publicada, terá u juiz accrescen
tado no final delta:
~Sêja publicada em mão do escrivão.
O escrivilo neste caso lavra o seg'uinte

Têl'mo de data:

Aos dias do mez de .... do anno de mil oitocen-
tos nesta cidade (ou villa) de , em meu cartório
por pente do juiz .. ::., bacharel F., fôrão entregues estes
autos com a sentença retro (ou supl'a): do que fiz este têl'mo
eu, F .. escrivão, que o escrevi.

§ 86

As decisões favoráveis aos recorrentes, que requerêrcm
sua inclusão na lista dos votantes, serão logo executadas
fazendo-se a inclusllu.
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Dessas decisOes favoráveis- poderá qualquer cidadão
inteIpôI' recurso .para o juiz de direito, com effeito devo
lutIVO (§ 80, 2.. fórmula) .

§ 87

Si fôrem desfavoráveis as decisões no mêsmo caso de
pedir-se a ir..cluSão, a jl1ncta remetterá dentro de três dias
pelo corrêio e sôb regislro os recul'sos com tôdos os pa
peis e documentns que os acompanharem, ao juiz de di
reito, e com quaesquer novos documentos ou allegaçoes,
que nesse praso os inte,essadosquizerem produzir (5 8t),

Convém que o reCUI'SO sêja acumpanhado do seguinte

olficio de remessa:

Paço da Câmara Municipal de ... ' em .... de .. ,.de 18...

Illm. Senr.

Transmitto a V. S. os inclusos papeis do recurso in
terpôsto por F. da decisão dajuncta municipal, pela qual
foi negada a inclusão do seu nome na lista geral dos vo
tantes da paróchia de ...

Deus guarde, etc.

§ 88

A' vista das decisões tomadas na 2' reu nião, a juncta
municipal organizará quatro lista,;; supplementares, con
tendo: -uma os nomes dos cidadãos incluidos,-outra
os dos excluidos,-outra os dos reputados elegíveis, -e
outra os dos declarados nãO-elegiveis. Vêjão-se os mo
dêlos do § 16.

§ 89

Estas listas serão lançadas no Livro especial da qualifi
cação do município (§ 69); e no lwro da qualificação de
cada parócl~ia a parte que lhe fÔl' concernente, em se
guida á respectiva lista g'eral (§§ 22 e 49), Dellas se ex-
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trahirão cópias autbél:.lticas, ('1-) para o fim e do modo in
dicados no S68, e serão também publicadas, como se diz
no § 70.

§ 90

Concluidos os trabalhos de recursos e cópias das actas,
se passarão os títulos de qualificaçao, como adiante ve
remos.

E serão recolhidos ao archivo da câmara municipal o
livro das actas da juncta municipal e o da qualificaçao
do município.

§ 91

Os recursos necesRários ou voluntários serão decididos
pelo jniz de direito da comarca dentro de trinta dias im
prorogáveis, por meio de destlachos fundamentadcs.

§ 92

Não havendo despacho dos recursos voluntários nêsse
praso, tem direito o recorrente de apresentar ao mêsmo
juiz a seg'uinte

Petição de renovação de recurso:

Illm. Sr. Dr. juiz de Direito

F ... cidadão brasileiro, moradôr em .. , maior de vinte
e cinco annos, interpaz reCUrSl) para V. S. perante a
juncta municipal de pelo facto de ... junctando os
documentus seguintes ; mas, nl10 tendo V. S. deci-

(*) La directoria.-Ministério dos negócios do lmpério.-Rio de
Janeiro em 20 de Junho de ltl76.

Declaro á V. S., em respusta ao seu ofIício de 18 do co frente mâz, que
os trabalhos incum:'id.,s ás junctas municipaes pêl.,S arls. 62 e 7~ das
instrucções annexas ao decreto n. 6097 de 12 de Janeiro últim", dêvem
sêr exactamente executados nos prasos estabelecídos nos rnê,;mus artigos,
poden10 porém as dictas jun~tas, si rÓI' absolutamente indispensavel para
a conclusãu das cópias das listas, não so nomear pessÔas que auxiliem o
secretál'Ío, como pel'mille o Si 30 do citado art. 62, mas também prolon
gar o tempo das secções diárias com prévio annún io pêlos Jol'naes.

Deus guarde á V. S.-José Bento da C'UII'Iha e Figueirédo.-Sr. pre
sidente da juncta múnicipal da cÔrte.
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dido êsse recurso dentro dos trinta dias, que se seguirito.
ao dia ... de ... último, em gue o recebeu, não quer o
supplicante, qne fig ue prevalecendo o acto recorrido, pelo
que tem necessidade de renovar o dicto recurso, inter
pondo-o perante V. S. para o superiôr tribunal da rela
Çllo. Em vista do dispôsto no art. 80, jJartes 2" e 3.,
das instrucç, de 12 de Janeiro de 1876 ; por isso requer
a V. -S" que, tomado novamente por têrmo adicto
recurso, sêja elle entregue ao supplicante com tôdos os
documentos que o instruem, para o apresentar ao dicto
tribunal.

(Data e assignatura)

§ 93

Despachado e tomado o recurso por têrmo, o recorrente
o fara seguir para a relação (not, 38, plig', 331), ou o pro~

motor público, si lhe constar ou fôr den unciada a falta
de despacho, versando o l'eellrso sôbre irregularidade,
vicio ou nullidàdes da qualificaçao.

§ 94

o recorrente, ou qualquer interessado poderá no caso
de recurso por irreg'ularidade ou nuUidades da qualifi
caç110 apresentar ao juiz de direito as allegações e docu
mentos que julgar precisos.

§ 95

Os recur~os interpostos ser110 tomadns por têrmo la
Vl'Rdo pelo escriv110 do jury, independentemente de des..
pacho,em o-LiV7'O especial dos têrmos de recurso, no gual
postel'Íormente serão transcriptas as decisões, que sôbre
elies fôrem proferidas.

§ 96

Si a decisão recorrida fôr sôbre irreguÍaridades ou vicios,
queimport'1m nuUidade da qualificaçãO, havera della
recUf'SO necessário, que será remettido, pelo corrêio sôb
registro, para a relação no praso de três dias, contados
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da data da decisã.o do juiz de ilireito, e será acompanha
do dos papeis, sôbre que t~vér sido dada a decisão recor..
rida ("')

§ 97

o recurso f:erá apre>:eutado na relação dentro d~ praso
marcado P:»'í\. as :-lppellaç,ões crimes, e so terá effeito sus
pensi VO, senrlo a decil>ão recorrida ~ôbre irreg'nlaridades,
viei(ls ou nullidades da qualifica ã'l (Arts. 38 da lei de
1816 e 84 § 20 das instrucç. de 1876. Vêja-se o § 101).

§ 98

Na relação serão os recursos apresentados ao secretá~

rio no praso de q ll11tro mezes contados da inõerposiçãQ
da aprelIação, si furem as sentpnças proferidas pl'r jui
zes da provincla, em que estivér colloçada a relação, e
de oito. si o fôrem p r jnizes de outras provincias.

Recebidos os autos pelo secretário, este lançará neUes
têrmo de apresentação, e na primeira conferéncia os apre
sentará ao presidente da Rehlçliu, o qual os distribuirá a
um desembargadôl', que servirá de juiz relatôr para os
examinar e relatar em mêea.

>

(') la directoria.-Mioistério dos neg6cios do império.-Rio de Ja
neiro, 23 de Junho de 1876.

111m. e Ex.m. r.- Em I esposta ao olIício de V. Ex.. de 23 do cor
rente mez declaro:

1. o QU'3, segundo a disposição do art. 1- §18 parte 38 do decreto
n. 2675 rte 20 de Outubro de U1/5, e dI) art. 8 b§ 20 das instr ucções regu
lamentare, cabd o recurso de que alli se tracta. qualquer que sêja a deci
sã, do juiz de direit.. , uma vez que uS motivos do recur o se a"hem com
pI ebcndidos entre os ex.pressamente designadus no art. lo §Si 26 e 28 do
citad,) decreto e i6 das dlctas instrucções; ,

2. o Que no cas" de nao têr havido o referido recurso, pode sêr in·
terpô.t" para a relação do distl'icto o de que trata O art. ü4, parte 28 , das
mêsmas IDstl'ucções.

Deus guardu a V. Ex..-José Bento da Cunha e Figueitédo.
Sr. presidente da província de Sanla Calbm·ina.

- j8 directolia.- Ministério dos neg6cios do império em 2J de
Agõ to de 1876. .

111m. e Exm. Sr.-Em respo.ta ao officio de V. Ex. de 4 rio corrente
mez declar) que, á vi~ta d" art. 1" §ltl do decreto n. 2675 de 20 de qu
tubro d" anno passado, d<ls d"ci ·ões dos juizes de direito ,õb, e qu~llfi.
cação 50 cabe recul',o para a relação do di~11 ícto, DO caso de exrlusao.

Deus I(ual'de a V. EX.-José Bento da Cunha e Figueir·édo.
Sr. presidente da província de S. Paulo.
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o juiz relatôr, examinando os autos com as allegaçües
das partes, e pondo no processo uma sim pIes declaração
de o tê!' visto, o levará á mêsa, pedindo jnizes.

No mêsmo dia ou em'outro, llue o pl'esid8nte da Rela
çiio de ignal', serão tir<1dús por sorte e publicamente
esc !lhidos dons juizes adj unctos, que com o juiz relatôr
julguem o .recurso.

Relatados os autos, o juiz relatôr e os juizes adjunctos,
examinando as allegaçoe~ e os dorumentos. que a~ acom
panhál'ãO, sem admlttir novo, nem acceitar alleg'açoes,
decidirão o recurso, vencend0-se a decisão por dous votos
conflJrmes.

O juiz relRtôr lançará por acc6rdão nos autos a sen
tença, qge será assignada pelos três j ulg-adôres e pelo
presidente do tribun1l.l.

Estes recursos serão decididos com preferéncia a qual
quer serviço.

Si a Rd,H;l1O julgar attendivel o recurso, mandará
reparar a injustiça, remettendo ao presidente da juncta
municipal uma relaçãO nominal das pessôas, cujos recur
sos tiverem sido decididos, afim de l'lêrem incluidos na
quãlificação ou della excluidos.

Para que s~ cumpra a dec.lsllo proferida sôbre o racUl'SO
é necessária a apresentação de documento authéntico do
provimento do ;::êSlilO recurso.

(Arts. 27 a 33 do deI'. de 3 de Janeiro de 1833. Rela
çOes do Imp. pago 357. Nota 38 á pago 331).

§ 99

As relações decidirao no prazo improrogavel de 30
dias. ç,ODtados da data do recebimento dos re. pectivos
papeis na secretaria, os recursos concernentes a irregula
ridades e vícios. qne im portem a nullidade da qualificação,
Com preferéncia a qnalquer outro serviço. Os recursos
para exclui'ão serão deCididos pl'omptamellte com a mês
ma pl'eferéncia sem formalidade de juizo.

§ 100

No caso de ser annllllada a qualificação, o presidente
da relaça enviará immediatamente ao ministro do im-
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-pério "na côrte e ao presidente nas províncias cópia do
respectivo accórdao, afim de procedêl'-se promptamente á
nova qualificação; e no caso de não têr sido decidido o
recurso no prazo est~belecido, communicará a occurrên
('.ia, afim de providenciar-se convenientemeute.

§ 101

Os jllizes de direito e as relações remetterão ás junctas
municipaes relações nominaes dos votantes, incluídos ne
alistamen to por suas dedsões de recursos.

Destas relações os presidentes das jnnctas remetterão,
logo que as recebêrem, cópia aos juizes de paz mais vota
dos das respectivas paróchias, sendo cada fôlha desta
assignada por tôda a juncta.

QUALIFICAÇÃO CCMPLEMENTAR.

§ 102

Oito dias pelo menos antes do l° dia util do mez deJa
neiro de cada anno o presidente da juncta municipal
convocarh os membros della, para se reunirem por praso
que não excêda a cinco dias, afim de organizarem duas

-listas complementares .dos cidadãos que em virtude de
recmso fôrem incluidos na qualificação,ou della excluillos.
Ne:>sas listas se féJI'á declaraçao da data, que tiverem as
relações nominal)s, remettidas por e~sas autoridades. Esta
convocaçãO será feita por meio de

Ediclal:

O bacharel F., juiz subs~ituto da I" vara civel (ou
quem (Ô1' o), presidente da juncta municipal de qualtfi
caçao, faz sabêr que no lo dia util do D:Iez de Janeiro
próximo futuro., reunir-se ha a dieta juncta, a fim de or
ganizar as duas listas complementares da qualificaçãO
na forma do art. 77 das instruccões de 12 de Janeiro de
1876; e para i so convida aos cidadão!.' F. e F. l:l compa
recê"em no paço da câmara municipal ás 10 horas da
manhã do dicto dia. E, p!lra que chêgue ao seu couhe-
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cimento de tôdos- os interessados', mandou fazêr o presente
edictal, que será aflixado nos logares públicos e publi..
cado pellA imprensa. Eu, F. etc. (como no § 64) o

§ 103

No dia, em que se reunir a juncta municipal, PQra a
organizaç!l.o dessas listas complementares, se lavrará no
livro especial das suas act-as a seguinte

Acta da reunião dei juncta municipal pam ó?'ganização das
listas complementa?'es o

Aos o o o dias do m ez de Janeiro do anno de mil oito
centos o o o no paço da câmara municipal desta cidade (ou
vWa) de. o o da província de o o • pelas dez horas da manbit,
reunidos em sessão pública o bacharel F., presidente, e
F. F o, membros da juncta municipal de qualificação,
Gommigo secretário da câmara municipal, servindo de
escrivão, pelo dicto presidente foi declarada aberta a ses
sllo, para o fim de se organizarem as listas complementa
res dos cidadllos votantes incluidos na lista geral dos
votantes e dos excluidos della, 'por virtude das decisõ~s

de recurso proferidas pelo juiz de direito da comarca e
trihunal da relação do districta. E, para constar, lavrei
a presente acta, que assígnão o presidente e membros da
juncta, commigo secretúrio da câmara, servindo de es
crivão, F.

(A ssignaturas)

E no dia em que terminar a org'anisação das listas se
lavrará a seguinte

Acta da organisação das listas complementa?'es o

Aos. o o dias do mez de Janeiro do anno de mil oito
centos ..•. no paço da câmara municipal da cidade (ou
villa) de .. o. estando reunidos o bacharel Fo, presidente,
e F. Fo, membros da juneta parochial, e concluindo os tra
balhos ralativos á organisação das listas complementares
da qualificaçl1O, na forma dos arts. 74 e 77 das instrucç.
de douse de Janeiro de mil oitocentos o o •• , em vista das
relações nominaes dos cidadãos, cujos recursos fôrão de-

78

I
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cididos pelo juiz de direito da comarca e pelo tribunal
da relação, ficárão as mesmas li tas complementares com
postas do modo seg'uinte: Lista dos incluidos : ... , , .
(05 nomes com tôdns as declarações das hstas de (iunlifica
ção, pags. 560 e 561,1. Lista dos excluidos : ....

E assim organisadas as duas listas complementares,
mandou o presidente que ddlas se remettês'e cópia au
thénticas aos juizes de paz mais votados de cada paró
chia, e que lavrada a presente acta, e tirasse della uma
cópia para ser remettida ao miuistro do Imperio (na CÔ1'te
e ao presidente nas provincias) .

(Assignaturas)

§ 104

As cópias das listas, qne fôrem remettidas aos juizes
de paz, dêvem Sêl' acompanhadas por

Officio',

Paço da câ~, municIpal, em ... ,de., ....de -I8 ....

lllm, Sr.
Remêtto a V... as cópias authénticas ela lista comple

mentar dos votantes dessa parócbia, incluidos na qnali
ficaçã.o pela juncta municipal, em virtude das derisões
de recur"o proferidas pelo jui;', de direito desta comarca e
pelo supel'iôr tribunal da relação, durante o anno próxi
mo findo de 18...

Deus Guarde, etc.

O mêsmo, com as -pl'ecisas alterações, aQ ministro ou
presidente, a quem se remettêr cópia da acta.

(Assignatw'a do p,'esidento da juncta municipal)

§ 105

E. ta>; listas comple'mentares serã.o publicadas por edict~l
na sede do muniripio e em cada paróchia, do modo J8
"'Í:::.to nos §s 70 e 75.
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TíTULOS DE QUA.LIFICA.ÇÃO.•

§ 106

Até 10 dias depois d'aquelle, em que se concluir o lan
çamento das listas geraes da qualifieaçllo no corrpetente
livro, nos têrmos do art. 74 das mstl'ucç. de J876 e § 69,
cada juneta municipal pHssará, segundo o modêlo jllncto
(pêlg·. 613) os títulos de qualilicação de tôdos os eidadllos
inscriptos nas dietas listas,

§ 107

Em cada talão, que será rubl'ieado pelo presidente da
juncta se escreverá o número de tít.ulo de quali ficação,
o nome do cidadão e o número da lista, em que se achar
incluido, e se designal'á a paróchia, á que pretencêr, ,

§ 108

A juncta municipal remetterá, no praso de três dias,
aos juizes de paz em exel'ríc'io os títulos daquêUes cida
dãos alistados da respectiva paróehia, a respeite dos
quaes não tenha sido interpôsto recurso, fara lhes sêrem
entregues depois de con vi1ados por edicta .

§ 109

Do mêsmo modo serão r<lmettidos no praso de três dias
?ontados daqnt:lle, em que tivér disto cOLhecimento a
Juneta municipal, os títulos de cidada. s alistados, para
cuja inclusão haja decisão do t'e urso interpôsto.

A remessa dos títulos se fará por meio do seguinte

Officio :

Paço da câmara municipal em .. , etl}.
Illm. Sr.

Remêtto a V. S. para os devidos fins ... (tantos) título!
de qualificaçl1O, peTtencentes a cidadllos dess,!1 parór.hia
definitivamente incluidos na lista dos votantes, sendo.,.
(tantos) do l° quarteil'a.o sôb os." (tantos) do 2°, sôb
ns., etc. Serllo, depois, remettidos aquelles qlle deixarem
de ter dependência dos reeur,;os intel'postus, sendo estes
provid s, ou ficando prejudicadbs, em favôr da inclusão.

Deus Guarde, etc.
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Os títulús porém de cidadilos, de cuja inclusão haja
recurso pendente, se recolherão no archivo da câmara
municipal até sêr deC'idido o recur,:o, ou ficar e~te sem
effeito por não ser provido dentro do praso legal pela re~

lação ou pelo juiz de direito, nem renovado perante este.

§ 110

Quanto aos cidadaos nllo incluidos nas listas geraes
de paróchia, 0$ quaes em virtude de recurso fôrem nellas
inscriptos, o presidente da juncta mandará pa 'sal' pelo
secretário da câma"ra munici paI e com elle assig'nará os
competentes títulos, que remetterá aos juizes de paz no
praso de lrês dias, contados daquelle em que tivér co
nhecimento oflicial do provimento do recurso.

§ III

8er110 recolhidos ao arc.hivo da câmara municipal os
livros de talao. á vista dos qllaes o secretário desta pres
tará os esclarecimentos, que lhe fôrem re'luisitados, e
passará as certidões, que}ôrem requeridas.

§ 112

Os juizes de paz, logo que recebêrem os títulos de
qualificaç.ão mandarilo aflixar nas portas da câmara mu
nicipal e das egrêjas matrizes, e publicaI-o pela imprensa
si a houvér, o seguinte

Edictal:

U cidadão F., j II iz de paz em exercício da freguezia
de ... , faz público, que pela juncta municipal de qualifi
cação lhe fôrão remettidos os títulos de qualificação dos
cidadaos votantes des'a paróchia; e convida os mêsmos
cidadiloS a virem pessoalmente recebêl~os dentro de
trinta dias no paço da câmara municipal, onde lhei
lilerão entregues mHdiante recibo. E para que chêgue ao
conhecimento de tôdos, etc.
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.•••..• QUARTEIRÃO

(Declarar-se-ha es
pecialmente si sahe ou
não lêr e escrevêr).

rl~ IMPERIO DO BRAlIL
~ 8::I~ITitulo de qua- _ lifieaç[o n.....

~ I lê PROVINCU. DE ..

~ ~ lê l\iUNICIFIO DE I

~ ~I PAROCRIA DE .

.... , .... • .••••• DISTRICTO

~*~
~t1ê
~ ~I Nome do cidadão qualificado.
~a::
~ÇQ .

O lê Qualificativos. Números de
Q 8:: ordem.

IIrlade .
O Estado~ Na lista geral. .
...... Profissao Na lisla sup~lementar.
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§ 113

o recibo do título dr. qualificação será, passado em um
- Livro especial de ?'ecibos.

§ 114

Os títulos, que, decorri'do ,0 praso dos trinta dias, não
fôrem recebidos, serão rernettit.lüs pelo juiz de paz á câ
mara municipal, que os mandará g'uardar em um cofte.

§ 115

Quando o juiz de paz duvidar, ou a câmara municipa
recusar a entrega do título de qualificação ao cidadão
a quem pertencêr, Cl.ue o procurar, poderá este recorrê
para o j }liz de d·"~\t.\), por m-eio da seg'uinte

Petição de-'recu?'so:

Illm. Sr. Ik Juiz dA direito da I" vara ci vel
(h.wendo mais' de um).

F., cidadão brazileiro, qual i ficado votante da pa r6chia
de .... e incluido na lista geral da qul!lificaçllo, revista
pela j uneta munici paI, tendo solicitado do juiz de paz
da dieta par6chia (ou da camara municipa,l) o seu títnlo
de qualificaçilo dentro do praso legal de trinta dias, e
não lhe sendo entregue como devêra, recorre á V. S.",
para que, ouvido o dicto juiz (ou a camara), lhe ordene
a entrega dó dieta título, etc.

§ 116

No caso de pêrda do título de qualificaçllo, poderá o
cidadão, justificada a pêrda com citação do presidente ~a
juneta, rpquerêr nôvo título, tendo recurso para o JUIz
de direito, si fôr ind~ferido. Pa::;sar-se ha também nôva
títnlo no caso de têr havido êrro no primeiro.

Para justificaçilo vêja-se a do § 85.
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ELEIÇÕES FRlMÁna.s.

§ 117

As eleições dos eleitôres g'el'aes começarão em tôdo (}
império no lo dia útil do mez de Novembro do 4 0 anno
de cada 1egi:ihttu ra. J o caso porém de dissoluÇãO da câ
mara dos deputados, o gOVPl'110 marcará dentro do praso
de quatro mezes contados da data do decreto de dissolu
ção, um dia út,il para o comêço dos trabalhos.

§ 118

Trinta e trê.:i dias antes daquelle, em que dhe começaI_
a eleiçãu, o juiz de paz, a quem competir a presidência
~os trtlbalhos, segundo n art. 4" das instrucç. de 1876,
convo('.ará os eleitôl'es e o têreo de immediatos delles
(segundo {JS arts. 50, (50 e 7° das cits. instrucç.) por meio
do seguinte

Ediclal:

O cidadão F., juiz de paz da p ró::hia de. .. (ou quem.
suas vezes fizer), faz sabêr, que no dia, .. do mez de., ..
próximo (três dias antes das eletções) organizar-se-ha a
mêsa pal'ochial, para a eleição á que se tem de procedêr
dos uovos eleitôres geraes da .. (16.')legislatul'a; e para
isso convida aos SI'S. eleitôres FF., (P01' seu' nomes a l6Jos,
excepto os faltecidus, os mudados para outro município os
ausentes da província, e impedidos paI' effátos legaes) assim
como aos srs. FF., immediatos (quantos c01'respon.dB7'em á
tBrça parte dos eleitõres, offectivamente convocúdos), para qu e
às 10 horaR da manhã do dieto dia .. de .. comparêção no
consistório da egrf.ja matriz (ou, si este não offerecêr suf
{icíente espaço, como no edictal do § l° deste formulário),
onde se procederá a eleiçllo de presidente e membros da
n:êsa parochial. Outro sim convida o dicto juiz a tôdos o~

CIdadãos qualificado;:; votantes desta paróchia a compare
cêl'em no mêsmo consistório da egrêja matriZ? as 10 horas
da manhã do dia ... (1°. utit) do mez de ovembro para se
procedêr á eleição dos eleiLôres ;eraes da nova légi;:;la
tura (e de eleitôres especiaes para a eleição de um, 0'Ui

dous senad6res si coincidil' com a de dl'putados, conforme a
portaria da presidência da província de ..• tantos de ....
tal mêz).

79
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E para que chêg'ue ao conhecimento de tMos, mandou
o dicto juiz de paz fazêr e publicar pela imprem~a (St hou
vér) o ptcsente edictal, que, sendo por el1e assig'nado,
será affixado UO& lug'ares públicos. Eu F., escrivão do
juizo de paz Jesta paróchia, o escrevi e subscrêvo.

(Data)

(Assign. do juiz do paz)

No edictal para o caso de dissolução indicar-se- ha o
dia mil, que o g'ovêrno marcar, dentro do praso de quatro
meze" para o comêço dos trabalhos da llova eleição
(art. 96 das ipstrucç. de 1876).

Si 9 eleição fôr somente de senadôl', serão convocados
os elei tôres g'eraes para org'anjzar a mêsa, e os cidadãos
qualificados para elAg'êrem os elei.tôres especiaes, mencio
nando-se a portaria do presidente, em qlle tivêl' sido desi
gnado o dia da eleição (art. 126 das instl'Ucç. de 1876),
dêste modo:

Outro edictnl

(Eleição de senadôres)

o cidadão F., juiz de paz da paróchia de .... (ou quem
was v~zes (iZé1') faz sabêr, que, tendo sido por pot'tá ria
da presidência da província designado o dia..... de .......
próximo para a eleição dos eleitíhes especiáes que teem
de elegêr um senadôr (ou mais), procedêr-se-ha no dia...
(tr~s dias antes) á org'anizaçao da mêsa parochiaI dessa
eleiçãO i e para isso convida aos s1's. eleitôr~s g'p,raes
F. F. (como no outro edictal cUste §) as 'im como aos srs.
F. F" immediátos (como no out1'o edictal), a que compa
rêção no consistório da eg'rêja matríz ás déz horas da
manha no dicto dia. Outru sim convida IL tôdos os cida
daos qualificados votantes desta freg'uezia para no indi
cado dia...... (o designado pela pl'esidGncw) procedêr-se á
eleiçs.o dos eleitôres especiaes para senadôres. E para
que chêg'ue ao conhecimento de tMos. etc.
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§ 119

Ainda que não tenha o juiz dA paz recebido as compe
tentes ordens do presidente da província por intermédio
da câmara municipal, para prvcedêr á eleiçãO, cumpre
lhe, no telllpo ma'rcado, fazêr a convoc; ç10 de eleitôres,
immediatos e cidadãOS qu:llificados votau tes, e req uisitar
depois da dicta câmara as necessárias providéuci a.:> ,

§ 120

Não tendo Rido passiveI a convocação na o-ccasião pró
dria, o juiz de paz a fará depois para o mesmo dia, redu
zindo embora o praso para a reuniãO.

§ 121

o juiz de paz antes (le pro::edêr á org'anisação da
mesa par chii.l.l, fará a leiturft em vúz alta do cap, 2° do
tit. 2° e dos lu'tS. do cap. 2° tit. 1" das instrucç de 12
de Janeiro de 1876, concemente.;; á organização das jun
ctl3 parochiaa.3 (§§ 6°, 7°., 8.°, 10.° e 11.° do ~rt. 5.° e
arts. 6.° a 21 da' instl'Ucç. cits.- Vêjão-ge os primeiros
quinze parágraphos dêste formulário).

§ 122

Da sessão celebt'ada para se organisar a mesa paro
chial, lavrar-se 1a uma-Acta da. o1'ganisação da mêsa
parochial, como a. do § 13 dêste f~rm1l1ário, com as se
guintes alterações. - Onde se diz-eleição da juncta
parochia1 de qualificação, diga eleiçãO da mêsa p{wochialj
-onde se diz-ftlz a leitura, etc., diga-se-fez a leitura
dos artigos do título primeiro capítulo segundo, conc~r

nen tes b. org'alli"ação da ~ mêsa parochial e do título
segundo, capitulo segundo, das iu 'tl'ucções de dous e de
Janeiro de 1876; onde se liz-eutl'e.gou o rlicto juiz de
paz ao presidente eleito, etc., dig;t-se-entregou o dicto
juiz de paz ao presidente eleito os livr()3 da qualificação
da paróchia e o-Lim'o das actas dr), eleição de eleitôres no
qual mandou lavrar por mim escrivão a presente
acta. Etc.
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§ 123

Constituiia a mêsa parocbial, se reunirá ella lia logal'
designado,_ás la horas do dia annunciado, depuis da
da 'ui:sa do Espirito-Bancto, e dará comêco aos trabalhos
na matriz (ou, fião podendo sêl' nesta, no' logl).1', que tivér
sido designado), c.ecla rando o presidente: -Está instalbda
a asspmbJea parocbial. (Vêjúo-se ati arts. 48 e seg·. da lei
de 1~46, ]5 e sego das instr. n. 168 de 1849, LI.o e sego do
dec. n. 1812 de 1856, 1" e sego da circo de 27 de Sept,
de 1856,6" e sego do dec. n. 2621 de 1860, 2· e seg,
das instrucç .. n, 417 de 1868, 53 e seg·. das instrurç. n.
565 do mêsmo anno e 103 e sego das instrucç, de 1876.)

§ 124

InstaUada a mêsa parochi~l, o presidente desta desig
nará uru dos mesários pll.-ra sel:vir como secre~ário, e outro
para fazêl' as chamadas. .

§ 125

Cada yotante, sendo cbamado, depositará na urna uma
cédula, cont.endo tantos nomes, quantos correspondêl'em a
dous têrços dos eleitôres, qne a paróchia devêr dar, e de
clarando a profissllo de cada votado.

Si o número de eleitôres da pal'óchia excedêr a três ou
ao rnúltiJ 'lo de três, o votrtnte addiccionará aos dous
têrços um ou dous nomes, conforme fÔl' o excedente. Nas
paróchia::., que derem menos de três eleitôres, cada cédula
contera o nome do único eleitôI' ou dos dons que houve
rem de ser eleitos (Appenoice pago. 2),

§ 126

A' bota, em que cessarem os trabalhos de cada dia, la
Yrar-se-ha no livro especial das actas da eleiçàp de eleitâ,'es,
de que tracta o § 122, a seguinte

(f.") Acta did'ria da mBsa pa1'ochwl ria lreguezia de .
Aos ... dias do mez de do anno de mil oito centos ..

na cidade (ou villa) de na província de ....... depois
de ce]eb~ada a missa do Espirito-Bancto, reunidos no
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consistorio (ou no CÔ"{Jo) da egréja matriz da pn.róchia
de ..... pelas dez ho;-a5 da manhã, F., presidente da mêsa
parochial (ou quem suas vezes fizél', por... tal impelZl1nenlo)
e os me. ál'ios F., F., F. e F. (entmndo algtJ,m supplenle,
faz, se cleclm'ação dissoj, com migo F., escrivão do juizo de
paz, tomou assento o presidente á cabeceira da mêsa,
tendo presentes o" livrlJs da última qualificaçao de
clarol! Ll pl'esidente abena a primeira ses ão diária da mêsa
pnrochial, para se pr0cedêr á chamada dos cidadã,)s vo
tantes da paróchia, ao rp-cebimento das cédulas e aos de
maio tl'abalhos da eleição de eleitôres geraes (ou espeGi~es,

ou de uns e oul?'os, si (61' simulWnea a eleição) e de~

sign(lu o F. mesa rio plll'a ~ervir de secretário e o mesário
F. para fazêr as thamadas. E 'te começou a primeira
chamada pela'lista geral dos votantes da paróchia, ob
servando a ordem dos districtos e dos quarteit'ões, a nu
mel'l'lção e ordem,. em que se achávão os nomes ins riptos
no ali"tampn o. A' prt1p rção que érão chamados, os vo
tantes depositávão na uma uma cédula(ou dttas, havendo
la1/1bém eleiçJ.o para senad61') , fechada por tôdos o lados.

Finda a chamada peht lista geral, passou ::I fazêl-a o
mêsmo mesário (ou outro designado) pela supplementar e
depois desta pela complementar. (As dúvidas suscitadas
durante esta pl'imeira chamada serão mencionadas aqui
com as diligencias empregadas e as deci ões da mê a.)

DUl'3nte os trabalhos furilo apresentados os . eguiotes
protestos ou reclamaçõe , qne fôrão a~ceitas pela juncta
por s~rem. escl'ipto e at:siguados por votantes da [Jaró-
chia: lo, de F (t1'anSC7'eve'se, salvo sendo muito
evtcnso, pois nesse raw fiCU1"á para o fim), 2", de F .
(tmmel'eve-se, idem), etc. E fàl'ãO recUi;lldosoutros vor .
(lal ,nativo). Requerendu o cidadão F. para fazer algu~

mas observações verbalmen1tl sôbre a ordem e reg'ulari
dade dos trabalhos, lhe fui i~::;o perlDittido pelo presidente,
que sabjeitou o objecto dellas á apreciação e decisão da
mêsa, pelo que resolveu e.;;ta por maioria que .... etc.
Do. votantes que não acudírão a e ta. primeil·a. chamada,
formei eu "SCt'Í\'ào a seguinte lista (pO?' districtos e qum'~
tewões na mêsma Q1'dem alphabética e com tôdos os qv,tsitos
da qualificação). As quatro horas da tarde, não estando
concluida (ou tenIZo-s(' apenas concluido) a primeira cha
mada, o presidente da mêsa deo por encerrada a sessão
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de hôje, tendo sido recebidas ... (tantas) cédulas. Etc.
(como na actado § 19).

E assim lavrar-sp-hãO tantas actas, <I.uantos dias hou~

vér de sessão (§ 134). A segunda e terceira chamadas se
farão pelo rol dos que não comparecêrão ás anteriôres,
sendo isso deClaradu na acta ~espectiva.

Far-se-ha meurão de cada uma das três chamadas, do
uúmero das céd'ulas recebidas (esc7'ipto P07' extenso),' do
nome dos votantes, que nito complrrecêrem á 3" chamada
e das horas, em que esta foi começada e concluida, dis~

pensando-se a acta especial deIla.

§ 127

As cédulas poderlto sêr assignadas, ou não, e escriptas
no próplio envólucro, ou em papel separado; mas dêvem
ser fechadus por tôdos os lados, sem o que não serão
admittidas.

§ 128

Serão feitas três chamadas dos votantes. As duas pri
meiras poderão têr log'ar no mêsmo dia; a 3" Fe fará
sempl'e ás 10 horas do dia seguinte ao do encerramento
da 2". O presidente da mêsa annuncíará este dia e a hora
em al~a voz, logo que fôr encerrada a 2" chamada.

§ 129

A primeira chamJdD. dos votantes se fará pelas listas
geral, Fupplementar e complementar, segundo a ordem
dos destrictos e dos quarteirões, a sua nomeração e a or
dem em qne os nomes se acharem inscriptos nas dictas
listas. A 3" chamada se fará pela relaçãu dos votantes,
que houverem deixado de comparecêr á antecedente. Na
3" chamaila o nome d.) vutante, que não cumparecêr
log'o, será repeti o em al.ta voz.
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§ 130

Até concluil'~se qualquer das chamadas será admittido
a votar o cidadão, que não tivél' comparecido; e até o fim
da 3- o que, nao sendo chamado exhíbü' certidão de
provimento de recurso para inclusão, proferido três mê
zes antes. Não será admittido a votar em qualquel' deHas
aquelle, contra. quem se provar com certidão têr sido ex
cluido da respectiva lista por decisão, proferida em vir
tude de recurso, três mêzp.s ante.C:: (VBja-sR o avo de 14
de htlho de 1876 de pag. 503 a 504 rUslc liv"o).

§ 131

Nem a transposiçãO OÚ êrro de nome, uem a contesta
Ção de iden tidade poderá servir de pretêxto, para que
deixe de sêr admittido a votar o cidadão qne a0udir á
cham9.da, apresentar o seu títu~o de qualifieaçao, cujo
número de ordem coincida cúm o da lista geral, e, e cre~

-vendo seu nome pel'ante à mêsa, mostl'ur que a lêtra é
egnal á da assigl1atura do título. ou, não sabendo escre
vê!', provar com o tJstemul1ho e a lêtra de quem por elle
tivér assignado o título, ou com o testemunho de pessôas
fidedignas, que é o qualificado.

§ 132

Para verificação da iden tidade dos vütanteE:, a mêsa
terá presente o livro de talão, de que tractão os §§ 107 e
111, e que para este fim lhe será l'emettido conjuTlcta
mente com o livro das actas pela câmara municipal, em
cujo al'chivo dêve estar guardado.

§ 133

- o caso de dúvida a mêsa dev~rá ex-o(ficio, ou a re
querimento de três eleitôres Oil cidadãos elegtlleis, recebêr
em separado a cé-} ula, mandando fazêr nella e na acta
as declarações necessárias. O mêsmo se fará, quando se
alleg'ar que o votante esti privado por motivo legal do
direito de votar.
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~ 134
Feita a terceira chama<la, serão as cédulas contadas e

emmassadas, recolhendo-so novamente á uma, O pre
sidente annunciará, que se vae pr()cedê~ á apuração,
quando passar a eS3e trabalho. Será immediatamente
desig'nl1do u ill dos mesários P:'IrI-l lêl' as cédulas em sua
presença, E na acta do:; dias rIa apl1l'açuJ se referirão
tôdos o:; racto , incidE:ntes e cil'cutnstância!:', de que tráclão
.este e os parágraphos seg'uintes, relativos, á apmação
(Vêj. a acta do § 163.\.

§ 135

A urna, em que se recolhêrem as cédulas, estará fe
chada até conc1uil'-se o recebimento destas, tendo uma
simple::: abertlll'\1, por onde possa npenas ser introduzida
uma cédula. E.:ita urna será, depois de lacrada, recolhida
com o livro das actas em um cofre de tl'es chaves, das
qnaes o presidente terá ur.· à, o mesário mais votado
-outra e o menos votado a terceira,

§ 136

Si se houvér de procedêr ao mêsmo tempo á eleição de
eleitôres especiaes para senadôres, a mêsma mêsa,
organisada -três dil:ls antes, servirá para uma e outra
eleiçao ('1-),

(') la directoria .-lIlinistério dos negócios r10 império em 31 do
Julhn de 1876.

lllm. e Exm. Sr.-Recommendo a V. Ex. que expeça as convenieotes
providéocias afim de que nos proximas eleições, a que se tcm de procedêr
para depu lados e para preenchimento da vaga de senadôr por essa pro
vínCia, sPJao obser ,adas as instrucções expedidas cnm o aviso n. 417 de 30
de Setembro de 1868, que regulárão o modo prático da convccação dos
volaole', recebimento das cédulas, apuração d..s volos e reuniã.. dos coi·
légLo eleitoraes, pai a o caso quo actualmente se realisa de fazerem-se na
mêsma occasião as duas eleções ; cump, indo observar que as disposições
dos arts. 5" e 6· das citadas instrucções ácbào·se alterados na ,·arte reia
tiva á organisação das actas das mesas pai ochiaes pelo art. 14.4 das ins
trucções regulamentares annexas ao decreto n. 60U7 de 12 de Janeiro últi·
mo. .

A apuração geral dus vot..s de uma e outra eleição deverá ser fei~a
em acto seguidu, e, sendo, possivel, na mesma sessão da càm~ra muniCI
pal, dentro ali prazo "'arcadu no art. 1(j~ das citadas iost, ucções de 12 de

.Janeiru du corrente aono,
A cédu la contando os nomes dos eleitóres geraes, pode não ter rótulo

como permitte o art 30 da ins lrucções de 1808, vi to que dêvem têl·o as



- 623

§ 137

Os votantes entregHrilo duas cédulas, devendo contêr
uma os nomes dos eleitôretl g'eraes, e outra os dos espe
ciaes de senadôl', a qual nllo conterá somente dous têt'

'ços do uúmero de eleitôres da parochia, mas sim o l1úme~

1'0 completo delle. p;.. primeira pede não tê!' rótulú, a
segunda terá este :-Eleitôres especiaes.

§ 138

Terminado o recebimento das cédulas, o presidente da
mêsa parochial mandará eparal' Jas ollt~'as a. qne tive
rem sido recebidas para elcitôreq g·eraes. Cu 11 tadas e
emmassadas distinctamenle, pnblicar-se-ha o número de
umDS e de outras; e tudo será devlarado na acta.

§ 139·

Começará a apuração pelas 'cédulas recebidas p:ua
eleitôres geraes, e depOIS de ser declarado o l'e"ultado
da eleição, proc dêr-se-ha á apuração das cédulas dos
-eleitôres especiaes. "l

§ 140

A cédula, em que se achar número de nomes inferiôr
ao que devêrem contêr, serão não obstante apuradas.
Das que contiverem número inferiâr serão despl'e::;ados
os nomes excedentes e segundo a ordl'm, em que os D1ês~

mos se acharem escriptos. Não se apurará a que contivér
nome riscado, alterado ou snbstiluido, ou declaração
contrária ao rótulo; quando se encontrar mais de uma
dentro de '1m so inyóluno, quer s~jão tôdl1s escriptas
em papeis separados, quer uma dellas no próprio invó~

lucro, nem-uma se apurará. As recebidas em separado
serão tambêm apuradas em separado.

que cnnliverem os dos eleilôres especiaes e dos vereadôres e juizes de
paz, que tem de sêr cOlljunçt3mente eleitos.

peus guarde a V. Ex.-José Bento da Ctmha e Figueil'edo.-Sr.
preSidente d~ província ao Pani.-[denlic·s ao s pl'esidentl's das p"ovín
elas .do Rio Grande do Norte, Pernambuco, ParaDa, e Riu Grando do ~ uI.

Vld. vago 502 d6sle livro.
80
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§ 141

Ser~o apuradas em separado as cédulas, de que tracta
o § antecedelJte ; e em separado se tomará fJ voto dado a
cidadão, cujo nome SP. achai' na cédula alterado por troca,
augmento, ou snppressão de sôbre-norne ou appellido,
ainda que se refira visivelmente a indivíduo determiuado,

§ 142

Para Re procedêl' á apmação dos votos o presidente
repartil'á as lêtras do alphabeto p los outros trê:; mesa
rios, e cada um delles irá escrevendo em sua relação os
nomes dos votados por alga.rismos sucessivos da nume
ração natural, de maneira que o último número d~ cada
nome mostre a totalidade dos votos por eltes obtidos, e
publicando em voz alta os números, á proporção que os
fôr escrevendo,

§ 143

As cédulas serãJ contadas, tirando-se da urna caua
uma por sua vez, e se apurarão abrindo-se também e
e::dl:minando-se cada uma .ror sua vez,

§ 144

As cédulas, em que se achar número de nomes inferiôr
ao que devêrem contêr, em conformidade da regra esta
belecida no § 125, serão úbstaute apuradas, Das que con
tiverem número sn periôr, sel'ão despresados os nomes
excedentes, e segundCl a ordem, em qU9 os mêsmos se
acbareln escriptos.

Embora se nilo ache fechada paI' tôdos os lados algumn.
cédula, será, não obstante, apurada,

§ 145

A acta que referir o pl'OCel1So da apuração, contp.rá: I'
mencão do número de cédulas inntilizadas e da raselo de o
Sêl'elTI, .tendo em vista O, §§ 135 e 136, 2° lançamento da
relaçãO dos nomes dos votados e do número dos votos de
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cada um, principiando-se pelo número n;áximo e seguin
do-se até o mínimo em vista das l'elac;ões parciaes. de que
tracta o § 142 j 3" mençao circumstanciada das dúvidas
suscitadas sôbre a idollf'idade dos votados e de tôdas as
occllrências havidas (§ 134).

§ 146.

Finda a apuração dos votos, a mêsa parochial proce
derá, por sorteio ao desempate dos cidadãos, que tiverem
obtido eg'ual numero de votos, annunciando-o com anti
cipação de vinte e quatro horas pelo menos, por

Ediclal

o cidadão li'., presidente da mês'a parochial [1e5ta fl'e
guezia de ... , faz saMr que, na eleição á que se está pro
cedendo para eleitôres, tendo havido empate entre os
cidadaos F. e F., cada um dos quaes têve.•. (tantos) votos,
procedêr-sc-ha amanha no contiistório da egrêja matriz
(ou o lagar, onde se estivé?' (azenclo a eleição) a SOl'teamen
to para de empate. E para que chêgue ao conhecim~nto,

de tôdos, P.tc.

As cédulas serão extranidas da uma por um menino,
que nãO tenha mais de septe annos, lidas em alt9. voz
pelo presidente e apresentada a qualquer dos assistentes,
que o requerêr. (Vêj. pág. 575, fim.)

§ 147.

Feito o desempate, formará em seg'uida o secretário e
lerá em alta voz duas relaçCles, uma geral, na qual
se comprehenderão tôdos os votadl)s, e outra especial,
que comprehenderá somente os que para eleitôres tive
rem obtido a pluralidade relativa dos votos, e os imme
diatús a elIes até ao têrço da totalidade dos eleitôres, que
a paróchia dêve dar.

Tanto em uma, como em outra destas relações, os
nomes serão escriptoll segundo a ordem dos votos, que
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também se escrevel'ão com lêtras alphabética~, começán
do-se pelo número máximo; e ambas serão assignadas
pela mêsa e transcriptas na acta.

§ 148.

o presidente da mêsa, concluida a leitura das relações,
declarará os nomes dos eleitôres da paróchia e os dos
seus immediatos até ao têrco da totalidade dos eleitôres,
e mandará publicar por édictal na porta do edifício, e
pela imprensa, onde a houvér, o resultado da votaça.o.

Ediclal.

o cidadão F , presiderite da mêsa paro chiaI desta fre
guezia de .... , faz sabêr que na eleição, á que se procedêo
para eleitôres geraes (ou especiaes), fôrão eleitos os se
guintes cidadãos: F. com. ': . (tantos) votos, F. com ...
(tantos) vo tO;), etc.

E para que chêgue ao conhecimento de todos, etc.

Tendo sido a eleição simultânea, far-se-ha no edictal a
distincção de eleitôres geraes e eleitôres especiaes. \

§ 149.

Si rechair a maioria de votos em um individuo, que
a mêsa julgue na.o estai' ero circumstâncias de sêr eleitôr,
expedir-lhe-ha, não obstante, o respecti vo diploma, lan
çando na acta a declaração de tôdas as dúvidas, que oc
cOl'l'êrem sôbl'e a idoneidade do votado, afim de que o
collégio eleHol'al decida por occl\sião ela verificação dos
podêres.

§ 150.

A acta de cada dia será assignada pelo presidente e
mais membros da mêsa. Si algum não quizér assignal-a
declêll'ar-se-ua esta occunência, como está no fim da acta
do § 13, chamando.-se para substituil-o o legítimo substi
tuto. No caso de se reCUSarPill á assignatqra os membros
da mêsa e seu substituto, esta será novamente organizada.
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§ 151.

Assignada a acta, serão inutilizadas as cédulas, e· se
havera por dessol'l"ida a asserublea pal'ochial.

§ 152.

A mêsa parochial expedira aos eleitôres os Sl;lUS di
plomas.

Estes diplomas constarllo do resumo da votação dos
eleitôres, datado e assignado pelos membros da mêsa, e
feito segundo o modêlo seguinte.

No logar cOlúpetente do diploma se farão as observaçoes
que a mêsa parochial julgar convenientes, e uma expo
siÇãO resumida das dúvidas, que tiverem occorrido ácêrca
da elegibilidade do cidadão, indicando-se a acta, em que
se acharem mencionadas.



D ~.IMPERIO ~O BRAZIL _ PROVINCIA

. Município d Collégio d <••••••••••• Paróchia d.

DIPLOMA DE ELEITOR GERAL. .'

,

Número ele ol'dem Nomes dos Eleitures

NOMES DOS nUlEDlATOS

(10 têrço).

N~bmel'o de votos
(AS que devêrem s/J1' feitas nos têrmos do art. 116 elas inst1'u

cções e quaesquel' outras, qtle a mêsajulgar conveniente fa$êr).

Certifico sêr esta votação para os eleitôres desta par6cbia, e
para os seus immediatos; e reporto-me ao livro das actas da eleição
de eleitôres ~eraes ii fls .... Eu F ...... , secretál'io da mêsa paro
chiai, o escrevi em ... (indtcação especificada do logal') aos.....
de mil oitocentos .••.. de ....

Eu F ........ secretário da mêsa parochial, o escrevi (Zogm'
da data). \

(Assignatura dos memb,'OS da mêsa parochial.)

MutaU. mutnotls, o diploma de eleitOr especial ser:i. idóutleo; ma. nito se o. meneionarão immedialo•.
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§ 153.

A mêsa enviará ao collégio eleit01'al, a que per~encê

rem os eleitôres, uma cópia authén tica das actas da eleição,
uma eg'ual ao ministro do Império, na côrte, ou ao res
pectivo presidente em cada provincia, e outra, por iutei'
médio dês te ao lo ,ecretál'~o da càmara dos deputados
ou do senado, couforme fôr a eleição de eleitôres geraes
ou de especiaes para senadôr. -

. § 154

Assignada a acta do dia na confor midade do § 150, o
secretário da mêsa remetterá ao presidente da eâmara
municipal o livro das actas, e inQtilizadas as cédulas, se
haver4 pOl' dissolvida a assemblea parochial. O secretá
rio fará o seg'uinte

O(ficio.

Consistório da egreja matriz (ou oul1'o toga?') da paró
chia de ..... , em ... de ..... de 18 ...

Illm. Sr.

Em conformidade com o 3rt. 112 das instruccões de
12 de Janeiro de 1876, remêtto com este ufficio a 'vS·'. o
livro das actas da mêsa parochial desta freguezia.

Deus Guarde etc.

§ 155·

Ante'> porém fará os cret'u'io aviso por carta aos elei
tôres, para que concorrê1o á eg-I'êja, onde se fizérão as
eleições, e onrle terá de ::;el' s lemnisado com Te Deuln o
acto eleitoral.

Aviso.

Consistório da egrêj':l matriz (ou OUt1'O lagar) da paró~

chia de ..... , em ... de ..... de 18 ..•
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111m. Sr.

Em compriment0 do dispôsto no art, 58 da lei de 19
de Agôsto de 1846, communico 11 V... qne na eleição, á
quê se acaba de pl'ocedêr no consistól'io da egrêja matl'iz
(ou oull'o loga7') desta paróchia, foi V. ,. eleito eleitôr
por .. , tanlos votos; e bem assim, que terá lagar ne3ta
mê~ma egl'êja". (u dia c hora marcados pelo ll1'esidente
da masa) o Te Deum >:olemne, ol'denalv na lei, ao qual
dêveafconco1'l'êr tôd0s os eleiLôres.

Deus Guarde, etc.

ELErçlo SECUNDÁRIA.

§ 1M

03 eleitôres de paróchia se reunirão em cúllégios elei
toraes, quand0 tiverem de pl'ocedêr á eleição de deputa
dos á asspmblea geral e senadôres ou de membros das
assem bIeas leg'islativas pro vinciaes,

§ 157

As câmaras municipaes tel'tío providenciado para que
sêjão presentes aos collégios eleitoraes os livros das actas
das assembleãs parochiaes, os qll.aes reverterão com
promptidão e segurança para o Beu al'chivo, dissolvido o
collégio (§ 154),

§ 158

A eleição dos deputados ú a.~pemblea g'el'al far-se-ha.
em tôdo o impél'io no primeiro diu üLil do mez de De
zembro, não tendo havido dissoluÇão; e, no caso de dis
soluçao, trinta dias depois do que fôr marcado pelo go· .
'Verno para começarem os trabalhos da nova eleiç ilo
(art. 97 dCls instrucç, de 1876,

§ 159

No dia aprasado, reunidos os eleitôrés pcllas 9 horas
da manhã, o pre::iidente interino do collégio ( ... ) tomará

(') A lei ue 18M, determina, que o presidente interino do collégio
eleitoral êja o mê;mJ da assemblea parochial da freguezia, onde se reu
nir o collégio, art. 66, Anova lei nada diz a respeito, Segun10 a lei de 1646 ,
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assento á cabeceira da mêsa, que deverá ser collocada,
de modo que possa ':ler rodeada e in:,;peccio nada pelos
eleitôres, os quaes terão assento indistinctamente ( arts.
97 e 119 das instrucç. de 1876).

§ 160

o presidente interino fará a ieitura do Cap. UI da lei
de 19 de Agôsto de 1846 e do Cap . .LI das instrucç.
n. 1812 de 23 de Agosto de 1856, e chamará para servi
rem interinamente como secretários e escrutadôres os
quatro eleitôreil, que mais môços lhe parecêrem, segundo
o art. 69 da cito lei de 1846.

§ 161

Constituida a mêsa interina, se procederá á nomeação
de dous secretários e dous escrutadores dentre os eleito·. _
res por escrutínio secreto e por cédulas não assig-uadas,
votando cada elr.itôr em dous nom\1S somente. Os dous
mais votados serão os secretários e os dous immediatos
em votos escrutadôres, segundo os aL'ts. 18 e 19 das
cits. instrucç. de 1856.

§ 162

Tomando assento na mêsn. os eleitos secretários e
escrutadôr~s, passará o collégio a elegêr o presidente
por escrutínio secreto, dentre os eleitores; e apurados
os -votos pelos secretários e escrutadôl'es, será eleito e
publicado o que reuniL' a pluralidade relativa.

§ 163

Tomando o nôvo presidente posse, em acto successivo
nomeará uma commissão de três eleitôres, á qual entre
garao os seus diplomas os mesários, tomando êstes conta
dos diplomas de tôdos os lJutros eleitôres.

O collégio retirar-se-ha depois de lavrada a seguinte

b presidente da assemblea parocbial era o juiz de pa7.. Segundo a nova
lei, eS:ie presidente é eleito; mas os presientes eleitos so presidem aos
trabalbos das ~e mêsas e não á organização desLas.

S1



- 632- •

A.cta especial da installação do collégio eteitoral :

Aos dias do mez de de mil oitocentos ..
pelas nove horas da manhã na casa da câmara munici
pal (ou outra) da cidade (ou villa) de....... , estando reu
nidos os eleitôres do collégio, e com elles o presidente
interino do mêsmo collégio, F ........ , este tomou assen
to á cabeceira da mêsa, e tendo presentes as actas dail
eleições primárias remettidas pela câmara municipal,
procedeu por elIas á chamada dos eleitôres das diversas
paróchias. Achárão-se presentes pela paróchia de .
(tantos) eleitôres a sabêr F F., faltando F F., por (taes
motivos, participados ou não): pela paróchia de ..
(tanto,ç) ...... a sabêr F F., faltando F F. por...... , (taes mo
tivos, parttcipados ou não. E assim os de tôda~ as paró
chias do collégio). Em spguida fez o preRidente inte
rino a leitura dos capítulos-primeiro do título terceiro
da lei de desenove de Agôsto de mil oitocentos e qua
renta e seis-e segundo das instruCçÕes, número mil
oitocentos e d~uze de vinte e três de Agôsto de mil oito
centos e e cincoenta e seis, e chamou para servirem
interinamente como secretários e e. crutadôres os quatro
eleitôres mais môços. Procedeu-se depois, á eleição de
dous secretários e escru tadôres ef1'ecti vos, por escrutínio
secreto e por cédulas, não assignadas, votando cada
eleitôr em dous UOllltlS somente; fõrão votados F. com
(tantos) votos, F. com (tantos) votos (e assim até ao último
votado), sendo po:- tanto eleitos secretários F. por (tantos)
votos e F. por (tantos) e escrutl':dôres F. por (tantos)
votos e F'. por (tantos) votos, os guaes tomárão assento na
mêsa , e passou-se a fazêr a eleiçãO do presidente também
por escrutínio secreto e por cédulas, sendo votado F. com
(tantos) votos, etc., e sendo elpíto por... (tantos) votos
d'entre os eleitôres o cidadão F .. Tomando êste posse da
presidéncia do collégio, nomeou uma commissãO de
três eleitõres, á qual entregárão os seus di pIamas os
mesários, tomando êstes conta dns diplnmas dos outros
eleitõres.

Lavrada a presente acta por mim F. secretário do
collégio eleitol'al, declarou o presidonte que se procederá
amanhã á verificação dJS podêres dos eleitôres, come-
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çando os trabalhos as nove horas do dia. E para constar
lavrei a presente acta, que assígnão com o mêsmo p resi
dente tôdos os mesários e eleitôres. Eu, secretário da
mêsa F., a escrevi e sulJscrêvo.

tl.:;ta d), segunda sessão do collegio eleit01'al, pam a eleição
dos deputados da ... . legislatura .

Aos , dias do mez de de mil oitocentos .
reunido o collég'io eleitoral em continuação da sessão do
dia antecedente, achárão-se presentes os eleitôres F. F.,
faltauclo (comcausapa1'ticipada, ousemella) F., F., opl'e~

sidente declarou aberta a sessão. Fez-se a leitura do
seguinte parecêl' da commissão especiaL .... (a integra
delle). Submettido este parecêr á diSCUSSãO, fôrão offere
cidas as seguintes emendas (havendo): . ..

Pôsto a votos o parecêr com as emendas, foi (ou não)
approvado, bem como a emenda.'... (fal, ou as emendas
t.aes, ou sendo 1'eJ"eitadas todas as emendas). Veio á mêsa
(sendo assim) o seguinte protesto (a sua íntegra) : .

Em seguida a mêsa apresent.lU o seguinte parecêr: .
Submettido este parecêr á dis ussão, fàrão (sendo aS8Í'1n)

offerecidas as seguintes emendas: ....
Pôsto avotos o parecêr com as emendas, foi (ou não)

approvado, bem como a emenda.... (tal, ou ds emendas
taes, ou sendo 1'ejeitcLdas tôdas as emendas). Veio á mêsa
(sendo asstm) () segainte protesto (a sua integra).

Serão mencionadas as resoluções que tomar o collégio
sôbre a legitimidade de qualq uer eleitôr, sôbre o cha~

mamento de immediatos, sôbre Íl'regularidades de algu
ma eleiçã.o parocltial, em virtude da qual dêvão sêr
tomados em separado os voo;os uos seus eleitôres, etc.

As"im verificados os padêres dos eleitôres, suspendeo
se a sessão, e dirigio~se o collégio á egrêja (tal), onde se
cumprírão as solemnidades religiosas, l'ecom;nendadl1s no
artigo septenta e dous da lei de desenove de Agôsto de
mil oitocentos quarent:L e seis.

Voltando ao Ioga I' da reuniao proseguírão os trabalhos
da sessão, passando-se a votar em .... (tan'os) deputados,
por ser este número correspondente a dous "têl:ços, do nú
mero de deputados, que dêve dar a província, e formando
cada eleitôr a sua ch3pa em papel fornecido pela mêsa.



- 634-

Tomar-se-hão em separado os votos dos eleitôres, cuja
eleição fôr declarada nulla, bem como os dos supplel1tes
chamados para os substituirem.)

Entregues tôdas as listas, m~ndou o presidente, que o
secretário F. contasse, publicasse e escrevêssa na acta o
número dellas, designou o escrutadôr F, para as lêr, e
repartia as lêttras do alphabeto pêlos outros membr.)s da
mêsa, para escrevêrem os nomes dos votados e o número
de votos por algarismo successivo da numeraçã.a natural,
públicando em alta voz os números á proporção, que fôs
sem escrevendo.

Contadas &s cédulas achárão··se (tantas), cuja apu-
ração dêo o seguinte resultado: F (tantos) votes,
F ..... (tantos) votos, etc. (até o 'Último votado).

Publicado e escripto nesta ordem o número das cédu
las, e sendo lidas do modo ordenado, o secretário F.
pnblicou sem interrupção os nomes de tôdas as pessôas,
que obtivérão votos para deputados, formamdo uma lis
ta g'eral pela ordem dos números, ilêsde o máximo até
o minimo, a qual é a seguinte: F ..... (tantos) votos, F ..
(tantos) votos, etc.

Depois de têrem os membros da mêsa e do collégio
assignado a lista geral dos votados, fôrão queimadas as
cédulas (Será declarada na acta a imposiçãO das multas,
de que tl'áctão os §§ 2° e 4° do art. 126 d~ lei de 1846.).

E assim conduido o processo da eleição, mandou o
presidente, que o secretário F. em acto succe.ssivo extra
hisse quatro cópias authénticas da preseute acta, as quaes,
sendo assiguadas por tôdos os membros da mêsa do col
légio, conferida~ e concertadas pelo secretário da câmara
municipal (na fillta dBste, por um tabellião de notas), rôs
sem remettidas, uma á câmara municipal da capital,
outra ao presidente da província, outra ao ministro do
Império e outra ao l° secretário da câmara dos deputados
ou do senlldo.

Declarou ainda o presidente qlla assig'oada a presente
acta pelos eleitôres presentes, ficava dis solvida o collé
gio eleitoral.

E de tudo, para constar, lavrei a preseqte acta eu F.,
secretário do collégio eleitoral (o Gnal, como o da acta do
§ 13 dêste form.).
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§ 164

As cédulas devem contêl' os nomes, moradas e em
prêgos ou occupaçao de tantas pessôas, quantas corres
pondêrem a dous tê.rços dI) número total dos deputados
ou dos membros da assemblea provincial, que a provincia
der.-Vej. o art. 123 das instrucç. de 1876.

§ 165

Entregues que sêjão tôdas-as listas, mandará o presi
dente por um dos secretál'ios contar, publicar e esr.l'ever
na acta o número dellas: designará um dos escrutadôres
pa!'a as lêr debaixo de sua inspecção immediata e directa,
advertindo qu'alquer engano, e exig'indo que sêja repa
rado, ou por si mêsmo, cu a regu,erimento de qualquer
eleitôr j e se procederá á apuração dos votos pelo mé
thodo estabelecido no art. 54 da lei de 1846.

§ 166

Terminada a leitura das listas um dos secretários,
pelas relações indicadas, publicará tem interrupçao os
nomes de tôdas as pessôas, que obtivérão votos para
deputados, formando uma lista geral pela ordem dos
números, dêsde o máximo até o mínimo, que será o
objecto da acta I com tôdas as mais circumstâncias, que
a acompanhárão, a qual será assignada pe.la mêsa e
collégio eleitoral, em cuja presença se queimarão as
referidas listas, dando-se o collégio por dissolvido.

Um dos secretários, em acto succc.~sivo ao da eleição,
extrahirá quatro cópias authênticas da acta, que serl:lo
assignadas por tôdos os membros da mêsa e do collégio,
conferidas e concertadas pelo secretário da câmara, e,
na fal ta, For um tabellião de notas. Será a primeira re
mettida á câmara municipal (lj) da capital, a segunda ao
presidente da provínçia, a terceira ao ministro do império
(OU ao secretário da assemblea provincial, si a eleicão fôr
de membros desta) e a quarta ao lo secretário da câmara

(*) Quanto á província do Rio de Janeiro, será remettida á câmara
municipal da cÔrte.
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§ 167

dos deputados (ou do senado, sendo a eleição de senarlO?') .
Estas actas serão entreg'ues, dentro dos respectivos offí
cios em qualquer' agência do correio, quatro dias depois
do enC'3rramento do col1égb, mêsmo no caso de fazêl-as
chegar particularmente ao seu destino por duplicata j e
a mêsa cobrará recibo. O livro das actas será restituido
ao archivo da câmara municipal.

o(Jicio de ?'e messa .

Consistório da egrêja matriz da paróchia de .... em ...
de ......• de 18 ...

,
lllm .....

A inclusa cópia da acta da eleição de deputados g'eraes
(senadôr ou membros da assemblea p'l'ovincial) , á que acaba
de procedêr nesta freguezia o colIégio eleitoral de .
é a authêntica, que de conformidade com o art. 79 da
lei n. 387 de 18 de Agôsto de 1846 (ou 118 § 3° das ins
t?'ucç. de 12 de Janeiro de 1876) cumpre á mêsa dos col
légios eleitoraes remettêr a V.... , extrahida do livro
das actas em acto successivo ao da {'leicão.

EntreguE' na àgência do corrêio destâ cidade (ou vil/a)
de .... será elIa remettida sôb registro

Deus Guarde, etc.
(.4.ssiguatu1'a de tôda a mesa)

§ 168

Na eleicão de senadôres observarão as mêsmas for
malidades: Cada eleitôr votará em três nomes, si houvér
de preenchel'-se uma vaga de senadôrj em seis, si fôrem
duas as vag'as j e aqsim por diante.

169

As actas dos collégios eleit.oraes, lavradas e assignadas
nos termos elo § 166, ser110 transcriptas no livro de notas
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do tabellião do logar, por elle ou por quem suas vezes
fizér, sendo obrigado adicto tabellião a dar logo tras
lado a quem o requerêr. Remettêr-se-ha cópia authéntica
á câmara municipal da capital da provincia para a
apuraçllO geral.

§ 170

A apuração geral dos votos se fará, logo que a com
petente câmara municipal tivér recebido as autbênticas
de todos os collég'ios da província, annunciando-se por
edictal, publIcado pela imprensa, o dia e a hora cm que
houvér de começar o acto.

§ 171

A câmara municipal procederá á apura~ão geral den
tro do período, que decorrêr do 30· ao 40· dia, contados
do dia marcado para a reunião dos collégios, Este prazo
porém poderá ser prorogado até 60 dias, contados egual
mente da dicta reunião, no caso de não têrem sido rece
bidas tôdas as autbénticas.

Edictal:

o cidadão F. pre.c;idEnte (ou quem suas vezes (iZéT) da
câmara municipal da (côrte ou da) pr()vincia de ...... faz
sabêr que tendo a mêsma câmara recebido as authênticas
de tôdos Ou de laesos collégios da província (ou da mBsma
côrte e da pTuvincin do Rio de J anei~'o), pro cederá no dia ..
do corrente mez ás nove horas da manJ1il á apnraç~o

geral dos votos p3.rêl deputados (ou scnadôres, ou de uns e
ouM'os si houvéT eleição s'Lmultânea). E para que chêgue
ao conhecimento de tôdos, etc.

§ 172

No dia aprazado. reunida a câmara, pelas nove hora~

da manbã, e com tôda a publicidade, abrirá o presidente
os offícios recebidos, e fazendo reconnecêr ao;:; circum-
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stan tes que ellel> estávão in tactos, mandará contar e es·
crever na acta o número das authênticas recebidas. Im
mediatamente se passará n. apuraI-as, ·com os vereadores
presentes pelo modo estabelecido no art, 54 da lei
de 1846.

§ 173

Finda a apuração, o secretário da câmar<'\ publicará,
sem demora ou interrupcão alguma, os nomes das pes
soas, e número de votos, que obtivérilo, formando-se
uma lista g'eral dêsde o número maximo até o mínimo,
a qual será assignada pela mêsma câmara, e eleitõres
que presentes se acharem.

§ 174

A câmara municipal se limitará a tomal' os votos
mencionados nas differentes actas. Si porém houvér du
plicata de eleições em um collégio, e vierem duas ?ctas
desse collégio, apurará a que mais legitima lhe parecêr,
deixando de apural' a outra, e também deixilrá de apu
rar quaesquer actas de reuniões de cleitôres celebradas
em lagares, que não estêjão declarados collégios eleito.
raes; fazendo porém declaraçãO especificada das actas,
que deixou de apurar eng'lobadamente, e mencionando
por extenso os votos attribuidos em cada uma dessas
actas a quaesquer cidadil0s.

§ 175

A pluralidade relativa regulará a eleição de maneira,
que serão declarados eleitos os que tiverem a maioria de
votos seguidamente, até aos dous têrços do número dos
que dêve elegêr a provincia.

§ 176

Da acta se extrahirão c6pías authéuticas pelo secretá
rio da câmara, uma para l'êr r!'mettida ao ministro do
império, ou ao presidente da província no caso de eleição
da assemblea provincial, e outra para sen'ir de diploma
ao eleito, acompanhada de um officio da cámara para
identidade da pessõa.
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Orricio.

Paço da camara municipal na cidade ou villa de .. '...
em ..... de ..... de 18 .....

Illm. e Exm. Sr.

Pela apuração geral dos votos constantes das actas dos
diversos col1égios eleitoraes desta pI'ovÍncia, verific()U
esta câmara na sessão de hôje, que foi V. Ex. eleito de~

putado á assemblea geralleg'islativa na próxima legis
latura, por ... (tantos) votos, e, nos têrmos do art. 88 da
lei n. 387 de 19 de Agãsto de 1846, remette inclusa á
V. Ex: cópia authêntica da l:l.cta da dicta apuração ge
ral, para lhe servir de diploma.

Deus Guarde, etc.

(A ssig. de tôda a Cámam)

§ 177

Apuradas as relações e publicadas as eleições, serão
immediatamente os eleitos, que presentes estiverem, e
que facilmentE se puderem chamar, acompanhados pela
câmara, eleitôres e pôvo, conduzidos a egrêja principal,
onde se cantará solemne Te Déum á exptnsas da mêsma
cân:.ara.

§ 178

Na eleiçãO de senadôr a certidilo authéntica da acta
geral da apuração será remettida á secretaria de estado
dos negócios do império, acompanhando a litita triplice
(subscripta pelo secretário da câmara, por elle as:>ignado
e COm offício da IT'êsma câmara), apurada dentl'e os pri
meiros votados até o triplo dos senadôres que ti vér eleito
a provincia.

ELEIÇÃO DAS CA.MA.RA MUNICIPAE E JillZE; PAZ,

§ 179

Trinta e três dias antes do lo dia do mez d'e J uibo,
de quatro em quatro annos serão convocados os cleitôres
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de paróchia e o têrço dos seus immediatos, para elege~

rem a mêsa parochial pera~te a qual se procedera á
eleição de vereadôres e juizes de paz do quatriênnio fu
turo. O processo desga eleiçllt) é o que está estabelecido
nos §§ 118 e sego

§ 180

No dia aprasado, reunido o respectivo pôvo pelas nove
horas da manhã, posta uma mêsa no côrpo da egrêja I o
presidente, tomando assento á cabeceira della, tendo á
sua esquêrda o escrivllo e de um e outro lado os eleitôres
e supqlentes, separadDs, pela divisão ordenada no art.
42 da lei de 1846 a farll. em alta voz e intelligivela leitura
do cap. 2° do titulo 2° das instrucç. de \2 de Janeiro e
dos §S 6· 7°, 8° 10· 11° do art. 5" e arts. 6° a 21 das
mêsmas instrucç.

§ i81

Quanto a organização da mêsa parochial e ao processo
do recebimento e apuração das cédulas nesta eleiçãO, se
seguirá o que estll. estabelecido para a eleição de eleitô
res geraes.

§ 182

A acta da formacão da mêsa será lavrada em o-L1vro
especial das actas d~ eleição de ve1'eado1'es e juizes de paz.

§ 183

No terceiro dia depois daqueUe, em que foi organizada
a mesa pal'ochial, se reunirá e:!ta pelas 10 horas da ma
nhã, para começar os trabalhos da eleiçllo, no consistó
rio da egrêja matriz.

§ 184

Qualquer que sêja o número de destrictos de paz da
paróchia, e embora nella se comprehêndão capeUas cu
radas, a eleição será uma so, no mêsmo logar, e perante
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uma so mêsa parochinl, que apurará tôdos os votos da
paróchia, nito so para vereadôres, como para juizes de
paz dos diversos districtos e capellas curadas que nella
se comprehendêrem.

§ 185

Constituida a mêsa o presidente ler'á os capítulos 2° e
5° do tit. 2° das instrucç. de 12 de Janei ro de 1876.

§ 186

Cada cidadão votante depositará na urna duas cédulas
sam assignatura e fechadas por tôdo;; os lados,

Em uma destas, que terá o rótulo -para vereadôres
da câmara municipal da eidade ou da villa de .... -, se
conterão seis nomes de cidadãos elegíveis, si fôr nove o
número dos vereadôres do município, ou cinco nomes, si
fôr septe o número dos vereadôl'es.

Na outra cédula, que terá o rótulo -para juizes de
paz da paróchia de ..... ,. ou do districto n .... da paró
chia de ... " ou da capella de .. , ,-se conterilo quatro
nomes de cidadãos elegíveis. .

§ 187

Nilo se acceitarão cédulas si não dos que compaJ'ecê~.

rem pessoalmente, e aos que faltarem sem legítimo im
pedimento participado á mêsa, esta Í1l?pol'á a\mu~ta de 10$

§ 188

Terminado o recebimento dos cédulas, o presidente
.nandará separar as que fôrem relativas á eleição de ve~

readôres, e as pertenüentes a cada um dos districtos ou
cat>ellas para a eleição de juizes de paz, e contar, publi
car e escrever na acta, com a devida distincção, o número
de cédulas pertencentes l! cada eleição,
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§ 189

Começará a aquração pelas cédulas de vereadôres, e
passará successivamente ás cédulas pertencentes á elei
Ção de juizes de }Jaz de cada um dos districtos.

§ 190

. Na acta se fará menção circumstanciada de tôdo o pro
cesso e seus incidentes com a precisa clareza, e se indi
cará o número de votos, dêsde o máximo até ao mínimo,
obtidos -pelos votados em cada uma das eleiçoes, proce
dendo-se no que fôr applicavel, pelo modo estabelecido
no aft. 112 das instrucç. de 12 de Janeiro de 1876.

§ 191

A mêsa parochial remE'tterá á câmara municipal o livro
das actas acompanhado de offício do secretário; e inuti
lizadas as cédulas, se haverá por disssolvida a mêsma
mêsa.

O{fi,cio

Consistório da egrêja matriz da paróchia de .... ~ ..
em de de 18 .

Illms. Srs.

Por ordem da mêsa parochial desta freguezia trans
mitto a VV. SS. o livro das actas da eleição dejuizes
de paz e vereadôres, á que se acaba de procedêr.

Deus Guarde a VV. SS.

Illms. Srs. F., Presidente e FF. Vereadôres da
Câmara municipal do município de ....

§ 192

Si o município tivér uma so paróchia, a mêsa paro
chiaI, finda a eleição, ex.pedirá logo os diplomas aoS
juizes de paz e aos vereadôres "lleitos, e fazendo ex
trahir das actas duas cópias authênticas, remetterá uma
é câmara municipal, e outra ao juiz ue direito da comarca.
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§ 193

Si porém o muuicípio comprehendêr mais de uma pa
róchia, a mêsa expedirá os diplomas so aosjuizes de paz,
dando as duas cópias das actas o referido destino.

E nêilte caso a câmara municipal, 30 dias depois
d'aqup.lle em que tivér começado a eleição, procederá
á apuração geral dos votos para vereadôres pelo modo
estabelecido para bimilhantes actos, em dia anunciado
por

o cidada:.o F., presidente da câmara municipal, faz
sabêr que no dia ... do corrente (ou próximo fUtU1'O) mez
procedel'a a dicta câmara a apuração geral dos votos re
cebidos para juizes de paz e vereadôres, tendo em visa
as actas eleitoraes das paróchias deste município. E para
constar, etc.

§ 194

Terminada a apuração, serão declarados vereadôres os
cidad!LOS, que tivflrem obtido maioria de votos; os imme
dia tos ser1i.o supplentes.

Di mse lavrará uma acta á similhança da 2· do § 136,
e conforme ao díspôsto nus §§ 185 e seguintes deste for
mulário, da qual se remetterá cópia authêntlCa aojuiz de
direito da comarca

§ 195

Os diploma!!. que dêvem sêr expedidos aos vereadôres
e aos juizes de paz constar!Lo de uma cópia authêntica
da acta da apuraça:.o dos votos. Esta cópia será tirada
pelo secretário da mêsa parochial e assignada pelos
membros desta no caso, em que, compete á mêsma
mêsa a expediçã.O dos diplomas; e será tirada pelo secre
tário d~ câmara municipfll e assignada pelos membros
desta, no caso em que pertence á referida câmara expe
dir os diplomas aos vereadôres.

§ 196

Estes diplomas serilO acompanhados de officios, pelos
quaes se convidars.o os cidadãos eleitos vereadôres e
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juizes de paz, para prestarem juramento e tomarem posse
no dia 7 de Ja,neiro perante a câmara municipal.

§ 197

Log'o que se concluir a apuração final dos votos, a câ
mara municipal partiripará o resultado da eleição de
vereadôres e juizes de paz ao ministro do império na
côr.te, e ao presidente nas províncias.

Paço rIa câmara municipal da cidade (ou vala) de ....
em .... de 18 ...

Illm. e Exm. Sr.

Tendo esta câmara municipal procedido á apuração
final dos votos para j lIizes de paz e vereadôres do próxi
mo futuro quadriénnio, verificou a eleição seg'uinte :

Para juizes de paz F ... com ... (tl.mtos) votos, F .
com ... (trtntos) votos, etc. Para vereadôres F ... com .
(tantos) votos, etc. .

O que communica a V. Ex. nos têrmos do art. 140 das
instruccões de 12 de Janeiro de 1876.

Deus' guarde, etc.

§ 198

O juiz de <lil'eito, que é o funccionário competp.nte
para conhecê r da validade 0\1 nullidade d"'stas eleições,
so exerce esta attl'iLuiçl1o, em virtude de reclamação que
lhe fàr apresentada dentro de trinta dias contados do
dia da final apuração dos votos. Havendo mais de um
juiz de direito, é compete o da I" vara.

Oflicio :.

Consistório do 0grêja matriz paróchia de (ou Paço
da câmam municipal) em de de 18 .

Illm. Sr.

Pela apuração geral do:) votos recebidos pará juizes de
paz e vereadôres na eleição, á que se acaua de procedêr
verificou esta mêsa parochial (ou c6.mam municipal) que
foi V. S. eleito .... por ... (tantos) votos; pelo que lhe
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:remette o diploma inclu.:io. (Sendo otricio da ce:tmara,
convidará logo a-p1'estar jU1'amento e t,)mar posse no dia
..•. ds . .. horas d . ...)

Deus g'uarde, etc.

§ 199

o juiz de direito deverá proferir o seu despacho no
prazo 'improrogavel de 15 dias, contados da data em que
lhe fôr apresentada a reclamação, si ja em seu podê!' se
acharem as cópias authénticas das actas, de que tracla o
art. 138 das instrucç. de 12 de Jan. de 1876, ou, no caso
contrário, do dia em que recebêr estas cópias.

§ 200

o despacho, pelo qual fôr aunullada a eleiçãO, será,
por ordem do juiz de direito I intimado por carta do es
criv1l.O do jury á câmara municipal e também a cada
um dos membros da mêsa parochial, e por edictal aos
interessados.

Edital

o bacharel F., juiz dê direito da comarca de .... , faz
sabêr que em virtude da reclamação que lhe dirifrírão
FF. sôbre a nullidade da eleição proximamente finda de
juizes de paz e vereadôres do município de .... , exami
nando o processo da mêsma eleiçãO, proferia sôbre elle o
seguinte despacho: .....

E para constar: etc.

§ 201

Do despacho, pelo qual fÔl' approvada a eleiçqo, so
haverá recurso voluntário, intel'pôsto 1entro do prazo
de 30 dia8 contados da publicação edictal do mêsmo
despacho, por qualquér cidadão votante do muuicípio.

§ 202

Do despacho porém, pelo qual fôr auuullada a eleiçãO,
haverá recurso necessário com effei'to suspensivo para a
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Relacão do districto, além do recur~o que a qualquér
cidadão é lícito interpôr.

§ 203

o caso de recurso, o juiz de élireitó, no praso de 15
dias contados da data de sua interposiçãO, deverá enviar á
Relação do distl'icto as actas com o seu despacho moti
vada e com as allegaçtJes e documentos do recorrente.

§ 204

A Relacão do districto decidirá o recurso definitiva e
irrevogavêlmente, nos têrmos do arG. 85 das instrucç.
de 1876 e §§ 98 seguintes dêste form.

O presidente do tribunal -epviará ao ministro do im
pério na côrte, e ao presidente nas províncias, cópia do
accórdão.

E, no caso de annullação da eleição, serão expedidas
immediatamente as necessárias ordens para se procedêr
a outra eleiç110.

§ 205

Logo que ao juiz de direito fôr apresentado o recurso
para elle interpôsto, ou log'o que recorrêr da d6cisão que
proferir, mandará o mêsmo juiz de dieeito públicar o
facto por edictal e pela imprensa, si a houvér no logar.

Ediclal:

O bacharel F., juiz de direito da comarca de .... faz
sabêr, que da decisão que proferia sôbre o processo da
eleição de juizes de paz e verendôl'es da câmara munici
pal de .... , para o próximo futuro quadriénl1io interpôz
recurso para o superior tribunal da Relação o cidadão
votante do mêsmo município F. (ou elle juiz) nos têrmos
do art. 149 das instruccCles de 12-de Janeiro de 1876.

E para constar, etc.•
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.

§ 206

A organizaçlto das junctas e mêsas parochiafls será
-feita seg'undo o processo estabelecido no tit. l° cap. 2"
.-das instrucções de 12 da Jan. de 1876, com as seguin
tes alteracOe.s somente.

§ 1. ° Serão eleitas estas junctas e mêsas, três dias
antes do designado para a sua reuniito, pelol': eleitôres e
,supplentes da legislatura actual, approvados pela câ
mara dos deputados.

§ 2. ° Para êsse fim o juiz de paz competente convo
cará -com o praso e pelo modo determinados no art. 5°
das instruccões de 12 de Jan. :

1.° Ocl eléitôres da paróchia, que s~ nito acharem com
.prehendidos na' excepções especificadas na la parte do
§ 3° do dicto art. 5°. (Os que por êste motivo não poderem
sêr convocados, e I)S que tiverem morrido, não serl10
substituidos por supplentes).

2. ° Os supplentes dêsses eleitôres em número egual
ao dos eleitôres eifectivamente convocados, e segundo a
ordem de sua votaçito, nilo entrando naquelle número
os que e"t.iverem comprehendidos -nas excepç0es a qne
se refere) n. l° deste parágrapho.

So pod'jm sêr convocado~ DS supplentes que se segui
rem immediatamente aos eleitôres, e que se acharem
incluidos na respectiva lista até ao número marcado dos
eleitôres da paróchia. Em nem-um caso serllo substitui
dos pelos que se lhes seguirem, salvo o caso de ter sido
annullada a eleiçito de algum elaitôr, pois será entilo
convocado o respectivo supplente em seu logar (§ 9°
dêste form.) .

§ 297

Os eleitôres e supplentes convocados farilo promiscua
mente a eleiçM dos quatro membros da juncta ou da
mêsa parochial e de seus substitutos, pelo modo deter
minaQ.o nos arts. 9 e segs. das instrucç. de 12 de J anei
.lO (§§ la á 15 deste form.)

,
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§ 208

Concluida esta eleição, immediatamente se procederá
á do presidente da mêsma juncta ou mêsa e de seus
substitutos, votando so os eleitôres pelo modo dispôsto
no art. 14 das cito instrucç. (acta do § 13 dêste form.)

§ 209
As junctas municipaes serão organizadas, como se

mostra nos §§ 32 e segs. dêste formo

§ 210

São redu,zidos:
A 20 dia.-. no máximo, o prazo da I' l'aunião das jun-

ctas parocbiaes:
A 5 dias o da 2" reunião das mêsmas j unctasj
A 15 dias o que dêve decor,rêr entre a I" e a 2" reuniltoj
A 15 dias o que dêve decorrêr entre o dia do enceJ'ra~

me.nto da 2" reunião das junctas parochiaes, e o da 1" re
união das junctas municipaes;

A 30 dias o que dêve decorrêr fi. I" e a 2" reuniílo das
junctas municipaes, fazendo-se de septe em septe dias,
pela imprensa, si houvér no logar, as quatro publicações
das listas de que tracta o art. 62 § 2° destas instrucções:

A 6 dias o da 28 reunião das junctas municipaes ;
A 20 dias o praso, dentro do qual dêvem os juizes de

direito decidir os recursos, que para elIes se interpu
\ zerem.-

§211

o praso para a apuração geral dos votos não excederá
a 40 dias, contados do dia marcado para a reunião dos
collégios eleitoraes ;

§ 212

As últimas qualificaçães definitivamente concluídas
nos têrmos da legislaçS.o anteriôr ao decreto n. 2,675
de 20 de Outubro de 1875, servirll.o de base á primeira que
se fizér em virtude do mêsmo decreto.
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§ 213

As junctas municipaes poderão eliminar daqueÍlas
qualificações, sôb informação das respec.tivas junctas pa
rochiaes, os cidadilos que fôrem fallecidos, estiverem
mudados da paróchia, ou tiverem perdido as qualidades
de votante, independentemente das provas e formalidades
exigidas no art. 61 § l° das instrucç. de 12 de Jan. <

§~ 214

Nas paróchias onde, na occasião em que se tivér de
procedêr á primeira eleiçilo de eleitôres geraes ou espe
ciaes e de vereadôres e juizes de paz, em virtude do
dêcreto n. 2,675 de 20 de Outubro de 1875, nilo estivér
ainda concluida a nova qualificaçao, não se fará eleiçi10
alguma, até que essa qualificação estêja devidamente
ultimada.

Esta disposiçãO não se applicar~ ás eleições poste~
riôres: nellas se observará a legislaçilo anteriôr áquelle
decreto, segundo a qual tem logar recorrêr-se, no caso
mencionado, á última qualificaçilo regularmente con
cluid~, comtanto que esta tenha sido feita nos têrmos do
mêsmo decreto.

§ 215

Em quanto se não elegêr nôvo côrpo eleitoral, a eleição
dos membros das assembleas legislativas provinciaes
cg.ntinuará a ser feita pelo processo da legislação ante
riôr ao dec. n. 2,675 de 20 de Out. de 1875.

§ 216

Si depois de eleito o nôvo côrpo eleitora:!, occorrêr
vaga em alguma assemblea provincial, cujos membros
háji10 sido anteriormente eleitus, será feita por tôdos os
eleitôres da provinda a eleicão para preenchimento do
logar ou dos logares vagos, • conforme a disposiçl1O do
art. 124 das instrucç. de 12 de Janeiro de 1876.

-'QSt'
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Número dc nomes que deve conter a cédula do Eleitôr ,na eleição de Deputados á Assemblea Geral e de
Membros das Assembleas Legislativas PI·oviuciaes. segundo o aI·t. tOG destas Instrucções.

ELEIÇÃO DE DEPUTADOS. ELEIÇÃO DE MEMBROS DAS ASSEMBLEAS LEGISL1\.TIVAS
PROVINCIAES.

"

PROviNC1!5 •

Amazonas .
Pará ..........•......•.........
Mara·nbão .
Piauhy .
Ceará.............••...........
Rio Grande do Norte .
Parahyba .
Pernambuco..•.................
Alagõas .
Sergipe .
Babla ..
Espiri~o Santo .
Rio de Janeiro ....•. : .
S. Paulo .
Paraná ........•................
Santa Catbarina .
S. Pedro du Rio Grande do Sul..
Minas Geraes ..
Goyaz .
Mato Grosso : ..

NÚMERO NÚalERO

DE DEPUTADOS. DE NOMES.

2 2
3 2
6 4
3 2
8 6
2 2
5 ·4

13 9
5 4
4 3

14 lÓ
2 2

12 8
9 6
2 2
2 2.
6 4

20 14
2 2
2 2

PROVINCIAS •

Amazonas , .
Pará : .........•.........
Maranhão ....•................
Piauby ..
Ceará ...•.................... !.
Rio Grande do Norte .
Parahyba .
Pernambuco ...........•........
Alag?as ......•.... : o'

Sergipe ........•...............
Babia ......•......... o ••••• o •••

Espirita Santo o" •

_Rio de Janeiro ..
S. Paulo .
Paraná ................•. • .
Santa Catharina .
S. Pedro do Rio Grande do Sul..
Minas Geraes ..
Goyaz ...........•... o ••••••••••

Mato Grosso , .........•

NÚMERO

DE alEMBnos.

20
30
30
24
32
22
30
39
30
24
42
20
45'
36
20
20
30
40
22
22

NÚMERO
I

DE NOMES.

14
20
20
16
22
15
20
26
20
16

\ 28
14
30
24
14
14
20
27
15
15



Número de nomes que deve éonter a cédula do votante na
eleiçi\o de Eleitores gCI'aes, seguudo o art. 306 destas
Instrucções. .

Qu~ndo o wúmm"o de - . IQuando o?VÚ.mel·o de
Eieit6res de pa1'o- Cada ced?",Za Eleit6,'es de pa1'o- Cadacedula
chia t6r : c01~tera . chia rÔ1": _ conterd :

1. .
2...... •.... . .
3 ..
4........ .. ..
5 ..
6•................ "
7....... . ....
8................•..
9 ..

10 .
11 .
12 .
13._ .
14 .
15' .
16...........•...•...
17 ! ..
18 ..
19 ..
20 .
2L ..
22... .. .
23...... .. ..
24 ..
25.. . .
26 ..
27 ..
28 : ..
29 .
30 .
;\1. o .

32............ . ..
33 ..
34 , ..
35 .
36 ..............•....
31.... .. .
38 ..
39 .
40 ..
41. , .
42•.......•...•......

:L:::...... :).':::.::::.
4-5.......... .. ..
46 o.,

41............. . ..•
48........... . .
49 ..
50 .

1 nome.
2 nomes.
2 »
3 )
4 II
4 II
5 II
6 II
6 »
7 )
8 II
8 »
9 »

10 ll'

10 »
11 II
12 »
12 »)

13 »
14 ))
14 II
15 »
16 »
16 'll
17 )
18 )
18 II
19 )
20 II
20 »
21 II
22 )
22 »
23 »
24 II
24 »
25 II
26 )
26 )
27 II
28 »
28 II
29 II
30 »
30 II
31 j)

32 II
32 II
33 II
34 »)

51 .
52 .
53. . .. o •••• ,.

54........ . .
55· .
56........ . .
57 .........•.......
58 ..•...............
59 .

1

60 ..
61 ..
62 , ..
63 .
64. .. .
65 '"
66. .. ..
67 ..
68....... . .
69 ......•...........
70 .
71. .
72 o •••••••••

73 ..•.. ' .
74 .
75 .
76..... .. ..
77 ..
78 '"
"19 . ••••.••• 0 ••••••• ,

80 ..
81. .
82... . .
83...••..........•..
84 , ..
85.... .. ..
86 .
87 ..
88 .
.89 , .•.......
90 .
91....... ., .
92 .
93 .
94 ..
95 .
9E\ .••.•.•••••••.••.•
97 ..
98 ....•..........•.
99 .

100 , .. ..

3i nomes.
35 II
36 )
36 II
37 I)

38 )
38 II
39 II
40 »
40 )
41 II
42 II
42 II
43 )
44 ))
44 )
45 II
46 )
46 )
47 II
48 )
48 )
49 II
50 II
50 II
51 »
52 )
52 II
53 )
54 II
54 )
55 »)

56 )
56 II
57 »
58 )
58 »
59 »
60 II
60 II
61 »)

62 II
62 »
63 »
64 »
64 »
65 »
66 II
66 II
67 »

E aSSIm por dia.nte.

,/

2



Uappa dos Eleltõres da Pa'ovlneia das Alilgiias
e:::

PAROCHIAS

DIFFERIlNÇAS

41
2-1

7
2

34
17

30
13
34
4

23
85
9
2

40

21
36
23
61
20
4

31

4

18
13
11

24

6

72
33

51
lOS
35
39
56

74
60
54

122
44
78
62

33

21
69
42

72
41
78
14

15
18
1l
20
16

18

57

33
3
22
13
U

22

42
23
44
10

31
9

28
23
26
37
16

53
24
31
61
24
74
31

8.997

N. S. dos I'razêres de Mar.eió 12.261
N. S. Mãi do PÔvode Jaraguá 3.490
N. S. do O' de Santo Antonio do

Merim de Pioca ~ 11.3n
Santa Luzia do Norte ou de Saracusa. 9. 13d
S. Bento do Porto Calvo 10.i!>94
N. S. da Apresentação do Porto Calvo. 14.902
N. S. da Gloria do Purto de Pedras. 6.251
N. S. da Conceição do Pass,c de

Camaragibe 21.062
N. S. da Concrição de Alagõas.... 9.688
N. S. da do O' do Rio de S. Miguel. 12.270
N. S. das Brotas de Atalaia 24.572
N. S. do Rusario do Pilar... . 9.724
Sanla MUI ia Magdalena daImperaLriz. 29.718
N. S. da Glaça de Muricy ..•...... 12.328
Senhor Bom JeslJs do Bllmfim da

Assemblea 22.674
Senoor Bom Jesus dos Pobres de

Queblangulo 10.723 21
N. S. da Piedade de Anadia 13.831 / 35
N. S. da Cônceição do Limoeiro... 9.823 25
N. S. do Amparo da Palmeira dos

Indius 16.996
N. S. da Conceição de Curu.ipe .. 9.094
N. S. do Rosario do Penêdo 17.767
S. Francisco de Borja de Fiassabusú. 4.026
M. S. da Conceição do Parlo Real

do Collegio 13.30S
N. S. do (1' de Traipú 12.422
Sant'Anna do Panema. .. 8.659
N. S. da Conceiçãu da MatLa Grande. 5.189
N. S. da Conceição d'Agua Branca. 5.691
Sanlissimo Coraçào de Jesus do Pãu

de A~sucar.

/
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ltIappa dos Eleltôres da Provincla elo Amazonas.

l381 111 L72

N
N

I
.
'".~ . -

~ ~~ DIFFERENÇAS
tl ~~
~

.."
c'"

~ .§~
"d .~

~ ~~ --c .'~ f::)

I
... .,~

""~<.> ~~
~ • .,:l

~ ~,g .,
~ .-< ... ,,~

PAROCHIAS "'" ~.~c .,~

~ .~.~
.,; '""'3'<: .." c

~ cg ~ ~.,.
."

.,
~ '<:l ..... ~E :;::

~
~

<,),
.,~ ~.... .... ~

I R. c "'3~
~ ....

~ CC R. ~.
~ t'a R.

~~-
~

N. S .. da Conceição de Manáos ...... 17.034 43 15 28
Santo Angelo de Tauapessassú ...... 1.285 3 '1 ...... 1
N. S. da Graça de Cudajaz ......... 2.111 5 4 1
N. S. do Carmo de Canuroá ........ 1.545 4 4
Santo Antonio de Borba ............ 1.309 3 2 1
N. S. das Dores de Manicoré ....... 4.40G 11 4 7
N. S. da Conceiçãn de Barccllos .... 930 2 3 . ..... 1
N. S. do Rosal'Ío de Thomar ....... 1.757 4 3 1
S. GabrieL ............. j 2.239 6 3 3S. José de Marabitanas.. . ..... '"
Santa Rita de M<Jura............... 4.41 1 3 ...... 2
N. S. do Carrou d,. Rio Branco ..... 323 1 ...... .. .... . .....
H. S. da Conceição de Alvellos..... 2.206/ 6 5 1
Santa Thereza de Telfé ............. 2.052 5 11 ...... 6
N. S. de Guadelupe de Fonte Ilôa ... 744 2 3 o ••• •• 1
S. Paulo de Olivença .. :., .......... 2.69(j 7 5 - 2
S. Franciscol X.Jvier de TabaLinga_ .. 802 2 . ..... o ••••• ......
N. S. do Rosaria de Serpa ......... 2-.488 6 5 1
N. S. da Conceição de Silves ....... 3.105 8 9 "0 o" 1
N. S. do Carmo da Villa Bella da

Imperatriz .. ....... , ............ 3.313 -8 11 . ..... 3
S. do Bl.m Soccorro de Andirá, . 1.585 4 7 0.0 ••• 3

. S. da Conceição de Maués ....... 2.993 7 10- ...... 3
-1-'
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. ,

Mo.ppa dos Eleitôl'es lIa Provlneia da Bahla..

P,\.ROCHU.S

,- '-

DlFFERRNÇAS

18
12
40
15 \::::::

I

37 I 31
33 21
42 213
12 14
27 24

S. Salvador 14.714
S. Pedro Velh-o 13.369
Santi~simo SacralLento e Sant·Anna .. 16.732
N. S. da Conceiçãu da Praia. . . . . .. 4.680
N. S. da Victoria 10.632
Santissimu Sacramento da Rua do

Passo.... 3.202
Santíssimo Sacramento do Pilar. . . .. 7.196
S. Antonio Além do Carmo 15.\.77
N. S. das Brotas 4.905
N. S. dos Mares................... 3.682
N. S. da Penha de Hapagipn 6~118
N. S. da Concei';.ào de !lapoan 5.102
S. Bartholomeu de Pil'ilj<i.......... 2.711
S. Miguel de Cotegipe... . 1.995
N. S. du O' de Paripe 3.035
N.•S. da Piedade de M"tulm 2.434
Sant'Anna da llha da Maré.. 1.081
N. S. da Encarnação de Passé. . . . .. 4.427
Divino Espirita Santo de Abrantes.. 3.729
S. Dento de Monte Gordu.......... 3.422
S. Pedro de Assú da Torre 11.959
Senhur do Domllm da Malta de

S. João 7.804
N. S. do Monte de ltapicurú da

Praia " . . . . . . . . . . . . .. 11.735
N. S. da Abbadia ~ 5.524
N. S. do.Rosari? _da Cach~eil·a. '01" 8.8~4
N. S. da Concelçao da FeIra 11.304
S. Pedro dlJ Mur·itiba 12.695
N. S. Bum Successo da Cruz das

Almas 15.527
S. Thiago do Iguape , 7.067
S. Estevão de Jacubipe 7.726
N. S. do Desterro de Oiteiro Re-

dando.. ... . . . . ... .... ... ..... .. 3.445
Senhor Deus Menino de S. Felix.... 3.166

. Gonçalo dos Car.lpos.............. 12.230
1 • S. do Resgatcs das Umhuranas.. 5.291

8
18
40
12
9

15
13
7
5
8
6
3

11
9
9

30

20

29
14
22
28
32

39
18
19

9
8

31
13

7
28
27
11
9

12
15
8
6
9
7
4

14
14
14
30

21

15
30
35
27
45

50
29
62

6
12
14

2

1

13
1

3

1

2

10

2
1
1
1
1
1
3
5
j

1

16
-13

13

11
11
43

9
4
9
2 -



Mal»pa dos Eleitól'cs (Ia P:ovineia da Rabla.

DlFFERENQAS

PAROCHUS

5

3

17

34

2

5
17
8
5

11

34
8

2,1

5
10

1
15
8

5

2

4

8

2

10

11
6

6
1
3

10

1)
4

33
18
15
27

47
21
18
33
20
9

,37
35
32
32
36
45
18
ti!)
10

12
32
8

15

14
23
19
22
13
15

5
54
26

7
22

8
19

13
8

11
28
14
18
15
20
31

9
18
15
6

33
13
25
21

2.8!J4
tl. u2
3.117
7.428

S. Bartholomeu de Maragogipe 12.122~ ~O
S. Felippe de Maragogipe 12.810 32
N. S. da Cunceição do Almeida..... 9.778 24
Sant'Anna do Rio da Dona........ I\.H8.t 29
N. S. du B.. m Consêlbo da Amal'gosa. 9.875 25
N. S. de Nazareth de Pedra Branca. 1.525 4
N. S. do Rosario de Santo Amaro.. 7.978 20
N. S. daPurilicaçãodeSantoAmaro. 10.876 27
S. Pedru do Rio Fundo 10.824 27
N. S. da Oliveira dos Campinbos 8.203 21
N. S. da Ajuda do Bom Jardim .•... 15.315 38
S. Domingos da Saubara ,. 4.570 11
S. Gonçalo da Vil1a de S. Francisco. 4.168 10
Sant'Anna do Catú ...............• 18.072 45
N. S. do M"nte 7.068 18
N. S. da Madre de Deus do Bo-

queirão .
S. Sebastião das Cabeceiras de Passé.
N. S. dO'SoccôrrIJ do Reconcavo .
Sant'Anno da Feira .
N. S. da Conceição do Riarhão ue

Jacuhipe , 5.0]0
N. S. da Conceição de Coité..... 3.182
N. S. dos Remédios 4.467
S. Barbara \ 11.150
Senhor do Bomfim................. 5.439
N. S. dos Humildes , 7.151
S. Jo é de Ilapon.roc.as............ 6 0;';3
Sant'Anna d" Camisão ·7.86l
N. S. do Rosário da Orobó 12.560
N. S. do Bom Consêlho da Serra

Prêta 3.790
N. S. da CODceição da Baixa Grande. 7.0»:2
N. S. das DOles do Munte Alegre .•. 6.120
N. S. da Conceição do Gavião 2.24.0
N. S. de Nazarelb das Farinhas 13.0.t9
Sant'Anna da Aldeia............... 5.030
N. S. das Dores da Nova Lage 10.196
Santo Antonio de Jesus... . 9.65'1

\
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Mappa dos E~eitóres da ProviReia da Babia.

,:,..."' .!'! .,~ DIFFERENÇAS
~

~~
~ ...

~ c'"
~ B "t3.~

~ .~ c.; g5.::; .,~ "'~u
~~ ~.~

~
l;: .s ~~PAROCHU.S

....... .;
'" c .,'g 6$.. .;- Its c

u. 'l:l...:
:~.~ 'ti ~

oS
.,

<§g ~l- ~ ~;S f:;1~

~ ~~ .,~ ~ ~
c 'l:l~ -6 l-

R.
~

~
CC R. R.

~
r..Its

I
.,u.
~oS

:.E

N. . da Ajudú de Jaguaripe ....... 2.516 6 I 15 ...... 9
N. S. da Madre de Deus de Pirajuya. 4.328 11 15 ...... 4
S. Gonçalo e Senhor do Bomfim da

15Estiva .......................... 3.ro98 9 · ..... 6
Santíssimo Sacramento de Haparica. 4.630 12 21 ...... 15
Senhor Bom Jesus da Vera Cruz de -

llaparica ........................ 2.370 6 11 ...... 5
Santo Amaro do Catú................ 3.069 !:l 11 0'0 , •• 3
Santissimo Coração de Jesus de

Valença· ........................• 'i.505 10 14 5
Sanl'Aanna de Serapuhy ........•.. 2.311 6 7 ..... 1
N. S. da Conceiçã 1 do Quelém ..... 6.238 16 24 ...... 8
Santu Antonio de Jequiriçá ......... 25.193 63 15 18
S. Vicente FerreI' de-Aréa .......... 2.278 6 14 · ..... 8
Santo André de Santarém .......... 4.0 1 10 12 · ..... 2
N. S. do Rosario de Cayrú ......... 2.635 7 9 ...... 2
Divino E~pirito Santo da Velha

2 5Boipeba ......................... 632 ...... 3
S. Braz de Taperoá ................ 4.097 10 21 ...... 11
:'lenhar do Bomfim d" Nova Boipeba. 2.175 5 .. ., . ...... '" ..
N. S. da Ássumpção de Camamú ... 7.175 18 23 ...... 5
N. S. das Dôresd!l lfapiuna ...... 1.79'2 4 8 0'0 o •• 4
N. S. da C"n celçao a rapera ..... 11.167 28 70 ••• 0'0 42
N. S. das Candeias de Barcellos .... 2.016 5 [)

S. Miguel da Barra do Rio de Con-
3.576 9 14tas ....... . ........... ......... ..0 •• 0 5

S. Sebastião de Marabú ........... 2:753 7 12 ...... 5
S. Jorge dus llbéos ................ 5.605 14 19 o •• o •• 5
Santo Antonio da Barra de Una .... 2.847 7 6 1
N. S. da Pena de torto Seguro .... 3.128 8 14 ...... 6
Santa Cruz' de Porto.Seguro ........ 1.331 3 5 .••• o. 2
Divino Espirita Santo da Villa Verde 533 1 9 ...... 8
S. João Baptista du Trancoso ....... 1.461 4 O ...... 5
S. Boaventura do Poxim de Can-

Inavieiras .... '" ................ 3.103 8 11 I···· .. 3
N. S. do Carmo de Belmonte ...... 4.288 11 12 "0 o., 1
Sank) Antonio de Cflravellas ....... 4.031 10 18 ..... . 8
N. S. da Purificação do Prado ..... 2.207 G 5 1
S. Bernardo de Alcobaça .......... 3.459 9 9

7



lIIappl\ dos Eleitôres da Provincla da Bahla.
_.. _3

PAROCHIAS

D1FE'ERENÇAS

N. S. da Conceiçã~ da ViUa Viçosa. 4.017 10
S. Jo~é de Porto Alegré 2.184 5
Divino Espirita Santo de lnbam-

bupe 10.872 27
N. S. da Conceição do Aporá .. : 9.941 25
N. S. dos Prazllres 11.346 28
N. S. da Purificação dos Campos 14.160 35
Santíssimo .Cor'açào dI' Maria. .•. . .. 4.831 12
Santissimo Coraçãú de Jesus do Per-

dão 10.120 25
San'.'Anna da Serrinha. . . . . . . . . . . .. 3.726 9
S. Joào Baptista de Çluriçangas ..... 7.719 19
Jesus, Maria ti José de Igreja Nova. 11.246 28
Senhor Deus Menino dos Araçás .... 3.756 9
Santo Antonio de AlagolDhas....... 6.698 17
N. S. da Sa ude da Missão , 11.189 28
N. S. do Livramento do Barracão .. 6.259 16
N. S. da Conceição do SQure..... .. 5.949 15
Santa Thereza do Pombal.......... 1.959 5
N. S. do Amparo da Ribeira do Páo

Grande 3.716 9
Sant'Anna do Tucano 7.209 18
N. S. da C',nceiçãn e Santíssimo

Coração de Jesus do Monte Santo. 9.038 23
Sanlissima Trindade de Massacara.. 2.733 7
S. Júã.. Baptista de Geremoabo .... 11.909' 30
Santo Antoni,. da Gloria do Curral

dos Bois ........ ·................. 6.024 15
N. S. do Bom Conselho' dos Montes

do Boqueirãu 6.993 17
N. S. do Patrocinio do Coité 12.820 31
Santo I\..ntonio de Jocobina... . 8.604 22
Santissimo Coração de Jesus do Ria-

chão 5.940 15
N. S. da Saude de Jar.obina 3.897 10
Senhor do B,;mf:im da Villa Nova d.

Rainha, 10.843 27
Santo Antonio da Freguezia VellJa de

Jacobina ~... 8.345 21
I

c

5
3

26
15
32
30

9

23
40
54
26
8

20
42
28
10
57

18
25

36

36

14

22
3~
27

21
14

30

36

5
2

1
10

5
3

2

2
1

5

1

8

4

31
35

3
14
12

52

9
7

13

6

5
1
5

6
4

3

15



Mappa dos Eleltôres da Provínela da Dahla.

DlFFERENÇAS

PABOCHIAS

4
4

30

24

13

15
3
4

16
11
24

......
17

6

5

3

8
1

51

31

10
6
2

10
35

11

3
14
40

64
38
.9
52
39

38
9
4

18
21
26

44
31
44
28
65
14
45
18
38
50
48

8
18
16

19

16
38
10

8
19
10
20
17
22
32

16
19
67
24
47
48
44
39
45

20
62
28
17
41
19
45
21
23
47
44
22
19
52
50

Santo Antonio das Queimadas .. _... 3.358
N. S. da Graça do Murro do Chapéo 7.4.19
N. S. da L:onceição do Mundo Novo 4.125
N. S. das Grotas do Joazeiro 7.860
S. José lia Barra de Santo Sé....... 6.684
Salltú Antonio do Capim Grosso..... 8.758
N. 3. do Livramento doRio de Contas. 12.69S
Santissimo Sacramento e Minas do

Rio de Con tas. . . . . .. . . . . . . . . .. .. 7. G99
Senhor Bom Jesus do Rio de Contas 24.962
N·. S. do Carmo do Môrro do Fôgo.. 11.255
N. S. do Allívio do Brejo Grande... 6.626
N. S. da Conceição dos Lençóes 16.268
N. S. da Conceição do Campestr·e 7.563
S. João deSanta Isabel de Paraguassú. 17.905
S. Sebastião do Sincorá........... 8.540
N. S. da Graça de Maracás 9.106
N. S. da Victoria da Conquista 18.721
Saut'Annta de Caetitá 17.753
Senhor Bom Jesus dos Meiras...... 8.995
N. S. do Rosario do Gentro 7.681
Santo Antonio da Barra 20.974
N. S. da Boa Viagem e Almas ..•.. 19.943
N. S. Mãi dos Homens de Monte

Alto 11.839 30
N. S. do Rosario do Riacho de

Sant'Anna 6.453
S. Josá de Carinhanha . . . .. . 7.494
N. S. da Gloria do Rio das Eguas .. 2{l.759
Sant'Anna dos Brejos.............. 9.735
Santo Antonio do Urubú de Cima .. , 18.763
N. S. da Conceição cieMacahubas .. \19.290
N. S. das Brotas de Macahubas ..... 17.781
Senhor Bom Jesus do Chique-Chique 15 668
Santo Antonio do Pilão Arcado ..... 17.965
S. Francisco das Chagas da Barra

do Rio Grande.................. 11.519 29 50.. . .. . 21
Santa RIta do Rio Preto 15.650 39 30 9
Sant'Anna do Campo Largo 12.290 31 18 13
S,,"Aou>. do AD,;,,1.. "."""" 10,"'" ~I"';'__2_ 345

9



lIappa dos Eleltõres da Província 'do Ceará..

C'"
l:l ~.:l1
I..

§'l:l
.,.

~ ~
~!-

DIFFERRNÇAS
!-~ "" . "'''''C .... '" ...... .~~ ", .

<.l

~~
.

~ ~§- .... ~~
PAROCWAS c

....... .,
'".,"" ~.gIl:l ~~

., c

S
...

~
., ~ l:l l:l .,c

~ ~;S Il:lo ~~~
"'o "' ...

~ 1.."- o·~ CI') l:l l:lc !- ~.~ I.. ã~ ~
.,~ ., l:l

Jt .~ l:l ~ ~ ~

:2;

S. José da Fortaleza ............... 20.623 52 61 . ..... 9
N. S. da Conceição de Mecejana .... 7.438 19 ...... ...... ......
N. S. dos Prazeres de Sou res ....... 13.584 3!l, ...... · ..... ......
N. S. dos Remédios de Piracurú .... 7.931. 20 ...... · ..... ......
N. S. da Penha de Maranguape ..... 16.176 40 43 ·..... 3
N. S. da Conceição de Pacatuba .... 7.013 18 "26"S. José de Aquirâz ................. 13.632 34 8
N. S. da Conceição do Cascavel. ... 22.839 57 32 25
N. S. do Rosario do Aracaty ....... 17.618 44 49 ...... 5
N. S. da Conceição do Limoeiro .... 13.397 33 21 12
N. S. do Rosario de S. Dernando das

Russas ...•........... , .......... 15.333 38 26 12
Sant'Anna da União ........... ' .' .. 7.641 19 17 2
N. S. da Espectação do Ic6. , ....... 14.568 36 45 ...... 9
Santos Cusme e Damião do Pereiro .. 12.331 31 32 ...... 1
S. Vicente FerreI' das Lavras ....... 16,275 41 34 7
li. Raymundo Nonato da Varzoa Ale-

gre ................ , .....•...... 18.922 35 11 24
Santo Antonio da Boa Vista ......... 6.936 17 ...... .... .. ......
N. S. da Purificação do Saboeiro ... 5.621 14 24 10
N. S. do Carmo de S. Matheus ..... 15.513 39 26 13
Santo Antonio da Batalha. ......... 12.765 32 \9 13
Senhor Bom Jesus do Jardim ....... 14.114 35 45 10
N. S. dosMila~res................. 13.747 34 27 7
S. José de Missoes Velhas....... , ..• 19.601 49 51 ...... 2
N. S. da Gloria de Maria Pereira ..• 17.579 44 36 8
N. S. da Palma de Batu rité ... " . '.' . 27.089 6S 52 16
S. Francisco das Chagas de Canindé 12.174 30 17 13
N. S. da Conceição de Acarápe ..... 11.850 80 7 23
N. S. das Mercês da Imperatriz•.... 22.654 57 32 25
S. Francisco de Umburetama ....... 12.305 31 27 4
Santa Quiteria .......... .......... 11.221 28 15 13
N. S. da Conceição do Acaracú ..... 12.819 32 24 8
Sani'Anna do Acaracú, ............ 14.370 36 20 16
S. Gonçallõ das Serras dos Côcos do

Ipú ............ , ......•......... 24.667 62 43 19
Santo Anastacio do Tamboril. ...... 11.721 29 11 18
N. S. da Assumpção da Viçosa..... 19.680 49 29 20
N. S. da Boa Viagem ............... 9.841 25 11 14
N. S. da PieJade da Palma ........ 8.055 20 13 7
N. S. da Conceição da Barra do pen'l I

\" ·~ ..I.. ~~ ..
tec6ste. •................... '" 7.780 19

Jesus, Maria e José de Qulxadá..... 9.231 23 .....

10



Mappa dos Éleltôres da Provtncla dG Cear'.

PAROCHU.S

DlFFERENÇAS

Santo Antonio de Quixeramobim ... l6 517
N. S. do Rosario de S. João do Prin·

cipe............................ !l.702
N. S. do Carmo de Flores........•. 2.705
.Jesus, Maria e José de Marrecas. . . .. 2.569
N. S. da Paz de Arnir·oz 5.906
N. S. da Conceição do Cococy...... 3.141
Santo AntoOlo do Brejo Secco.... . .. 9.718
N. S. das Dôres do Assaré......... 15.182
Senhor Bom Jesus Apparecido da

Cachoeira. . . ... . . . . . . . . . . . . . ..... 7.010
N. S. da Conceição do Riacho do

Sangue.. . . . . .•. . . . . . . .. 5.245
N. S. da Penba do Crato 18.419
S. Pedrõ da Serra do Crato 10.072
S. José de Granja 14.620
N. S. da Conceição da Amarração .. 3.441
N. S. da Conceição do Sobral. 29.645
Santo Antonio de Aracaty-assú..... 1.444
Sant'Anna da Telha 13.146
Senhor Bom Jesus de Quexelô...... 5.381

41

24
7
6

15
8

24
40

18

13
46
25
3;

9
74
4

33
13

38

18
8

17

17

29
50

28
15
58
16
45

3

6

23

9

16

1

2

16
4

6

12
12

1,791 1.269 522

11



Uappa dos Eleltôres da Província do Espirlto Santo.

PA.ROCHIAS

DIFFERENÇAS

N. S. da Victoria 1•• 1
S. José do Queimado ..
S. João de Cariacica · · .
S. João do Carapina ..
Santa Leopoldina .
N. S. da Conceição do Vianna .
Santa Isabel. .
N. S. do Rosario do Espirita Santo.
N. S. da Conceição da Serra .
Santos Reis Magos de Nova Almeida ..
N. S. da Penha de Santa Cruz "
S. Benedicto do Riacho · .
N. S. da Conceição de Linhares do

Rio Doçe .
N. S. da Conceição da Barra de

S. Matheus .
S. Sebastião de ltaúnas : .
S. Matheus .
N. S. da Conceição de Guarapary ..
N. S. da Assumpçã0 de Benevente ..
S. Pedro do Cachoeiro .
S. Pedro de Alcantra do Rio Pardo.
N. S. da Penha do Al!lgre .
S. Miguel do Veado ..
S. Pedro de ltahapoanna .
N. S. da Conceição do Aldeamento

All'onsino .
N. S. do Amparo de ltapemerim .

4.251
3.350
5.296
1.155
1.933
4.603
1A30
1. 748
4.279
2.191
3.473
1.000

1.814

2.707
756

4.605
3.162
5.239
3.795
2.475
2.724
1.611
5.577

1.936
9.098

11
8

13
3
5

12
4
4

11
5
9
2

5

7
2

12
8

13
9
6
7
4

14

5
23

202

14
8

13
5
4
5

7
15
7
8
3

3

7
4
·9
12
9
2
2
1

3

8

149

1
7

2

3

4
7
4
6

11

15

53

12

3

2

3
4
2

2

4



Mappa. dos Elcltõrcs da Província de Go}'a:t
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~ §.~ c
~15< ~l:!~ ~

~

Sant'Anna de Goyaz ............... 3.428 9 \)
N. S. do Ros'lrio de Goyaz ..•..... 1.715 4 4
N. S. do Rosario da Barra ......... 1.300 3 3
N. S. do Pilar do Ouro Fino ....... 1.459 4 (j 2
S. José de Mossamedes ............ 2.065 5 2 3
N. S. da Abbauia do Curralinbo ... 3.207 8 10 2
S. Francisco de Assis de Anicuns .. , 1.131 3 2 1
S. Sebastião do Allemão ........... 1.310 3 1 2
N. S. do Rosario-do Rio Claro ..•.. 948 2 2
Santa Rita do Anta ................ 1.559 4 3 1
S. José do Araguaya .............. 519 1
N. S. da Penba do Jaraguá ........ 4.638 12 13 1
N. S. do Rusario de Meia Ponte .... 7 '156 19 15 4
N. S. da Penha de Corllmbá ....... 6.747 17 12 5
Senhor do Bom-fim .. ~. 7.u72 18 12 6
N. S. da Conceição de C~'~p;~;~::: 2.692 7 6 I
N. S. da Abl:>adia do Pouso Alto ... 1.510 4 2 2
N. S. da COuceição da Santa Cruz .. 6.147 15 7 8
N. S. do Carmo de Vílla Bella ..... 2.297 6 4 2
S. Rita do Paranabyba ............ 2.201 () 3 3
Santa Luzia .......... ............ 6.498 16 16
N. S. da Conceição da Villa For·

m Jsa da Imperatriz .............. 7.453 19 9 10
N. S. do Rosario de Flores.. . .... 2.567 6 7 1
Santa Rosa ....................... 1.878 5 6 1
Divino Espirita Santo do Vaivem ... 4.800 12 7 5
N. S. Madre de Deus do Cütalão ... 10.481 26 33 7
N. S. das Dôres do Rio Verde ...... 2.272 6 6
Divino Espirita Santo do Jatahy.... 1.811 5 ..... ,.
Divino E~pi rito Santo de Torres doI

I· .. ~ ..Rio Bonito ......................
1.

397
1

3 1
N. S. do Pilar .................... 2.645 7 12 5
N. S. da Conceição de Crixás ...... 861 2 3 1
Santo Antonio do Amaro Leite ..... 1.2eS 3 3
S. José do Tocantins .............. 2.861 7 12 5
N. S. da Conceição de Trabyras ... 1. 7~J 4 11 7
S. Sebpstião do Forte ............. 1.685 4 2 2
S. Theodoro de Nova Roma ........ 1.358 3 3
Sant'A.nna de Cavalcanti ........... 2.752 7 9 2
S. Felix ........................... 850 2 3 1
N. S. dos Remedias de Arraias ..... , 3.289 8 9 1
Santo Antonio do Morr~ do Cbapéo' 1.535 4 6 I ...... 2
Sanla Maria de TaguatlOga ......... 3.980 10 13 I· ...... 3

la



Mappa dos I:leltôres da Províocia de Goyaz

~
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S. Domingos ...................... I 3.246 8 la 5......
Sant'Anna da Posse ................ 4.007 10 6 4
S. Joào da Palma ................. 2.980 7 10 ••• o •• 3
Divino Espirita Santo do Peixe ..... 1.507 4 2 2
N. S. da Conceiçào do Norte ..... , . 2.556 6 -10 ...... 4
S. José do Duro .................. 2.117 5 3 2
N. S. da Natividade.............. 3.224 8 9 ...... 1
Sani'Anna da Chapada .........•... 1.042 3 3
S. Miguel e Almas ................. 1.889 5 3 2
N. S. das Mercês do Porto Imperial 3.953 10 9 1
N. S. do Carmo ................... 1.3461 3 3
N. S. Consolação da Boa Vista do

Tocantins ...................... 5.142 13 18 0.00.0 5
Santa Maria do Araguaya ....... ... 471

1

_1_ .. .... ,...... ......
---- --

392 376 16

14



lIIappa dos Eleitõrcs da 1':-ovÍDcla do ltIaranhAo.

PA.ROCHUS

DIFFERENÇAS

N. S. da Victoria.................. 8.229
N. S· da Conceição 9.035
S. João Captista................... 8.919
S. Joaqvim do Bacanga 2.507
S. Juão Baptista dos Vinbaes....... 1.208
N. S. da Luz do Paço do Lumiar... 2.858
S. José dos lndios...... 842
S. Mathias de Alcantara 7.825
S. José das COrtes. ..........•..... 1.109
S. Antonio e Almas.. .•............ 6.618
S. Bento dos Perizes 10.629
S. Bento de Bacurituba............. 2.546
S. Vicente FerreI' de Cajapió 7.762
S. 19nacio do Pinheiro.. 4.5n
S. José de Guimarães 13.825
S. João Baptista de Carurupú 11.883
S. Francisco de Xavier de Tury·assú 6.782
Santa Helena........... 3.624
N. S. do Rosario 6.613
N. S. da Lapa e Pias de S. Miguel.. 1.851
N. S. da Conceição do Icatú....... 9.601
S. José do Periá.......... 5.506
N. S. da Conceição de Vianna...... 9.474
S. José de Penalva 4.360
S Francisco Xavier de Monção... 4.376
N. S. de Nazareth do Baixo Mearim. 4.286
N. S. da Graça do Arar}' 2.838
N. S. das Dores de Itaplcurú·mirim. 6.176
S. Sebastião da Vargem Grande..... 5.567
N. S. das Dores da Chapadinha..... 4.916
Santa Maria de Anajatuba.... 4.050
N. S. da Conceição do Brejo 10.990
Sant'Anoa do Burity...... 8.437
S. Bernardo do Parnahyba 7.815
N. S. da Conceição das Barreirinhas 5.913
N. S. da Conceição de Arayózes. '.. 3.396
~. S. da Conceição da Tutoya ...... 2.913
Santa Rlta e Santa Philomena do

Codó 15.641
N. S. da Piedade do Coroatá 5.333
S. Luiz Gonzaga do Alto Mearim. .. 9.490
N. S. da Conceição e S. José de

Caxias............... 8.555

21
23
22
6
3
7
2

20
3

17
27

6
19
11
35
30
17
9

17
5

24
14
24
11
11
11
7

15
14
12
10
27
21
20
15
8
7

39
13
24

21

14
15
16

9
2

1l
2

38
20
30
33

.. ~ ...
34
11
27
24
11
24
20
5

12
5

21
11
17
10

7
20
18
24
8

22
22

6
13
3
5

18
27
18

23

7
8
6

1

8
6
6

12
9
3

1

2
5 .......

14
2
5
2

2t

6

15

3

-4

18
17
13
6

15

15
3

6

5
4

12

1

14

2



Mappa dos ElcltÔl'CS da Pl'ovíncia do Maranhão.
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3
3
6

20
10
3

S. Benedicto de Caxias - 10.4961 26 23
N. S. de Nazaretb da Trezidella 4.968 12 9
S. José dos Mattões 15.382 38 32
S. Bento de Pastos Bons .. , 11.7\4 ~9 30
S. Felix de Balsas 10.307 26 6
S. Sebastião da Passagem Franca 10.896 27 17
N. da Conceição da l\1anga.. 7.771 19 16
Santa Cruz da Barra do Corda , 2.532 6 15
Senhor do Bom Fim da Cbapada 'j19.177 48 12 36
S. Pedro de Alcantara da Carolina .. 10.101 25 'll) 3
Santa Tbereza do Porto-.Fra~co. . . .. .•.... 4 I ···

. S. de Nazaretb do RHlcbao 4.3631~1__9_r__2_

915 851 64
I

16

1

9



=
Mappa dos Eleitôres da Pl'oviucia do Matto-GrÔs!lo.

DlFFERENÇAS

.,!'ABOCBlAS

Senbôr Bom Jesus de Cuyabá....... 10.fJ72 27 21 6
S. Gonca~o de Pedro 11. ............ 5.078 13 10 3
N. S. da Guia ..................... 2674 7 6 1
N. S. do Livramento ............... 3.974 10 10
Santo Antonio dI! Rio Abaixo ....... 5.017 13 9 4
Sant'Anna do Sacramento da Cha-

pada ............•.............•. 2.594 6 4 2
N. . das Brotas .................. 5.273 11 5 6
N. S. do Carmo deMiranda ........ 3.852 10 6 4
Santa Cruz de Corumbá ............ 2.714 7 6 1
Sant' Anna do Paranabyba .......... 3.16~ 8 12 ...... 4
N. S. da Conceição do Alto Para-

guay Diamantino ................. 1.815 5 12 I 7o.,. o'

N. S. do Rosário do Rio Acima ..... 3.Ó82 8 6 2
N. S. do Rosário de Poconé ......... 3.044 R 14 '0 o' •• 6
S. Luiz de Caceres ................. 4.359 11 5 6
Santíssima Trindade de Mato Grô soo 1.391 ::I 1.2 ...... 9

------ --
147 138 9

17



Mappa dos Eleltóres da PFov{ocia de Mlnas-Geraes.
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N. S. do Pilar do Ouro Prêto. '" ... 70478 19 11 8
N. S. da Conceição de Antonio Dias. 6.331 16 12 4
S. Bartholomeu ................... 4.497 11 4 7
N. S. da Conceição de Antonio Pe-

reira ........................ " .. 592 1 2 ...... 1
Santo Antonio da Casa Branca ...... 1.695 4 8 ...... 4
N. S. da Conceição do Rio de Pedras. 1.669 4
N. S. da Boa-Viagem de Itabira do

10 11 1Campo .......................... 4.030 ......
N..S. de Nazareth da Cachoeira do

Campo .......................... 5.060 13 VI
Santo Antonio do Ouro Branco ..... 3.374 8 4 4
N. S. da Piedade de Para6peba ..... 5.578 ]4 11 3
N. S. da Conceição de Congonhas do

7.476 11 8Campo .......................... 19
N. S. da Conceição de Queluz ...... 8.646 22 7 15
Capella ova de N. S. das DOres ... 11.325 28 4 24
Santo Amaro ..... " ................ 5.733 14 7 7
Santo Antonio de Itaverava ......... 4.709 12 6 6
S. Gonçalo de Caltas Altas de Norueãa 2.639 7 5 2
N. S. das Grotas do Brumado e .

Suassuby ........................ 8.672 22 6 16
S. Braz de Suassuhy.............. 4.697 12 5 7
N. S. da Piedade da Bôa Esperança. 8'010 20 7 13
Espírito Santo de Lamim ........... -2.201 6 3 3
N. S. d'Assumpção de Marianna ... 4.400 11 11
N. S. da Cunceição de Camargos .. 1.422 4 4
'N. S. d.e Nazaretb do Infeccionado. 1.706 4 5 0,0 o" 1

S. do Rüsario do Stlmidouro .... 5.044 13 8 5
S. Caetano do Ribeirão Abaixo ..... 4.209 11 8 3
N. S. da Conceição do Brumado .... 1.131 3 7 ...... 4
Senhor Bom Jesus do Furquim ...... 5.739 14 9 5
N. S. da Saúde ................... 5.446 14 10 4
N. S. do Rosario de Paulo Moreira. 6.710 17 11 6
S. José da Barra Longa ............ 6.719 15 10 5
N. S. do Pilar de PitanguI'" : .... 6.310 16 16
Sant'Annll do Rio de S. Joao ........ 6.005 15 4 11
N. S. do Bom Despacho.. .. • .. ... . 5.144 13 8 5
Sant'Anna da Maravilha ............ 3.179 8 4 4
S. Gonçalo do Pará .............. 2.733 7 11 4
Sant'Anna do Rio de S. João Acima. 4.242 11 8 3
N. S. da Conceição do Pompeu ..... 2.645 7 5 2
N. S. da Piedade do Pará .......... 7.558 19 17 2

, = ..



dappa dos Éleltôres da I'l'ov'ncta de Mtnas-Geraes.
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N. S. do Carmo de Cajurú ....... ) 2.4,17 6 4 2
N. S. das Dôres de Indaiá ........ ! 8.111 20 7 13
N. S. do PatrociOlo da Marmellada. 5.815 15 7 8
N. S. do Loreto da Morada Nova ... 3.556 9 7 2
S. Sebastião do Pouso Alegre ....... 4.063 10
Santo Antonio dos Tiros ............ 4.268 11 8 3
Santo Antonio do Ribeirão de Santa

Barbara ........................• 4.344 11 12 ...... 1
S. Gonçalo do Rio Abaixo .......... 6.769 17 5 12
S. João Baptista do Morro Grande .. 7.763 19 14 5
N. S. do Rosario de Cocaes ....... 3.698 9 6 3
Senhor. Bom Jesus do Amparo do

Rio de S. João ................... 3.042 8 4 4
S. Miguel de Piracicava ........... 9.594 24 8 16
N. S. da Conceição de Caltas Altas

du Mato Dentro .................. 7.759 19 5 14
S. Dumingos do Prata .............. 5.153 13 8 5
N. S. do Rosario de ltabira........ , 7.782 19 15 4
N. S. do Carmo de ltabira .......... 4.393 11 3 8
N. S. da Conceição do Cuiethé. . .. 798 2 1 1
Sant'Anna dos Ferros•.......•...... 9.001 23 10 13
Santa Mar i.1. ...... '" ..... 2.735 7
S. Sebastião da Joannesia ~~ p~~~:

hyba de Mato Dentro •........... 5.575 14 6 8
N. t. de azaretb de Antonio Dias
S Abaixo .......................... 4.974 12 8 4

. José da Lagôa .................. 8.389 8 . 8
Sant'Anna do Alfié ................ 3.879 10 11 1
S. Sebastião da Ponte Nova ... 9.442 24 11 13
Santa Cruz do Esc;alvado ....... :: . : 4.069 10 6 4
S. Seba tião da Pedra do Anta ..... 5.270 13 11 2
Santa Margarida ................. " 6.241 16 3 I 13
S. Francisco do Ribeirão Vermêlho. 9.333 23 3 20
N. S. da Conceição du Casca ....... 5.293 13 3 I 10
Sant'Anna do Jequery ............. 6.689 17 9 8
Sant'Anna do Abre Campo ......... 6.635 17 3 14
S. José da Pedl'a Bonita ............ 3.945 10
N. S. da Conceição de abará ...... 6.826 17 12 5
N. S. da Lapa ..................... 2.998 7 4 3
Santa Quitéria ..................... 10.367 26 6 20
N. S. ria Conceição dos RapÕsos .... 5.989 15 2 13
N S. cio Pilar de Congonhas de

Sabal·á ........................... 9.557 24 6 18

19



Mappa dos E~eitôres da Pl'ovínc[-a. dtl Mlnas-Geraes.

DI..FERENÇAS

PABOCHIAS

5

5
18
17
18
30
20
16
33
23
21
3

17
11
10

Santo Antonio do Rio Acima 12.139
N. S. da BÔa Viagem do Curral

d'EI-Rei 5.514 14
N. S. do Carmo do Betim 4.&96 12
S. Gonçalo da Contagem , 6.877, 17
N. S. do Bom Successo de Caethé.. 3.778 9
N, S. Madre de Deus de Roças 'ovas. 2.667 '7
8fntissimo Sacramento de Taquarassú 5.452 14
N. S. da Conceição de Jaboticatubas. 4.812 12
Senhol' do Bom Fim..... . .. . 7.532 19
S. Sebastião de ltatiaiussú. . . . . . . .. 7.93.. 20
N. S. da Piedade dos Geraes 5.766 14
S. Gonçalo da Punte.. .•.... 3.u09 8 1
N. S. das Necessidade do Rio do

Peixe 6.105 15
Santo Antonio de Matheus Leme 5.113 113
Santa Luzia.................... 6.128 15
N. S. da Saúde da Lagoa Santa.... 6.297 16
Senhol' de Matosinhos 7.427 19
Saotis imo Sacramenlo de Jequilibá. 7 479 19

anta Anlonio do Cul'vello.......... 6.783 17
N. S. da Piedade dos Bagl'es 4.164 10
Sant'Anna de Trahil'as .

. S. dos Prazeres do Milho Verde. 1.906
N. . db Livramento do Papagaio.. 7.316
Santo Antonio de Sele Lagoas ...... , 6.991
N. S. do Carmo do Taboleiro Grande. 7.6 O
N. . da Conceiçào do Serro........ 11.966
Santo Ant'Joio do Rio do Peixe 7.895
N. S. do Palrocinio do Serro 6.4.'16
S. Sebastião de Corren~s 13.317
S. Anlonio do Pe~.anha 9.354
N. S. da Penha do Rio Vermelho... 8.214
S. Gonçalo dll Rio das Pe'Íras...... 1.212
S. hliguel e Alma3. 6.999
N. S. da Conceição de !'riMo Dentl'o. 4.327
S. Domingos do Rio do Peixe...... 3.83-<
N. S. das Dôres de Guan hães. .. ... ...... . .....
N. S. do Pilar do Muno de Gaspar

Soares 5.97J 15
S. FranciscodeAssisdeParaúba.,. 2.276/ 61
N. S. da Oliveira de llambé de Mato

Denlro ,5.6f>7 14

3

9
13
8

12
7
9
3
9

13
10

7

7
6

13
8
9
9

13
7
9
6

10
9

14
36
1!
4

19
12
12

11
23

9

6

2

5

9

5
9

10

~ I
1

8
7
2
8

10
10

4
3

8
l:l
4

6
12
14
11

9

6

6

8

20

1

S

1

6
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ltlappa dos Eleitôres da Pl'ovIncla de Minas-Gal'aes.
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Santo Antonio da Diamantina .... '" ·.... ·1·· .... 31 I.. ·..· .. 0.0.
N. S. da Conceição do Rio Manso ... • • • • •• o ••••• 10 . ..... .. .....
S. Gonçalo d'J Rio Preto ............. 4.337 11 12 ....... 1
SaJ:iLo Antonio de Gouvêa .......... ... ... o, •••• 27 . ..... . ....
S. João da Chapada ................. 8.5-16 21 12 9
N. S. da Conceição de Curimatahy. 3.045 8 9 ...... 1
Santo Antonio de Itambirussú da

Serra do Grào Mogol. ..........•. 17.748 44 32 12
S. ,I.osé de Gorotlrba ........... '" . 13.938 35 10 25
S. Gonçalo do Brejo das Almas ..... 11.3GO 28 14 lI,
S. Antonio ele Itacambira ....... , ... 9.827 2- 12 13
S. Pedl'o do fanado de Minas Novas. 10.146 25 13 12
N. S. da Graça de Capellinba ...... 13.186 33

I
16 17

Sanla Cruz da Chapada ........•... 7.009 18 13 5
N. S. da Conceição do Sucuriú..... 5.278 13 8 5
N. S. da Piedade. .................. 7.18H 18 11 7
N _ S. da Conceição de Philadelphia. 3.~S3 10 1 9
N. . da Conceição da Agua Suja ... 4.73-1 12 9 3
S. João Baplista ................... 4.202 1J 2<1 ...... 13
N. S. da Penha de França ........ 0.0 o •• o.' 0'0 12 ...... ., ....
S. José de Jacury .................. 5.141 13 6 7
Santlssimo Curação deJesus das Bar-

reiras ......... _........... _.... 5.01i0 13 7 6
N. S. da Conceição do Rio Pardo ... 19.799 49 10 33

anlo Anlonio de Salinas ........... 16.124 40' 12 28
S. Sebastião dos Lenç6es ........... 6.839 17
N. S. da Graça do Tremedal.. ...... 8.740 22 10 12
Sanlo Anlonio de Arassuahy ........ !l.186 23 14 !-)

anlo Antonio da Ilinãa ........... 10.737 27 10 17
• Sebastião di! Saltf) rande ....... . ..... .. ... ...... ., .... .... "

S. Miguel de Jequitinhonha........ • , lO , • . ..... 7 ..... , ......
S. Domingos de Arassuahy ......... 6.296 16 14 2

. de l\lontes Claros .............. 10.0118 2ii 19 6
Senhor do Bomllm ................. 5.82! 15 18 o •• , •• 3
Sant'Anna dos Olhos d'Agua ........ 3.424 9
Sanl'Anna de ConLendas........... 13.!l34 35 16 19
Santissimo Coração de Jesus ........ 7.008 19 11 10
N. S. do Bornsucesso ela Barra do

Rio das Velbas .................. 7.1i5 18 16 2
S. Romão ......................... 3.052 8 17 ... .. 9
S. José da Pedra dos Anjicos ....... /4.307 11

I
2 9

N. S. das nOre da Januan3 ...... 3..879 10 10
N. S. du Amparo do Brejo do Salgado. 8.586 21 15 6
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15.548
7.589
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N. S. da Conceição de Morrinhos .
Santo Antonio da Manga .
Santa Rita de Guarda-Mór .....•. ' ..
Sant'Anna do Burity .
SanL'Anna da Catinga .
SanL'Anna dos Alegres... . .
N. S. Mãi dos Homens da Bagagem.
Senbor Bom Jesus do Brejo Alegre.
N. S. da Abbadia d'Agua Suja .
N. S. do Carmo da Baga~em .
Sant'Anna do Rio das' elbas .
Santu Alltonio de Patos .
Sant'Anna do Parnabyba .
Santíssimo Sacramento de S. Domin-

gus do Araxá 13.450
Santo Antonio da Pratinba. . 2.846
S. Francisco das Chagas do Càmpo

N .(jS~n:;C;I:~O· d~' Ar'r~i~i 'N~~~: J ~:ó~ã
N. S. do Patrociuio ' .1 ••••• 11.618
SanL'Anna do Pouso Alegre de Co-

romande!. . , . . . . . .. . .. 7.292
S. SebastIão da Serra do Salitre. .... 12.407
Santo Antonio e S. Sebastião da

Uberaba ,
S. Pedro na Uberabinba .
N. . do Carmo do Fruta!. .
N. -S. do Carmo du Piata .
N. S. do Rosario da Bóa Vista do

Rio Verde........ 1.632
S. Franciscu dd SaIlcs. ,........... 2.638
S. José do Tijuco 2,993
N. S. da Ajuda de Tres Pontas 10.705
ES[liritu Santo da Varginba 7.160
N. S. do Carmo do Campo Grande. 6.149
N S. das Dóres da Bóa Esperança .. 10.430
Espirita Santo dos Coqueiros,...... 3.588
S. Francisco de Agua-pé... 6.393

. S. do lJOt'errate de Santa 1I1a'
ria rle Baependy .

N. S. da Conceição dCl Pouso Alto ..
S. Jl'sé do Picú , .
5. Tbomé das Letras .
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lIIappa dos Elcitôres da Província de IIIlnas-Geraes.
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· S. da Conceição do Passa Qual.ro. 3.3751 8 4 4
spirito Santo da.C):lristiua........ 5.082 13 14 ...... 1
· S. do Carmo do Pouso Alto ..... 5.459 14 8 6
· Sebastião de Capituba ........... 4.960 12 7 5
anta Catharina ................... 4.914 12 11 1
· S. da Conceição da Virginia do -
Pouso Alto ...................... 3.857 10

anto Antonio do Valle da Piedade
da Campanha .................... 7.450 19 13 .6

spirito Santo da Mutuca ...... ',' .. 4.495 11 6 5
anto AntonIO da Tapera. .. . •..... 3.605 9 15 ...... 6
· S. do Porto de Guanhães ....... 3.499 9 8 1
· S da Conceição do Rio Verde ... 3.007 8 5 3
· S. da Saúde das Aguas Virtuosas. 2.812 7 4 3
· Gonçalo da Campanba .......... 7.041 18 9 9
res Coraçõ", s de Jesus Maria e José

3.146do RiJ Vel'd e .................. 8 4 4
enhor Bom Jesus do Lambary. ,•.. 2.397 6 3 3
· S. da Conceição de Ayúruoca ... 4.244 11 8 3
· S. do Rosario da Lagôa .•... ' '" 2.550 6 5 1
· S. do Bom Conllelho dos Serr anos. 2.726 7 4 3
· Domingos da Bocaína ........... 5.137 13 4 9
enhl'lr Bom Jesus do Livramento .•. 1.930 5 4 1
enbor Bom Jesus dos Passos ....... 7.631 19 12 7
· S. das Dôres do Attel'rado ....... ..... . o, •••• 6 ...... ......

Sebastião da Ventania .......... 4.183 10 6 4
· S. do Carmo do Rio Claro ...... 5.704 14 12 2

anta Rita de Cassia do Rio Claro ..• 2.050 5 6 ...... 1
anta Rita do Rio Claro .....•...... 3.756 9 3 6
· Sebastião do Paraiso ........' .... 7.609 19 11 8
· Carlos do Jacuhy ............... ... , .. ...... 9 0'0 o" o •••••

· Francisco das Cbagas de Monte
Santo ........................... 7.325 18 6 12

N. S. das Dôres de Guaxupé ....... f 4.445 11 5 6
S. José e N. S. das Dôres de Alrenas. 4.585 11 .7 4
Sacra Familia e Santo Antonio do

Machado ........................ 3.920 10 5 5
N. S. do Carmo do Escaramuça .... 2.7'10 7 4 3
S. Sebastião do Areado ............. 4.045 10 7 3
S. João Baptista do Douradinho .... 3.065 ·8 8
S. Joaquim da Serra Negra ......... 6.793 17 9 8
N. S. do Livramen~o do Piumby .•. 7.741 19 19.-
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Mappa dos I':leltõres da Província de Minas Gel'aes.
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· S. da Assumpção do Cabo Verde 4.787 12 17 .... ,- 5
· José da Bôa Vista ............... 4.901 12 8 4
· S. da Conceição da Bôa Vista .. 2.858 7 2 5
· Bentr) de Tamanduá ............ 8.423 21 11 10
enhol' Bom Jesus dI) Campo BeIlo .. 4.7.41 12 5 7
'spirito Santo de Itapecerica ....... 5.29t 13 14 ••• o •• I
· S. do Desterro.................. 5.235 13 8 5
· S. das Candeias ................ 7.974 20 9 11
· Vicente FerreI' da Formiga ...... 10.147 25 18 7

T. S. do Carmo dos Arcos .-........ 3.978 10 7 3
ant'Anna de Bambuh)' ............ 6.563 16 14 2
· S. da Oliveira ................. 4.346 11 7 4
· 'Fràncisco de Paula ............. 5.549 14 7 7
· S. da Gloria do Passatempo ..... 2.962 7 3 4 -· S. do Carm,) do Japão .......... 3.397 8 4 4

Santo Antonio du .~mparo .......... 6.486 16 7 9
· S. da Apparecida du Claudio.... '4.189 10 4 6

enhor Bom Jesus dos Martyres do
22 4Pouso Alegre .............. , .....

7. 283 1 18 ......
Santa Rita de Sapucahy............ ~.656 24 I 20 , 4

· S. da Conceição da Apparecida

ida Estiva ........................ 4.958 12
S. FranCISco de Paula de Ouro Fino. 9.176 23 12 11
Santo Antonio de Jacutinga ........ 4.340 11 i 5 6
Senhor Bom Jesus do Campo Mistico. 5.009 13 10 3
N. S. do Carmo da Borda da Mata .• 5.544 14 3 11
S. José do Paraizo ................. 10.102 2-5 11 14
S. João Baptista das Cachoeiras .... 7.917 20 7 13
Sant'Anna de Capivary .. "........ 3.391 8
N. S. da Conceição de Jaguàry ..... 3.349 8 10 ...... 2
Santa Rita da Enrema ............ '1 3 .379 8 7 1

IS. José de Toledo............... .... 1.556 4 3 1
N. S. do Carmo de Cambuhy....... 4.235 11 8 3
N. S. da Conceição de Itajubá...... 4.673 12 10 2
S. Caetano da Vargem Grande ...... 4.932 12 10 2
N. S. da Conceição de Pirangussú .. 2.992 7 4 3
N. S. da SoJedade de Itajubá ....... 5.161 13 7 6
Santa Rita da Bôa Vista ....... ,.... 5.360 13 11 2
N. S. do Patrocinio de Caldas .....• .. ..... 0.0 ••• 10 . .....
N. S. do Carmo do Campestre ...... 4.539 11 8 3
S_ Sebaslião de Ja~ary............ 3.13il 8 10 i' ...... 2
S. Francisco de aula do _Macha.

3.2111dinho ........•........... , ...... 8
-



Mappa Ilos Eleitôl'es da Pl'ovincia de Minas-Geraes.

PA.ROCIIIllS
•

Santa Rita de Cassia ..... " . ... . . . .. 2.887 7
N. S. do Pilar de S. João d'EL-Rei.. 10.851 27
N. S. da Conceição de Carrancas .•. 1.717 4
N. S. da Cónceição da Barra 2.174 5
N. S. deNazaroth 10.042 25
N. S. l\liguel de Cajurú 3.650 9
N. S. da Madre Deus 4.358 11
Santa Rita d" Rio Abaix:o '13.131 8
Santo Antonio de S. José d'El·Rei. .
N. S. da Conceição de Prados 3.650 8
Saoto Antonio aa Lagóa Dourada .. 2.649 7
N. S. da Penha de França da Lage. 2.789 7
Sant'Ann8 da Ressaca do Carandaby. 1.821 5
N. S. do Bom Sllcesso " 4.672 12
S. João Baptista.. .. . . . . 4.359 11
S. Thiago 4.195 10
Sant'Anna de Lavras do Funil 11.231 28
Senbor Bom Jesus dos Perdões 8.621 22
S. João Nepomuceno do Lavras.... 6.378 16
N. S. do Carmo de Cacboeira...... 5.391 13
N. S. da Piedade de Barbacena 18.734 4.7
N. S. dos Remedios 3.547 9
Santa Rita de Ibitipoca.. . . 6 058 15
N. S. do Desterru do MeIlo 2.365 6
N. S da Cooceição de Ibitipoc·I. 3.5i3 9
S. Miguel e Almas de João Gomes.. 4.843 12
Santo Antonio dI' Juiz de Fóra ...... 14..324 36

N'c:~t~r~ .~!.o.r.i~.e~. ~.'. ~~~~~ .~~ .~I.- 1 .
N. S. da Assumpção de Chapéo de

Uvas I5.(,5:1 14
S. José do Rio Preto............... 9.040 23
S. Franoisco dePauladoMonteVerde 3.969 10
N. S. da Conceição do Porte do Turvo. 6.841 17
S. Vicente Ferrér.. . . 4.544 11
Senhor Bom Je~us do Bom JardIm.. 2.734 7
S. Manool do Pomba.. 6.801 17
Espirito Santo do Pomba , 7.443 19
S. :oão Baptista da Gloria~......... 2.828 7
N. S. do Rosario da Pimenta 7.395 18
S. Roque do PiurtJhy............... 4.840 12
Senbór do Bom-fim das Mercês d!
~omba......................... 3.633 9
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5
4
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15

lU
12
11
5

3
12
14
4

5
11
11
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3

10
2
2
6

10
3

Senhor Bom Jesus da Canna verdel
do Taboleil'O 4.800 11

N. S. das Mercês do Pumba........ 5.548 14
S. José do Paraopeba 4.492 11
S. Sebastião da Leopoldina..... . . .. 7.786, 19
N. S da l\ladre de Deus do Angú... 4.896' 12
Santa Hila da Meia Patar·a 5.820 15
N. S. da Conceição 'do LaranjaL.... 3.92tl 10
Sant'Anna do Pirapitinga 3.997 10
N. S. ela Piedade 5.037 13
N. S. da Conceição da BÓ3-Vista 5.4."9 14
Senbor Bom Jesus do Rio Pardo 3.-85 9
N. S. das Merces do Mar de Heg·

panha 12.457 31
S . .Iosé de AJém-Parahyba 4.169 10
DIvino Espil ito Santo do Mar dl'

HcspanlJa 6.117 15
Santo AntoniO do Aventureirll 4 30:3 11

. 5. das Dó, es do Monte Alegre... -l.339 11
Santi simo Sllcrarnento 11.1~.!! 28
Divino E pilito Santo da Forquilha. 8.!:l()·~ 22

T. S. do Oe"terro do Desemboque.. 2.574 6
N. S. da Conceição do Rio-Nuvo ... 8.l:03 22
Divino E,pirito·Santo do Piáll. . . . .. 4 396 ] I
S. João Nepomuceno............... 9 555 2-l
S. Januario de Ubá 11.227 28
S. João Baptista do Presidio........ 6.014 15

ant'Anna do Sapé 5.177 13
anta Antonio de Muriahé 3.079 8
. João do Barroso 3.162 8

Sant'Anna dos Bagres 3.617 9
Santa Hita do Turvo 4.911 12
S. !\liguei de Arripiados 5.990 15
S. Sebastião dos Affiictos........... 6.540 16
Sftnt'Anna da Barra d.o Bacalháo.... 6.301 16
S. Sebastião de Coimbra 2.979 7
S. Miguel do Anta 10.212 26 6 20
N. S. da Conceição de Pirallga " 4.501 11 10 1
S. Caetano do Cbopotó 2.321 6 3 3
S. José de qhllpoto : 3.628 9 6 3
N. S. da 01lv61r.a .de Plranga '1 1 glll li I 3 I 2
N. S. da Concelçao do Tul·vo...... 5.362 1123 •__ 14 ., '6" . 1 _
Santo Antonio de Calambáo...... .. 4.604 . 6
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. lUappa dos Eleitôl'es (la Pro"íncia de MinBs-Geraes.
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5
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2.R10 7
3.:<~O 8
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8.68ti
1.b53
4.222
3.218
3.702

3.6'13 9 9
1. 911 5 4
4.612 12 6

3.4119 9 I 2

. ~: ~~~ . '1~0~" .. '2~' .
3.982
2.733 7' 3

I

7
22
5

111
~ I

4.n38 12 11
2.f)12 fi
3.H63 10 3 7

12. l28 30 17 13
6.135 15 5 10

I 5.035 ~2. 97~ 2.081
J -

S. Paulo de M\lriahé ~ .
N. S. das Dores da Victoria .
N. S. da Gloria de ;\luriabé .
S. Franci co da G1uria .
Santa Luzia di Carangola .
Divinu E pirito-Sant" .
S. Seba,tiào da Cachoeira Alegre .
S. Francisco de A>sis do Capivara ..
S. Francisco de Paula da Bóa Fa-

milia .
S. Sebastião da 11latta .
N. S. da Conceiçào dos Tombos de

Car;;n~ -Ia ...•..................
Senh"r d"s Pa-sC's do Ri.) Preto .
Santo) Ant"nio da Oliveira .
Santa Rita da JacutlD~a : .
N. S. nas Dóres dll RIO do Peixe .
Santa Barbara do Monte Verde .
S. Franci co das Chagas do Monte

Alegre .
Santa Mal'ia : .
N. S. ela Abbadia do B 1m Surccs '0.
Santo Antonio do M'lOte .
N. S. da Luz do ALterl'auo ..
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Mappa dos Eleitôres da Província do Pará.

DIFFERENÇAS

PAROCHIAS

.......... "·la.." 3i- 30 4 ,
a ............. 6.1:i54 17 16 1
............... 1304 4 16 lO, 6

Desten'o .... , 4.275 11 5 6
gapy .......... 1.799 4 3 1
.............. 4.254 11 6 5
Vista ........ 2.831 7 (3 1

.............. 4.996 12 6 6
da Barcarena .. 4.286 11 "I 4
.............. 1.443 4 ;3 1
e Bemfica ..... 3.632 9 2 7
ueiro ......... 3.813 10 4 G
do Mojú ..... 3.908 10 11 ·..... 1

... ............ 5.811 15 15
Cairal')' ...... 1.957 5 6 • 0'0 ,_ I
·mirim .... , .. 8.384 21 18 3

o Abaeté...... 7.850 20 23 0.0 '" 3
de Ourem .... 1.1;73 [) 1 4
•••••• 0.0 ••••• 2.777 7 8 4
Iriluia ........ 3.181 8 5 3
Vigia ........ 7.559 19 21 .0. 0 ._ 2
ollares ... " .. 3.014 8 1 7

lias .........':. 2.972 7 5 2
CUl'uçá ........ 6.431:> 16 9 7

".............. 4.648 12 8 4
Salinas ...... 1.685 4 1 3

antal'ém Novo 1.021 3 1 .2
amelá ........ J6.983 42 ü3 . .... ' 21
ocanli os ..•... 3.741;1 \) 14 0'0 , •• 5
e Mocajuba ... 3.219 8 13 . .. ". 5

âo ............ 4.2157 11 6 5
_. 0.0· •••••••. 637 2 10 0. 0 ••• 8
ás ............ 4.151 10 ..... . · ..... ......
lei ............ 4.70-1 12 12
.............. 3 532 9 7 2
de Oeilas ..... 3.651 9 6 3
ul'l'alinho ...... 3.439 9 8 1
Vista ......... 3.045 10 ..... . .. .... . .....
de Muaná ...• 6.0% 15 11 4
Cachoeira... 3.231 8 9 ...... 1

de Ponla de ~~ ....
.............. 2.706 7 1 O
e Monsarás ... 2.092 5 4 1

-

N. S. da Graça .
Sant'Anna da Campin
Santi sima Trindade
N. S. de Nazal'etlJ do
S. Vicente de InlJan
Sant'Anna de Bujal'ú
S. Domingos da Bôa
Sant'Anna do Capim.
S. Fran1:isco Xavier
S. Miguel dcBeja ...

. S. da Conceição d
N. S. do O' do Mosq
Divino Espirito Santo
S. José do Acará ...
N. S. da Solcdade de
Sant'Anna de 19a1'apé
N. S. da Conceição d
Divino Espil'itu Sanlo
S. Miguel de Guamá
N. . da Piedade de
N. S. de Nazart'lb da
N. S. do Rozario de C
S. Caelano de Odive
N. S. do Rosario de
S. lIIiguel de Cintra.
N. S. do Sorcorro de
N. S. do Rosal'io de S
S. João Baptista de C

. S. do Carmo de T
N. S. da Conceição d
Sanlo Antonio de Bai
Sant'Anna de Breves.
Menino Dem de Anuj
N. S. da Luz de P"I'
S. Miguel de Melgaço
N. S. da A umpçãll
S. João Bapli ta do C
S. Seba lião da BÔa
S. Francisco de Paula
'. S. da Conceição da

N. S. da Conceição
Pedras .

S. Francisco Xavier d
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I
Menino Deus de Soure ............. 1.356 3 1 2
N. S. da Conceição de Salvaterra... 1.494 4 3 1
Santo Antonio de Chaves .......... 8.364 2l 8 13
N. S. do Rosario de BragalJça ...... 9.215 23 16 7
N. S. de Nazareth de Quahpurú ... 1.74,1 4 5 . ..... 1
N. S. deNazaretbdeViseu .•...... 4.106 10 3 7
Santo Antonio do Gul'l.pá .......... 2.764 7 6 1--
Santa Cruz de Villarinbo do Monte. 725 2 1 1
N. S. do Rosario de Arroiolos ..... 621 2 1 1
N. S. da Conceição de Almeirim ... 751 2 3 ...... 1
S. Braz do Porto de Moz ........ '" 1.6313 '4 5 .. '2" 1
S. João Baptista de Veiros ......... 1.902 5 3
S. João Baptista de pombal ........ 379 1 3 ••• 0. 0 2
S. Francisco Xavier de Souzel. ..... 1.367 3 6 ...... 3
S. Francisco de Assi·s de Monte Ale!?re 2.659 7 12 •••• O" 5
N. S. da Graça da Prainha ... , .... 1.094 " 4 ••• o,, 1
N. S. da Conceição do Santarem •.... 8.552 21 27 ...... 6
N. S. da Saúde de Alter do Chão ... 524 1 3 ..... . 2
N. S. da Assumpção de V1Jla-Franca 3744 9

I
10 ...... 1

S. I/?nacio de Boim ................ 605 2 4 ...... 2
Sant Anna de Haituba........... .. 1. 9781 5 4 1
N. S. da Conceição de Aveiros ..... 2.058 5 8 3
Santo Antonio de Alenquer ......... 4.402 11 5 6
Sant'Anna de ühi,los ............... 9.581 24 18 6
S. João Baptista de Faro ........... 3.460 9 6 3
N. S. da Saúde de Jurity .......... 1.678 4 1 3
S. José de Macapá.................. 866 2 11 ...... 9
N. S. da Assumpção de Masagão ... 2.149 5 9 .- .... 4

------
671 576 95

-
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1I1appa dos Eleltüres tIa Província da Pal'ah3'ba tIo Norte.

P"ROCHI~S

DlFFERIlNÇAS

8

19
1l
4

10

10

10
6

5
3
5

19
2

3

2

1
3
7

5
9

19

II

9

17

8

10

!l

12
7

15

5
41
20
3>1,
27
51
3:
42
27

17
30

9

3D
1615
10
6

1*51
10
39

10
21
11
41
li:!

26
20
1'i'

29
10
17
5
il
9

3~

8
48

22
28
26
31
16

O
6

64
27
26
44
32
22
38
38

10.4!16
8.118
6.748

7.335 18 8
4.29[ 11 6

12.966 32 23
16.988 42 23
...... 36
6.803 17 14 3
7.924 20 .

17.D!4 44 20 24
12.170 30 7 23
7.048 18 4 14

5.9551----]5--1~ 10
903 731 122

N. S. das Neves 11.749
N. S. do Livramento 3.937
Santa Rita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.8í9
N. S. da ClInceição de Jacoca...... 1. Ç\92
N. S da A sumpção de Alhandra. 1.30:3
N. S. da Penha de França de Taquara. 3.579
S. Pedro e S. Paul" de Mamanguape 13.983
S. Miguel da nahia da Trahição.... 3.38ti
N. S. da Luz da Independellcia ...- 19.]82
Senhor do Ilum Fim da Serra da

Raiz 8.986
N. . da Bôa Viagem da Alagõa Grande 11.400
N. S. da COGcelçào d Araruna .... 10.2~li
N. S. do Llvramentu de Ildnaneiras, ]2.a87
N. _'. das Mercês do Cuité.......... 6.23'2
S. Sebasliào do Triumpho).......... 3.ti99
N. S.daLuzdaPedraLavlada 2.4ü~
N. S. da Cunceição do AI êia 25 AOO
Sant'Anna da Lagoa Nova lO.9:3H
N. S. do Pilar 10.5H
N. S. da Rainha dos Anjos de Traipú. 17.7í!l
N. S. da Conceição d.. Ingá .. '" 12. 6H-1
N. S. do Rusado do Natuba tl.í6lJ
N. ~. da Cvllceiçàu de Campina Grande 15.0:--0
N. S. dos Milagres de S. Joao 15.0-15
N. S. das DOles da Alagõa donlon-

loiro .
N. S-' da Conceição) de Cabaceiras ..
N. S. da GUIa de Patos .
Santa Maria Magdalena da Serra do

Teixeira .....•................•..
Santa Luzia de Sabugy .
N. S. do Bom Successfl do Pombal.
N. S. d(,s Remcdios do Calolé do Rocha
Santo Antunio du Piancó .
N. S. da Misericordia .
N. S. da Conceição da Misericordia.
N. S. dos Remcdios de Suuza ......
N. S. do Rosario de S. João de Souza
N. &. da Piedade de CaJazeiras .
S. José de Piranhas .

80



lIappa dos Elcltôres (11, Pl'O'vincia do Paraná.

<=

PAROCHIAS

-DlFFERENÇAS

..,
N. S. da Luz de Curitiba .
S. José dos Pinhaes .
N. S. (tl!S Remedins de Igua sú .
N. S. do Amparo de Vetuvern\'a .,
Santo Antonio do Arraial Queimado
N. S. da Piedade de Campo Largo..
Santo Ant,lnío da Lapa .. " .
Senhor Bum Jesus da Columna do

Rio Negro .
N. S. da Conceição cIaPalmeira ..•.
S. João do Triumpho .
N. S. do Uosario de Paranaguá .
Senhor Bum Jesus do~ Pel dões de

Guarake~sava " .
S. Luiz de Gu3raluba .
N. S. cIo Pilar de Aulonina .
N. S. do P"rto de M .rTêles .
S. Sp.haslião do POI lo de Cima .
Sam'Anna de Castro .
N. S. do. Remedi.ls e Tibagy .
Sel'hor Bl.m Jesus de Jagual'iabyva
S. José do ChristianÍsmo .
Sant'Anna da Ponta Gros.a .
N. S. de Bethlém de Guarapuava.
Senhllr Bom Jesus do Campo de

Palmas. ', .

J

11.312
7.302
3.448
7.228
4.63~

6.682
8.643

4.768
5.084
1.17\1
7.498

3.876
2.120
5.5l4
4.7Hl
1.75,1
9. 72
4.917
2.35>1
3.565
8.538
5.Qt1Q

3.28'2

28
18

9
18
12
17
22

12
13

3
20

10
5

14
12
4

25
12
6
9

21
13

8

311

31
16
4
5

11
10
14

9
:3

25

9
6

14
S
3

13
3
1
1
4
8

3

819

2
5

13
1
7
8

li
10

1

4
1

12
9
5
8

17
5

5

131

31

3

5

1



Mappa dos Eleitôres da PI'ovi'ncla de Peruambuco.

"""" e:::::s

PAROCBIAS

I! IFFERENÇAS

19 I ,23
35 I 39
41 I,' 32
48 40
13 15
28 23
13 21
16 17
13 35
30 27
18 29
39 I ~!39 27
16 21
52 I 41
51 30
35 42
28 30
16 26
56 30
45 26
12 15
7 30

11 17
32 57
8 21

39 45
33 17
53 61
48 38
71 74
51 44
28 48
18

S. Frei Pedro GOnçalves 7.7HJ
Santissimo Sacramento de S. Antonio 14.086
S. José Recife 16.294
Santlssimo Sacramento da Bôa Vista. Hl.045
N. S. da Graça da Capunga........ 5 001
N. S. <.Ia Paz dos Atl'ogados. . . . . . .. 11.2 O
N. S. da aúde do Poço da Panella. 5.312
N. S. do Rosario da Varzea 6.250
S. Lourenço da Matta 5.381
Santo Amaro do Jabcatão. ~ , 11. 969
N. S. do Rosario de Muriheca 7.266
Divino Espirito Santo do Pão d'Alho 15.549
N. S. da Gloria de Goib\ 15.7!'0
N. S. da Luz 6.372
N. S. da Conceição de Nazareth 20.834
Santo Antonio de Tracunhâem 20.332

. S. do R(lsario de Gnyanna 1'1.022
N.. doO'de Goyanna 11.1471
S. Lourenço do Tijucupapo........ 6.428
N. S. do Desterro de Ilamhé 22.507
S. Vicente 18.197
S. Salvador do Sé (curatJ)... ...•.. 4.673
S. Pedro Martyr 2.962
N. S. dos Prazêres de Maranguape. 4.459
S. Gosme e Damião de Iguarassú ... 12.739
N. S. da Conceição de llamaracã... 3.285
N. S. da Apreientação do Limoeiro 15.573

anto Amaro de Taquaretinga•..... 13.024
Santo Antonio do Cabo 21.321\
N. S. do O' de fpojuca 10.311
S. Antão da Vicloria 28.517
N. S. da Conceição da Escada 20.5'99
N. S. da Conceição de Serinhãem .. 11.400
N S. da Penha da Gamelleira ..... 7.052
N. S. da Conceição de S. José do

Rio Formoso.................... 7.028
S. da Purificação e S. Gonçalo

de Una.................. 7.201
. Miguel de Barreiros 10.938

S. José da Ago~i~ de Agua Preta 22.951
N. . da Concelçao dus Montes. . . .. 7.795
N. . das Dôres de Caruarú•....... 11.652
S. Caetano da Raposa.............. 5.234

18

18
27
57
19
29
13

41

33
32
36

••••1••

9
8

5

3 I

12

11
12

26
19

16

10

7

24

32

4
3

2

8
1

22

11
5

5

7
:2

10

3
2;{
6

25
13

6

8

3

20

23

15
5



Mappa dos Elejtóres da Ptovíncia de Pernambuco.

~ '"<:!
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~
~
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R. <:> ~~~ 6 ~
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4

4
7

8

5

13

18

13

19

18

12
9

19

5

2
2

20

1la

23
6
2

17
27

33

45

20

48

28

:a9
38

29

35
51
22
19
32
35
41

17
21

18

32
21
40

31
74
28
21
49
62
23
11
14

18
31
40
31
15

N. S. do O' do Altinho. . . . ..• . . . . .. 12.·999
Senhor Bom Jesus de Panellas...... 8.382
N. S. da Conceição de Quipapá ..... 16.878
Senhor 130m Jesus dos AfIlictos de

S. Bento 12.292
N. S. da Conceição do Bonito 29.636
S. José de Bezerros 11.033
Sant'Anna do Crava tá............. 8.204
Jesus, Maria e José da Papacaça .•.. 19.475
Santo Antonio de Garanhuns .....•. 24.718
S. Felix do Buique 9.151
N. S. da Conceição da Pedra....... 4.549
N. S. da Penha da Villa Bella ...... 6.543
N. S. da Conceição de Pajeú de

Flôres 10.675 27
N. S. das Dôres da Villa do Trium-

pbo 7.320
S. José de Ingazeira 12.438
S. José do Brejo de Madre de Deus. 15.822
Santa Agueda da Pesqueira 12.410
N. S. das Montanhas de Cimbres... 6.097
N. S. da Conceição da Alagôa de

BaIxo................... 5.246 13
N.S. da Saúde de Tacaratú 5.448 14
Senbor Bom Jesus dos Alllictos da •

Fazenda Grande 15.143 38
N. S. da Assumpção e S. Gonçalo de

Cabrobó............. 6.453 16
SanL'Anna da Leopoldina...... 2.019 5 .
Senbor Bom Jesus dos Alllictos do

Exú............... 8.878 22 27 ..
Santo Antonio do Salgueiro. . . . • . . . 6.873 17 12
Santa Maria Rainha dos Anjos de

Petl'olina . . . 4.884 12 24 .
SanlaMariadaBôaVista 2.458 6 15 .
S. Sebastião de Ouricury 10.344 26 45 ..
SanL'Anna do Bom Jardim 30.974 77 63 24
N. S. da Conceição de Aguas Bellas 7.292~~:..::..:.:.:I~

2.0851 2.025 60- :z -

·33

/



. .IIappa dos Eleitôres lia Provincia do Piaub:_
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Ao, c ttll;: ~ 6ti

~ ~c" Ao, Ao,
~ ';;;:'<:l~

Ao, ~ -
N. s. dnAmparo de Tberezína ..... 8.5-1r, 21 6 15
N. S. das Dôres de Therezina ...... 13.004 33 11 22
N. S. dos Remedias da União ..... : . 7.6-1& 19 14 5
N. S. da Conceição das Barras ..... 14.310 36 23 13
S. Gonçalo da Batalha ............. 4.197 10 -6 4
N. S. da Graça da Parnabyba ...... 5.287 13 ' 18 o" , •• &
N. S. dos Remedias do Buríty do

Lopes ........................... 4.454 1l 18 . ..... 7
N. S. do Carmo de Píracu~uca.... 3.335 8 8
N. S. dos "Remedios de Peripery .... 3.290 8 ...... ...... ......
N. S. da Conceição de Pedro 1[ .•.. 4.364 11 14 o ••••• 3
Santo Antonio de Campo Maior .... 8.873 22 9 13
N. S. do Desterro de Marvão .. 6.556 16 20 ...... 4
Senhor do Bomfim do Príncipe 1m·

perial ........................... 8.911 22 11 11
Sant'Anna da Inrlependencía........ 12 1.8 30 14 16
S. Gonçalo de Amarant.;. ........... ]6.963 42 11 28
N. S. da Victoria de O(~iras........ 12 7/H 32 26 6
N. S. do O' de Valença ............ 12.711 32 17 15 I
N. S. dos Remedias dos Picos ...... 7 678 1() 20 ....... 1
N. S. das Mercês deJaicós ......... l5.175 38 12 26
Santo Antonio de Jernmenba .......

.~:~~~I::~~::
7 ...... ......

N. S. da Uhyca da Manga ......... 7 5
Senhor do Bom Jesus da Gurguéia .. 17 .... ,. .. , ..
N. S. da Conceição do Corrente .... a.175 8 .. , .. , ...... ......
N. S. do Livramento de Parnaguá 5.727 14 30 ...... 16
Santa Philomena .................. 5 710 14 6 8
S. Raymundo Nonnato ............ ,6.226 16 9 7
S. João Baptista do Piauhy•..•.. 6.004 15 9 6-- ---- -

502 346 156
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lIIappa dos EleltC)res do Municiplo neutro e .Ia Província
do Rio de Janeiro.

PA..ROCHIAS

DIFFERKNÇAS

6

6. ,

1

"2i"
33
4

11
14
11
16
15

6
Õ
2

41 I 40
32 32
12 18
61 40
70 37
36 32
26 15
31 17
23 12
41 25
27 12
2~ 18
ln 14

7 5

Santissimo Sacramento.•........•.. 16.339
S. José 12.&'93
Nossa Senhora da Candelaria.. . . .. 4.723
Santa Rita 24.305
SanrAnna. . . . . . . . .. . 27.988
Santo Antonio dos Pobres 14.250
Divino Espirito·Santo 10.357
S. Franci~co Xavier do Engenho Velho 12.228
S. Chl'istovão 9.026
~. S. da G)oria 16.368
S. João Ba~!lsla da Lagua 1O~605
N. S. do J)1'slel'l'o do Campo GI·ande. 9.4;2
N. S. dI' LOl'eto de Jal'al'épaaua... 7.(31)
N. S. da Ajuda da III,a d" ovei nadol' 2.G18
Senh,.1 Bom Jesus do loule de Pa-

q .elá. . . • . . . . . . .. . •..... _. . . . .. 1 .298 3 3 .
S. Salvador do Mundo de GuaratilJa 7.412 lO 17 2
S. Thiago de Illhuúma 5.9:)6 15 6 9
N. S. da Apl'esenlação de Irajá õ.~ª 13 11 2
Santa Cruz (curato) 2.959 7 5 2

--------
Somma do município neutro.. 507 359 148

Santo Antonio dos Gual·ulhos 14.649 37 6 3L
S. Sebastião ...................•.. 10.007 25 10 15
S. Gonçalo........ 11 " ..
Sanla Rita da Lagôa de Cima.... . 3 .
N. S. da Natividade ue- Cal'angola .. '&:368 . '13 7 6
N. S. das DÔl'es de Macabú 7.9;l7 20 14 6
N. S. da Penha do Morro do Côco .. 6 ...59 16 4 12
S. Benedictu - 4 019 10 4 6
S. Salvadur de Campos 18. ~59 46 36 10
Senbor Bom Jesus de ltabapoanna.. i5.63-3 9 5 4
S. Joãu Baptista da Barra.. . ..... Q.ti46 17 23 •.....
S.FlanciscodePauladaBarraSecca 6.1\:)3 15 14 1
S. SebastIão de Itabapoanna. . . . . . .. 3.451 9 • 4 5
S. ~'idelis de Sigmalinga 9.015- 23 11 12

9
I

S. José da Leonbsa 7.714 19 10
Santo An!onil) de Padua... 8.369 21 8 13
N. S. da Conceição da Ponte Nova. 3.122 8 a 5
Senhor B om Jesus da Ponte-Verde.. 6.571 16 6 10 I
N. S. da Piedade da L~e 5.H731 15 5 10
Santissimo Sacrumento e Cantagallo 10.387~__~~ _



lIappa dos Eleltôres .10 MllDicipio neutro e da Provi'nclá
do Rio de Janeiro.

CaIXas /3.067 8
N. . do Amparo de Maricã 15.965 40

j
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ti ti

~ R.. R..

I ~

N. S. do Carmo ..•..... , .....•..... \ 6.435/ 16 10 6 ISanta Rita do Rio Negro ........... 6.542 16 6 10
N. S. da Conceição das Duas Barras .. 3.034 8 4 4
S. Francisco de Pau.a .............. 6.704 17 15 2
Santa Maria Magdalena ............ ..... 0'0 ' •• 1 12 ...... ......
S. Sebastião do Alto ................ 5.781 14 ,

11 3
S. João Baptista de Nova Friburgo. 5.433 14 8 6
S. José do Ribeirão ............... 7.474 19 6 13
N. S. da Conceição do Ribeirão da

Sebastianna ..................... 2.192 5 7 ...... 2
N. S. da Conceição de Paquequel' .. 3.731 9 9
N. S. da Assumpção de Cabo Frio .. 8 003 20 23 •••• o, S
S. Pedro da Aldeia ................ , 11.190 28 14 14
S. João Baptista de Macahé ......... 4.929 12 8 4
S. José do Barreto ............ · .... ...... 4 ...... . .....
N. S. dasNeves ........•.......... 8.156 2U 8 12

IN. S. da Conceição de Macabú ...... 3.444 9 3 6
N. S. da Conceição de Carapebus .. 4.2LiO 11 10 1
N. S. do Desterro de Quissaman ... 3.4ilO 9 8 1
N. S. da Conceição do Aaraial dos

Frades ..................•....... . ..... .. ... . ..... ......
Sacra Familia da Barra de S. João .. 8.884 22 13 9
S. Sebastião do Araruama ...•...... 14.947 37 26 11
S. Vicente de Paula ................ 6.765 17 12 fi
N. S. de Nazaretb de Saqnarema ... 13.731 34 26 8
N. S. da Conceição do Rio Bonito .. 17.938 44 27 17
N. S. da Conceição da Bôa Esperança 7.706 19 17 2
N. S. da Lapa de Crpivary ........ 9.319 23 19 4
N. S. do Amparo de Correntezas... 3.699 9 7 2
N. S. da Conceição dos Gaviões (cu-

rato) •.............•............ , 3.912 10 8 2
S. João Baptista de Nyctheroy ...... 17.659 44 24 20
S. Lourenço ...................... 4.734 12 9 3
S. Sebastião de llaipú ............ 3.696 9 11 ...... 2
S. Gonça.o ......•............... 7.607 19 19
N. S. da Conceição de Jur ujuba... 2.308 6 8 ., .... 2
N. . da Conceição de Cordeiro .... 6.245 16 17 , ..... 1
S. Juão Baptista de Itaborahy ...... 11:1.195 45 30 15
N. S. do Desterro de Itamby. _..... 2.163 5 fi
N. S. da Conceiçao do Porto das

.36



lIIappa dos Eleltõres do MUlliciplo neutro e ila Provlncla
do Rio de daneiro

DIFFERBNÇAS
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I
N. S. da Piedade de Inhomirim .... 13.560 9 17 ...... 8
N. S. do Pilar .................... 3.464 9 14 '" o., 5
N. S. da Guia de Pacopahyba ...... ' 2.524 6 6
S. Pedro de Alcantra de Petropolls. 4.475 11 9 2
N. S. da Piedade de Magé.......... 5.450 14 21 .'0.0. 7
N. S. da Ajuda de Guapy-mirim. " 7.166 18 14 4
N. S. da Conceição da Apparecida 5.113 13 16 ...... 3
S. Nicoláo de Suruby... .......... 2.056 5 7 ., .... 2
Santo Antonio de Tberesopolis. . . . . . 3. Wl 8 6 2
Santo Antonio da Sa,Pllcaia.... . .... 2.825 7 0.0 o" . .. , . .0.0 oe

Sant'Allna de Macacu .......... '" .. 7.360 18 32 ...... 14
Santo Antonio de Sá e Macácú ...... 1.765 4 9 ...... 5
S. José da Bôa t.Jorte .............. . , .... ••• 0.0 28 ...... o, ••••

N. S. da Conceição de Vassôras .... 9.9-12 25 29 ...... 4
Santa Cruz dos Mendes ............. 3.200 8 10 " o, " 2
N. S. da Conceição do Paty do AI·

Iferes •...........•................ 14.011 35 13 22
S. Sebastião dos Ferrdros .......... 4.533 11 7 4
Sacra Familia ~o Ti~Uá..•......... 14 .. .... ......
N. S. da Glona de alcnça ......... 17.895 45 24 ·21
Sdnta Tbereza ..................... 10.267 26 12 1,1
Santo Antoniu do Rio Bonito .•...... 6.781 17 11 6
N. S. da Piedade das lpiabas ....... 5.1-12 13 6 7
Santa lzabel do LUa Preto ...•...... 0.0 ••• o'.· " 5 o' •••• O" O"

S. Pedro e S. Paulo ... ...... .... 11 . .... , . .....
Santo Anton;o da Enc;ru;Úb·~ci.~:···· 5.486 14 12 2
N. S. da Cunceição da Bemposta ::: 6.886 17 5 12
San t'Anna de Cebelas .....•........ 5.971 15 10 5
S. José do Rio Preto ............... 5.578 14 6 8
Sant'Anna do Pirahy ............... 11.276 28 25 3
&. João Baptista do ArrozaL .......• 5.957 15 34 ...... 19
N S. das Dôres da Piraby ......... ...... 9 "0 ••• ......
S. José do Turvo .... : ............ 2.151 5 5
S. Sebastião da Barra Mansa ........ 11.616 29 31 o' •••• 2
Divino Espirito-Santo da Barra Mansa 3.20·1 8 7 1
N. S. do Rosario dos Quatis..... .. 1.967 5 9 4
N. S. du A L paro da Barra Mansa ... 4.519 11 6 5
Patriarcba S. Joaquim............... 2.665 7 12 ...... 5
N. S. dus Remedias do Paraty•..... 8.905 22 24 00 o o,. 2
N. S. da Conceição do Paraty-mirim 3.020 8 8
N. S. da Conceiçãll de Rez6nde•.... 12.062 ao 24 6
S. José do Campo BeIlo ............ 4.475 9 11 2

.57
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Uappll dos IUeUôl'C5 do ltIunlcipl0 neutro e da Província
do Rio de Janeiro.

PAROCHlAS

DlFFERENÇAS

1.764 l.I:iU

9

9
8
9

13
10

Senhor Bom Jesus do Ribeirão de
Sant'Anna....................... 3.799

Santo' Antonio da Vargem Grande... 3.388
S. Vicente Ferrér............... .. 3.796
S. Francisco Xavier de ftaguahy.... 5.256
N. S. da Conceição do BananaL .... 3.906
S 'Pedro e S. Paulo do RIbeirão das

Lages 3.969 10
N. S. da Piedade de 19uassú 4.343 11
N. S. da Conceição de Mul'apicú 5.400 13
Santo Antunio de Jacutinga , 6.196 15
S. João de Merety 1 2.169 6
Sant·~nna das palmeiras , 1.8301 5
S. Joao Marcos.................... .4:)7 21
S. José do BJm Jardim · 3.120 9
N. S. da Co~ceiçãll do Passa-Tres 4.H08 12
N. S. da Conceição de An~ra doiS Reis 4.230 11
N. S. da Conceição da Hibeira ..... 4.651" 12
N. S. da Conceição de Mambucaba. 2.489 6
Sant'Anna da Ilha Grande.......... 7.31:1-1 18
Santissima Trindade de Jacuecanga. 2.469 6
N. S. da Guia de Mangaratiba ..•... 2.991 7
N. S. da Conceição rle Jacarehy .... 1.455 4
Sant'Anna do ltacurussá .....•..... 2.716 7
N. S. da Piedade do Rio Claro .
Santo Antonio de Capivary ...•..... 3.419

Somma da província .

9
6
6

30
23

15
17
15
1~

6
6

2L
17
42
16
15

5
18
11
23
11
15
31
12

2
3

3

123

17
13

5'
6
2

1

8
30

6
3

5
16

7
8

3

Somma geral. . 2.271 2.000 271
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Uappa dos EleUôres da Pro'vincia do Rio Grande do Norte.

PABOCUU.S

DIFFBRBNÇAS

N. S. da Apresentação do Nata! , 8.891
S. Gonçalo! do Amarante 11.436
S. Miguel e N. S. dos Prazêres do

Ext'·emoz 18.033
Senhor Bom Jesus dos Navegantes

do Porto dos Touros. 9.800
Sant'Anna da Cidade de S. José 11.131
N. S. do O' de Papary.. .... 5.176
S. João Baptista do Arez............ 3.642
N. S. da Penha de Canguaretama .. 11.415
N. S. dos Prazêres de Goianinha ... 12.296
N. S. da Conceição de Nova Cruz .. 10.595
Santa Rita da Cachoe.ira 10.810
S. João' Dãplsta do Assú 8.854
SantoAnna dI) Maltas 10.195
S. José dos Aujicos................ 5.154
N. S. da Concelçào de Macáo 3.916
Sant'Anna du Tnumpho........... 5.68"
Sanl'Anna do Prinoipe...... 9.843
N. S. do O' da Serra Nel';ra 2.744
N. S. da C .nceição do Azevedo do

Jardim 7.6fl\l
N. S. da Guia do Arary 11.502
Santa Luzia de Mussoló 7.981
S. Jaão Baptista do Apody 6.591
S. Sebastião de Caraúbas.......... 3 367
Sanl'Anna da Imperalriz 11.001
N. S. das Dôres do Palú 4.909
N. S. da Conceição do Páo d••s

Ferros 19.603
S. João Dapista do Porto Alegre.... 3.264

22 22
29 15

45 40

23 11
28 S8
13 18
7 6

29 24
31 I 12
26 34

~ I i~
25 24
13 17
10 20
14 12
25 21
7 6

19 16 r
29 17
20 16
16 12
8 6

28 15
12 13

49 30
8 12

14

5

6

1
5

19

16
9
1

2
4
1

3
12
4
4
2

18

19

5

8

4
10

1

4

584 476 108

89

/



lIIappa dos Eleltôre-s da Província do Rio Grande do Sul.

=

PA.ROCBIAS

Dll'FERENÇAS

6 4
2 12

11 5
20
5 11 I

11< 8

14 1 5
15 11
li 2
5 2
9 6

11 1

N. S. da Madre de Deus de Porto
Alegre ...........•....... "..... 7.472 19

N. S. do Rosario de Porto Alegre .. 10.367 26
N. S. das Dôres de Porto Alegre 4.345 11
N. S. de Bethlém " 2.655 7
N. S. da Conceição de Viamão.... 6.075 15
N. S. dos Anjos da Aldêa .......... 4.953 12
N. S. do Livramento das Pedrall1 I'

Brancas..... 3.534 9
S. João Baptista de Camaquam '2' .'5'55" . "6,,·j
N. S. das Dôres de Camaquam .
N. S. da Conceição de S. Leopoldo 6.201 16
Santa Chl'lStina do Pinhal....... .. 5.484 14
Sant'Anna do Riu dos Sinos........• 3.413 9
S. José do Hortencio..... 5.152 13
S. :i\Ugu el dos Dous Irmãos......... 2.837 7
S. Pedro do Bom Jardim. . . . . . .. ... 2.778 7
Senhor Bom Jesus do Triumpho.... 3.933 10
S. Joã,. Baptista do Monte Negro 15.708 14
S. Jeronymo........ 6.324 16
S. José de Taquary 8.189 20
Santo Amaro... 6.276 16
Santo Antonio da Patrulha.......... 8.830 22
S. Francisco de Paula de Cima da

Serra 5.300 13
N. S. da Oliveira da Vaccaria 5.774 14
S. Paulo da Lagôa Vermelha....... 4241 11
N. S. da Conceição do Arroio. . . . .. 5.948 15
S. Domingos das TOlTes.. 3.1871 8
N. S. do Rosario do Rio Pardo. . . .. 11.669 29
Santa Cruz. 5.477 14
Santa Barbara da Encruzilhada..... 6.429 16
S. José tio Patrocinio.............. 1.827 5
N. S. da Conceição da Cahoeira .... 10.296 26
Santa Maria da Boca do Monte...... 7.953 20
N. S. da Assumpção de Caçapava... 4.861 12
Santo Antonio das Lavras.......... 3.846 10
Sant'Anna da Bôa Vista 2.735 7

. S. da Conceição de S. Sepé 2.340 6
S. GabrieL 13.198 33
S. Pedro do Rio Grande do Sul. 10.629 27
N. S. das Necessidades do Povo

Novo 2.595 6

4
6
3
5
4
3
1
1

5
5
4
6
5

2;3
1
8
4

18
8

14
6
5
5

14
20

9

5

3
11
10

6
12
6

8
9
7
9
3
6

13
8
1
8

12

4
2
1

19
7

40

2

3



llIappa dos Eleitôres da Pro"incia tio Rio Gl'ande do Sul.

<:3 O'"
l- ~~
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~'<:3p., DlFFERKNÇAS
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N. S. da Conceição do Tahim ...... ...... . ..... 2 ......
Santa Victoria do Palmar........... 4.334 11 4 7
S. José do Norte .................. 1.906 5 7 ...... 2
N. S. da Conceição do Estreito ..... 1.126 3 3
S. Luiz de àlostardas .............. 2.514 6 5 1
S. Francisco de Paula de Pelotas ... 11.753 29 8 21
Santa Antonio da BÔ;1 Vista ........ 3.353 8 8
N. S. da Consolação do Baquete .. ' 2.373 6 3 3
N. S. da Conceição do Boqueirão... .... .. ...... 5 . ..... . .....
N. S. da Conceição de Piratinim ... 6.258 16 14 2
N. S. da Luz das Cacimbinhas ...... ..... . o ••••• 11 . ..... . .....
N. S. da Conceição de Cangussú•.. 7.500 19 15 4
N. S. do Rosario do Cerrito de Can-

gussú ........................... 3.150 8 6 ~

Espirito Santo de Jafuarão ......... 6.585 16 14 2
N. S. da Graça dll raoio Grande .. 5.144 13 5 8
S. Joã~l Baptista de Herval. ........ ...... ...... 9 . ..... . .....
S. Sebastião de Bagé .............. 14.310 36 15 21
N. S. do Patrocinio de D. Pedrito 5.948 15 8 7
N. S. da Conceição da Apparecida

do Alegrete .................... 8.648 22 9 13
N. S. do Rosario do Passo do Ale-

grete ........................... 4.845 12 5 7
S..João Baptista de Quarahim ...... 4.08:~ 10 7 3
Sant'Anna do Livramento ....•..... 9.541 24 9 15
S. Patricio de Itaquy...........•.. 1.546 4 7 ...... 8
S. Francisco de A'lSis .............. 6.290 16 4 12
S. Francisco de Borja ............. 11.200 28 10 18
S. Luiz de Missões .. , .............. 2.960 7 2 5
Sant'Anna do Uruguay ............ 6.589 16 14 2
Espif"ito Santo da Cruz Alta ........ 8.189 20 12 8
Santo Antonio da Palmeira ......... 7.040 18 4 14
Santo Angelo ..................... 8.118 20 9 11
S. Martinbo ...................... 6.666 17 8 9
N. S. da Conceição da Apparecida

do Passo Fundo .......... _...... 8.160 20 9 11
N. S. da Solidade ................. 8.998 22 7 15

-------
988 566 422
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Mappa dos Eleltôres. da Pro'Vf'llcla de Smnta Catharinai

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

DIFFERENÇAS

PABOCHIAS

5.130 ~1-5- ~'I
398 213 176

I
7.988
2.985
2.973
J.760
3.842

2.887
3.081
6.465
2.279
3.511
2.436
5.863
2,541
2.174
3.826
7.280
4.868
2.542
2.949
1.29l
7.580

4

2
3
3

8

3
4

5
1
1
1
5

1

14

12

5
1

11
2
4
4

12
4
9
3
3

5
10
31

8
3

8

13

2
7
5
4
5
2

9
1
1

15
9
6
6
3
5

15
6
6
3
5

8
20·

5

7
8

16
6
9
6

15
6
5

10
18
12
6
7
3

19

6 6
8 3

25 15
48 17
3 5
6 3

!1"';"
5

11
7

20
7
7
4

10

N. S. do Desterro .
N. S, das Neccessidade de S. Antonio
N. S. da Lapa do Ribeirão .
S. João Baptista do Rio Vermêlho ..
S. Francisco de Paula de Cannavieiras
Santissima Trindade de Detra.z do

Morro ,' ,..... 2.282
N. S. da Conceição da LagOa 3.155
S. Miguol da Terra Firme 10.164
S..José da Terra Firme , 19.031
N. S. do Rosario da'Enseada do BritoI1.030
S. Pedro de Alcantara 2.253
S. Joaquim da Garopana.. .. 3.397
Santo Amaro do Cubatão.. . . . . . . . .. 3.776
Santa Isabel e Theresopolis......... 649
S. Joaquim da Costa da Serra 1.718
S. João de Campos Novos ... ,...... 2.085
S.Seba tião da Foz das Tijucas Grandes 4.220
S. João Baptista do Alto Tijuoas..... 2.657
Senhor Bom Jesus dos AiIlictos do

Porto 13ello.. 3.257
N. S. da Graça de S. Francisco..... 8.039
N. S. da Gloria do Sahy........... 1.994
S. Pedro de Aloantara e N. S. da

Conceição da Barra Velha .
Senhor Bom jesus de Paraty .
Santissimo Sacramento de llajahy .
N. S. da Penha de ltapacoray .
N. S. do Bom Su~cesso de Cambriú.
S. Pedro Apostolo do Alto Biguassú.
N. S. dos Prazêres de Lages .
N. S. do Patroci nio de Ba~uaes .
N. S. da Conceição de CUl'ltibanos ..
S. Francisco Xavier de Joinville....
Santo Antonio dos Anjos da Laguna.
S. João Baptista de Imoroy .
Senhor Bom Jesus da Pescaria Brava.
Sant'Anna do Mirim .. ..•..... ......
Sant'Anna de ViUa-Nova .
N. S. da Piedade do Tubarão .
N. S. Mãi dos Homens do Araranguá
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Mappa dos Eleltôres tia Província de S. l'auio.

6

12
3

14
6

'''~''l

24
8

37
14
28
11

9

N. S. do Bom Seccesso do Pinda-
moubangaba 14.516 36

S. Bento de Sapucahy-mirim.. 4.255 11
Santo Antonio d.. Pinhal........... 1.771 4
Santo Antonio de Guaratinguetá 20.526 51
N. S. da Concelçao de Cunha 7.839 20
N.S. da Piedade de Lorena 8.950 22
N. S. da Cunceição do Cruzeiro ..•. 4.29t1 11
N. S. da Conceiçào de Sdveiras .... 0.0131 15

- - .- - tl ,~

I-
~I-tl

l;l., ""-Q D!FFERENÇA5~ I- ~.~
~ '<:l

~~.~ ....... '"\l)\l)
<> ~ ... -tl ~§ '<:l
~ .~ c
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o oe ~]'~ '",~ \l)tl '" o
o. ...
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.~ 08 ~~~ ~ ~
r ~ ~~

~;:>
o o tl tl
I-tl~ l- I-

I
Cl, o

~ o'"
tl tl

~ R. R.
~

.~ 'tl~

~

:

IN. S. da Assumpção da Sé ......... 8.151 20 17 3
N. S. da Conceição de Santa Ephi-

10genid ..............•............. 4.097 5 5
N. S. da Conceição e S. João Baptista 3.117 8 5 3
Senhor Bom Jesus de l\IaLtosinhos

do Braz ............•........ : ... 1.983 5 3 2
N. S. da Cnnceição dos GuarullJos .. 2.566 6 5 1
Espectação de N. S. ao O' ......... 1.990 G 4 1
N. S. da Penha de França ........ 1.964. 5 2 3
N. S. da Conceição de S. Bernardo 2.596 6 3 3
N. S. do Desterro de Juquery ..... 2.712 7 4 3
Santo Amaro ...................... 5.395 13 8 [)
N. S. dos Prazêres de ltapellerica .. 4.859 12 11 1
Sant'Anna da Paranahyba .....•.... 3.316 8 5 3
N. S. do l'lfontserrate da Cutia ..... 4.992 12 8 4
N. S. da Conceição de JacarelJy .... 10.036 25 21 4
Santa Branca ...................... 5.456 14 14
Santa Izabel ....................... 5.49! 14 16 ...... 2
N. S. do Patrocinio. 3.398 8 ...... ...... ......
Sant'Anna de Mogy d~~'ê:~~~~~::::: 11.378 23 23 5
N. S, da Ajuda da ltaquaquecetuba 1.961 5 3 2
Senhor Bom Jesus do Arujã ........ 1.568 4 5 ...... 1
N. S. da Escada................... 1.673 4 '" o •• o, 0.0.

S. José do Parahyntinga... ....... 4.088 10 9 1
S. José d,s Campos ............... 12.909 32 14 18
N. S. da Piedade do Buquira....... 2.153 fi 1 4
N. S. da Ajuda de Caçapava ...... 8.929 22 15 7
Santo Antonio do ParalJybuna...... 9.78-3 24 15 9
N. S. da Conceição do Bairro Alto.. 2.1!4 5 5
Divino Espirito Santo da -atividade 3.061 8 4 4
S. Luiz do Parahytinga ............ 8.900 22 18 4
N. S. da Conceiçào da Laguinha... 4.843 12 ...... ...... . ....
S. Francisco das Chagas de Taubaté 18.605 47 39 8
Santa Cruz do Paiolinho. . . . . . .. .. 1. 9Õ~ 5 3 2
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tores da l"l'ovíncla "de S. Paulo.

C'"

~
~~

~'<:l
1 ~
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DIFFERRNÇAS

.§ :§~ "''C ....... '" ",,-
u "'~ ~i<:l ~~
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pé ........ 5.8,12 15 8

I
7

ramento do
••••• •••• o' 14.633 37 30 7
..... .. . ... 5.593 14 12 2
0.00'0 •• o-o 5.650 14 11 3
z......... 5.074 13 15 ., .... 2
s PinlJeiro. 3.li99 9 7 2
to~ ........ 9.084 23 I 13 10
........... 1.569 4 1 3
tanhaem ... 1.661 4 2 2
de Obatuba 7.418 19 26 ...... 7
........ .. 4.685 12 13 0.0 O" 1
tatuba .... 1.668 4 4
uccesso de
........... 6.190 15 14 1
ape.: ..... 9.935 25 17 8
lIcuplranga 2.853 7 4 3
.. .. ...... 1.511 4 6 ...... 2
lia ........ 1.602 4 ...... ..... . . .....
néa ....... 3.773 O 8 1
••••• 0.0 •• 5.424 14 9 5
.......... 2.203 6 3 3

amtinas ... 15.310 38 12 26
ruz de

.......... 14.106 35 11 24
diahy..... 7.502 19 11 8
diahy ..... 6.588 16 r6 10
ú ......... 10.504 26 13 13
reúva ..... 2.951 7 5 2
daiatuba .. 3.707 9 5 4
lonte-Mól'. 3.292 8 4 4
s de POltol
.......... 7.606 III 12

I
7

ba ........ l3.645 34 21 13
o Largo ... <1.989 12 8 4

o.' ••••• 4.575 11 12 •••• o. 1
igllarna ... 1.62. ~4 13 ...... 9
...... 0.0. 1í.530 14
• o •••• 0 ••• 4.78~ 12 11 1
agança .... 11.10& 20 14 15

do Peixe. 7.8-10 20 6 14
a ......... GA04 16 9 1

Io Largo .•. í.6f:l2 • 4

- . -
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lIuppa dos EleÍ

/

P,\ROCBI;\S

N. S. da Piedade dll Sa
Senhor Bom Jesus do Liv

Bananal .
ant'Anlla de Arêas .

S. Jo~é dos Bal I'eiros .
S. João Baptista de Quelu
S. Francisco de Paula do
N. S. do Rosario de San
S. Vicente .
N. S. da Conceição de 1
Exa\lação de Santa Cruz
S. Sebastião ..
Santo Antonio de Caragua
N. S. da Ajuda e Bom S

Vilia Bella .
Senhor Bom Jesus de Igu
N. S. da Conceição de J
Santo Antonio de J uquiá
N. S. das Dôres da Prain
S. João Bapti~ta da Cana
N. S. da Guia de Xi ri rica
Sant'Anna de Iporanga ..•
N. S. da Cvnceição de C
N. . do Carmo e Santa

C. mpinas .
N. S. do Desterr') de Jun
N. S. de Bethlém de JlIn
N. S. da Candelaria de It
N. S. da Piedade de Cab
N. S. da Candeia ria de 1

· S. do Patrocinio do ~

N S. da Mãi dos Homen
Feliz .........•........

N. S. da Ponte dI) Soroca
· S. das Dóres de Camp

S. Roque .
N. S. da Penha de Araçar

_ S. das Dôres de Una ..
N. S. da Piedade .......

· S. da Conceição de Br
N S. do Soccolro do Rio
S. Joã) Baptista de Atibai
N. S. do Carmo de Camp



ItIappa. dos i:leltõres da l'rovíncla de S. Pauto.
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N. S. de Nazareth ................. 15.209 11 9 2
Santo Antonio da Cachoeira........ 6.133 15 7 8
N. S. do Amparo .................. 11.451 29
N. S. do Rosario da Serra Negra ... 4.738 12 8 4
N. S. dos Prazeres de Itapetininga. 14.673 37 21 16
Senuor Bom Jesus do Alambary..... 7.256 18
S. JOHO .BapLista do du Guarehy.. . 4.~16 lt
N. S das Dôres de Sarapuhy.. . .... 4.35G 11 5 6
N. S. da Conceição do Capão Bonito

de Paranápanema..... ......... 6.970 17 9 8
N. S. da Cnnceição de Tatu hy ...... 11.996 ao 18 12
N. S. das Dôres de Botucatú ....... 6.583 16 3 13
N. S. dos Remedios da Ponte de Tieté 2.821 7 3 4
N. S. das Dôrcs do Ui'l Novo ....... 4.59() 11 3 8
N. S. da Picd~de do Hio Bonito ..... 2.!118 5 3 2
N. S. da Piedade de Lcnçóes....... 5.797 14 3 11
S. Domingos ..................... 3.736 9 9
Santa Cru z do Hio Pardo........... 3.832 10
Sanl'Anna de Ilapeva da Faxina .•.. 10.120 25 14 11

. S. do Bom6uccesso ............. 2.4-16 6
~. João Baptista do Riu Verde ...... 2.805 7 6 1

. S. da Cunceição d~s Lavrinha!> .. 2.005 5
S. Seba lião ao Tijuco Preto ....... 2.5L6 6
Santo Antonio do Apiaby........... 5.3liO 13 [) 8
Sanlo Antunio da Constituição ...... 15.007 36 17 19
Santa Barbara .................... 2.4L8 6 3 3
S. Pedro ......................... 3.218 8 4 4
N. ~. du Patrocinio de Capivary de

20Ballw ........................... 8.138 7 13
Santíssima Tr'iodade de Tieté ....... 9.8\)2 25 6 19
S. José de logi-mirim ............. 11.705 29 19 10
N. '.. da Conceiçãu de i\1ogy-~uassú 4.707 10 7 3
DII'lno Espirita anto do Pinhal. ... 5.069 1;-3 4 9
N. S da Penba de Mogy-mirim .... 5.82;-3 15 8 7
S. João d I Bóa Vista ............... 7.47tl 10 9 10
N. S. das DÔres da Casa Branca .... 7.&5 20 13 7
Santa Rita do Passa-Quatro ......... 2.335 6 5 I
S. ebastião da Bua-Vista .......... 3.9L3 10 6 4
N. S. da Conceição de Caconde..... 3.891 10 6 4
Divino Espirito Santo do Riu do Peixe 3.120 8 4 -I.
S. Simàu ..........................

3.4
71

1
9 6 3

S. Sebastião do Ribci rão Preto ...... 5.5-19 14
S. Juã.) B~pLista do Hiu Claro....... l1.43-1 29 15 14

tlí



Mappa dos Eleltôres da l'rovincla de S. Paulo.

=

PAROCHIAS

DlFFERENÇ.l.S

N. S. da Conceição de ltaquery 2.783
N. S. das Dóres da Limeira 13.124
N. S. do Patrocinio das Araras.... 5.186
Senh"r Bom Jesus dos AffiicLos de

Pirassununga 6.855
N. S. de UeLhlém do Descalvado 5.578
S. Bento de Araraquara 7.10·1
S. José do Rio Preto 2.639
S. Carlos dul'inlJal. 6.881
N. S. das Dóres de finILas 7.087
Divino Espirito Santo de Dous Cór-

regos.... .. . . 2.801
N. S. do PaLrocinio de Jahú 6.381
N. S. da Conceição da Franca..... 8.212
N. S. dI) Carmo da Franca 2.895
SanLa Barbara de Macahubas 4.973
Santa Rita do Paraíso.............. 2 817
Santo Antonio da Rifania........... 2.411
Senhor BlIm Jesus da Canna Verde

de Batataes 7.867
Santo Antonio da Alegria. . .. . . . . . .. 2.193
Sant'Anna dos Olhos d'Agua 3.3;15
S. Bento e Santa C,uz de Cajurú 5.377
N. S. do Carmo do Jaboticabal 3.122
Espirito Santo dos Barretos 2.134

7
33
13

17
14
18

7
17
16

7
16
21
7

12
7
6

20
5
8

13
8
5

6
8
4

8
6

10

4
4

2
5

2-!
13

3

14

6
9
4

1
25

9

9
8
8

13
14

5
11

4

4

6

2
4
4

3

2.057 1.181 876
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N. S. do Rosano do CaUete .
Santo Antonio da Villa·Nova "
S. Felix de Pacatuba .
N. S. da Purificação da CapelIa .
N. S. das Dôres ..............•....
Santo Antonio e Almas de Itabaianna.
N. S. da Bóa Hora do Campo do

Brito .
Sant'Anna de Simão Dias .
Espirita-Santo, (bóje Santo Antonio

dos Campinbos) .
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N. S. da Conceição do Aracajú ..... 5.7971 14 19 ...... / 5
N. S. da Cunceição de CúLinguiba .. 3.716 9 10 1
SS. Coração de Jesus de Larangeiras. 16.014 11.0 22 18
Senbôr dos Passos de Maroim ....... 6.416 16 15 1
N. S. Di~ina Pastora ............... 4.520 11 12 • 0,0 ,. 1
Jesus, Maria e José do Pé do Banco. 3.774 9 18 ...... \:1
Santo Antonio de Propriá ........... 1t!.155 45 41 4
N. S. da Conceição do ParLo da Fo1ba. 8.435 21 38 •• 0 ••• 17
N. S. da Saúde de Japaratuba ...... 5.955 15 22 •• 0.0 • 7
N. S. da Victoria de S. Cb ristovão . 5.600 14 25 o-o ••• 11
N. S. da Ajuda da Itaporanga ...... 5.894 15 26 .... ,. 11
N. S. da Conceição de Itabaianninba. 9.433 24 22 2
N. S. do Soccorro do Gerú ......... 1.053 3 3
N. S. da Imperatriz dos Campos do

Rio Real .......•................ 4.826 12

I
7 o ••••• 5

N. S. da Piedade do Lagarto ....... 10.331 26 30 ...... 4
Santa Rita do Rio Real.. ........... 4.710 12 21 ...... 9
N. S. de Guade1upe da Estancia .... 9.861 25 33 ...... 8
N. S. da Cunceição de Araúa ...•... 5.823 15 12 3
SanL'Anna du Buquim .............. 5.340 13 12 1
N. S. do Amparo do Ria~bão .....•. 8.302 21 27 ...... 6
Santo Amaro das Gratas ........... 4.656 12 24 ...... 12.

44.0 696 256
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Analphabetoliô.

o SR. F. BELISÁRIO: -O abaixamento do censo tem,
portanto, explicaçllo nos progressos a que acabei de refe
rir-me.

Mas por outro lado o nobre deputado sabe que paizes
tllo livres e democráticos, como alguns estados da Unillo
Americana, e outro paiz que hoje se distinguem também
pelos seus sentimentos e instituições livres, a Itália mo
derna, tem estabelecido como incapacidade eleitoral a
falta de instrucçllo , iste é, os anl1lphabetos sll.o privados
do direito de voto.

Ja se vê, pois, que o facto da Inglaterra combinado
. com estes, dá em resultado o que assegurei, isto é, ele
var aquêlles que sllo capazes de votar, mas nilo baixar o
censo até aos incapazes. Si no Brllzil estabelecêssemos um
censo eleitoral com essa condiçllo, ja teríamos feito muito
para nilo. tornal-o facilmente universal. (Sess. da cdm.
em 10 de Jul. de 1874.)

O SR. EUFRÁSIO CORRÊIA: -Por entre estas escabrosida
des vêjo no projecto uma idéa, que deveria sêr adoptada
em absoluto. Determina-se que o cidadllo assigne um
título de votante perante a juncta, si o soubér fazêr~

assignando qualquer outro a seu pedido, em caso contrá
rio. Esta excepçao deveria desapparecêr (Apoiados).

Uma das condiçoes exigidas para que o cidadao po
desse votar deveria ser a prova de su~ capacidade, de
monstrada pelo acto da assignatura no pt'óprio título
<lue lhe desse direito a intervir nos negócies do paiz
(Apoiados) .

Seria o meio mais e:ffi.caz de obrigar áquêlles mêsmos
que hôje exercem o direito do voto, mas qele nllo sabem
aquilatar a sua importáncia, a dar-lhe o valôr preciso,
deixando-se de assimilhar a ovêlhas guiadas por seu

APl'. 7
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pastôr, para erguêrem-se á altura de homens deliberando
sôbre a sorte de seu paiz (Muitos apoiados).

ElIes mêsmos procUl'aríilo entilo freq uen tal' as escolas,
e aq uêUes que o nao quizessem, deveríao sêr eliminados
da qualificaçilo ; era justa a pena imposta á sua igno~

ráncia. (Muito bem. Sess. da cam. em 18 deAg. de 1874).

C SR. F. BELISÁRIO :-Ha uma condiçilo de que não
podemos hoje, tratando-se de uma refurma eleitoral,
prescindir: é sabêr o eleitôr lê!' e escrevêr. Esta condição
so por si muito melhoraria as nos as eleições primárias:
eu a trocaria de bom grado por tôdas as outras que men
ciona o prujecto. A facilIdade de sua prova é so por
si uma das suas grandes vRlltag'eus (Sess. da cdm. em
:1 de Jun. de 1875).

O SR. SARAIVA :-Eu nllo comprehendo, sellhôres, o
liberalismo, que diz que o homem que nada sabe, que
nao lê um jornal, que ignora tu do quanto vai pelo paiz,
dêve exercêr o dIreito de eleitôr, ou pode votar no de
putado.

O SR. NUNES GONÇALVES: -Apoiado.
O SR. SARAIVA :-Repugna ao meu bom senso levar a

democracia a êste ponto de selvag-eria. Uma constiuiçlIo
que dissesse isto, seria uma constituiçilO perniciosa, por
que mataria tôdos o~ estímulos e diria á ignoráncia :

« Vós que Dão meditaes, vós que não sabeis o que vai
pelo mundo político, haveis de têr os mêsmos direitos
que têm os vossos visinho., que leem osjornaes, que
sabem quaes os homens políticos do paiz, q uaes as suas
idéas, e que estão habilItados para fxel'cêr essa funcção,
para a qual vós não tendes a menor aptidão. »

O SR. FERNANDES nA CUNHA dá um aparte.
O SR. SARA.IVA :-Eis ahi: o libp-rali.,;mo dos libel'aes

de tôdos os paize.s DILo consiste em dar direito de voto a
quem não o pode exeréê!', mas em iu"tru ii' a tôdos, de
forma que tôdos pÓssão exercêr o direito de votar-e iniluir
nos negócios públicos.

O liberalismo sensato nilo diz: vote o homem que vive
do seu jornal e não tem um jornal para lê!'. O lilera
lismo verdadeiro diz: vote quem podér e habilite-se a
populaçilo tôda para votar e sêja tôda eUa elevada até ao
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nivel do direito de votar; mas baixar o censo até o ponto
de compl'ehendêr tudo, IJ homem que sabe, o que nl10
sabe, o ignorante, o idiota, o criado de servir, o traba~

lhadôr do campo, o cal anga, o capoeira, etc., é o que
não comprehendo.
r•..•..•.............. J •••••••••••••••••••••••••• ,

A constituição qUi7T acabar com a aristocracia, com as
desigualdades convenciunaes; e11a quiz que a lei fôsse
egual para tôdos. :::li o ignorante pobre nl10 votar, o igno
rante rico não votará j si o analphabeto pobre não votar,
o analphabeto rico não votará: eis o principio applicado
a tôdas as condições do voto; eis o princípio que os po
dêres ordinários não podem revogar (Sess. do seno em fi
de Ag._ de 1875).

O SR. JAGITARIBE :-SI'. presidente, o parágrapho, a
que pretendo mandar emenda, é o 4° do art. l°, o qual
diz assim (lendo) :

« § 4. ° As listas geraes, que as junctas parcchiaes.de~
vem organisar, conterão, além dos nomes dos cidadãos
qualificados, a edade, o estado, a profissão, a declaração
de saber ou não ler e e. crever, a filiação e domicilio e a
renda conhecida, provada ou presumida: devendo as
junctas, no último caso, declarar os motivos de sua pre
surnI-Ção ~ as fontes de informação, a que tiverem recor
rido. »

Minha emenda tem em vista que S13 eliminem dêste
pflriodo estas palavras-ou não-; de maneira que ficará
assim: a edade, o estado, a profissão, a declaração de
sabêr lêr e escrevêr, tirando-se-ou nllo -, porque,Sr. pra.
sidente, cumprindo o que prometti no principio do men
discurso, isto é, que havia de acabar concordando com o
nohre senadôr pelo Rio de Janeiro, entendo que os anal
phabetos nllo podem ser votantes; minha e::J.enda tem
por fim que e11es não sêjãu qualificados.

O SR. SARAIVA: - Issú não é reforma da constituicão~ !
Vêja que altera a base constitucional. .

O SR. JAGUARffiE :-Eu me explicarei: A emenda diz
assim: « No § 4° do art. l° snpprímão-se as palavras
ou naD-e no fim do mês mo parágrapho, ou onde con
viér, accrescente-se: Não poderão votar na eleição pri-
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mária nem na secundária os que não souberem lêr nem
escrevêr. »

Sr. presidente, folgo de que o nobre senadôr acabe de
honrar-me com êsse aparte, porque precipita-me nos ar
gumentos, em que tinha de entrar com mais vagar. Disse
S. Ex., que eu com esta emenda altero a base constitU'
cional.

O SR. SARAIVA, :-Segundo sua opinillo.

O SR. JAGUARIBE:- ·No art. 90 ha alguma cousa em
relaçilo a sabêr lêr e escrevêr ~

O SR. SARATvA:-Mas admitte.

O SR. J AGUARIBE :-Oreio que a este respeito tem ha
vido uma péssima intellig·ência ....

O SR. SARAIVA :-Ah !
O SR. J AGUARIBE :- . .. como é muito simples demons

trar-se. O que faz o votante ~ Escreve seu voto; e como
escreverá quem nilo sabe escrevêr ? Portanto, é o maior
dos absurdos, a maior das incoheréncias exigh que quem
nilo sabe lêr nem escrevêr vote, dêsde que a votaçllo é
por escripco. Si se inventasse um modo de votar, por
exemplo, com espheras ou por qualquer outro meio sym
bólico, bem; poderião sér admittidos os analphabetol'l.

O SR. SARA,IVA :-V. Ex. está revogando a Oonsti
tuiÇilo.

O SR. JAGUARIBE :-Perdão, a constituiçito nilo podia
querêr um absurdo ...

O SR. SARAIVA :-E' o que nós dizemos.
O SR. JAGUARIBE:- ... a OonstituiçãO quer que votem

os que sabem escrevêr.
O SR. SARAIVA:-E' o que nos queremos.
O SR. JAGUARlAE :-Folgo de que meu modo de pensar

se approxime ao dos nobres senadôres.
O Sa. SARAIVA: -Logo não é constitucional o art. 90.
O SR. JAGUARIBE :-08 nobres senadôres dizem que

querem an:edar as massas...
O SR. SARAIVA :-As massas nito.
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o SR. JAGUARIBE :-... porque o suffrágio universal
lhes faz horrôr; eu nM tenho horrôr ao suffrágio uni
versal, mas convenho que as massas silo mais suscepti
veis de explos!l.O e de sêrem movidas por expertcs para o
mal, do que os homens de talou qual cultivo intellec
tual; portanto, pelo mêsmo systema que temos e que eu
acho sapientissimo, arredando-se aquêlles que nilo sa
bem lêr nem escrevêr, porque silo incapazes de votar,
falta-lhes uma condicçilo para o gôzo dêsse direito; che
gamos ao mêsmo resultado de affastar massas numero...
sas, sem ferir, porém, direito de ninguém.

Sabem perfeitamente os nobres senadôres que, qual
quer que sêja o modo de interpretar a OonstituiçãO para
o gôso do direito politico, hade sêr indispensavel alguma
condiçao. Mêsmo no suffrágio universal, por exemplo,
não vota quem não esta alistado; logo exige-se como
condição estar alistado e para isto é necessário não sêr
criminôso, etc.

O SR. SARAIVA: -V. Ex. está dando uma terceira base:
so votem os que saberem lêr e escrevêr.

O SR. POMPEu:-Isso traz um censo elevadíssimo.
Mande a emenda.

O SR. JAGUARIBE:-Estima que os nobres senadôres
votem por elIa.

O SR. POMPEU:-Não fere a Oonstituição ~

O SR. JAGUARlBE: -Aqui não ha infracão da Oonsti
tuiÇilOj tracta-se apenas de estabelecêr umacondição: n!l.o
pode votar quem não sabe escrevêr. Ovoto é por escripto,
e, portanto, nllo pode votar quem nn.o sabe escrevêr.

Essa condiçao se infere de tôda nossa legi lação. Por
exemplo, no código do processo não se diz que para sêr
jurado sêjll presiso sabêr lêr e escrevêr; ma é isto uma
condição, que está subentendida, dêsde que os jurados em
sua conferéncia tee::n de lêr o processo e assignar as res
postas aos quesitos.

Oreio que houve nisso algum abuso, e depois a lei de
3 de Dezembro e o reBpectivo regulamento exigirão qU6
era preciso sabêr lêr e escrevêr para sêr jurado.

Actualmente, conhecendo-se do mêflmo modo que tem
sido uII!- abuso, ou ma intelligéncia da lei consentir que
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vote quem nlto sabe lêr nem escrevêr, parece-me que é
esta uma questão de interpretação e que uma iei regula
mentar como é esta, pode as im determinar.

Eu, porém, respeito tanto os direitos adquiridos que,
sem que a minha emenda faça alguma limitaçlto, a res
peito, vou aventar uma idéa. Si houvéi' quem entenda'
que minha emenda é aceitavel, mas qne vai ferir direito
dos que ja estao na posse delles, eu lhe pedirei que dê
seu voto, para que continue êsse uso, mas não para que
votem os novos, os que chegarem á idade, nl:to estando
qualificados por essa circumstáncia.

O SR. POMPEU :....Isto é uma distincção odiosa ("").
O SR. SARA.IVA.:-A excepção destro@ e a emenda.
O SR. JAGUA.RIBE:-É apenas um respeito a dil'eitos ad

quiridos: não faço questão' disto nem está na minha
emenda: avento apenas a idea.

Por outro lado, senhôres, tôdos os homens influentes
dêvem desejar, que não hajl'l. analphabetos em nosso paiz,
e ahi está um g-rande estímulo para és 'e desideratum.
Entendo mêsmo, que isto é o desAnvolvimento de uma
these constituciunal: nas garantias do art. 179 se esta
belece que a instrucção primária é gratuita a tôdo o
cidadão, está dada a base.

O lego: ladôr entendeu que este devia ser o typo i que
tôdos os partidos devem-se e forçar, para que não haja
analphabpt()s, e o meio é este. Dê de que êsses homens,
por impossibilidade absoluta, estêjão arredados de votar,
não so não houverá es es escándalos e abusos, que facil
mente se podem praticar, lançando-se mão de analpba
betos, como nilO haverá elementos de anarchia, porque
êsses homens, so de fôrça bruta e pouco valendo pelo
intellecto, são os mais dispostos para a perturbaç!1o.

O SR. POMPEU: -Perfeitamente de accôrdo.
O SR. JA.GUA.RIBE:-Mas, si houvesse um estimulo

nobre de se crearem associaçoes pal'a ensinar a tôdos, os
mês mos h0mens influentes, que desejassem tet grande
clientella, estabeleceríão escola .

(') OJiosa? Quando houvesse uma esoola pública em cada aldeia, con
viria até negar tôdas as isenções de recrutamento aos analphabeLOS.
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o SR. SAKAIVA:-Antes da eleicão haveria mais de
10,000 escolas de primeiras letras.•

UM SR. SENADÔlt:-Serià um maravilha.

O SR, SARAIVA:- Tôdo o mundo aprenderia a lêr e a
escl'evêr (-1').

(Ba oulros apartes)
O SR. JAGUARI9E:-Sr. presidente, vcu terminar, mas

antes de fazêl-o, em apôio de minha opinill.o, que aliás é
tôda deduzlda da nossa própria leg'islaçao, da vel'dadeira
intelligéncia da Constituição, e até do desenvo] vimento
de uma de suas theses, dêvo invocar a opinião de Stuart
Mill, o qual diz:

« Tendo como totalmente inadmissivel que uma pessôa
partecipe do suffrágio .sem saber lêr e escrevêr, e· accres
centarei-sem saber as primeiras regras de M'itbmética.»

Depois Hccressenta (isto é de mais; eu contento-me
com que saibão lêr e f'scl'evêr): ,

« Somente 11m homem, a quem uma tbeoria irre:fl.~tida

fez calar o senso commum I pode sustentar que se dêve
conceder podêr sí,bre outrem, podêl' sôbre tàda commu.
nhao, a homens que não teem adl!J. uerido as condições ae
mais ol'dinál'ias e as mais essenciaes prua cuirlar de suas
próprias pessôas e derigil' com intelligéncia seus própl'ios
interesses e ús daquêlles qne lhes slLo conjunctos.»

Cito estas palavras para autol'isar a minha opiniãO;
que é filha da pr.ópria interprt-1taçao da Consti~uiçs.o (Sess.
do sen, em 25 de Ag. de 1875).

O SR. SARAIVA: - Qual será a doutrina mais exacta ~

Será a daquêlle que susténtM que o direito do voto dêve
existir sem con,dições'? Eu sllstento, que a verdadeira dou
trina é a que acabou de demonstrar o nobre senadôr pelo
Ceará, dizeudo que não dêve votar aquêlle que nilo tivér
aptidão.

E"ta é a dontl'ina que eu sigo. Quero que o cidadão, a
quem fôr concedido o direito de votar, isto é, de governar
este paiz escolhendo deputados ou senadôres, lêia ao menos
os jornaes e saiba o que se passa no paiz. Sem têr pelo
menos o conhecimento de nossos homens, como poderlto
os eleitôres escolhêr os representantes da naçao '?

(*) o pOvo, pllr vergonha do império, devide-se em 1.564:481 indiví·
duas que sabem lêr e escrevêr e 8.3ô6:991 anaJphabetos.
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o nobre senadôr pelo Ceará, que deixou hôje a tribuna,
disse: cc Que não dêve votar guem não soubér lêr e escre
vêr; » e disse uma verdade. Quem não soubêr lêr jornaes
e escrevêr a sua lista, não dêve votar no deputado. Tôdos,
pois, reconhecem a necessidade de uma talou qual apti
dão: Que vote quem soubér lêr e escrevêr. Si o nobre
senadôr pela provincia do Ceará governal' e estabelecêr
essa condiçao como base da eleiçllo indirecta, é possivel
que mêsmo essa eleição melhore alguma cousa (Sess. do
seno em 25 de Ag. de 1875.)

O SR. MENDES DE ALMEIDA. :-••.• declare-se que o voto
será púbhco e ntto por escrutinio secreto; porque, ha
vendo os grandes collégios e não os pequenos, como os do
projecto, é mister um meio e:fficaz e poderôso para que o
voto do eleitôr sêja sincero, independente. e bem pronun
ciado, em fim escôlha de verdadeiros homens livres. Basta
que o voto secreto fique para a primeira eleiçtto em que
vota população mais dependente (Sess. do seno em 4 de
Septo de 1875).

O SR. CRUZ MA.CHADO :-Propõe o nobre senadôr que o
voto dos eleitôres sêja público, isto é, nlto sêja por escru
tínio secreto em listas não assignadas. Digo francamente
que si esta parte da emenda do "nobre senadôr sôbre alte
rações do projecto fôr adoptada pelo senado, terá o meu
voto, porque entendo que o patriotismo dêve ter coragem.
(Apo~ados. )

Tenho saudades daquelle tempo em ql1e os eleitôres
assignávão suas listas, manifestávão em quem votávM.
Hôja, com o escrutínio secreto, que resultado tem se ob
tido ~ A trôco de protegêr algumas consciéncias timora
tas tem-se creado como que um manto de noute escura
para encobrir a logração, a ma fe e a deslealdade! De sorte
que o escl'Utinio secreto muitas vezes é como a noute no
mundo eleitoral, que encobre os desleaes, raramente pro
tege a consciéncia tímida.

Estou de accôrdo com o I:obre senadôr, as listas dos
eleir.ôres sêjão as ignadas (apoiados); dos votantes nM,
grande número delles é de analphabetlls, mas assigne o
eleitôr a sua lista; o eleitôr :Jue não tem coragem de seu
voto é indigno da missão. (Apoiaàos).
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Offerecerei, pois, uma emenda declarando que as listas
dos eleitôres sêjil.o assignadas (Sess. do seno em 13 de
Septo de 1875).

O SR. MENDES DE ALMEIDA: -Quanto ao voto público
do eleitôl', o nobre senadôr foi favoravel. Eu o propuz por
entendêr que é indispensavel, visto que a eleiçilo entre
nós é de 2 gráos, e o eleitôr é um mandatário. em rela
çilo ao votante. Si nlLo fôr assim, Sr. presidente, que
meio terá o votante para fiscalizar o procedimento do
eleitôr'? As instrucções de 26 <;le Março de 1824, bem
compreheDdêrs.o esta necessidade e expressamente o de
terminárão.

Pal'ece-me estar isto fora de questão. Nilo se julgue
que esta questil.o é sem valôr pelo moderno exemplo que
em contrário acaba de dar a Inglaterra.

Alli, Sr. presidente, nunca se adrnittio o voto secreto,
máxime no tempo em que o censo era elevado; mas de
pois que foi adoptada em 1872 a emenda de Cobden,
que nM pôde passar em 1867, dêsde entlto se pode dizêr
que a respeito do votante e1eitôr nilo existe alli uma fis
calisaçs.o, porquanto o votante não tem que dRr contas
sinão á sua consciéncia ...

O SR. CRUZ MACHADO: - Não é mandatário.
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Não se pode reputar es

trictarnente mandatário; enti'lo não se dá o mêsmo caso
da eleiçil.O indirecta, em que o eleitôr é mandatário, e, si
eUe não v9tar públicamente, o mandante nS.o sabe ou
nllo póde sabêr, si eUe desempenhou bem e satisfactoria
mente o encargo.

A este respeito nilo quero limitar-me so ao que digo.
O SR. CRUZ MACHADO' -Creio que ninguem contesta

que a lista do eleitôr dêve sêr assignada.
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Ha muita gente que

contesta com o exemplo dado ultimamente na Inglaterra.
O SR. CRUZ MA.CHADO :-La a eleicão é directa.
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Bem'; mas este exemplo

influe muito, e por isso diz-se: « A Inglaterra agora re
conheceu a necessidade do voto secreto. » Log'o é bom e
prúveitÔso; nllo se faz a distincçào de tempo, circum
stâncias e modo de elegêr, e muito convém que eUa se
faça.

.u'P. 8
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o SR. FERNANDES DA OUNHA.: -La foi questão por
longo tempo.

O SR. MENDES DE ALMEIDA. :-Exactamente.
P?r consequéncia, disculpe-me o senado que eu faça

a-qw uma pequena leitura.
Quando na Inglaterra, em 1867, se discutia a emenda

Cobden, a qual nessa occasião não foi aceitá, o Sr. Wal
pole, conbatendo-a no interesse da dignidade do caracter
ing'lez, disse o seg'ui ote (lendo):

« Na Inglaterra, diz elIe, é de princípio, que quem
tem um mandato a despenhar dêve fazêl-o sôb a influén
cia e fiscalização da opinião pública (applausos). Eu não
vêjo razão para que o eleitôr sêja menos re'ponsavel que
o próprio representante perante tribunal mais elevado.

A innovação do segrêdo seria lamentavel para o cara
ctf'r do pôvo inglez. A facilidaÇl.e d) mystério abriL'ia a
porta á fraune e aos rancôres pessoaes e polhicos. . . .. »

O autor, de onde copiei este trecho do discurso de Wal
pole, accrescentl'l. (la) :

« Tôdo o mundo rt::corda-se da citação feita por sir
Robert Peel, expondo os effeitos do voto no escrutínio se
creto sôbre a populaçãO de Roma.

« esta operaçãQ. o eleitôr perde o sentimento de sua
dignidade, fe a consciéncia do justo e do inj usto lhes res
vala, quando dá o seu voto contrário ás suas promessas.
1'abellas prop01'cit stylum accepit, caput demisit neminem
VIl7'et'l.W, se contemnit. »)

A emenda Cllbden foi rejeitada e o complexo do seu
projecto addiado. Essa emenda, que não pôde ving'ar em
1867. pas ou em 1872.

O SR. FERNANDES DA OUNHA :-Na livre Inglaterra,
onde o g'ovêrno não mflue em eleições!

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Vou também lêr sôbre
este as umpto alg lUS pequenos trêchos de um auctôr,
que tenho em muita consideração pelos seus escriptos em
juri. prudência; é o Sr. Ooq uille (lê):

« O direito de voto dêve sêr cercado de grandes ga
rantias; 0briga a responsabilidade do votante, que, exer
cendo uma espêcie de mandato, dêve por isso prestn.r
contas a seus '1oncidadãos. Daqui deduzimos uma grave
con equéncia e é que a publicidade é da es::>éncia do voto.
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Porque se occulta o eleitôr'? Pratica uma acção desho
nesta'? Ou não tem a coragem de sua opinillo ~

« Si suppamos o eleitôr accessivel ao temôr, exhibimos
contra o voto assim praticado a mais severa condemnação.
Então é misté.. ruppl'iITir as ins.ituições chamadas· con
stitucionaes. O que valem escôlhas de cidadãos medrosos
e covardes '?

« De que qualidades brilharllo os eleitos, si os eleitô
res estão desprovidos de honra e de franqueza que érão
ha um século, como que o apanágio da França '? Os de
putados eleitos em taes condições não represéntão sinllo
os sentimentos de baixeza e de ciume, que, não ousando
manifestar- se á clara luz do dia, se introdusem no segr.ê~

do do escl'Utínio. » E accrescenta:
« O segrêdo é o asylo do crime, do equívoco, dos

sentirrientm, e impressões que não se ousa mostrar. A
probidade fog'e do mystério.

« Sabemos que ~ Ing'laterra começou agol'a por aban~

donar o voto público, approximando-se do secreto. Tal
vez depois de madUl~o exame, voltará completamente ao
caminho que trilhou por tantos séculos. Este exemplo ain
da tímido, prova pouco, por quanto pouco vale, compara
da a prática precedente. A publicidade do voto liga-se a
instituições seculares, sôb as quaes a Inglaterra achou
fôrça, estabilidade e unidade. )

E mais adiante:
« "Hoje a Inglaterra, tocada da moléstia da velhice,

esqueçe os princípios que assignalá rão sua origem.
« A publicidade do voto se accommodaria sobretudo

com o suffrágio de dOlls gráos .
« Uma garantia bem necessária é a que resulta da pu

blicidade do voto. O mandatário dêve prestar contas;
elle pre€ta-se pela publicidade do voto. Não admittimo s
que se vote em segrêdu, vergonhosamente, como si se
desse um mao passD, por cobardia perante a OpilllãO. por
temôr da responsabilidade. E pois que fallamos tanto de
patriotismo, de devêr civico, de coragem política, tome
mos a responsabilidade de nossos actos, procedamos ás
claras, resolutamente (Sess. ao seno em 16 de Septo de
1875) ••. »
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CircuIllscripção elei'toral.

o SR. JOSE DE ALENCAR :-A eleicll.o directa desnacio·
nalisa a represent!ilçll.o. Ninguem ignora que êsse syste.
ma, querendo pôr o candidato em contacto ccrn os vo
tantes, é obrigado a dividir o paiz em circulos áe um so
deputado C'). Em um paiz, como a Inglaterra e como a
Belgica; de uma área limitada, de uma populaçao con
densada o muito instruida, nao avuharão as graved con
sequéncias dessa divisl1o. Mas, em um paiz vastissimo
como o nosso, e ainda atrazado, sôbre. tudo no interiôr,
esse fraccionamento merece séria attencll.o: Sahem dahi,
e a experiéncia ja o mostrou representantes de campaná
rio, homens de ideas estreitas, de curtos horizontes; e não
é dêsses "lue precisamos para formar as maiorias parla.
mentares illustradas e independentes, que são indispen
sáveis ao jôg'll do systema (Sess. da cám. em 13 de Jul.
de 1874).

O SR, DrôGo VELHO :-A circumscripçll.O eleitoral tem
sido o ponto de oscillaçilo do nobre ministro do império.
O projecto primitivo estabelecia a eleiçll.O por proviucias,
d~pois S. Ex. conformou-se com a mudança para dis·
trrctos, e por último resignou-se á nova idea das provin
cias. Deploro taes incoheréncias, porque as modificações
teem empeiorado o p:ejecto.

,.-- ('\ Não é a eleição directa que desnacionaliza a representação, porque
ella pode sêr, e melbor o será, realizada em circúmspcripções-que elê
jão não menos de três e não mais de seis deputados. A divisão de círculos
de um depu Lado so é reclamada para produzir a eleição da minoria em
certas localidades, onde tem esta maior fÔrça. Mas, preferido como merece,
o moderno systema da representação proporcional, não ba necessidada
désses pequenos clrculos. E mais convé1) á natureza dêsse systema os
clrcul~s de seis deputados. elegendo menos somente as províncias de
pouca população.

E' preciso acabar ~om a preponderáncia das grandes deputações pro
"inciae . E' preciso que o eleitorado não sêja movido na escÔlba, que fa7,
-por meras alIeições pessoaes, com prejuizo das idéas, dos princlpios e dos
progr'e os da sciéncia política. E' pJeciso que venha o labôr da propa
ganda disputar preferênoia contra a indol6noia o o feudalismo. Nos cír
culos médios nem hwerá representantes de campanário, nem difliculdade
na apuração do voto uninominal, nem a centralização, que devora as fOr·
ças do paiz.
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Com o systema do voto uninominal nem-um inconve
niente offerecem, mas antes estilo na sua f,pdole as gran
des circumscripçaes. Ha quem pretenda até a unidade de
collégio, com o sr. Em. de Girardin; mas eu contentar
me-hia com a -eleiçllo por províncias, mediante, comtudo,
prévia correcçllo nas desigualdades, que actualmente
exi tem, e que tantos males, queL' politicos quer admi
nistratIvos, tem produzido.

Com o voto incompleto, reputo um desacêrto a eleiçllo
por províncias, especialmente n'aquellas de vasta xeten
sllo territorial, como a de Mina:>, sem pelo menos o cor
rectivo lembrado pelo nobre deputado seu representante,
.quP me precedeo na tribuna, isto é, a subdivisllo em
grandes districtos eleitôraes (Apoiados).

(Sess. ria cdm. em 4 de Junho de i 875) .

O SR. CUNHA. LEITÃO :-Nllo sou enthu.;;iasta, Sr. pre
sidente, dae eleições por provincias; mas ta;nbém re
conhêço, que os actuaes dif\trictos, paraa processo elei
toral que se vai experimtlntar, são muito limitados e
importariM faci! supplalltação da mimaria.

EIC minha opinillo as circumscripções eleitoraes dêvem
ser maiorts do que os actuaes districtos e menores do
que as provincias ; haveria até conveciéllcia em delinea
rem-se estas novas circumscripções, porque poderíão ser
vir de base a uma nova divisllo das províncias, de que
tanto se carece. Seria, porém, muito censuravel dar ao
govêrno, nas vésperas de uma eleiçllo, ampla faculdade
para constituir a seu sabôr as circumsc:ipções eleitoraes;
nesta dificuldade nllo hesito em acceitar a eleiçllo por pro-
vínCIas, na e perança de voltar áqu~lle systema. .

Dous incon venientes pode têr o voto incompleto appli
cado a districtos de três deputados, Por falso cálculo e
a êrro direcçi10 por parte da maioria, póde esta ficar sa
crificada e a minoria dos eleitôres fazêr a maio ria dos
representantes; foi o que deu-se em Londrel1, em 1869.

O maior mal, porém, está em que a minoria de um
têrço ficará facilmente supplantada ppla maioria, como

- aconteceu em Birmingham e Glasgow nas pleiçõe da
quelle anno: nos districtos de três deputado. affírml10
Morin e Arthur Achard, POl' cálculos que uM dêixl10
dúvida, para que a minoria nllo fique suffocada, é preciso
que sêja dt> duas quintll.~partes'emais um voto dô uüitl.êl'o
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total dos eleitôres, e ll')S districtos de quatro deputados é
preciRo que sêja de quasi metade.

Em circumscripç.ões mais largas, e principalmente nas
províncias. é muito diffícil, direi mêsmo impossivel, a
dirt:.'cção e 0_ cálculo da maioria, de modo a podê!' sup
plantar a minoria, R' por este motivo e nêsttJs têrmos,
qne assignei a emenda d,], commissão, propondo as E'lei
ções pur pr JVíncÍ<H. Vê, portanto, O nobre deputado pela
província da Parahybll, que me precedeu nesta tribuna,
que a eleição por províncias, longe de nullificar a acção
do voto incompleto, vem g'arantir a sua efficácia e reali·
dade prática (Sess. da cdm. em 7 de Jun. de 1875:.

O SR. JOÃo MENDE.~: -A província é a verdadeira
circu mscri pção da Cu osti tuiÇãu .....

E' evidente que a eleiçãO por districtos desorg'aniza os
partidos, crp,ando tantas seitás partidárias, quantos são
os diversos districtos eleitoraes. E ni10 é isso perpetuar
o mal,·isto é, a fraql1f1za dos partidos, que todos nós de
ploramos, e que é talvez a causa do abastardamento do
systema representativo entre nós ~ (Apoiados. ) Quem
Dão vê que, sôb o inflll Xv da legislação actual, o laço
partidário se afl'ouxa mAis e l'nais, e que afinal os. corre
ligionários não mais se reconhecerão, eRtranl10s por seus
interess'~s de districto á necessidade de uma reunião fun
dada em interesses mais g'p,raes (Apoiados) ~

Ouvi sempre ~o nnbre ministro do império pug'nar
pela necessidade de voltarmos á eleição por província;
por isso, estranho q ue fosse tão facil em consentir na
perpetuação do mal.

{ .
Quem diz reg-imen parlamentar, subentende a existén

cia de partidos políticos fortes (A poiados). Sei que ha
uma certa escola na Suissa, nos Estados-Unidos, e mês
mo na Inglaterra e ('m outros paizes, que os julga
preiudiciaes; mas não é sinão uma escola pura e simples
mente theórica. Sei mêsmo que os seus escriptôres são
muito estimados pelos govêrnos modernissimos. Mas I si
n!l.o existem os partiJos, . signal é que o systema parla.
mental' é mystificado. Con vém, portanto, reorg'anisal-os
pelo influxo da lei eléitoral.

~ : .
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Aproveitando-me do aparte do nobre ministro do im
pério, quanto ao partidos nas províncias, direi que não é
so em S '_ Paulo, mas em tôdas Aro geral, que lavra a
divisão. Os partidos entre nós estão quasi extinctos ; não
páSSãO de meras ag'greg'ações de interesses ou de affeições
pessoae&, embora sôb a denominação geral dos antIgos
partidos, Desconhecêr isto é desconhecêr a verdade dos
factos (A poiados) ,

Do enfraquecimento dos partidos nas províncias re
sulta que os nossos homens politicoR não têm energia
alg'uma no parlamento, POl' p.xemplo : trata-s9 de derri
bar um g'abinête que não sati faz as vistas do partido ~

A dúvida assoma a tôdos os espírItos. Tôdos pergúntão :
quem vírá ~ Será melhor ~ Será peior ~ Si peior, a câ
ma ra dos deputados deverá fazêr immediata oppOSiÇão '?
Não virá por ahi a di solUÇãO, si a câmara nlto se sub
mettêl' ~ Estes são os factos de tôdos os dias (Apoiados).
Entre nós, salvo o apôio obrig'ado de alg'uns, os gabinê
tes vivem mais dêste terrôr, do que do próp"io mérito ou
da confiflnça sincera dos partidos (Se:>8. da câm. em 27
de Jul. de 1875).

O SR, DIAS DE CARVALHO :-Oom0 me havia enuncia
do, este projflcto determina que as eleições se fáção pela
lei de 846, com taes e taes modificações. lia modifica
ções importantíssimas; e eu, sem querêr reservar para
outm occasifi,o, direi dêsde ja aos nobres sananôres que
uma das disposições mais importantes do projecto, á
qual não neg'aria o meu voto, si adlJptasse a base da lei,
é aqueHa que manda fazêr a eleição por províncias. Gon
cordo com os nobl'es senadôres em que, admittidas as
bases dêste projecto, si o ministério tem, como presumo,
e dêvo crêi', a intenção de tornar um realidade o que se

(W) A fraqueza do parlamento, fonte de tOda a de;>ravação em que
se abysma o império, não provém da fraqueza dos oartidos; mas das
condições de dependéncia. em que foi constituido ao lado do executivo,
que arrasta o moderadOr e dispõe delle para tOdas as empresas de ab·
sorpçào e anniquiUamento moral.

Constitúão-n·o á cima de tOdos os podéres públicos, Iibertem-n-o das
dissoluções, das transações com os ministé. ius \já dimcultadas pela nova
lei), do veto supensivu até 12 anno.J, do perdão para tOdos os crimes dos
ministros, acabem com 11 delegação de prtlsidentes do província, meros
commissarios eleitoraes, ensinem a lêr ao pO.vo e fáção a eleição directa,
-que não haverá necessidade de legislar para organisar e fortalp.cér os
partidos. Acabar-se-hão as queixas contra o fantasma do podêr pessoal.
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contêm na lêtra do mêsmo prejecto, a eleiçl10 por pro
vincias ha de sem dúvida of1erecêr mais segw'o resultado
do que a eleição por circulas. .

Mas nl'l.o estou ainda convencido de que este pr9jecto
nos dê o resultado que os nobres S8nadôres teem promet
tido (Sess. do $en, em 19 de Ag. de 1875).

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: -Senhôres, a terceira emen
da, que pretendo combatÚ, é a do sr. de Mendes de Almei
da, que quer restabelecêr a eleição por circulas de um depu
tado. Si, acaso, essa eleição, adoptada pela lei de de 1855,
tivesse prod.uzido bons resultados no paiz e ainda fôsse
lei, eu sem dúvida me opporia a elIa; mas, em vista
do que presenciamos, em vista das discussoes profundas
e largas, que tivérão lagar em 1860, para se reformar
essa lei e alargar os circulas de um para três deputados,
admiro-me de que o honrado se:u.adôr venha propôr uma
similhante emenda.

Senhôres, a idéa dos circulas de um deputado passou
na câmara dos srs. deputados por uma espécie de pressM
que então sôbre elles exerceu o presidente ·-do consêlho,
o sr. Carneiro Leão, visconde do Parana.

Tendo discutido primeiramente no senado a lei dos
circulas, declarava ene em alto e bom som que não fazia
della questão de gabinête, e que cada deputado podia vo
tar como entendêBse; mas, apenas passou o projecto ou
proposiçãO do senado para a camara dos Srs. deputados, _
outra foi a sua limguagem: ene entendeu que a lei devia
passar tal qual, sem a menor emenda, na câmara dos
srs. deputados, afim de que se podesse pôr imme'diata
mente em execução e no anno seguinte por ella se fizesem
as eleiçoes, declarando que fazia disso questilo de
gabinête.

Eu, que tinha formado uma opinillo inteiramente con
trária ás ideas dflssa proposiçãO apezár das solicitaçoes
do digno presidente do consêlho, fiquei firme nesssa
opinil1O, e com digno sr. deputado Zacarias, que era
membl'o commigo da commissllo de constituição e podêres,
assig'nei um parecêr contrário á el~içi1o por circulas.

Log , i araso o ministro nl10 tivesse feito pressão sôbre
a câmara dos srs. deputados, declarando que a adopção
dessa lei ou sua rejeição importava uma questão de gabi
nête, si êsse ministro nllo tivesse merecido naquelle tempo
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tôda a comtemplaçilo do côrpo legislativo, eu estou per~

suadido de que a lei dos círculos não teria passado-então.
Senhôres, si observarmos por outro lado a maneira,

por que foi rectlbida a proposiçãO do senado pelos conser
vadôres da câmara dos deputados, a :naneira por que a
lei de círculos de tlm foi e.xecutada, e a maneira final
mente por que elIa foi apreciada pelo côrpo legislativo
em 1860, havemos de reconhecêr que não ha razão deser
para regl'edirmos agora á eleição de círculos de um de
putado.

No parecêr que demos eu e o conselheiro sr. Zacarias,
então relatôr da commissão de constítuiçilo e podêres,
sôbre a proposiçãO que foi do senado 'Para a câmara dos
srs. deputados, depois de mostrarmos em um- primeiro
considerando que _a constituiçilo determinava especial
mente, que os eleitôres de tôda a província fôssem os que
elegêssem o deputado e que, portanto, a lei dos círculos
era contrária á Constituiçao, dizíamos o seguinte
(Lendo) :

« Dividir as províncias em círculos eleitoraes, como
expediente adeqnado a fazêr entrar na representação na·
cional e-provincial tôdas as opinioes existentes ne paiz,
mêsmo a que está fora do podêr, importa antes uma vel
leidade de cavalheirismo poHtico, do que um plano t<tlha
do a conseguir o fim pt'opôsto, com as ,::ausas e meio de
compressão, que coslúmàO actuar g'eralmente nas elei
ções, não é o drculo quem ha de dar ao votante e ao
eleitôr a liberdade de que precisa, para uzar como quizer
de seu direito: o ?'espit'adou.?'o, que com a creação de dis
trictos eleitoraes pretende-se offerecêr á opinião, que es
tivér em minoria na prevíncia, a lntervençã.o indevida
dos agentes do podêr é bastante para inutilisal·o na
maior parte dos casos, fazendo nilo so o deputado como o
supplente, visto que no systema de projecto a maioria
que elege o primeiro, elege tambêm o segundo.

Esta razã.o em fav'h dos círculos é, pois, generol:'a so
em apparéncia, do mêsmo modo que á commissão parece,
permitta-se-Ihe dizêl-o, têr ens laivos de machiave.lismo
-~ssa outra que aconsêlha a divisão das provincias em cír
culos para amparar os iuteresses nacioJ;laes e os das pe
quenas províncias contra as aspiraçoes exageradas dos
deputaçoes compactas das grandes províncias do Império.

ur. 9
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oencômÍo dos districtos eleitoraes como meio de pôr os
candidatos em contacto com o eleitôr presuppõe um equí
voco, que cUII:]>re dissipar. Os candidatos hão de pôr-seem
contacto, hão de talvez identificar-se, não com os eleitô~

res dos círculos,más com os dominadôres das localidades,
de que esses eleitôres, em geral, são dependentes, Ora,
êsse contacto e a dependéncia, em que os candidatos teem
de ficar dos potentados locaes (pois a vontade e prepon
deráncia de taes influéncias vai com a reforma subir ao
sen zenith) rebllixarão a missão dos representantes. »

E, assim por diante, continuáv!'l.o outros considerandos,
para demonstrar que p. adopção, que então se pretendia
fazêr, de círculos de um deputado, era também muito pre
judicial ao paiz.

Quando em 1860 se propôz ,a reforma dessa lei, como
com effeito se conseguio daquêlles mêsmos, que dena tí
nh[o sido filhos, o que bem prova que êsses homens
estávão convenéidos de que a lei não podia ser sustenta
da, a commissão da câmara dos srs. deputados deu tam
bém sôbre essa reforma um notavel parecêr que foi lido
na sessão de 9 de Junho de 1860, no qual se áchllo as
signados os srs. Saraiva e Tôrres Homem. Por essa
occasião dizia o sr. Saraiva, re p;mdendo ao sr. Octa
via.no, que se opunha ao alargamento dos círculos de um
para três (Lendo) :

« Quanto a mim, vou dar a opinião que tenho, e que
nlto pretendo impôl' a ninguem. Essa opinião é a seguin
te : círculo de um deputado em regimen de eleição indi
recta é a representação mais bdhante do princípio oly
gárchico em tôdos os pontos do Império. Dizêr-se que os
círculos de um deputado constituem uma conquista da
liberdade, é um menoscabo do bom senso, a illusão mais
completa dos interesses de um regimen constitucional e
livre. »

O SR. CRUZ MACHADO :-E' o q.ue ene disse' outro dia
a.qui; com o regimen indire~to n!'l.o quer círculos de um.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Mas o nobre senadôr pelo
Maranhs.o, que defende a tôdo transe a eleição indirecta,
quer todavia os círculos de um.

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-E o que tem uma cousa
com outra~
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o SR. FIGUEIRA DE MELLO ;·-Tem muito. Apre~ento

vos a opinião de um homem reflectido e notavel no paiz,
o qual disse que a eleição por circulos de um deputado
era um menoscabo do bom senso, a illusão mais comple
ta dos interesses de um regimen consLitucional e livre.

O SR. CRUZ MACHADO :-Nilo se referiu á eleição in
directa.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Mas, .,i v llobre senadôr
pelo Maranhao quer a eleição indirecta, está claro que
lhe ap'plico o pensamento' do nobre seuadôr com tôda
razão.

O SR. CRUZ MACHADO :-0 que eu quero que fique
claro, é que no dicto do sr. Saraiva não ha contradicção
nem-uma.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Eu não estou mostrando
contradicções no sr. Saraivll; trago o trêcho do discurso
de S. Ex. , como uma autoridade, a6m de refutar o nobre
senadôr peb Maranhão, que qu':'r a eleição indirecta e a
eleição por circulos de um deputado somente.

O Sl'. marquez de Olinda, que também era um espiri
to reflectido, e que têve uma grande autoridade nesta
'casa pelos seus talentos, pelas suas virtudes civica,s e
pelos altos log'ares que occupou no Estado, nilo so se
oppoz em 1855 nesta casa á eleição POl' circulos de um
deputado, sinão também, quando se tratou de organizar
a representaçao por círculos de três deputados, dizia o
seguinte na sessão de 9 de Agôsto de 1860 (Lendo.):

( Tracta-se de elég'êr deputados por uma secção de ter
ritório de uma província. A Constituição diz que os de
putados hãc de sêr eleitús por tôdos os eleitôres de pro
víncia; dá-se, portanto, a uma porção de eleitôras direi
tos, que a ConstituiçãO l~onfere somente fi, tôdos os eleitô
res j unctos da província. »

Esta opinião, tào autorizada como é, não pMe deixar
de merecêr tôda a con ideracão dos nobres senadôres.

Com effeito o art. 90 da Ôonstituição decide a questão
pelo modo mais peremptório. Diz elle :

« As nomeações de deputados e senadôres para a as
sembléa geral serão feitas pOl.' eleição indirecta, elegendo
a maRsa dos cidadãos activos em assembMas parochiaes
os eleitôres de província e êstes os representantes da



nação e provínciàg. » Portanto, me parece que o nobre
senadôl' não tem razão, referindo-se a êste artigo.

Ora, si o nobre senadpl' fuuda·-se no mesmo art. 90
da OonstituiçãO, para declarar que a eleiçllo pela forma
directa é contra a ConstituiQão, como é que, encontrando
neste mêsmo artigo a di POSiÇãO de q ue os eleitôres de
tôda a província dêvem elegêr os deputados, que teem
de dar a· província, nilo segue o mês mo princípio para
dizêr, que é contra a ConstituiçãO a eleição por círçulos
de nm deputado '?

Senhôres, o nobre senadôr pêla província do Rio de
Janeiro, apresentou-nos um longp trêcho da mensagem
do Sl', Thiers á assemblea legislativa de França, para
demonstrar-nos a utilidade da eleição por circulos de um
deputado; mas, embora o sr. Thiers sêja para nós uma
grande autoridade, devemos tôdavia confessar que em
contra-posiçãO á sua opinião ha muita~ outras; que o
rir. Thiers, que Sl-l considerava na França como conserva
dôr"não podia deixar de sustentar os princípios que tinha
adoptado a Constituição do seu paiz, e, portanto; com ra
zão fazia tôdos os esforços para defendêr as eleições por
cÜ"culos de um deputado; entretanto eu tenho II oppôr á
opin;ilo d~ SI', Thiers, espo ada pêlo nobre senadôl' pêlo
Rio de Janeiro, as opiniões do sr. Armand Marrast e do
sr. Guizot.

O SR. MENDES DE ALMEIDA. :-0 sr. Thiers é amigo dos
círculos de um e da eleição indirecta.

O SR. FIGUEIRA. DE MELLO : -Eu estou mostrando que
os círculos de um dep;lI.ado, embora sêjão adoptados pêlo
sr. Thicrs, teem tôda.viil. contra si a opinião de dous ho
mens notabilíssimos. Tôclo o mundo sabe que foi Guizot
um dos primeiros estadistas da França. um eloquente
parlamentar, um eminente doutrinário, possuidôr de
gT3 ndes recursos, que so pode dar a longa prática dos
negócios; e quanto lt Armand M<'lrl'ast era elíe con:;ide
rado como um dos liberaes mais illustres e adiantados,
figurou no tempn da revoluçã0 fl'ancêz1:Io como presidente
da assemblea legislati va, e, si não me engano, foi tam
bém ministro durante o interregno que houve entre a
queda de Luiz Fillipe e a ascenção de Luiz Napoleão.



- 69-

Ora, o que diz o sr. Guizot, como vemos do discur-so
do sr. senadôr Saraiva em 19 de Junho de 1860, quando
tinha assento na câmara dos deputados'? Eis aqui o trê
cho, que lí nos Annaes Parlamentares dêste an?-o:

« A excitação de tôdos os interesses particulares, com
binann.o-se com o enfraquecimento de tôdas as crenças·
politicas, não pode deixar de alterar o caracter do man
dato eleitoral. E, si essa deploravel tendência não fôsse
embaraçada, chegaria finalmente um dia, em que o de~

putado de França não seria mais de que o procuradôr
autorisado dos interesses de uma subprefeitura (muitos
apoiados), o encarregado de negócios de uma centena de
eleitôres (muitos apoiados). Seu valôr político seria então
medido pêlo número de suas conquistas administrati vas,
e sua assiduidade nas ante-câmaras dos ministro seria
mais apreciada pêlo côrpo eleitoral, do que o seu pedêr
na tribuna (Muitos apoiados).

« Não se dêve crêr que-a eleiçãO departamental dará
ao deputado um càracter m~is positivo ~ Eleito por um'l
circumscripção eleitoral mais vasta, o mandatário deixa
ria de achar-se em fac~ de meia duzia de eleitôres, que
1eem em suas mãos o fio de sua vida parlamentar.

{( A pluraliaade dos nomes, inscriptos nas listas
eleitoraes e departamentaes, não concorreria pouco para
tirar á eleiçao o caracter de um serviço particular, e nas
suas combinações mais larg-as, nas suas transacçCles mais
variadas, o escrutinio exprimiria um pensamento em vez
de representar um nome próprio. »

E o Sr. Armand Marrast diz o seguinte:
« A experiência que temos feito, ha 50 annos, não de

monstrou que as escôlhas fôrão tanto mais acertadas,
quanto érão numero;;os os co1l6g'ios eleitOTaes ~

« O que aconteceu nas eleições fraccionad'ls, com que
se dotou o paiz ~ Os intclresses locaes invadem de modo
assustadôr; os grandes interesses da pátria são esque
cidos.

{( Nãú é mais o mérito, não é a capacidade, nã~ são os
serviços prestados que constituem titulas para os elei
tôres. A fortuna, as relações de familia, fazem somente
inclinar a balança e d'ahi câmaras em que se encôntrão
tôdos os vicios de sua orig'em, pequenas paixões, intri·
gas miseráveis, luetas de pessêas, em que o interesse na-
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cional desapparece e o paiz inteiro, que pouco a pouco
se eneJ.!va e se acostuma ao espectáculo dêste antag'onis
mo sem grandeza e destas discussões sem dignidade.

« Não j não é ,exacto que as eleições, feitas por grandes
massas, pÓSSãO dar jamais resultados tão funestos á nação.
Tudo se engrandece e se eleva ao contacto das assem~

bleas numerosas. O egoismo não ousa mostrar-se, e as
personalidades, sempre mesquinhas, se pejarao de apre
sentar-se nelias. Não se dêve faliar sinão do pôvo, d!3
sua vida poderosa, de seus alt<;>s destinos, quando se falia
ao pôvo. Os pequenos horizontes das localidade:> se p~r

dem e se absorvem na vasta atmosphera nacional. »

Portanto, opinião por opinião, eu. julg'o que as que
aprese1:J.to não são menos poderosas e decisivas; e, si
acaso quizesse apresentar as ideas de deputados e sena
dôres, defendendo a eleição de deputados por província,
bem poderia apresentar as dos srs. Zacarias, visconde
do Inhomerim, E' muitos outros.

E, senhores, quasi, que pOSSIl dizêr sem errar" a ado
pçao da eleição por províncias foi antes uma inspiração
do senado do que do ministérIo .perante a câmara dos
srs. deputados.

Os nobres senadôres que últimamente fallárão sôbre o
projecto, parecião concen_trar tôdos os seus desêjos em
dous pontos uni.camente: adopção da eleiçlto di~ecta e
eleição pOl' circulos de um deputado somente.

Portanto, procuremos esclarêcer esta opinião, fazendo
como os dous grande., partidos inglezes, que não vão pe
dir nem á reálezi'l e nem ás massas popularE's a sua fôrça,
mas proMra.o influir somente pela opinül<]. pública e ap
péllão do ostl'acismo, em que se áchão pal'a a mêsma
opinião, afim de subirem ao podêr pai' mei.os inteira
mente legaes e dignos. (Sess. do seno em 17 de septo de
1875. )
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Elegibilidade.

o SR. JOÃO MENDES: -Para a qualificação dos votantes
o projecto fixa condições de aptidãO, e até annexa uma
~~rj~ d!'l capacidades como possuindo a renda lega13 salvo
prova em contrário. Mas, para os elegives, isto é, para
aquêlles que tem de nomear os' \'eprsentantes da n!tção,
não ha condições garantidas na lei j a juncta municipal
col1ocará no alistamento tôdos os que lhe convierem.

(Ha apartes.) -
Porque essa differença ~ Ainda não deparei com razOes

que assaz a expliquem.
Os elegiveis constituem uma classe, da qual são tirados

os eleitôres. O govêrno, portanto, si quizér influir na
eleição com a eflicácia dos seus meios, começará por
fazp.r diminuir o número dos elegíveis do partido adverso,
alterando assim as condições do pleito.

Este mal nas grandes povoações ou nas grandes cida
des não será muito sensivel, porque o pessoal elegivel,
dos partidos é numerôso; mas o contrário acontecerá
nas pequenas povoações. Além de que, embora os parti
dos téuhão no respectivo alistamento 11m pessoal suflii
ciente de elegiveis, não é duvidôso que os nomes de certos
indivíduos muito impórtllo para o enthusi1l.smo e para a
disciplina no pleito j e êsses poderão sêr víctimas da ex
clusão. Com effeito, ha cidadãos que insphão mais sym
pathias do que outros; e isto concorre sempre para o bom
êxito da luta (Apoiados).-(Sess. da Cti,m. em 27 de lul.
de 1874).

- Vid. pags. 144 e 145 dêste livro.

Eleição direc'ta.

O SR. F. BELISÁRlO: -Não me cccuparei, Sr. presi
dente, em demoust"al' que a naçl10 inteira, tendo reco
nhecido a improficuidade de tôdas as medidas e formali
dades, com que se tem querido modificar o systema
eleitoral adoptado pela Constituição, exige hôje alteraçãO
radical na Rubstáncia, no fundo do systema, e não Elimples
retoques de forIPa.
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E sabid,. que o partido liberal e quasi a totalidade do
partido conservadôr desêja e quer a deição directll. Ec;ta
opinião tem ganho sectários nas fileiras do govêrno, e
até no seio do g·abinête .
........................... .... . .. . . . . ... ........'

Tem sido muitas vezes repetido no noss'o parlamento
que estas manifestações (de reveréncia á Qonstituição)
autorísão o pôvo a acreditar que a ConstituiçãO é uma
difliculdade, um obstáculo ao melhoramento das nossas
instituições. Certamente, nem-um outro meio seria mai~

eflicaz para torna-la ediosa (Apoiados).
Estas palavras, ja proferidas neste recinto, silo também

aquellas que empregou no parlamento francez, entre
outros illustres deputados daqudla nação, um conser
vadàr distincto, o conde de Montalembert.

Não silo menos dignas de attenção as palavras de outro
rensadôr illustre, Benjamin Constant, não s6 pela autori-·
dade de seu nome, comn pelo facto sabido, que o redactôrf1s
da nossa ConstituiçãO se inspirárão nas doutrinas dêste
célebre pub1icista; suas expressões dêvem ser respeitadas
e bem aquilatadas. Diz ene, de maneira frisante, que,
para a estabilidade e duraçi10 das Constituições, é ne
cessário que sêjão susceptíveis de aperfeiçoamentos
graduaesj que o pôvo não pode comprehendêr que se
opponha ao melhoramento das leis uma mysteriosa im
possibilidade que escapa á sua comprehensao; e que, si
a resisténcia a taes aperfeiçoamentos fôr duradoura e
ten11.z , é para temêr-se que o fim não sêja excedido pelo
próprio esfôrço POl' longo tempo contrariado (Apoiados).

VOZES :- Isto é ver dade.
O SR. F. BELISÁRIO :-Tanto neste recinto como no

senado, se tem querido atterrar a populaçãO com os pe
rigos de uma constituinte.

Senhôres, nada pode sêr mais censuravel do que o
temôr imaginftrio de se fazêr crêr na necessidade de
constituintes nos têrmos destJl.s, ile que tem a hist6ria
epreseutados alguns exemplos e que facilmen te se trans
f6rmão em convençOes nacionaes; faz-se acreditar ao
pôvo que é necessário alg'uma constituinte, como por
exemplo, se pretendeu entre nós em [832, n'uma época
em que tôdas as instituiçOec; estávão ;em perigo, pela
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inopinada abdicação do primeiro imperadôr, e pela effer
vescéncia de paixCles políticas que se seguio áqueUe facto.

O que se pretende hôje é simplesmente que os nossos
eleitôres autorisem a câmara dos deputados a reformar
certos artigos da Constituição. E é precisamente nas
épocas ca.lmas, nas épocas como a actual, em qlle nem
uma agitação existe, em que se tracta e se quer a re
forma de um 80 ponto da Constituição, que é facil rea
lizar-se esse melhoramento (apoiados); e nito esperar-se
o tempo em que outras e mais ardentes aspiraçoes excitem
a opini11o pública, e exíjil.o reformas nas próprias bases
fundamêntaes da ConstituiçlJ.o; tal seria o caso de que
falla Bemjamin Constant, em que, por muito tempo con
tida e refreada, a vontade nacional lançará os homens ao
aeaso, escravos do impulso que de si próprios recebêrito.
(li!uitos apoiados.) I

O SR. F. BELISÁRIO: -Sr. presidente, a permanéncia
do côrpo eleitoral é uma garantia de tal ordem para a
independéncia das eleiçOes, que nos raros e mui incom
pletos exemplos que temos, os partidos reconhecem a
differença quando se tem de preenchêr uma vaga de
deputado, ou de procedêr-se á eleiç110 de senadôres,
estando eleito o côrpo eleitoral. E' muito differente a
confiança que eUe ja imlpil'a aos partidos e aos candida
tos, que V110 achar-se pprante um côrpo ja constItuido, ja
f~rmado, apezár de que êsstl côrpo eleitoral n110 tenha es
tabilidade e dêva, pelo contrál'io, em bt'eve detiapparecêr,
findo o quatriénio, e precise, portanto, continuar a
agradar ao govêrno para c,btêr /'lua própria reeleiçllo.

E' sabido, Sr. presidente, que a eleição do eleitorado
permitte principalmente ao govêrno influir na eleiç!l.o
dos deputados. Os chefes de cabala nas localidades
prer.ísil.o do apoio oflicial e dos grandes meios que elle
faculta para vencêr seas adversários. Nessa lucta, que
põe em jílgo o amôr próprio com tôdos os estímulos e
incentivos que lhe dá a rivalidade de influéncia e pri
mazia lo~al, nM se pode desprezar o auxílio governa
mental, de esmagadura eflicácia e nllo pode afinal deixar
de reverter para o govêrno o fructo de uma victória que
se deveu principalmente ao mêsmo govêrno.

AFP.
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Assim, pois, si os eleitôres para sêrem eleitos precisá
rn.o e se utilisárão do govêrno, si para mantêrem e sêrem
de nôvo reeleitos precisn.o e prE'cisarl1o do g'ovêrno, é uma
aspiração chimérica pensar que poderão desobedecêr, ou
recusar-se ás ordens dêsse mêsmo govêrno, ao qual
dêvem o podêr ephêmero e transitório que exercem.
(Mu·ito bem, apoiados).

Demais, senhôres, os raros escriptôres, que tem sus
tentado o systema da eleicão de dous graos, tôdos o fa~

zem como uma rl'lserva, um contrapêso, um obstaculo á
influéncia e_vontade popular.

O SR. PINHEIRO GUIMA.RÃES :-Como um dique.
O SR. F. BELISÁRIO :-Como, portanto, se podem

apregoar defensôres dos direitos e liberdades populares
aquelles qne desêjão conservar o systema, cujo fim é
annullar essa mesma influéncia '? (Apoiados.) AccúsãO
nos de querermos privar uma parte dos votantes de par
ticipação na vida política, e são ês es justamente os que
susténtão um systema eleitoral, que tem por fim a. nuIli
ficação dos votantes do primeiro grao.

Os SRS. MUTINHO CA.MPOS E EUFRÁ.ZIO CORREIA.:
Apoiado.

O SR. F. BELISÁ.RIO :-Esta privaçll.o, sr. presidente,
é uma das accusações que se fazem á decretação da elei
Çllo directa.

Si êsses defensôres da eleição de dous graos fôssem
sinceros, o que deveríll.o era sustentar e desejar que a
eleição directa se fizesse com os mêsmos actuaes votan
tes; mas elles, que se móstrão os defensôres da vontade
e dos direitos populares, slto os mêsmos que nos apóntão
os peDigos da eleição directa pela tendéncia, que júlgão
irremediavel, de baixar o censo, fazE'ndo crêr que i:'emos
ter em breve ao voto ou suffrágio universal.

Quanto a mim declaro, senbôres, não vêjo que estes
perigos se pÓssão forços.amente reali'Jar (apoiados) j e em
tôdo o caso devemos votar as leis uteis e necessárias á
actualidade, deixando a outros a tarefa de remediar os
males que parao futuro apparêçl1o. Cumpre-nos removêr
os males que observamos, que sil.o semiveis e que nos
pel'túrbll.o e opprimem, deixando aos vindouros remediar
os males que PÓSSll.o surgir.



.... 7S-

o SR. MA.RTINHO OAMPos:-Apoiado; e a porta nno
fica fechada para se ir aperfeiçoando o systema.
• " •• " " • " • " " " ••••••••••• " • " ••• " •• " " " " "t ••• " " " " • " "

o SR. F. BELISÁRIO :-SenlJ.ôres, quando se trata de
reformar uma lei é preciso VêL' os males que ena causa,
onde estão os perigJI:l, onde os vícios para se lhes dar o
remédio e corrigir (Apoiados). Pergunto ao govêrno e
aos seus defensôres: quaes são os p~ .. ig-os, quaes sM os
vícios do actual systema, e onde a correcção que se nos
apresenta'? So vêjo que os males que hôje em dia nbs
afI:ligem vão têr maior incremento (A poiados).

O nossl) systema eleitoral sempre o mêsmo, em sub
stáncia; dêsde as primeiras eleições anteriôres á inde
pendéncia, tem revestido várias formas e soffrido várias
aCCUHacÕes.

Nos' primeiros tempos, logo após a independéncia,
quando nos regiamos pelas instrucções de 26 de Março
de 1826, as eleições 'érão sempre o resultado da imposi
Ção das facções, que desputávllO a eleiçl10 por tôdos os
meios illegae::; aO séu alcance _ POl' um lado a lei era.
impotente, por outro as paixões políticas érão então
vehementes. Os nossos homens políticos de tôdos os
partidos reconhecêrllo êste facto: era necessário tirar a
eleicão á violéncia desemfreada das faccões locaes.

V'iérllo depois as intrucções de 1842. A' violéncia
popular su cedeu a impo. içli d govêrno, armado de ...
tôd0S os meios de elegê!' deputados.

O SEl.. MaRTINHO CaMPOS: - Erllo qualificaçõe::; do
subdelegado com recurso para o presidente da pt'ovíncia.

O SR. FLORÉNCIO DE Al3ltEU :-A ..cousa ficou peior.
O SR. F. BELISÁRlO :--Eu prefiro êsse período da

nossa história eleitoral, da impiJsição pela fôrça, ao pe
riodo em que nos achamos, da corrupção pelo govêrno ;
si a compressão é contrária á liberdade eleitoral, ao
menos pl"Ovoca a reacção e não abate tanto os caracteres,
como li. corrupçã) que tudo derime e enerva (Apoiados).
-(Sess. da cam. em 10 de lul. 1874.)

O SR. NABuco:- Vou documentar meu protesto,
lendo as palavras eloquentes e bem escriptas do nobre
ministro de estrangeiros.
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Disse o Sr. Bal'lto de Cotegipe :. ~( Digito
o que qüizerem, a Oplllll:l.o pública, a naçll.o, nM tem
confiança. nos seus representantes: Si ha mal peior do
que e;;te no nosso systema, eu não conhêço. »

E' o que tenho sempl'e dicto no parlamento: ha uma
cousa peiór do que a auséncia do parlamento, -é um
parlamento ficticio, que ná r presenta o paiz, cuja
apparéncia é nece$sária somente para illudlr o paiz, para
illudir o mundo civilü;ado. .

Prosigo na leitura: « .... Nst opposiÇãO, em l8~7,

estas fôrao aR minhas ideas. No podêr pugnei por elIas ;
hôje, fora do podêr ainda mais insisto, e a minha fraca
experiéncia, o estudo das circumstáncias e das n ~cessi

dades do paiz me teem levado á convicçllo profunàa,
confesso a V. Ex., nilo ha para mim tl'ansação posaivel
sô.bre similhante assumpto. »

O SR. POMPEU :-Em lêttras grandes estas palavras.
O SR. PARANAGUÂ. :-Esta linguagem era a de tôda a

dissidéncia da câmara dos deputados.
O SR. SAJlA.IVA :-E dizíil.o que queríão regenerar o

systema parlamentar J

O SR. NABUCO :-Isto, senhôres, é o que está bem fal
- lado; vamos ao que é bem escripto :

'« Bahia, 11 dp, Marco de 1371.
A situação do paiz é séria, é mêsmo grave; um nada

pode d~r nascimento a profundas commoções.
Sem atacar-se a raiz do mal, viveremos de palliativos

e os palliativos teem um têrmo.
Entretanto, vPjo que V. Zx. pretende applicar esse

systéma expectante á eleição. .
Respeito a' opinião e os escrúpulos dos que entendem

que a ClJnstituição appõe-se a medidas mais radicaes ; a
ConstituiçãO, porém, reforma-se; essa espécie de adora
Ção de alguns ha de precipital-a no abysmo, quando elIa
clara e sabiamente nos e::itá brandi:1ndo: « Sou obra do
homem e perfectível. » Cego é quem não vê que a mo
narchia np,:;se andar corre perigo.

O acto addicional, apezár de selJs feitos e dos pro
gnósticos agoureiros, deu-nos ja 35 annos de uniM.

Nll.o hesite, meu bom amigo, ahi está o mal e o
remédio.
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Morreremos como musulmanos, contentando-nos de
bradar:

Allah é grande e Mahomet é o seu propheta!
Não; eu espé['o mais do bom senso do partido con

servadôr. »
« Rio, 3 de Maio de 1871.
Li o progràmma do gov~rno, contido na fana do thro

no, e ha nelle pontos, que não posso defendêr como mi
nistro; um é o que versa sôbre Pt reforma eleitoral.

Minhas opiniões são conhecidas.
A 16 de Julho as circumstáncias especiaes da época

não :::r.e permittírao apresentar condições para minha en
trada para o gabinete, e, não obstante, propuzemos uma
reforma, que era um passo dado para a eleação direcla ;
não podendo. conseguir tudo, conseguia-se ao menos um
grande melhoramento: hôje não se dá o mêsmo ; e tam
bém não sei como hei de defendBr um systéma qUA o ga
binête prefere .. , Eu não posso, por lealdade a V. Ex.,
e o partido conservadôr, aceitar o papel de dissolvente ou
de testemunha impassivel de medidas que nã,o approvo. »
(Cartas do barão de Cotigipe ao visconde do Rio Branco.)

« O Sr. barão de Cotggipe :-O govêrno continúa a sns
tentar o pt'Ogramma da 1" sessM do anno passado. O
projecto, em que este systema é formulado, acha-se em
discussão na câmara dos deputados, nilo pode, portanto,
havêr maior ant'lgonismo entre o meu pensamento e o
pensamento do g'ovêrno, e em ponto sem dúvida muito
capital (Apoiados).

Continuo a pensar, ja o disse este anno na primeira
occasião, que tive a honra de dirigir-me ao senado, que
a eleiçl10 dÍl'ecta é -uma necessidade, e, na phl'ase da com
missão, 'mdecltnavel. Por mai~ que o g'ovêrno procure
outros caminhos, por mais que se esforce por pt'ovar que
êsse systema é inconveniente ao paiz, a opimão pública.
em gerullhe responde o contrário ...

O SR. CANSASÃO nE SINIMBU' : -Apoiado.
« O SR. BARÃO DE COTEGrPE :- .. . E quasi a maioria

desta casa do mesmo modo lhe responde, assim como lhe
respondem aquêlles que hesitl10 sobre o systema adopta
do pelo govêrno :
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« Não me arreceio, como alguns, de que o partido con
servador perca sua importáncia com similhante reforma;
quando assim succedesse, eu não vacillal';a, porque entendo
que o p,aiz d~ve ser governado confm'me que?', e não con
forme nós qlteremos (Apoiados). E' um erro acreditar-se
que os partidos podem mamer-se por meios artificiaes
(A poiados . ) . - (Discurso do Sr. Cotegipe sobre a eleição
di?'ecta)

Eis-ahi as palavras do nobl'e ministro.
O SR. BARÃ.O DE COTEGIPE (ministro de estrang'eiro) :

-Nã.o omitta palavra nem-uma do que estã. ahi. •

O SR. NABUCO :-Sr. presidente. neste artigo 3° do m~u

protesto cabe-me dizêr algumas palavras, tantas qnantas
comporta um protesto, em relaçao ao histórico da eleição
directa.

Ensina a história, diz um grande escriptôr, que em
tôdas as épocas, quando o govêrno se inclina para o dis
potismo, defende, como que por uma sorte de instincto,
a eleição de dous graos.

O SR. SARAIVA: -Que hôje so ha nos paizes atrazados.
O SR. NABUCO :-Senhôres, a assemblea constituinte

de França, proclamando a ig'ualidade de direitos, pro
clamou ao mê::;mo tempo a eleiçã.o directa. O consulado
e o Império multiplicárão os ISl'aos da eleição pJr tal
modo, que. em última anályse, o único eleitôr que hou
ve em França, o úo.ico representante foi o primeiro çon
sul, foi o Imperadôr.

O SR. SA.RAIVA : -Esse ao menos tinha sinceridade.
O SR. NABUCO :-Veio a restaurr.çllo, e o primeiro

empenho dos restauradôres e~a eleição de dous g-raos. A
carta de 1814, entretanto, tinha clamado a eleição dire
cta, e, pôsto que fôsse o empenho dos restauradôres a
eleição de dous graos, todavia, pela celebre lei de 1817,
se estabeleceu :t eleição directa. Foi por occa. iãO da dis
cus ão dessa lei que se dizia em França: « Os realistas
são mais realistas do que o rei. » Esta lei foi derogada
pela de 1820, porque os absolutistas e os restauradôres
sempre considerárão a lei de 1817 como uma revoluçãO
que arrancava das mã0S dos proprietários e da autorida
de as massas que estávl1.o á sua disposiçs.o.
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Vê4e bem, l3enhôres, que os restauradôres na França
nllo queríllo senilo a eleição de dous graos, os legitimistas
da França. sôb Luiz Felippe nilo queríão senão a eleição
de dous graos, e as celebres ordenanças de 1830, que
provocárão a revolução de Julho, tínhão por base a elei
çlto de dous gl'aos; fintllmente veio a revoluçãO de 1848
que estabelleceu o suffrágio universal.

. Por outro lado, sr. presidente, o instincto popular tem
sempre sido pela elp.içllo directa, como prova a história
de FI'ança. A lei de 1817, essa lei que estabeleceu a elei
Ção directa, diz Remuzat, gozou das apparéncias de um
dog'ma político; não conheci, diz e11e, uma lei mais po
pular; massas que e11a excluio, essas massas se apaixo
nárão por ena, quasi se revolucionárllo por ena.

E' que o p.)vo, l3enhôres, sobretudo quer a verdade da
eleiçlto e não o artifício da eleição de dous gráos.

Ora, o senado sabe como em França veio o suffrágio
universal'? O partido republicano sempre quiz o suffrágio
universal; os legitimi,e;tas quizérão sempre o suffrágio
universal, mas de dous graos.

O SR. SARAIVA :-Farça.
O SR. NABUCO :-.. os liberaes contentávAo-se modes

tamente com a reducçllo do censo, que a monarchia de
Julho tinha estabelecido. A resisténcia de Luiz Felippe
a qualquer reducção do censo fez com que os liberaes;
que tínhão entllo essa pretençlto modesta, se unissem com
os republicanos para o suffrágio universal.

O SR. NABUCO :-Lembro-me de que o nobre visconde
do Rio Branco, ex-presidente do consêlho, nos disse:
« Eu não quero a eleiçãO directa, porque a eleiçll.O direc
ta traz o suffrágio universal, o suffrágio universal ha de
vir consequentemente. »

Mas, senhôres, não ha tantos raizes no mundo, que
teem vivido em paz sem a pretençao do suffrágio univer
sal, com um censo rasoavel'? Oh ! certamente.-

Portugal, que tinha uma constituição como a nossa,
adoptou em 1852 fi, eleiçãO directa; e Portugal tem vivido
em paz,p, vivido bem sôbêsseregimen (Apoiados.). Ainda
este anno regosijei-me de vêr o voto de graças da câmara
~oa dignos pares, assim como o da câmara dos deputados,
Justificarem a experiência da eleiçãO direçta. O senadQ
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permitta que eu leia o voto de graças da cítmara dos
pares.

Dizia a câmara dos dignos pares de Portug'al, e o
mêsmo dizia pouco mais ou menos a câmara dos deputa
dos, o seg'uinte (lendo);

« As eleições em Portugal, realisadas de ha muito com
liberdade e discriçilo, silo penhôr seguro da estabilidade
do systema representativo, que constitue J nobre empe
nho de Vossa Magestade e da nação, e á cuja execuçilo
leal o paiz dêve a prosperidade de que desfruct::).. A com
mis~ilo folgou de ouvir, senhôr, que a eleiçilo para a
presente legislatura foi mais uma prova dêste facto im
portante na nossa história política. »

Tive occasiilo de examinar a verificaçilo de podr.res,
que n"Bste anno houve, e as reclamações, senhôres fôrli.o
apenas de dous districtos, e reclamações nilo bem fun
dadas.

Ja vemos, pois que ha paizes que teem adoptado a
eleição directa, sem que vívilo na anciedade do Buffrá
gio universal.

Por consequéncia, senhôres o suffrágio universal pode
vir, nilo de conceder ao voto nacional nma satisfacçao, de
cretando a eleiçao directa, mas pode vir, como veio em
França, da resisténcia ao "Voto nacional.

O SR. PARANAGUÁ :-Apoiado.
O SR. NABUCO :-Senhôres, em geral, so se incúlpão

aqueHes que fazem as revoluções, mas é preciso inculpar
os que as provócão (Apoiados). As questões de amôr
próprio, as provocacções, as resisténcias, senhôres, vila
tirando ao pôvo a paciência, as aspiraçoes crescem fJ. me
di!ia que o tempo corre e ag necessidades do põvo não
slio satisfeitas (Apoiado).

O SR. F. OCTAVIANO :-E a responsabilidade não fica
depois para os que resis em. . _

O SR. SARAIVA:- Fíão-se na docilidade de pôvo.
O SR. NABUCO :-E qnantas vezes os homen,; domina~

dos das melhores intencões A model'acilo não slio ar1'as
trados fatalmente para ~quillo que nlio queríão ~ Oomo
fÔrã.a os libr.raes francezes arrastados para o suffrágio
universal, quando queríiLo apenas uma modesta redq
ccllo do censo '2
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o SR. SARAIVA :-E nunca mais podérilo tirar o voto
universal.

O SR. NABUCO :-Senhôres, lendo-se as memórias de
Odillon Barrot, que é contemporâneo fidedigno, porque
têve parte em tôdas as peripécias da política franceza,
chega-s - por uma synthese a este conceito, que é de es
criptôr de grande pêso: « A causa de tudo que 8e vê, foi a
cegueira da monarchia, que resistia á reforma eleitoral
pretendida pelo paiz, e de outro lado a imprevidéncia,
com que os homens políticos daquelIa época soltávão as
paixões, que elles aliás não poderíão contêr no dia de pe
rigo.» Nil) hllja, pois, ceg'ueira na resisténcia, não te
nhamos a imprevidéucia de fazêr aquillo, que ao depois
não poderemos remediar.

Em geral, onde é que ha essa eleiçll.o indirecta, que
preconisaes ~ Tôdos os paizes em geral teem adoptado a
eleicllo directa..

Nos Estados Unidos ha a eleição indirecta, mas para
presidente da república e também para os senadôres ;
mas o juizo, que faz a este respeito um escriptôr abalisa
do, é que o pôvo não elege o presidente. mas os eleitôres
que o elegem, toda,via esta eleição é apenas nominal por
causa do voto imperativo j sabeis, senhôres, o que é a
plalafO?'ma nos Estados Unidos.

A eleiçllo das senadôres se faz alli por meio das assem
bleas dos est1i,dos ; mas, diz Mill, é quando pode funccio
nar bem a eleição de dous graos, isto é, quando os elei
tôres do segundo g'rao não teem somente a missão de
eleiôtres.

As assembleas dos estados não são simplesmente no
meadas para elegêr os senadôres, elIas são também
legislativas.

O mêsmo é na Hollanda.
Portanto, em geral se pode dizêr que eleição directa é

o princípio dominante em tôdo o mundo do systéma
representativo.

Direi poucas palavras, sr. presidente, a respeito da
utilidade da eleição directa. As vantagens da eleiçãO
directa são palpáveis.

A primeira vantagem dessa eleição é a egualdade dos
suffrágios: não ha sinão uma so capacidade, não ha
mais nem menos capacidade, como acontece na eleiçll.O

o\PP. 11



indirecta, isto é, os direitos alto os mêsm,os j os eleitôres
ailo chamados em um so grao para elegêr os deputados j

entretanto que na eleição indirecta ha mais ou menos
capacidade, o que estabelece o ciume entre os cidadãos j

u~s silo capazes e os outros não ·0 são, uns gózilo de di
reitos incompletos e outros de direitos completos, uns
estão em relação immediata com os representantes e os
outros o estão por um intermédio, que neutralisa tôda a _
influéncia delles.

A segunda vantagem sobreleva ainda á primeira: é a
certeza do suffrágio. Estabelecida a capacidade, não se
inquire a opinião política de ninguem, tôdos podem votar
iure pr6prio j entretanto que na eleição indirecta so
mente vótão os que teem a opinião' política dominante.
A lei reconhece capacidade para votar, mas .elles não
podem votar, porque nilo pertencetn a uma tal opinião.
Ja vêdes que assim.a eleição nlto é uma eleição nacional,
mas uma eleição de partido j nilo se pode averiguar a
maioria do voto nacional.

A terceira vamagem ainda, senhôres, é que a eleição
directa inspira a energia, ao passo que a eleição indirecta
so pode inspirar a ibdefferença, porque, dêsde que o voto
é remoto, dêsde que é incerto, ja vêdes que nem-um inte
resse pode inspirar ao eleitôr pela causa pública . .Assim
e por causa da indefferença os votantes so vão arrllstra
dos pela polícia.

Referindo-me ás nOSSaS circumstáncias, senhôl'es, dêvo
taroMm dizêr que a eleição directa tem li ma grande van
tagem, e é tornar menos possiveis as actas falsas, com
que tôdos os dias se macula a representação nacional.
Vós concebêis, que é muito di:ffi.cil uma actafalsa,~dêsde

que tôdos os individuas do lagar tem jtwe pr'6prio capa
cidade para intervir na eleição. A eleiçlto indit'ecta, pelo
contrário, chamando somente a vôtar os membros de um
partido, acontece que os chefes locaes podem abusar dos
votos dQ partido, faz'3m o que querem dos que vótão.

O SR. POMPEU :-Não slto os chefes, é a polícia.
O SR. NABUCO :-Ou a policia, uns e outros. (Sess. do

seno em 30 dp. Juz. de 1875) .
O SR. ZACARIAS :-O systema de eleições indirectas

apenas é uma transmissi10 entre o cesarismo e as paixões
da multidão. Nlto era de sua. vontade convidal"a, mas



- 83-

naquêlle tempo nllo estava ena para graças, nAo podil'l.o
excluil-a do voto; chamando-a, porém, á urna, o fizérão
com cláusulas tendentes a afastal-a realmente do voto.

E respôndão os mantenedôres da eleição indirecta por
que foi ella inventada'? TMa instituição tem um in~

túito. Foi com dó do pôvo, por lástim" Jêt suaignoráncia,
que o podêr chamou o pôvo, estúpiuo, sem interesse
nem~um na cousa pública, a exercêr uma pequena parte
da soberania'? Foi por isso'? Não.

A eleição dê dous graus nasceu da irrupção do princi
pio da soberania popular nos diversos paizes da Europa,
depois da revoluçãO franceza, que matou rêis para pôr
no throno a democracia.

Dêsde êsse momento a onda da democracia. cresceu,
innundou o velho mundo e pas~ou á América. A.eleição
indirecta foi uma traça, excog'itada como embaraço para
contêr es'a onda sempre cre 'cente ; foi uma transacção
o tensiva da realeza com a dRmocracia ; não têve outro
fim. A democracia levantou- e e subverteu o throno ;
depois, quando a onda baixou, o throno, ja não o que
era, mas debaixo de outra forma e condições, procurou
vivêr em contacto com o monstro da democracia, mas
sorrateiramente propôz-se quebrar-lhe a fúria, o ímpeto,
com a eleição de dous gra us.

Ni'Lo vê o oradôr, que historicamente outro fôsse o fim
da eleição indirecta: é um meio de que nos govêrnos
do paiz pelo paiz serve-se-o podê.r, para que a vontade do
pôvo não se pronuncie com tanto vigôr, como costuma
aco.utecêr, ~i elle não tem embaraço algum, e si vota di
rectamente. Não têve outra origem a eleição indirecta.

Por ventura a nossa Constituição procedeu debaixo de
outros pontos de vist.a'? Foi em razão de condoêr-se da
ignoráncia .popular'? Não. Foi porqne quiz embaraçar a
acção elo pôvo. Não tem outra origem a eleição de dous
g'l'aus.

Mail~como Stuart Mill foi citado no senario e pôsto uo
rol dos publicistas sectál'ios da eleiçãO indir ecta ...

O SR. NUNES GONÇA.LVES:-Não ha maior inimigo dessa
eleiçãO.
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o SR. ZA.CA.RIAS:-, .. citará algumas -palavras, com
que eUe explica a origem da eleiçã'J indirecta. Eil-as:

« Este expediente foi provavelmente adoptado como
embaraço ao completo triumpho do sentimento popular. »

E' este o caso; a eleiçllo indirecta quer dizêr um em
baraço ao pleno desenvolvimento da opinião pública;
suppondo errônea ou viciada a opinião popular, quizérão
cohibir-Ihe a fôrça por meio da eleição dos dous g'raus.

o SR. ZACARIAS :-Não ha confissão alguma. Na theo
ria de Mil! a eleição directá é a verdadeira eleição; o
mais é o individuo confiar ao seu guarda-livros ou mor
domo a escôlba do médico. O facto especial a que allude
o escriptôr, diz eUe que é próprio dos Estados-Únidos ou
de govêrno federal; mas não é próprio de paizes onde
reina a unidade, onde nM ha corporações su:ffi.ciente
-mente altas para escolhêr os senadôres.

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Depois do acto addicio
nal não se po de dizêr isso.

O SR. ZACARIAS :-Ainda Ilssim as assembleas provin~

ciaes teem uma esphera muito modesta em relação aos
negócios do estado, não teem a soberania dos Estados da
União.
.- .

O SR. ZACARIAs:-Portanto, si a molestia é diversa, si
nos Estados-Unidos como na França, depois da revoluçãO,
muitos publicistas 3e inc1ináv3 o aos dous graus como
expediente próprio a contêr a fôrça impetuosa, a tyrannia
do grande numero, como é que nós havemos de preconisar
êsse systema em um paiz onde o espirito público é môrto.
onde o pôvo é um rebanho de ovêl!las, que nem sentem
os golpes que se lhes dão ~ (Apoiados) Raras vezes na
tribuna se levântão em favôr dos interesses nacionaes;
rar'Js c1âmão; 05 interesses públicos estão entregues ao
arbítrio, os dinheiros públicos d<ldos aos amigos, apre
vllricaçao triumphante, os thesoureiros cúm as mãos nos
cofres.

O SR, SILVEIRA LÔBO :-Os ministros comprando ar
chivos...
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o SR. ZACARIAs:-Ora, neste paiz qual é a doença ~
Pois o remédio com que se contém o ímpeto da multidli.o
dos Estados-Uuidos, pode-se applicar a um paiz, onde
o pôvo nM tem vontade, não influe os negócios públicos '?

O SR. MENDES DE ALMElDA:-Pois, si existe êsse in
fortúnio, nunca servirá também a eleição directa.

O S~. ZACARlAS:-A eleição indirecta afasta o votante,
a eleição dá direitos próprio a cada um, e por conse
quéncia tende a estimular o espirito público a crear a
opinião pública. Não pode ha vêr opinião públi~a, per
manecendo o sy::stema actual de eleição.

A medicina politica não applica o remédio sinão em
razl10 das moléstias. A nossa moléstia é especial: é a
falta de interesse pela cousa pública, é o afastamento
dos cidadãos da geréncia dos negócios (Apoiados). Logo,
o estado do nosso paiz não é o estado da França depois
da revolução, nem o dos Estados-Unidos depois que se
tornári1 o independentes; é o contrário disso. E' preciso,
portanto, que o remédio sêja diverso: é a eleição directa;
não pode havêr outro.

. . . . o voto indirecto na França, segundo o conde de
Carney, tem esta explicação: foi um meio excogitado
para tornar menos forte a acção do pôvo.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-0 cara0ter do pôvo fran
cez é ardente, e o do nosso também é.

O SR. ZACARIAS: - Não é.
O SR. SARAIVA: -V. Ex. experimentou a ardéncia deUe,

quando estêve na oppOSiÇãO ag'ora.
O SR. ZACARIAS deduz, portanto, logicamente das

doutrinas de alg'uns dêsses escriptôres invocados em favôr
da eleiçM indirecta, doutrina sã em favôr da eleição
directa.

A eleição directa é o único e verdadeiro remédio para
o nosso mal, porque nosso mal é o abatimento do espi
rita público, é a nem-uma intervenção do pôvo nos ne
gócios do paiz, e., para que se dê esta intervenção, nli.o ha
outro meio passiveI sinllo a eleição directa. NãO é com reto
ques na lei eleitoral de 1846, que se ha de conseguir êsse
fim (Sess. do seno em 17 de Ag. de 1875).

O SR. POMPÊO :~Lembrarei ao senado uma das máxi
mas de lord Broughan: « Aquelle que é capaz de nomear
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os eleitôres, sempre se dêve suppôr também capaz de no
mear os rept'esentante::; da nação. » E dou a razão para
sustentar a máxima daquêlle célebre estadista, e vem a
ser que, si assim não fôr, si êsse principio não é verda
deiro, então o que se seg'ue é. que o eleitôI' primário não
tem consciéncia alguma qo que ha de fa~êr o eleitôr se
cundário ; os seus pensamentos, os principias que o diri
g'irão na eleição não entrárão por forma alg'uma na sua
mente, pelo que toca ás qualidades dos representante' da
nação, porque não era capaz, ~omo ja disse, de escolhêr
os representantes da nação j e si em sua mente não entrou
a capacidade daquêlle que vae ser nomeado pelo eleitôr,
a verdade é que a eleição pode-se chamar eleltoral, isto
é, por eleitores, mas não se póde de forma alguma de
signar como eleiçãO nacional.

cc Para a eleiçãO nacional seria indispensavel que o
eleitôL' primário tivesse em vista, calculasse, pensas,<;e,
desig'na~se, tivesse parte implicita no apreciamento da
capacidade do representante da nação, que vae sêI' no
mea40 pelo eleitôi' j e, si elle tinha essa c.apacidade, era
capaz de nomear o representante da nação, assim como
foi capaz de nomear o eleitôr. »
... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) ..

Quanto a y.roposições dirig'idas á câmara, temos em pri
meiro lagar o projecto offerecido em 1835 pelo Sr. Fer
reÍL'a França, e no qual se estabelecia o princípio da elei
ção directa, como se vê desta collecção (mostrando um
livro) de projectos eleitoraes compilada pelo Sr. Pereira
Pinto, pago 43. .

Em 1846 o SL'. conselheiro Antão pr 0pôz na câmara
dos deputados a reforma da Constituição em diversos ar
tig'os, inclusive o das eleições, para que estas se tornas
sem directas, como se vê desta mêsma compilaião,
pag', 227, -

Em 20 de Junho de 1860 os Srs. deputados Souza Car
valho, Paulino, Lacerda, Tavares Bastos, barão do Prado,
Joaquim Jerónymo Fernandes da C.unha, Gama Abrea,
Araujo de Vasconcellos, apresentárão, consagrando o
principio de eleiçãO directa, o projecto que a~ui ten~o e
que não leio, porque o senado o conhece, Neste proJec
to figura a assignatura do nosso illustre collega o Sr.
Fernandes da Cunha. .
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Em 1869 outro projecto, também consagrando o prin
cipio da eleiçao directa, foi offerecido pelo Sr. deputado
Pereira da Silva e está aqui nesta collecçao.

A 22 de Julho de 1868 foi apresentado o projecto do
Sr. conselheiro Paulino, no mêsmo sentido, e em 20 de
Agôsto de 1870 foi apresentado um trabalho muito im
portante da commissão encarregada da reviss.o dêsses
projectos, composta dos Srs. Costa Pinto, João Pinto
Moreira, Dr. João Alfrêdo Corrêa de Oliveira e Dr.
Gomes de Castro, trabalho de que mais adiante terei de
me occupar, porque é dig'no de meditar-se.
, Em 1875 o Sr. Dr. Ferreira Vianna apresentou o prn

jecto que o senado sabe, o qual foi julgado' objecto de
ddiberaçl10 por 58 votos. ;-

O senado me permittirá lêr o resumo, que o distincto
Sr. conselheiro Alencár, cujo talento sou o primeiro a
admirar, fez, em sua obra, das opiniões de 10rdBrougham,
que aliás eUe pretendeu re.futar. Eu, porém, aceito as opi
nioes do estadista inglez, que julgo irrefutáveis, quando
sustenta a doutrina da eleicão directa:

« L° A eleição indirecta favorece a corrupção, por isso
que reduz a um número muito limitado o côrpo eleitoral,
t,ornando assim os individuas accessiveis ao subôrno e fa
cilitando as transaccões entre os candidatos.

2.° Frequentes vézes entrega o podêr á maioria; si
um côrpo eleitoral nomeado por pouco mais da metltde
dos votos decidir-se na escôlha do deputado, este será re
presentante da min01:ia.

Os cidadãos vencidos no eleitoradl), os constituintes
dos eleitôt'es dissidentes, estarllo em maior número.

3.° Coniri"ria' o principio do systema representativo, in
terpondo entre o povo e o pal'1amento um r.ôrpo inutil.
Si um homem do pôvo está habilitado aescolhêr um elei
tôr, também está para escolhêr logo o representante. Ac
cresce que esta última escôlha é mai$ facil que a primeira;
nella o candidato se define pelas suas ideas, emquanto
que a simples capacidade para eleg'êr é uma cousa duvi
dosa e incerta.

4. o Finalmente, nn. <aleiçllo indirecta ha uma d€lgenera
Ção da democracia; a vontade popular, sujeita ao cadinho
do eleitorado, soffre uma depuraçãO, que enfraquece e
debilita. 4. soberania nllo se forma no seio mêsmo das
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massas, porem acima dellas, em outra atmosphera supe-
riôr, de cuja influéncia se ha de resentir. » .

Também peço licença ao senado para reproduzir aqui
alguns dos fundamentos, com que a illustrada commissl1o
da outra câmara justificou os projectos assignados pelo
Sr. conselheiro Paulino de Souza, pelo nosso honrado
collega, o Sr. Fernandes da Cunha e outros. El:lses fun
damentos sl10 irrefutáveis e dignos de considerar-se.

Os proiectos, como sabe o senado, que a commissão foi
chamada a considerm, estabelecíão uma eleição mixta
de eleitôres natos para certos núcleos, como villas e ci
dades, e de dous graus para outros log·ares. Depois de
considerar e julgar fundadas as queixas levantadas em
tôdo o paiz contra as nossas eleições, passa a apreciar os
motivos.

Disse a commissão o seguinte: « Será porque. com
quanto indirecta, a nossa eleiçlto tem por base no pri
meiro grau quasi o suffrágio universal ~

Na Prússia a legislaçao estabelece em princípio o voto
de tôdos, mªs na prática modifica essencialmente pela
divisl10 por classes dos que págão impostos. Nos mais
importantes Estados da Confederaçao Norte-ame"icana
e no maiór número dos cantões suissos ha restriccões. Na
Dinamarca não ha censo determinado, mas exige-se po
siçao incl.ependente e domicílio certo.

O voto censitário, está acceito pela Inglaterra, a mlte pá
tria do constitucionalismo em sua applicação prática e
por assim dizêr em SUR. encarnação.; pela Bélgica, consi
derada modêlo do estado constitucional j pela Hollanda,
pela Austriaj Itália e ainOa por Hespanha e Portugal,
antes de suas últimas revolucões.

O facto de tantas nações, "gozando de mais ou menos
liberdade, admittitem o voto censitário demonstra clara
mente que nélle enxérglto vantagens; e na vida prática
de grande pêso é o exemplo de muitos, sin!l.o de quasi
tôdos. »

Depois de citar o exemplo da Iug'laterra e de historiar
a marcha da história eleitoral em França, cita estas pa
lavras de Guizot :

« Si o systema eleitoral de 1817 desappareceu na tem
pestade de 1848, deu á França mais de 30 annos de go
vêrno regular' e livre,e dqrante tôdo êste tempo, através
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de mudanças, da dominação dos partidos e do abalo pro
fundo de uma revolução, êste systema bastou para a ma
nntenção da paz, para o desenvolvimento da prosperidade
pública e para o respeito de tôdos os direitos legaes. »

.Depois ue c:tar Guizot passa a citár a imnortante obra
do Sr. Marquez de S. Vicente (continuando a lBr) :

« Dêsde que o systema (diz o illu tre publicista brasi
leiro) da eleição directa é adoptadc, deade que o número
e não as condições dos votantes é quem tp.m de por si es
colhêr os representantes da nação, faz-se necessário que
esses votante.. que são verdadeiros eleitôres. offerêçilo
maiór somma àe garantias, afim de que a simples circum
stáncia da multidão, sem propriedade e sem luzes. nlto
prevalêça sôbre as fortunas que compõem a riquêza do
Estado. e sôbre a intelligéncia, que é quem tem o direito
de governal-a, mêsmo para o bem do interesse de tôdos.

E' dêsde entllo n9cessário,que o votante ministre á so
ciedade uma maior segurança ou ao menos fundada pre
sumpção de moralidade, intelligéncia e interes e pela
causa pública; é dêsde então necessário combinar com
mai6r reflexllo o direito dos indivídnos com o da ordem
social, para que esta e a liberdade não sêjll.o sacrificadas
a título de dilatar o voto.

Estas são as considerações que dérão nascimento, nos
paizes,em que a eleição directa prevalece, ao princípio ou
regulamento do censo eleitoral. »

Continua a commissão (lendo): « A eleição indirecta ou
de dous graus existe hôje no Brazil e na Noruega. »
A commissão so achava e::tes paizes, um na extrema do
Norte quasi no polo, entre os gêlos, e outro debaixo do
Equadôr sôb os ardôres do sol abrasadôr; mas é preciso
dizêr com lealdade ao sellado : eu apt'eseutarei aqui uma
obra moderna, em que se vê que a eleição indirect.a existe
em antros paizes, como em algumas repúblicas america
nas, sendo dellas as mais notáveis a Colúmbia, Costa
Rica e S. Doming·os.

Diz, porém, a comlDissão: « A eleiçãO indirecta ou por
dous graos existe hôje no Brazil e na oruega. A França,
Hespanha e Portugal ja a tivérão, mas abandonárl1o,
como foi dieta. »

E por aqui vai a commissão apresentando cansideraçaes'
muito notáveis e dignas das luzes das illustres membros,

Al'P, 12
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que assignárão este parecêr, sustentando a necessidade
da reforma da eleição dhecta no sentido do projecto do
conselheiro Paulino de Souza.

Eu disse, sr. presidente, que o systema de eleição di
reClia era acceito por qUl'\si tôdas as acções e principal
mente monárchicas. E digo- pl'incipalmente monár
chicas, -porque se quiz dizêr no senado que a eleição
directa podia de alguma maneira ameaçar esta instituiçãO,
cheg'audo o nobre :-isconcle do Rio Branco a dizêl' que
eUa levava ao cesarismo ou á república. Eis aqui a obra
monerna de que fallei : 01'g(]ni.~açào eleitoml da 1'ep1'esen
toção de tôdas os pai'l;es civilisados, paI' M. Carbonnier,
publicada no anno passado; não lerei ao senado sinão
os nomes dos paizes em que esta eleiçãJ estáacceita,por
que do coótrário tomaria muito tempo,e não bastaria uma
sessão para leitura de obra tão volumosa (lendo):

« Império Allemão.-O Retehstag (câmara dos deputa
dos) é formado dos repl'esp.nta.ntes de tôda a popula~llo

allemã, na razão de um deputado por 100,000 alula., re
qartidos pelos diversos estados comp'onentes da confede
ração ou Império Allemão .

. ilíodo de l'leição.-Os deputados do Reichstag sM elei
tos por snffrágio universal directo e por escrutínio secreto.

BI'unswick.-Câmal'a dos deputados composta de 46
membro~ repartidos por dlvbrsas classes etc.

Modu de voto. -A eleicão é directa nas cidades, de
dgus gráos no campo etc ..

Soxónia. --A cãmal'a dos deputados com' osta dá 80
membros, eleitos por ig'ual númel'O de circumscripções
eleitoraes, elegendo cada circuillscripçáo um deputado
por suff,.ágio directo.

Saxônia-Altenbou1'g.-Dieta composta de 25 deputudos
por classrs; o dos proprietários equestres são eleitos
por suffrágio directo; os do campo por eleiçãO de
dous graos.

Saxónia-Cobou1'go Gatha. - Dieta, eleitos por eleiçãO
directa, pertencendo o direito de votante a tôdo cidadão
de 25 annos com as condicúes da lei etc.

Saxónia-Meiningen. -Dieta composta de representan
tes das cidades e campos e dos grandes propL'Íetários:
a eleiçãO dêstes é directa, daquelles é de dous gráos. »
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No Império da-Austria cada paiz tem uma forma espe
cial de el~gêr seus deputados por classes, mas os elegem
sempre directamen te.

Na Hung'ria a câmara de representantes se compõe de
membro;' directamente eleito.

Na Bélgica a câmara dos deputados é eleita direc-
tamente. -

Na Dinamarca acontece a mê~ma cousa. O Folkethinng
(câmara dos deputados) se compõe de deputados eleitos
individual e directamente pelo suffrágio universal.

Na He panha acontece o mê::illJo, e note o enl1do que
o' actual projecto de constituição apre 'entado alli ulti
mamente e publicado ha pouros dias no Jo?'nal do Com
mé?':;io, projecto acceito pelo filho de Isabel, consigna
outra vez o princípio da eleição diJ'ecta.

Na França, como se sa be, existe o suffrágio uni versaI.
Na Gri1 Bretanha o direito eleitoral varia seg'uodo se

exerce nos bUJ'gos ou na cidade j mas por tôda a parte a
eleicão é directa.

Nas colón:as inglezas, Canadá e outras, é também di
recta a eleieM.

Na Grecia a câmara se compõe de 150 Qeputados-.elei
tos por suífrágio universal.

Na Itália a câmara dos desputados se compõe de
membros nomeados em collégios eleitoraes por suffrágio
directo e individual.

No Luxemburgo a eleição é directa,
Na Hollanda os deputados são eleitos pell)s Estados

provinciaes em alguns logares, porem, onde nllo o são
dêste modo, os cidadllos os elegem directamente.

Eu quiz tirar a limpo esta questão, isto é, mostrar
praticamente os paizes, onde o f;Y tema de eleiçao directa
é acceito, e paizes muito monárchicos: f9i por isso que
me dei ao trabalho de lêr tôda esta 0bra recentemente
pu blicada, em que vem a legislll.çãOhistórica e modo de
eleieão de tôdos os paizes.

Em Portugal, como se sabe o senado, a eleição é directa.
Na Romania acontece a mêsma cousa.
Na Sérvia acontece o mê. mo.
Na Sui 'sa também a eleicllo é directa.
Na Bolivia a câmara dos' deputados compõe-se de 72

membros eleitos ilirectamente.
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No Chile a câmara dos deputados compõe-se de mem
o bras Aleitas por departamento. mediante eleiçM directa.

N a Colúmbia a eleição dos deputados é indirecta. mas
Colu!Ilbia é uma república.

Nos Estados Ullldos a eleição de deputados é directa,
como sábe o senado. .

Nesta obra que traeta do systema eleitoral de lôdos os
paizes do mundo não so da Europa como da. América,
até da Asia e da Oceania, como se vê, a regra g'eral,
quasi universal, é a eleição directa, a excepção de alguns
paizE's como a República Mexicana, a da Bolívia, Costa
Rica, Dominicana etc, (Sess. do seno em 24 de Ag. de 1875).

O SR. SARAIVA-Eu dü:se, Sr. presidente, que o ver
dadeiro autôr ou inspiradôr de nossa Constituição pensa
va, que a eleição directa era a melhor, sendo deploraval
que o legislador constitucional não o segl,!isse neste
ponto; e para provar esta minha asserção, vou lêr o
que disse Bemjamin Constant: « Si quizermos gosar
em França dos benefícios do g'ovêrno reuresentativo, é
preciso adoptar a eleição directa, essa eleiça.o que em
Inglaterra dêsde 1788 traz á câmara dos communs tô~os

os homens esclarecidos e notaveis. So a eleicão directa dá
á representação nacional verdadeira fÔl'ça ê raizes pro
fundas na opinia.o. »
I Mas dae ao votante parochial o direito de votar no de
putado, e tôdas ai? classes ricas, intelligentes terão inte
resse em ir á paróchia.

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Hão de abster-se, como
faze m agora,

O SR. SARAIVA :-Não hno de abstel'~se ; o interesse é
maiOl', é nôvo, é palpitante; essse interesse político le
vará essas classes á paróchia.

Mas hôje o que acontece ~ Meia duzia de indivíduos,
querendo dispôr da votação da. paróchia, procúl'ão um
crescido número de votantes, apreséutão-se com elles na
matriz para votar em uma lista e por essa forma inuti
lísi10 o voto de tôda a gente independente. Em taes cir
cunstáncias, qual é o homem independente, que vai la
perdêr o seu tempo para dar um voto inutil ~

A causa do vicio principal da eleição indirecta está
principalmente no nem-um interesse político da eleiçãO
parochial e no facto de vencêrem sempre as nuven~ nê-
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gras, de que falou o nobre senador pelo Ceará, aos ho
mens illustrados e independentes.

Mud'1e, porém, essa ordem de cpusas: tirae-aos ambi
ciosos locaes a facilidade de organisar olygal'chia elei
toral na par6chia, e tudo mudará. O pr6pri.o votante que
forma a nuvem nêgra melhorará. EUe será obrigado a
escolhêr entre os candidatos, PJ o deputado nã~ será, como
hôje, o pedestal de uma olygarchia eleitoral de facil cor
rupção.

Portanto, o mal da el~ição indirecta está em se têr
matado o interesse na eleição parochial ; da escôlha do
eleitorado é uma fôrça, que 50 dá em resultado a organi
saçãu de uma olygarchia parochial ; e é por isso que n6s
dizemos: Esta olyg'archia elei toraI por sua na tureza é cor
ruptivel. Isto é sabido; estabelecei um eleitorado diminll'to
e êsse leiturado, por seu pequeno número é conuptivel,
mas elevae o eleitorado pelo número e pela aptidão, e
eUe será ince>rruptivel : nllo ha govêrno que o possa cor
rompêr.

Vejamos as concequéncias dessa necessidade do eleito
rado.

O eleitorado olygárchico elege o deputado, para que
este solicite favôres do govêrno, e o govêrno, pal'a têr o
deputado e dispôr delIe tem necessidade de accedêl' aos
seus pedidos, que são a ~ompra do eleitorado.

A eleiçãO indirecta, pois, produz uma série de actos
corrupção ..

Um eleitorado independente, numerôso, nada exige,
nada pode exigir do deputado, e êste tem neces5sidade
de procedêr bem para agradar ao mai6r número. O go
vêrno pOl' sua vez procede bem para obtêr o voto do de
putado:

A eleição directa, bem feita, com base racional, pro
duz a morlidade no govêrno. Continuae com a eleiçs.o
indireota e o nivel da moralidade pública baixará cada
vez mais no Brazit.

Fazei a eleiçãO directa e tudo mudará. Si a aptidão
prevalecêr no eleitorado, a moralidade da administração
augmentará. Si a apitids.odoeleitorado diminuir, amo
ralidade nito subirá tanto, mas o govêrno nllO serà tudo
no paiz, e tôdas as clases inteUegentes serll.o responsa-
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veis pelo mal do paiz, emquanto que hôje 50 o govêrno
tem e dêve têr essa respup abilidade.

A eleição indirecta, como ja observei, é uma super
fluidade ou nada vale. Ou o mandato do eleitôr e impe
rativo ou não é; si é, a eleiçao primária é urna ruda
inutil do mecanismo eleitoral j si não é, o voto do pôvo é
nada, e somos governados pela mais tôrpe das olyg'ar
chia, isto é, a olyg'archia eleitoral da aldêa (Sess. do
seno em 25 de Ag. de 1875).

O SR. ZACARIAs:-Resumindo o mais possivel o debate,
dêve o oradôr lembral' que pedio ao nobre senadôr que
confl'Ontas5e a monarchia belga com a nossa. Alli °
senado e a câmara dos deputados SH.O eleitos directamente
um pelo período de oito annos. e a outra pelo de qnatro.
Nós porém, temos ao menos, um senado vitalício, cuja vi
ta'iciedade poderá sêr atacada para o fu turo, mas não o
tem . ido até agora; portanto a monaJ'chia brazileira por
esta face' se ,avantaja á. monarchia belga, onde, como o
oradôl' ja disse, se elegem directamente as duas câmaras,
Alli a eleição directa não tem produzido inconvenientes,
e é com ê ses ex.emplo que a eleição de um grau é para
o partido liberal a principal aspiração.

« A eleicão directa é incompativel com a monérehia J »
Basta o crédito de que dêve gozar no paiz a 'fOZ de um
senadôr tão autorisado nam vêr-se que o effeito de simi
lhante proposiçãO á intrigar da maneira a mais transpa
rep.te o partidõ liberal, dizendo que elle é r0publicano e
que o meio seguro de estabelecêr a república e adoptar a
eleicão directa,

O· SR, CJ1UZ MACHADO: -E' argumentação ad te1"rorlJm.
O SR. ZA.CARIAS: -Precisa, portanto, detêr-se um pouco

nesta douti'ina do nobre senadôl', donde pensa que algum-a
luz política pode sahir.

Fique o senado tranquilizado: a eleição directa não
entende com a fOl'ma de govêrnoj é compativel com a
monarchia e com a república. Esse modo de atacar a
eleição directa é singulal' ....

O SR. POMPEU :-E pouco leal.
O SR. ZACARIA.S:- ... porque é só do nobre senadôr

do Maplnhllo. Parece que S. Ex., é o monarchista mais
estrelliecido dêste paiz, e o oradôr acredita que tal não
ha; que ha monarchistas tão zelosos como o nobre sena-
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dor, tilo respeitávei como será S.' Ex. e que, todavia,
querem a eleição directa, condição indispensavel para
dar estabilidade ao throno (ApoIados.).

O t,hrono não pode ~irar val1ta~'ens dessa mentira, que
se chama eleição indirecta (apoiados); nilo pode tirar
vantag'eas de passar coma desejando êsle estado da cousas
para melhor dominar o paiz. O verdadeiro interesse da
monarchia requer, qlle na eleição h,tja vE'rdade, e não
pode havêr Vel'd,lde na eleiçã sinà. p lo méthodo directo
(apoia,elos) , porqne so a eleição di!'ecta dá. segurança aos
eleitôt'es, ao passo que no pt'ocesso da eleição indirecta,
por muito bem ot'gani:3ado qne sêja, por milito bem
retocado que se tome com o pruj eto ora subjeito a debate,
reina sêmp!'€' gl'ande incel't,eza: n inguem sabe. i é votante,
8 aind;~ menos alguem sabel'á COlO cel'têza si será eleitôr,
A mentil'a, portanto, invade lôdo êsse {ll'ocesso, a incer
teza o domina. Cum a eleicão directa não ha certeza de
quem é o eleitôr, haverá mai' inàependência do eleitôr,
haverá mais résp ito do podê!' para com e11e, e issf, é um
bem em vez de sêl' um mal.

O SR. Nu ES Go CUVES :-E' o único meio de se co
nhecêr a verdadeira ópio ião do paiz.

O SR. ZaCAlUAs:--Alg'urlm se pel'suade, não obstante
as declat'ações do nobl'à senadôl' pelo Ceará, de que o
partido libeml é' nu110 o paiz.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Não disse isso; disse que
era a minoria.

O SR, ZACARIAS: - ..... que o seu pessoal não é tão
diminuto como parece, graças a eleição indirecta e as
violências do govê1'llo, pelo número actual dos represe':l
tantes liberaes nas cluas câmaras.

A ve!'dade é que o partido libet'al está em maioria no
paiz, mas, ape ál' disto, o oradôr não acredita que,
passando. como qllerem alguns, a eleiçãO directa, o par
tido liberal conte que dominará sempre nas câmaras; nilo
pode ligal' êste resultado ao systema da eleiçãO directa,
que os libemes ustên tãO (Apaiados,).

Na Inglaterra a eleiçãO é directa, e portanto verdadeira;
ma a opiniãO oscilla: apôia ora os libe!'aes, ora os con
servadôres (Apoiados.) O conservadôr em um momento
poJe suppôr que o seu· partido vae mal, que o sEm pri
meiro ministro vae mal, que o próprio partido ha mistér
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passar por uma vicissitude e dar apôio á idéa adver ária
para governar o paiz, e vice-versa o lidel'aI: pOl'que em
nem-uma parte do mundo a nação em si é dividida em
dous partido. Os partidos ao grupo da na.ao, que a
teem como juiz; portanto com a verdadeira eleiçã), c m
a eleiçao directa, pode o liberal preponderar, ou pode
preponderar o con ervadôr.

Alguns adversários do liberaes, que pên ão o contrá
rio do que di se o nobre senadôr pelo Ceará, i to é, que
a maioria' do paiz é liberal, suppoem que, pa 'sando nm
systema de eleiçãO verdadeira, nã.a podem mai' o con
cervadôres ver boia (riso), excepto o nobre enadôr que
está ja em pôrto seguro; ma não e a "lID. O~ êrro de um
partido, manife ta dos na admini traçao, podem fazêr com
que e público, o próprio partido retire o seu apôio e tem
poraTÍamente favorêça o partido adversário (Apatados.).
E' isso que os liberaes de êjão j quel'em sobt'etudo a ver
dade da eleição, um processo directo, recto, que in pira
confiRnça, e, feito i to, ",:overnarllo o pais aquelles que
tiverem melhores títulos (Apoiados) .... (Sess. do seno em
1.7 de Septo de 1875.)

(Conrlições censitdr'ias . )
O SR. J. DE ALENCAR (Jf-) :-Disse S. Ex. que o direito

do voto não é um direito político; e, nSo sendo um direito
político, não entra na classe daquellas disposiçOes cons
titucionaes que nlLo podem sêr reformadas pela legisla
tura ordinária.

O SR. PAULINO DE OUZA:- a phraseologia da Con-
stituicao. .

O Bit. J. DE ALENCAR :-Bem. A Constituicao nM con
sidera o votC' direito politico, e, portanto, aelIe nilo se
refere no art. 178.

Sua Ex. deduzia este argllmento do rt. 179, onde
não se encontra uma so dispclsiçao relativa ao dÜ'eito do
voto. Ma", peço licença ao illu ·tre deputado, e áquelles
que profé' 'ao a sua opiniãO, para ob 'ervar que no art.
17~ nl10 e tratou de definir os direito pllitico' do cida
dilo brazileÍJ'o; não ha ahi uma decll:1raçM de direitos,

(*) o Sr. Cons. Alencar eadvogado da eleição indirecta, que nunca foi
defendida com tanta elevação e vigôr. O interesse da defeza levou S. Ex.
ao radicalismo liberal, quanto ao dil'eito de votc., não obstante, com soro
presa nossa, as suas doutrinas conservadOras.
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como se encontra em elgumas constituiç6es, sobretudo
naquellas que seguirll.O de perto a constituiçllO franceza
de 179l.

O art. 179 da nossa constituiçl1o trácta das garantias
dos direitos civis e dos direitos político do cidadao bra
zileiro; mas a garantia e o direito silo cousas muito
diversas.

A 0011 tituição podia considerar, e considerou, o voto
como direito politico, sem entendêr necessário no art, 179
notal' espflcialmente este direito, para o qual havia dado
normas anteriormente no capítulo competente, das elei
ções.

Oomprehende-se que a Oonstituiçlto garantisse com
mais algum desenvolvimento o direito de propriedade,
a liberdade da impren a e outras, a que ullo havia. con
sagrado um período especial; mas o direito dé voto, ja
definido e garantido, não tinha necessidade de nova e es
pecial garan tia no art. 179.

Entretanto S. Ex., com a perspicácia de que é dotado,
nllo de collrio nêsse mêsmo artigo as ga"antias do direito
de voto'? Ellas ahi estilo; no § 13 se dispõe, que a lei é
egual para tôdos. No § 16 se diz que nilo haverá privi
légios que nllo forem inherentes ao c1ugo. E como con
cilia S. Ex. uma lei censitária com esse dogma da egual
dade consignado nos parágraphos 13 e 16'? Será, por
ventura, egual a lei que exclue de votal' as classes indi
gentes '?

Nilo é um privilégio em favôr dos ricos, dos advog'a
do • dos médicos, excluindo os pobre, os artista, os
operários, conforme o cen 'o estabelecido no projecto do
nobre deputado. Por conseguinte, no art. 179 está ga
rantido, incontestavelmente o direito de votar; g'arantido
pelo dog'ma da egualdade, que é a base da nossa organi
sação politica,

Senhôres. ha duas escolas a respeito do suffrágio : uma
é a es ola franceza, que foi inaugurada pela grande re
VOlUÇãO de que dátilo as liberdades modernas. A escola.
franceza entende que o vo.to é um dit'eito natural e ab
soluto: la está definido,como tal,na declaraci10 dos direitos
do homem, feita em 1791. •

Ha também a escolá suxônia, na qual o voto perde o
caracter de direito, e é considerado como um carg'o

ü'P. 18
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público j é um devêr impre cindivel, dize.m os sectários
de 't1. esco~a,que t lU o cidadao de ig'uado por lei de con
corrêr para (l g'o vêl'l1O do paíz.

Não me cansarei em demon traI' o ae urdo desi'la escola,
absurdo que lord John Rus 'e11 c m seu tin politico pre·
tendeu ~lttenual', chamando ao die:lito de votar -um di
reito al'tifiClal.

Perguntarei a este, que d finem o voto como cargo
público quem lhes deu o podêr Jie deferie ê 'te cargo '?
Sem dúvida que a naçll.o. ~I- S oude e'Lá a nação, que
elies p,xrlu m e ':lue não os reconheceu p0l' lpgi 'ladôres '?
Vê-se que 1":.a aqui uma petição de pri u ípios: considerar
o voto um carg'u publico, é ceeae a tymunia disfarçada,
é admittir o direito divino, é pr val ...cêr- e da po se do
podêl', e, pOl'tanto, da fôrça pam illl pôr ao põvo sua von
tade e seu capricho.

A qltal das duas. escol/Is pertencem o d f'usôres do
censo'? Como con:;idérã.o o voto? Si para elles o V0tO é
um direito político, nilo podem contestar q ue é matéria
constitucional; si não é U;l dil'eito político, mflS um
cargo, la e tá o § 14 do art. 179, que admitte tôdo o ci
dadãQ brazilf'iro com plena <>g'uldade ás fun çO s públicas,
sem outra distincça.o, que não sêja a dos talentos e
virtudes,

Por conseguinte, ou sêja eargo público, ou direito,
como q uee que se defina o suffrági , aquelle' que pre
tendem impôr o censo a este paiz tem de ubol'dinar-se
necessariamente, ao gorande princípiu de egualdade que
servio de base á nossa Constituição, e que eu admiro ver
hôje combatido pelo partido liberal, o qual devia sêr o
seu primeiro sustentáculo.

O Sa. PINHEIRO GUIMA.RÃES :-E' a Constituiçuo que es
tabelece o censo.

O SIl. J. DE ALENCAR :-A Constituica.o tinha o direito
de fazêl-ó; mas os legisladôres ul'din~rios não. Esta le
gislatura nãO representa sinão o podêr eleitoral creado
pelo ConstituHl/l.

E' incontestavel, pois, que o direito politico é o máxi
mo direito, é a substáncia e o nêrvo de tôdos os direitos,
é a personalidade do cidadã.o, e não é pos ivel tocar-se~

lhe sem abalar o edifício da Constituiçll.O, porque forma
a primeira pedra de seu alicerce.
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Si o voto é, como ja disse, o máximo dos direitos po
liticos, seg'ue- e que para nós, leg'isladôres ordinários, o
paurã.o, que e tabelece a 'onstituiçlLO p1ra este direito,
Dãl) pode ser alterado. ! ão podemo nem ampliar o suf
frágio áquelles a quem ella excluio, nem também excluir
aq uelles a qUclm eUa uUtOl'goU, Como legi'ladôre~, no
telT 'no constituci'lllal, somo obrigados a aceitar opa·
dl'ã/J consLitucivnal, como a manifestaçã.o legítiull do
direito,

(li aum aparte),
E:ws con 'ideraçõe respondem ao aparte do meu nobre

amigou, deputado pelo 111l1nicipio neutro: nã~ defendo o
suffrágio uniyersal oe ta tribuna.

O R. PI.'HEI.RO GunIA.RÃES dá um aparte.
O 'R. J. DE ALE CAR :-Ell e tava estabelecendo pre

mi: 'as para a conclusilo. UllIa cousa é a lei natural, e
outra cou a é a lei escripta. o próprio suffrágio ullÍ
vcr"nl ainda nilo vota o surdo-mudo, a mllihér, o me
nÓI' etc.

Ma , senhÔI'el:i, não é somente no art. 179 que os . e
ctario da eleição directa enc6ntrã invencivel ob ·táculo:
é talllbém no art. 178. A Constituição diz qne é consti
tucional tudo quanto re peita aos limites e attl'ibuições
dos poueres político... , assim como aos direitos políticos e
civi' do cidadão bl'azileiro.

01'a, o voto não é somente um direito político docida
dno brazileiro, é também uma parte substancial de um
pudêr pulítico, do poder 1 islativo.

O que e enteud~ por limite do podê,', sennôI'es, nã.o
são, de certo, ll' s attribui.ões j o limite do p der é a
e' én ia, a suh:stáncia dê 'se podêr j o que se refere a sua
orgaoisação e portanto á sua origem.

Si houvél' q\lem vote urna reforma eleitoral cen itária,
restring'indo o actual COI'PO eleitoral, o podêl' legislativo
do BJ'aZll ja não s13rá. o me,;!Uo poclêl' 1eg'i lativo e tabele
ciclo pela Con tituiçllO. :B icará aI terad:) em sua esséncia ;
seria um podê\' legdativo meuos democrático.

A suJo origem era diver a: em logar de emanar dos
cidadãos mencionados na Con tituição, emanava de um
gmpo creado por uwa lei ordinária.

Si fosse po, ivel, senhõre , atacar o voto estabelecido
na lei fundamental sem abalar nossas instüuiçoes, os
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senadore'3, enthusia tas desta reforma, devião começar por
aboli!' a vitaliciedade do senado e sujeitarem-se ás pro~

vas da elf'i -ao directa.
Dê'd que ni'Lo pode havêr representaç!1o pura e ge

nuina ti pH1Z, :linã pela eleição dirActa era ê'te o pri~

meüo ~xetnplo a dar ao p'lvo, para que e11e aCl'editas e
na in e!'idade de sas convicções, agora abrigada/j á
sombl'êl da vitaliciedade.

O S,t. Eo :\PIO DElRó: -Era negar a história consti~

tucinoa1 do paiz.
(Ha ou/ros apartes) .
O SR. J ALE CAR :-Nllo fa110 de legislatura consti

tuint3, estou fanando de legislatura oruinária.. Pois
desacredí. il - e a institlliçüe do paiz, declara- e que
nilo ha. repr"> entação nacional, que tôdo nós, delegados
da nacça ,/jomo filho da fra,ude e da violéncia ; entre
tanto, a'llIelles que também silo representantes de tôdos
esses abu 'os, violéucia e irregularidades permanecem
no po to '?

(T?'ócão-se apartes) .
Ninguém falia de obrigaçilo legal; digo qu~ era um

salutar exemplo dado ao paiz i mostraria a sinceridade
des a confiança que tlnhão na eleiçao directa e da sua
influência sôbre essa opiniilo pública triumphante que,
segundo se proclama, exige imperiosamente a eleição
directa.

Ma' defendêr a Constituiçl1o, quando é preciso para
mantêI' nos'o direitos, e off,mdêl-a, quando se tracta dos
direitos do pobre, do artista, do operário I ilo com·
prehendo.

Senhôl'es, a história do govêrno representat~vo nllo
apresenta exemplo de um paiz, que retrogradasse da de
mocracia para a aristocracia em circumstáncias ordiná
rias; tem-se feito isso por um golpe de estado, ou depois

_ de uma revoluçao, mas nilo pelos meios regulares. Os
rios nM remóntl10 á sua fonte, diz um escriptôr : as con..

JIuistas da liberdade, feitas por um pôvo, êste não as pode
abandonar sem desdouro.

Ve']) s, á xcepçl10 da Inglaterl'a, onde não ha uma
consti tni'ção, vemos que em tôdos os paizes a reforma
eleitoral, uas suas bases, é matéria constitucional. Ben
jamin Con tant assim o declara. Quando se discutia a
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constituiçãO belga, dous membros notáveis, os Srs. De~
facqz e Lehon exigírão que se declarasse na con tituição
o systema de eleição adoptado e as condiçõe do censo.
« E preciso, dizia o primeiro, não deixar ao arbítrio de
uma 1 i mobil e variavel essa condição importante; é
preei o que as legislaturHs que nos succedêrem não a
pó ão revogar á sua vontade, e talvez segundo os capri
chos do podêr. )

O outro a sim se exprimia: « Si o censo não fôr fixado
na constituiça.o, a,' seguintes legislaturas pndel'ão não
modificar, mas mudar o e pírito em sua aplJi c rão. l-ão
devemos deixar aos nossos uccessôre o direito oe des
truirem in tituiçoe , que tôdos os nossos esforço tendem
a a entar em base duradour s. »

Na França, senhôre , oude e introduzio a 'el iÇão di
recta por uma revolução, a cou titnição de 183 ronsa
grou, mui expres~amente, os st ma da eletção directa,
delegou ao legi ladôr ordpnál'io marcar o cen . eco
nheceu-se, pois, que a matér'a era constitLlci·loa1.

Mas, enbôres, prescindamos desta que tã') con titu
cionaI. Quando meu e pirito laborasse em dú ida, ba
uma cousa para o cidadão que e'tá ácima da' suas con
vicçoes, que plaina sôbre as conveniéncia poIíti as, e
nlto se cala nem mêsmo diante dos reclamos da pátria: é
a consciéncia.

Eu e tau aqui neste recinto, occupando e. t&. tribuna,
como repre. entante de um círculo de 3 ,000 vutantes,
que me ellviát'ào ao parlamento para defendet', em 05eu
nome, os interes es do paiz.

Pos o eu, que não sou ne te lagar sinão o seu manda
tário, exantoral-os do seu direito, e, abu ando da auto

'ridade que me conferirão, extorquir-lhes o voto, o mê mo
voto, em virtude do qual eu funcciono ~

Posso eu dizer-lhes: « Vós, artistas, operários, traba·
lhadôres do campo e da cidade, homens pobre' e rudes,
mas leae ; vós, que me elegêstes, sois ineptos, sois inca
pazes, não tende' siquer habilitações para conhecêr o
homem bom de vossa paràchia; não podeis concorrer com
a mínima parcella para o govêrno do paiz; vós não pas
sais de massa recrutavel, vós_ não prestais sinão para a
corvéa e para a gleba.
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{( D'aqui, desta tribuna, á qu me eleva te , e que vos
pertence, declaro que vo c bulho do vos 'o dil'eito.

({ O mandatário de titue o mandante j a crlNltura re
vog'a o creador I »

NãO; podem vencer-me com a fo,'.u do talento e do
arg'u Illen to, mas não conseguirão d mim que proc da
por es a forma' hei de re. Lituil' intacto á oberllnia na
cionalo depó:;ito agrado, que me confiou; nu nca lhe
serei de~le:'ll; nãofal eareijamai o mandato que recebi.
(Sess. da cc2m: dos dep. em 23 de Jun. de 1874)

O SR. J. DE ALENCAR: - 110, s n hôr, é preciso reco
nbecêr a verdade: o voto é um dirpil0 natural, t10 na
tural como tôdo e qualquer oin'ito dado ac homem, como
ente . ocial, para preenc heI' o pu fim

A exig'éncia, as conv niéncía., os facto pod rn res
tringir na appli ação est ulr<>1to; d modo que ... não
concedl1- o seu xerCÍcio, inão fi cert J,l determiond.l' in
dividuas, qllP preénchão a. condi~ões pl'e.·cl·iplas: mas
não se eg-ue d'ahi, que, dpixHnc1c a realidad , o dOltliuio
con titucional, para entrar no uomínio da "ciencja, e ob·
scul'êca a vel'llade.

O voto é não so um direito, como o máximo dos direi
tos, a personalidade do cidadão.

O direito, ou ante, porque não se pode chamar direito
ao abus.) do poder, o arbítrio Cflm que o nobre deputado
priva do voto aquplles, a q1ll'm a 0011 tituiçãO o concede,
é o mêsmo com que e legitima o absoluti. mo, é o mes
mo dil'eito com que se legitímão tôc1as a tynmnia do
mundo' é a posse do podêl'" umH e. pécie de pro 'CI'iPCáO,
de que e prevalecem aquelles, qne uma vez e á hil'J rol
locados na cúpola, para oppl'Ímir a última camada da
soci ·dada: este di rei to chamu- e fôrca.

Por isso sorpl'endeu-me que o núb're deputado, e pírito
liberal, e enlea se nesta. doutrinas, que ão de tôdo re
pugnantes com suas couvi ções, e unicamente para .:us
teutar uma refnrma de occa iãO.

Mil::;, disse S. Ex., a OOlJ:tituição no § 14 do art. 179
não oppõe obstáculo ao augmento do censo ...

O SR.SILVEmA. MA.RTINS. - ao pedi Bug'mento de ce'1SO.
O SR. J, DB ALENCAR :-Disse S. Ex., que não oprOe

obstáculo a que se appliquem ao votante as condições do
eleitôr : é no fundo a mêsma cousa.
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Aproveitarei esta oeca iao para mostrar ao nobre de
putado por Mina, que temos o suffrág'io universal. Te
mo-lo e fundo-me, para aflil'UlIl-lo em uma autol'idflde
eminente, a do ", ('ou elheiro Eu 'ebio de Qneit'oz.

QUêlndo m 1855 di cut;a no ena:io a reforma elei-
toral dis e ês e chefe con ervadôr: (( nós temos o uffl'á
gio nniver aI, porque p la no sa ConstituiçãO o nã0 vota
o mendigo e o criado de ervit', »

O SR, MA.RTINHO CAMPOS :-0 que não é exacto; a
Constituiçãu pl'iya muito mai gente do voto.

O R. J. DE ALENCA.R :-Senhôres, eu não podia de
modo algnm invorar a COD 'titui ,ao brazileiru, uma das
mai' . ábia que ex.l t m, para fundamentar a egualdade
de facto, como attl'ibuio-me o fiO bre depu tado pelo Rio
Grande do Sul· porqnanto a. desegualdarle de facto é
cousa que e não conte 'ta, nem é prt.'ei. o demonstrar.

Também não podia negár, á \i~ta da di. po iÇãO cons
titucional, qU€ a lei ol'dinál'ia pode e'tab(üecêr condiçoes
de habilitação s ientífica pal'á certos munu. públicos,
taes como o de ad \'ogado e médico. Ma" enhôres, p::;tas
condições de idoneid ade fôt'ão previ tas pela Constituiçao,
pois o critério constitucional é o talento e auirtude, O
que não admitte a Con::;titllição é o critério do censo, o
critério da pl'oprip.dade que ~e pretende creal'. Este, a
COD.-tituiçl1.o, so o admittiu no art. 92, quando tracta dos
cidadaos votantes.

O nobre deputado não se occupou com o outro argu
mento contra a con 'titucionalidade do ren 'o, por mim
apresentado, e que é muito importante, O voto não é ó
mente um direito político do cidada bl'uzileiro, é tam
bém uma fracçã.o do podê r legi lativo; o modo de cons
tituir êste podêl', e como tal é incont~stavelmente matéria
consti tllcil)ll::.ll.

Sellhôres, uma das fontes de interpretação mais pode
rosa é a fonte histórica.

Ja em uma ses ão anteriôr, o nobre deputado por
Pernambuco, em um eloquente di cur o que aqui profe
rio, mostrou que a constituinte tinha a respeito do uf
frágio a mêsma opinião que hôje sustpntamos, e que era
por conseguinte a opiniã0 vigente naquelle tempo da
promulgaçã.o de nossa ConstituiçãO,
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Ainda ha uma outra fonte histórica muito importante,
é o código crimina.l redigido por Bernardo Pereira de
Vasconcellos e approvado por p.ma legislatura, ond ti
nhllo assento os homens mais eminentes da independén
cia e os redactôres da Oonstituiçã.o. No código criminal
estão garantidos os direitos polítieos do cidadao brazileí
1'0; e êntre êstes fig'ura em primtliro logar, no art. 100,
o direito de voto.

Senhôres, teem apparecido argumentos engenhosos a
respeito da pretendida constitucionalidade do censo.
Um delles é que, respeitado o direito de voto, o legis
ladôr ordinário tem direito de impôr condições ao seu
exercicio, de restringil-o na prática.

E' êste um sophisma, com que se tem leg'itimado tôdas
as violações da Oon tituiçn.o (Apoiados.).

O exercicio é uma faculdade inherente ao direito;
tôdo o direito traz em si o podêr de expandir-se, ue
realisar-se, de traduzir-se em factos; e o direito que
não tem esta faculdade não é direito; é uma fiCÇãO, é
um nome, um titulo vão. Sendo, pois, o exercicio a
qualidade inherente do direito, a sua expansllo, é claro
que não pode leg'islar sôbre o exercício de um direito
sinãO o legislador, que é competente para legislar sôbre
o direito (Apoiados.).

E si não fôsse a, sim, estariao mystificadas por lei
ordinária tôda. as liberdades, tôdas as garantia:; consti
tucionaes: a liberdade da tribuna seria vil; conceder
se-bia a cada um dos membros dêsta casa o dü'eito de
fanar, mas não o exercício dêsse direito. A imprensa
poderia ser transformada em uma instituição offieial
com censura prévia.

Ns.o é possivel admittir uma doutrina que leva a
similhantes absurdos: e é admiravel que no mê mo
dia que e se ul'gumento era aqui apresentad , se fizesse
uma interpellaçao ao nobre ministro da ju tiça por
causa da arcsentadoria forçada dos mag'istrados I Qaal
é o fundamento, com que se defendeu e se tem defendido
essa aposentadúria dêsde a primeira vez que a Oonstitui·
çll.o foi violada neste ponto'? O fundamento é que não
se priva o magistrado do cargo, mas sim do exercício!

Sã.o , POIS, os que úsilo dêste argumento, os próprios
que ju tificM os abusos e ns violagões da Oonstituição.
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Mas, senhôres, esta questão constitucional, muito
grave, de uma grande impElrtáncia, tendo perdido muito
dêsde que se preconisou a singular doutrina de que,
tendo a Constituiçao sido violada muitas vpzes, póde
continuar a sêl-o. Similliante argumento não deveria
ser invocado n'um parlamento. Si a ConstituiçãO tem
sido violada, a missao do partido liberal, assim como a
do partido conservadôr, a missão de todos os partidos
governamentaes, é relitituil-a á sua primitiva purêza
(Apoiados.) .

Si a ConstituiçãO tem sido violada, nunca o foi tão
profundamente, como se pretende agora (Apoiados.).
-(Sess. da cám. em. 3 de Jul. de 1874.)

O SR. DrôGo VELHO :-Eis a doutsina .... mas o pro-'
jecto ministerial, em discussão, affectando excessivo es
crúpulo pelos preceitos constitucionaes, nllo consigna
providéncia alguma para bem determinar os requisitos'
necessários á qualificaçllo do votante; :não define ao me
nos o que sêja ?'enda líquida; faculta que esta sêja pro
vada mediante justificaçao, por testemunhas, e permitte
que continue a votar quem nilo s.abe lêr nelLl escrevêr!

Ora, similhantes faltas silo deploráveis, e a última é
tanto mais extrauhavel, quanto é inadmissivel que vote
por e crutínio secreto, quem não pode materialmente ex
pressar sua escôlha. Como conferir direitos a quem nl10
sabe exercêl-os, nem pode praticaI-os (Apoiados)?

O requisito de sabê!' lêr e escrevêr está consignado
nas leis eleitoraes mais modernas, como nas do reino de
Itália e vários estados da União Americana, e está sim
plesmente na lêttra da ConstituiçãO, conforme tem sido
com vigôr sustentado nesta discussilo pelo distincto re
presentante do Ceará o Sr. Alencar.

. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .
O SR. DiôGO VELHO :-Sr. presidente, de conformidade

com o que tenho expendido relativamente á caFacidade
do votante, que sôbre tôdos os requisitos dêve têr a ido
neidade precisa para comprehendêr a sua responsabili
dadp e dar conscienciosamente o seu voto, é bem de vêr
que adopto a eleição directa censitária.

A~P.
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r Fique, porém; ainda uma vez bem consignado que
nilo quero aristocratisar li voto elevando o censo. Pro
curo apenas com o legisladôr constitucional a indepen..
dencia imprescindivel para que o votante possa manifes
tar livremente o seu pensamento e fazêr uma escôlha
verdadeira. Os que t6mao parte nos neg6cios públicos
dêvem sêr hnmens- capazes de regular o seu procedi
mento pelos consêlhos de sua pr6pria razão.

Ora, sôb estes principios, ou o votante é capaz, e nM
precisa de intermidiário para elegêr o seu representante,
ou é incapaz, e então é radicalmente nuHa, intrusa e in
constitucional a sua intervençi10 (A poiados) ~

Respeito os escrúpulos dos que em bôa fe oppõem a
Constituição á reforma da eleição de dous graos por lei
ordinária, porque também ja os partilhei; nem é meu
prop6sito convencêr a ninguem do coutrário. Mas entilo,
porque se não hade promovêr a reforma da ConstituiçãO ~

O govêrno o nlto quer! Eis a verdade. E não quer pela
razão muito simples de que com a eleição directa a sua
intervenção indébita no pleito eleitoral muito se enfra
quecerá, si nllo annullar-se de tôdo. EHe perderil o re
curso, que reputa preciôso, de antepôr ao verdadeiro
votante a. multidão ignara, dependente, sedicio a, que
subordina-se á policia, ou não tem a energia que dá a
consciéncia do direito, para resistir-lhe (Apoiados).

Sôbre um côrpo eleitoral nascido de taes elementos a
acçl10 official continuará decisiva. Os emprêgos, conde
corações, postos da guarda nacional, etc., são incenti
vos irresistíveis neste paiz, onde a dependéncia e abdi
caçll.o da pr6pria iniciativa estilo nas leis e nos costumes.
Prevalecerá sempre a can.ditatura protegida por quem
dispoe do cofre das graças e das chaves do thesouro, e
so por toleráncia, ou transacçlto, sahirá triumphante das
urnas o nome de algum adversário, como válvula aberta
para arghmentar-se com a abstençll.o ...

O projecto, que resguarda bem êsses meios de indébita
intervençlJ.o, é 16gico mantendo a eleiçl10 por dous graus,
e não Elstabelecenão incompatibilidade alguma para o
eleitôr. .

Pois nl'l.o é de intuitiva conveniéncia protegêr também
por êste modo a escôlha do votante ~ Si em beneficio da
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verdade da representaç~o exclueUl-se do voto passivo na.
eleição secundária certas categorias de funccionários pú
blicos, e jnhibe-se o deputado de aceitar emprêgos e fa
vôres emquanto exerce o mandato, como não applical' os
mêsmos princípios á eleição primária em l'elaçl1o ao esco
lhido immediato do pôvo '?

E' transparente a mystificaçn.o. Um côrpo eleitoral de
empregados subordinados e de indi. Í'inos dependentes
da administração é mais maleavel. O govêrno terá se
guríssima a sua perniciosa influéncia, e continuará a
mandar eleg'êr seus protegjdos e afilhados por provín
cias que nunca uS conhecêrao e que elIes so de nome
conhecem.

A eleição por dous graus tem esta justificaçilo e tanto
basta. Que importa o absurdo de ensinar-se o nôvo sys
tema. da representação das minorias sob a autoridade
sempre invocada de outros paizes cultos, como a Ingla
terra, Estados-Unidos, a Dinamarca, etc, onde entre
tanto, a eleição de deputados é directa (Apoiados)?
Toma-se o que aproveita á corrupçll.o : o resto fique para
uso de quem quizér!

Em vista disto, senhôres, como nll.o ha de sêr incons
titucion~l a eleicao directa'? Como não na de considerar
5e um attenta<Ío aos direitos do cidadl10 conferir-se o
voto somente a quem possa exercêl-o com censciéncia e
independéncia (Apoiados. Sess. da cam. dos dep. em 4 de
Jun. de 1875) ?

O SR. JosÉ de ALENCAR :-Senhôres, o censo revela a
sua sem-razão nos vários critérios, que tem sido adopta
dos para determinaI-o.

A propriedade é um dos mais geralmente aceitos, e
nem-um mais iniquo. Entre dous cidlldãOS, um pai de
familia, operá rio, que ja servio ao Estado, e ganha com
o SUOl' de seu rôsto o pll.o de que se alimenta, e um celi
batário rico e ociôso, não sotfre a razão que este tenha
o direito, que se nega áquelle, de intervir no govêruo
do E:stado, e somente porque seus pais lhe deixárao al
guns cabedaes (Apoiados.). Isto é iniquo, senhôres, isto
não póde ser consagrado por legisladôres. Devemos res
peito ao que foi decretado em nossa Constituialto j porém
podemos felicitar-nos, porque apezar da insistênc~a do
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nobre de{lutado por Minas, ahi está sem contestaçtl.o o
'suffrágio universal.

Ocenso com o critério da propriedade é, além do mais,
perigôso. O Sr. Lacroix, no consêlho commuanal de
Bl'Uxellas, assignalava ha alguns annos este per 150 :

« Si -fazeis da propriedade base do direito f _eitoral,
desenvolveis os appetites materiaes, e abris espaço ás
ideas subversivas de 1848: a egualdade dos bens, a par
tilha das fortunas, e a destruiçilo da propriedade. »

Eis. O· effeito do censo pecuniário; é armar aoS massas
contra a sociedade civil. Privadas de intervir no govêrno
do Estado, as clases pobres silo induzidas naturalmente
a considerar a fortuna, a riquesa, sôb um aspecto odiôso.
Entilo, senhôres, surge:pl essas doutrinas extravagantes
e subversivas que agitárilo a França: o soci.alismo e o
communismo, que ultimamente perturbárão aquelle paiz,
e impedem ainda hôje que aUi se consolide uma forma
de gO\7êrno. (Apoiados).

Ha também o critél'io litterario. Senhôres, é incontes
tavel que para exercêr um direito politico tão importante,
é necessário alguma instrucçilo j é necessário que cida
dlto tenha aquellas noções elementares indispensaveis
para bem enunciar o seu pensamento. Assim uma lei,
oujo processo eleitoral obrigasse o cidadãO a aprendêr a
lêr e escrevêr, 'seria de uma vant· gem incontestavel em
nosso paiz. (Apoiados).

Mas, senhôres, desta instrucção elementar indispen
sa,vel á manifestadão do voto não é possivel ir além;
portlue ja não ha critério para determinar onde cessa a
capacidade (~onde começa a incapacidade.

Essas categorias de eleitôres, de que se tracta no pro-
jecto sustenialo pelo nobre deputados por Minas .

O SR. MARTINIfO CA.MllOS Eu s6 o pedi para base da
discussão.

O SR. J. DE ALENCAR:- .... de baixarei's, de médi
cos, de padres, empregados públicos, etc., já merecêrão
sarcasmos no palarmen to inglez, fôrão alli chamados
eleitôres de phantasia, como quem diria pier1'ots eleito
raes j mas sarcasmQs talvez do que tem soffrido entre
n6s a representação des minorias.
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E, senhôres, nilo se pode contestar que entre um ope
rário honesto, bom servidôr do Estado, e um bacharel
immoral e vadio, aquelle tam seguramente mais direito

. de concorrêr para o govêrno do Estado do que este, ape
zar do seu título (Apoiados.).-(Sess. da cdm. em 13 de
JuZ. de 1874.)

O SH.. NABUCO :-Vamos â questll.O de constituciona
lidade.

Senhôres, a questão de constitucionalidade nilo tem
importáncia alguma, dêsde que queremo. a mêsma base
da ConstituiçãO.

O SR. POMPEU :-Apoiado.
O SR, NABrrco :-Eu não hesito em aceitar a eleicilo

directa pelo censo estabelecido pela ConstituiçãO. Eu
adoptaria a base do projecto que veio da câmara dos
ueputados com as alteraçoes que vou dizêr.

O projecto da câ.mara dos deputados presume a renda
líquida ou pela pI'ofissão ou pelo censo, Especifica quaes
são os que por sua profissão e condição ocial podem
votar, e aquelles que por um censo pequeno podem
exercêr êsse direito: é êsse o systema e a base da lei
pl1rtugueza que admittiu a eleição <iil'ecta. Ficaria
assim resaI vado o perigo do suffrágio universaI, porque
entl'e nó.:;; quem tem as profissões ou condição social que
o projecto diz, paga qualquer impàsto, offerece tôda a
garantia para votar directamente: Mas o que lIa de mao
no projecto é que, tornando elle inutil tôda a classificação
que fez, declara que as mêsfl. parochiaes podem presumir
a renda dos votantes, e qualquer pode justificar que
tem renda. Ora a11i está a sede dos phósphoros. A mêsfl.
presume a ?'e7l1ia dos seus e os adversários são obl'igados a
provar' a sua l'enda e esta prova pode nãl) sêr admittida.

O SR, SARAIVA :-Não o será,
O SR. NAJ3uco: -Ou nllo sel'á admittida.
O SR. Nu RS GONÇAVES :-E a porta aberta para os

escândalos e abusos das mêsas parochiaes j estamos em
um circulo viciôso.

Sr. presidente, esta questão de constitucionalidad.e é
uma questão, por assim dizêr, morta, dêsde que nós por
transigir admittimos que a eleição directa se faça me
diante a reforma da ConstituiçãO,
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Eu disse, sr. presidente, fallando na razão de ordem
do meu discurso sôbre a política exterÍôr, que por mim
não punha dúvida alguma em admittir a eleição directa
mediante reforma da Constituiçi1O, porquê dêsde que ha
dúvidas sôbre a constitucionalidade da reforma, é muito
melhór que a lei, além da autoridade que 11 reveste, sêja
isenta de dúvidas e escrúpulos de legitimidade.

Ja vê o nobre ministro que eu procêdo como inglez.
O espírito de transaçM está no meu ânimo e está no
ânimo de tôdos nós. E' o espírito que domina na Ingla
terra.

Na Inglaterra nunca, uma grande questão chêga ás
suas extremas consequéncias, porquê no meio do cami
nho ha sempre um meio de transação que resolve (Sess.
do seno em 30 de Jul. de 1875).

O SR. DIAS DE CARVALHO :-•••••••••••••••••••••

não obstante a opinião de meos amigos políticos, quando
susténtão que a decretaçi10 da reforma eleitoral, conver
tendo a eleiçãO de dous g'l'aus em eleiçãO de um so grau,
é praticavel em uma legislatura ordinária, discordo del
les pela seguinte razll.o.

E' questãO controversa entre nós; parlamenta.res mui
to illustrados de um e de outro lado contéstão a facul
dade de uma legislatura ordinária podêr decretar tal
medida. Sendo assim, que vamtagem ha para nós, em
que essa medida sêja decretada por uns seta o concurso
de outros, e o que perdemos nós outros em espel'ar, que a
medida, si está, como me convençn, na opinião de gran
de número de cidadaos dêste paiz, sêja subm 'Jttida aos
trâmites constitucinaes '?

NãO V'êjo nisto sillão uma questão de tempo.
Mas, dir-se-hà, sustentando tal idea : vós não obterêís

tão cêdo a alteraçãO projectada, e então é pre.;iso dar
quaesquér providéncias.

Creio que mais vale esperar que esta medida tenha
sua solUÇãO legítima, 110 que apressarmos-uns a dar um"!.
solUÇãO, que pode não têr o concurso de tôdos aqueUes
que lh' o dal'Íílo no caso de que eUa passasse pelos trâ
mites legaes.

Na posiçao, em que ora nos achamos, ainda tenho uma
razll.o de mais para pensllr assim.
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De que nos serve, senhôres, discutir nesta casa que é
mais conviniente a eleição directa do que- a de dOUR
graus, não sendo sinao para o fim de instruir o pôvo, de
apresentar argumentos que justifiquem a conveniéncia e
mêsmo a necessidade dessa eleição íSess. do seno em 9
de Ag. de 1875) ?

a SR. SAllAIVA :-... eu presumo ter muita previden
cia, quando quero que seja chamado para votar nu de
putado o homem de letras, o proprietário, o artista, o
rico, o sábio, o pobre; mas o pobre que more em uma
casa e que tenha meios para ler um jornal e para infor
mar-se do que vae por seu paiz, quaes os que serv-em
melhor o Brazíl, que queremos livre, grande e rico.

a que eu quero é um eleitorado que se ligue a tôdas
as condições de ordem, de illustração e que tenha uma
talou qual independéncia; conhêço muitos que teem
mais independência do que alg'uns ricos; mas fazer elei
tôr o trabalhadôr do senhôr de engenho, que vae levar a
li ta que lhe é dada pelo patrllO, e chamar·-se isso libe
ralismo, quando não é malS do que augmentar o podêr
do feudatário, da influéncia da aldêa, do grande homem,
me parece que pode ser um liberalismo absoluto, mas
não é prático, e dará resultado diverso daquelle que
qneremos obtêr.

a SR. NABUCO :-E' o liberalismo dos absolutistas da
França.

a SR. SARAIVA :-E\ o liberalismo de Ledru Rollin.
a SR. FERNANDES DA OUNHA :-a que V. Ex. quer é a

aristocracia.
a SR. SARAIVA :-Nao ha tal. Queremos que os artis

tas votem, mas artistas que morem em suas casas e não
os que m6rão em cortiços, e cuja pobreza não permitte
lhes a leitura de um jornal, e nem faz presumir aptidão
para escolhêr um d~utado.

a SR, FERNANDES DA CUNHA :-Podé mMar em um
cortiço e ter muita intelligéncia e um excellente coração.

a SR, SARAIVA :-E' certo. Mas as leis estabelecem
regras e não cog·itllO de tôdas as excepções (Sess. do seno
em 12 de Agosto de 1875).
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o SR, CmIDO MENDES DE ALMEIDA. : -Mas ha dous
dias, Sr. presidente, outro nobre senadôr pela B'lhia,
que se as enta do mêsmo lado e é um dos ornamemos
não so daquelle partido mas da casa, veio sustentar que
pela pl'ópl'ia Constituição pode-se fazer a reforma no
sentido da eleição directa e exhibiu um argnmento, que
julgava sêr doutrina ou objecção nova.

S. Ex. disse que o ad, 90 da Constituição era um ar
tigo refo~mavel 11elos meios ordinários e julgou provar
esta asserção com o art. 179, onde não se encontra men
cionado como direito publico o direito de votar.

Si l:I can tituição, dizia S. Ex., não contempla êsse
direito nos paragraphos do art. 17V que está subordina ..
do ao art. 178, é claro que o art. 90 é um artigo refor
mavel pelos meios ordinários, porquanto votar não é um
direito, é uma funcção. Logo, si nós podemos fazer leis
sôure funccionários públicos, craal-os ou supprimil-os,
podemos também fazêr leis sôbre o dirtJito ou faculdade
de votar, pois que não é um dil'eito e sim uma funcção.

81'. presiétente, eu me admirei dêste modo de argumen
tardo nobre Sen"ldÔI' pela Bahia, a quem muito respeito,
e sinto nito achar-se ora presente...

O SR. SILVEIRA. LÔBO :-Para mim é o direito ma is im
portante da vida de U31 pôvo.

O SR, MENDES DE ALMEIDA. : -Admirei-me tanto mais
quanto 6!:'sa doutrina, que é conservadôra e de accôrdo
com a Cam:tituição, não podia ser uma doutrina libp-ral, \
porquê estaria em desaccôrdo com o principi0 da so bera
nia do pôvo, tão apregoado pelo libel'alismo.

A doutrina dC:L soberania do pôvo não pode supportar
a idéa de que o direito de votar sêja uma sim pIes funcção.

O SR. FERNA.NDES DA. CUNA.A. : -Apoiado. ito tem libe
ralismo quem o diz.

O SR. MF:NDES DE ALMEIDA.: - E' um direi to do pôvo,
do cidadão e até do homem.

O SR. SILVEIRA. LÔBO :-Apoiado.

O SR. MENDES DE ALMElDA.: -E' um direito social que,
segundo aquella doutrina, nunca pode sêr classificado
como mera funcção .
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Esta doutrina da funcção, sr. presidente, como ja
notei, de Royer-Oollard, fundada em que o exercício do
voto demanda uma habilitação, tem sido sustentada por
outras illustraçoes, por exemplo Stuart Mill, e até por
Laboulaye, que hontem foi aqui citado, assim como por
Batbie, o relatôr da commis ão da assemblea nacional
franceza em matéria eleitoral. Ma, tem sido combatida
por muitos outros e com vautagem, conforme o ponto de
vi~ta em que se collócão. Dêede que se admitte o prin
cípio da soberania do pôvo, neces;;ariamente ha de se
admittir que o voto é um direito e não uma funcção.
Mas sêja direito ou sêja funcção, como, sr. presiden
te, se poderá deduzir em frente da nossa OonstituiçãO
a doutrina, de que se pode reformar a base do nosso
systema eleitoral somente por este fundamento ~

Funcção é também o complexo de devêres que nós
aqui desenpenhamos, e de certo modo um direito que
nós exercemos, o que também exerce o deputado, e neste
entido é direito político.

Pode-se, por ventul'a, sr. presidente, alterar a Oonsti.
tuiÇãO nel:;ta parte por meio Qrdinário, somente porque
exercemos uma funcção (Apoiado.) ~ Essa doutrina é
insusteutave1. Mas o art. 179 da con tituição, que foi
invocado em prol de tal doutrina, refere-se somente a
garantias de direitos civis e políticos; nilo tractou de
reforma da Oonstituicão.

Por outro lado o direito político é funcção e direito ao
mêsmo tempo, mas dÍl'eito de creação da ldi e nilO direito
elementar, individual do homem. Para demonstral-o
basta definir J que é o cidadão.

O cidadã6, sr. pre ldente, não é simplesmente o homem
que na ce em um paiz, a qnem a lei marca certo direitos
para constituil·o taL O cidadilO di;;ting'ue-se principal
mente pela activa intervenção ou melhór pela partici
pação que tem no govêrno do seu paiz, e principalmente
pela sua interferência na representação nacionaL Assim
no estado bem con tituido ha duas ordens de funcçoes,
que o cidadão exerce ou pede exercêr como resultado ou
consequência do seu direito: a funcçilo especial, limitada
e tempurária j a que rllquêr aptidão mais elevada, e nM
pode tocar a tôdo , como acontece nos carg'os públicos e
sÔbretudo políticos, por exemplo: de senadôr e deputado.

An'. 16
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a circulo desta funcçilo é limitado. A outra funcçl10 é a
geral e iLldefinida, é a que compete ao cidadão, quando
elege e quando julga, tem 10risünte mais vasto; e 8ílsim
o eleitôr e o jurado, exerçendo taes funcções, não dêixão
de ter um direito por lei conferido, e, conforme o sys
tema de govêrno, sua habilitaçao é mais ou menos one
rada.

Si o exercício destas funccões constitue o cidadão, é
visto que isto é o que se denômiua direito político muito
differente do verdadeiro direito, o individual ou natufcl.l,
inherente ao homem, e assim consagTado pela cousti
tuiçs.o do Estado. Não pode um tal conjuncto de attl'i
buições sêr considerado direito natural, é somente poli
tico, e no mêsmo caso está o direito puramente civil, que
se exerce no estado como crea Çilo da lei.

Pur is o a ConstituicãO muito sabiamente disse no
art. 178-direitos políticos e individuaes, e no art. 179
-usou da expl'essilo: direitos civis fl políticos, garantidos
pela forma que estabelpce, quando baseados sôbre os di
reitos naturaes: liberdade, segurança e propriedade.

Portanto, em um certo ponto de vista, a funC'ção de
votar é um direito, mas é creação da legislação constitu
cional, o que sempre se deverá ter em vista. Nilo é di
reito próprio, elementar e natural do homem; é do cidadilo,
creaçllo legal.

a homem, Sr. presidente, pode vivêr sem eUe, o que
nl10 succede com os direitos individuaes.

Si a Constituição classificou corno político o exercicio
do voto, si não ponia deixar de classificaI-o como tal,
dêsd~ que con~tituio o cidadao, n110 era e não é po~sivel

por meios ordinários estabelecêr entre nós a eleiçao direc
ta, ainda que nomeada e positivamente o nM garantisse,
como fez a respf'ito de outras funcções.

Portanto, é clara a necessidade da reforma constitu
cional para o systema da eleição directa; e, havendo
necessidade desta ou presuppondo-se, aquelle;;, que nilo
querem acompanhar o actual projecto, podem abstêt'-se
dI' emendaI-o e de prestarem o seu cvncu "so benévolo á
confecção da lei, como muitas vezes allégão os nobres
senadôres que séntl1o-se daquelle lado (Sess. do Seno e'm
13 de Ag. de 1875).



- 115-

o SR. ZACARIAS :-Mlls qual é a eleição qlle o oradôr
e seus amigos querem ~ Será o vuto universal ~ Não, p01'
que querêr o voto universal seria offendêr a ConstituiçãO
ou exigjr sua reforma, porque a constituição do Brazil
não adoptou o voto unível'sal. A eleiçilo pela nossa Cons
tituição é con:;ittl.ria, cum pre ter isto em vista j 1\i, pois,
alguem pr0puzesse o suffrágio universal, devin. primeiro
alterar a Constituição, que, não ob;' 'lOte declarar que
tôdos os podêl'es são delegações da nação, diz que para
ser votante é preciso têr certa renda, certos e determina
dos quesitos: logo a Constituição quer o voto censitário.

O oradôr não diz que o voto universal sêja alguma
utopia: é a base do direito publico de paizes de primeira
ordem.

O SR. SILVEIRA Lôno : -E' a norma.
O SR. ZACARIAS :-A oppo iÇão tem uma norma na

Constituirão e não quer reformaILa. Qner a elei ?ão directa,
mas em félzel-a dependêr de uma reforma de artigos da
Con tituição.

ã qnerendo o voto univer aI, quererá o censo muito
alto ~ Tambem não, porque seria isto off,msi vo da Consti
tuiÇão ; tenderia a crear uma oly,,·archia.

Querer, pois, o voto universal ou um censo elevadis
simo, é esquecêr os princípios da nossa ConstituiçãO.

O partido liberal qqer o censo da Constituição. Uns
dizem que poderia servir de typo o censo do eleitôr, inu
tilic;ando-se o voto dos votantes, os quaes não terião de
queixar- e pela compensação de um eleitorado muito
mais vasto do que elles poderíão elegêr. Mas a oppOSiÇão
liberal indica outro typo, que não pode encontrar nen
huma objecção: é o cp.n o do votante. Drfinido o censo
do votante, pode-se chamar o pôvo brazileiro sincera
mente ás urnac;. A nossa Con tiinição, que quer a eleição
censitária e uã o voto univ rsal, dispõe que não sêja
votante quem não tivér 200S000.

E, poi , quem tivér de renda líquida essa quantia, sêja
logo eleitôr : ial é a a piração l1beral.

O SR. BAIlROS BARRÊTO :-São os votantes actuaes.
O S. ZACARIAS: -Mas o censo nunca foi definido por

lei. V. Ex. não tem ido ás freguezias em occasião de
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eleição e visto as infiuéncias ~ Nilo conhece infi.uéncias
phosphó~'icas ~ Tôdos os que ahi vão teem os 2008 de
re~lda liquida ~ Defina-se o cen o, chame-se para eleitô
res o votantes, que teem vel'dadeil'ainente a renda líqui
da :-quem se ha ue queixar? Os votantes não, porque
silo contemplado~ nos têl'lllO da Constituiçiloj 0:0; el ltÔl'eS
do regimen actual talvez, porque, pertencendo a pequenas
l·euniões. podem tratai' com o govêrno, cedêr á pressão
da autoridade, mas, quando o côrpo eleitoral fÔI' tão nu
merôso como·o dos votantes regularmente qualificados,
nilo haverá quem se queixe.

O nobre senadôr pelo Maranhão disse que os liberaes
ss.o illógicos, quando exigem o censo para o direi to de
votar. O oradôr estranhou esta proposiçãO temerária do
honrado senadôr.

S. Ex. disse que liberalismo é synonimo de voto uni
versal.

O SR. ME~DES DE ALMEIDA :-Em última anályse.
O SR. ZACARIAS :-A Constituicão admittiu a soberania

do pôvo. mas não no sentido de joão Jacques Rou seau.
O oradôr não conheca soberania do pôvo, que não se
coroprehenda em um dêstes typos: a do número, como a
quer J. J. Rousseau, que considera o direito de elegêr
innato e independente de condições (la aptidao ; a sobe
rania da razão, que Guizot e outros defendem, em que o
direito do pôvo depende da. capacidade intellectual e
moral; e a soberania de S. Thomaz, em que o direito de
votar pertence á communhllo perfeita.

Nestes dous ültimos systemas, a condição de capaci~

dade, ou provenha da razão ou da communhão, é o ele
mento da soberania.

Esta é a sober~nia que adoptou a ConstituiçãO, a qual
ni:'\,o admittiu felizmente a de J. J. Romseau. E' a sobe
rania do põvo no bom sentido, que não consiJ.era cidadão
um maltrapilho qualquer; pelo contrário estabelece cláu
SUlas, de que dependem as qualidades de votante e eleitôr.

A democracia do partido liberal não é a de J. J. Rous
seau, portanto o partido liberal não quer o voto universal.
AIg'um dia pode ser que pela acção do tempo surja o voto
universal, como aconteceu na França, ainda quando mo~

narchia, porque as monarchias, põsto que têndão a des4
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apparecêr perante a democracia, segundo as previsõgs de
grandes escriptôres, nll.o são incompa.tíveis com o voto
universal. .

Portanto, não é o voto universal o que quer a opposi
Ção. nem também o censo elevado; quer o voto directo
censitário nos limites, que dispõz a Oonstituiçll.o.

O SR. VISCONDE DE OAMARAGlBE dá um a parte.
O SR. ZACARIAS: -Si a lei não tem sido executada, é

por culpa dos mandõf.s das províncias, que, abusando da
fraqueza do govêrno imperial, dispõem dellas a seu ta
laIlte.

O SR. VISCONDE DE OAMARAGIBE :-E sUp"põe que hão
de acabar, estabelecendo- e a eleicão directa '?

O SR. ZACARIAS :-Suppõe quê hão de acabar; é pre
ciso que acabem os mandões das provincias, acoroçoados
pelos ministros,que dão Importância ás influéncias locaes,
e que depois se lhes cúrvão, como se não f0 sem entida
des creada~ e sustentadas á custa de seus favôres.

E' prect~ú acabar com isto; já por tempo demasiado
esse mal tem sido supportado. O oradôr nutre a espe
rança de não morrêr sem vêr isso tomar alg'um geito.

O que o partido liberalnüo quer, é o voto universal e
o censo elevado. Não procura alterar a base da capaci
dade do votante; quer que este mediante a definiçãO do
censo, sêja logo eleitôr, quebrado assim o philtro que
até agora entorpecia sua acção.

O SR. BARROS BARRÊTO dá um aparte.
O SR. ZACARIA :-Si os votantes prést!l.o para alguma

cousa, sendo devidamente qualificados, prestem para
elegêr o deputado ou o senadôr e não somente para ele
gêr o eleitôr.

Portanto, estava o orÇtdôl' no seu direito hontl3m, como
hôje está, de perguntar: (C Quem é que disse que a elei
ç\l.O directa é uma panacea ?

O SR. r UNE:> GONçALVEs:-Tôdos teem protestado con
tra isto.

O SR. ZACARIAS.-Não é uma panacea; cura um mal.
O mal é o rebaixamento do põvo, é a aniquilação do
espírito público; é a indifferença do paiz pelos seus ne
g-ócios (Apoiados). A reforma eleitoral directa tende a
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estimular o espirita público, e fazê1-0 apparecêr, preci
samente como a -eleicão indil'ecta tende aos effeitos
oppostos. Mas dahi liãO se segue que Opôvo, no gõso
da e1eiçAo directa, não possa abu ar. Pode abusaI'. .

O indivíduo que chêga aos 21 anno , em Incipa-se,
toma conta de seus ben , e em poucas semanas pode es
tragaI-os ao jôgo. Dahi segue-se que não se confira
naq uella época ao indivíduo) o seu direito, que elle eter
namente preste obediéncia a um tutôr ~ Nilo. E' o que
acontece ao pôvo.

Não ha, portanto, panacea na eleição directa. Pois
não se vê que a eleição di recta em Fl'ança tem dado o
despotismo, o cezarismo'? Logo e11a pode aflmittir abuso.
O remédio para isto é instruil' o pôvo, .intruil-o em tôJos
os sentido", dar-lhe o eu ino primário, eCllndário e su
periôl', educa1-0 para servir ao paiz por meio de voto.'

A eleição directa não é panacea, ma a eleição indire
cta e tá ja conhecifla como um venenn , pol'q.le S0 tem
produzido no paiz effeitos deletél'ios (Sess. do 8e1"l,. em 17
de Ag. de 1875).

O SR. MENDES AL lEIDA :-Antes, 81'. pre idente, de
tractar de outras proposições do honrado senadôl', dêvo
ainda nohr que S. Ex. julga que seu partido admitte a
doutrina de que, para decretar-se entl'e nós a eleição
directa, não é preciso reformar-se a Constituição; dizendo
ainda S. Ex. que, dêsde que se der a tôdo o· cidadão o
direito de votar directamente, a questão tôda cifra-se na
intel'pretação da ?'enda líquida, assumpto que até hôje
não tem sido ainda tractado. Por tanto, o art. 91, que
tracta da renda líquida, podia por meio de uma interpre·
tação opportuna dar a essa renda o seu verdadeiro senti
do eu caracter,

Mas o nubre senadôl' não attendeu que êsse f.l.rtigo,
dê:lde as primeiras instrucções de 1824 até o presente
(51 annos), sempre têve uma intel'pt'etação, não no sen
tido da renda líquida como 5~ imagina hôje, deduzida
ou proveniente da própria ~ rtuna do indivíduo, mas
daquillo que êlle ganha quotidianamente. E' um direito
consuetudinário e bem acceito pelo paiz. Si fôsge preciso
assigllalar as conseq uéucias da outra dOI.l-tri lll'l, eu o faria.
Mas limito-me a uma observacão. Si admitt-íssemos
a base dessa renda líquida, onda iríamos parar ~ Ou pro~
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cederiamos como Portugal. que, admittindo sem reforma
da carta a eleição directa, flstabeleceu um outro meio
de firmar o direito do eleitôr, e privaria a muita gente
do direito que ja gosa de votar (e isto me parece que (-,stá
em desaccôl'do com a Constituição) ,ou entãO nos havemos
de subordiQar a essa interpretação que é consuetundiál'ia,
e acompanhou ti ConstituiçãO dêsde as instrucções de 26
de Março até agora; isto é, tôda a legi:;laçilo antiga
dêsde essa época até hôje, passando pela lei de 1846 e
pelos regulamentos do go êrno,que tôdos assegúrãn que
a renda líquida tem essa interpretaçilo,-aquillo que o
indivíduo propriamente ganha.

E tanto se está de accôrdo a êste respeito, que temos
aqui neste artigo da Constituiçao, o art. 92, § 2°, um dos
fundamentos dessa interpretaçãO. Eis aqui uma disposi
Ção que nos servirá de critério e por onde podemos sabêr
qual é a verdadeira renda liquida da Constituição.
« Os filhos-fHmílias que estiverem em companhia de
seu:> pae , sal vo si sel'virem offícios públicos». Ora, si
o filho-famílias, não teorIo outra cou a de que viva, pode
votar servindo oft1cio público, é claro que a renda líqui
da é a que o indivíduo ganha ou pode ganhar. E esta
renda pode ser muito limitada para dar o direito de votar
em primeiro grau, e a sim definida autorisa que outro,
que não tenha servide officio público, possa ser conside
rado votante ou eleitôr. A mesma doutrina se,obs-erva
no § 3° do mêsmá atigo, assim como no 5° em vista da
palavra-emprBgos.

Ora, Sr. presidente, o indivíduo nestas condiçõeS', exer
cendo emprego, e a sua rend.a não sendo outra sinilo a
do emp"êgo, esse indivíduo tem a sua renda liquida liO
que percebe do emprêgo. A nossa leg'islaçao até hôje,
como jà disse, não tem directa e po iLÍvamente firmado
um pl'incípio tendente a mostrar que é outra espécie de
renda liquida a de que trata a Constituicao (Sess. do
seno em 20 da Ag. de 1875).

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO .-Os nobres senadôres
correrão o véu ao seu mystério,dissél'ãO qual é a base, com
que pretflndem levar a effeito tilo importante reforma.

Os nobres senadôres pela província da Bahia, um que
é chamado rei constitucional do :partido liberal, o outfo
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que é o leade'r da opposiçl1o liberal no senado, dissé~i'to

nos que a base do seu projecto será a da actual E'lelçl1o
primária, quanto ao censo.

O SR. POMPEU :-Que horror!

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-0 nobre senadôr pelo
Ceará, que ora se acha perto de mim e honra-me com o
sen aparte, ja espera ouvir de mim que é um horror a
base annunciada pelo pal,tido liberal. Eu não farei es
pantfJ dessa importante declaraçãq; vou apreciar a base,
deixando ao critério illustrado dos nobres senadôres o
dizêr-nos opportunamente si êsse projecto é ou ni1.o pe
rigôso.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Como o da reprcsentaçilo
das minorias.

O SR. VISCONDE DO Rm BRANCO: -Si preva1ecêrem as
idéas dos nobl'es senadôres. teremos que será eleitôr no
Bl'azil quem hôje pode ser votante.

O SR. POMPÊu :-A questão é da definição do censo.
O SR. VISCONDE DO RlO BRANCO :~Perdôe-me V. Ex.;

como não se tracta de reforma da ConstituiçãO, refiro-me
ao censo que esta exige, depois irei a essas' particulari
dades da questl1o.

Dêsde que os nobres senadôres dérl10 solUÇãO ao nosso
problema politico por parte da-opinião liberal, entendê
rão que tínhão andado me'o caminho, que ja não havia
necessidade de reforma constitucional. Dêste modo, dis
sérilo SS. EExs., não tiramos direito a quem o tinha,
suppl'imimos o philtro da eleição secundária, dispensa
mos este 2° gr:3.o ; quem até aqui tinha o direito do voto
eleitoral, continuará a tel-o, porque não fazernõs mai do
que tomar por medida da capacidade eleitoral o cen~o,

que a Constituição estabeleceu para a eleiçãO primária ou
para a assemblea geral dos cidadãos activos. .

Sr. presidente, quando ouço proposições como esta a
senadôres tão illustl'ados, que podem ser meus mestres
em taes ma érias, e que silo, de certo, homens de ordem
o govêruo, concluo para mim, mais uma vez, que qnes
tões tão graves não podem ser resolvidas de chôfre ou
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com precipitação: esta questão não se apresenta somente
pelo que vale em si mêsma, mas também como arma de
combate contra uma cituação política.

Si os nobres senadôres chêgão ao ponto de dizêr-nos
que elleR podem, sem reformar a constituiçãO do Império,
ampliar direitos políticos, baixando o censo do eleitorado
até ao da massa geral dos cidadãos activos, que hôje so
podem intervir na eleição primária, entllo, senhôres, não
ha mais mataria constitucional, tudo se poderá fazêr por
uma lei ordinária.

ão- é esta, porém, :l verdadeira doutrina. A respeito
de direitos individuaes e politicos, e no que toca aos li
mites dos podêres públicos, nada podemos inno\Tar, sem
que a reforma projectada pasae por tôdoS' os trámites e
cadinhos, que a prudéncia do legidladôr constituinte
julgou indispensáveis.

Tenho, portanto, aquella proposiçãO como insustenta
veI. Si os nobres senadôres não pode'1l tirar direitos
politicos, também não os podem dar a quem não os tenha
pela constituiçãO do Império. .

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU :-Mas em 1864 tirárilo
se ás praças de preto

O SR. VI CONDE DO RIO BRANco;-Sr. presidente, quan
do aqui alg'umas ver.es invocamos factos d'3 administra
çaes transactas, os nobre senadôres acodem log'o, dizendo
(/, Não argumenteis com abuso ~ ; mudemos de vida, cor
rijamos o. êrros ou illegalidades que até hoje tênhão sido
commettidos. » Agora, porém, os nobres senadôres en·
tendem que, si a ConstituiçãO foi offendida com a restri
CÇão do voto ás pl'aças de pret, uão é muito que o sêja
para elevar tôdos os votantes á catheg'oria de eleitôres,
Neste andar, o que será fei to da constituiçãO politica do
Império.

O SR. CANSAN A.O DE SINIMBU: -Não offendeu-se a
ConstituiçãO em 1846. _

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Concordo com o no
bre senadôr:- Então conheceu-se que as praças de pret
não tinhl10 o censo que a Con tituiçãO exige, cousa mui~

to diversa de dizêr- e que, quem pela ConstituiçãO pode
ser votante, mas nlI.o eleitôr, passe a sêr eleitôr em vir
tude de uma lei ordinál'ia.

O SR. POMPEU da um aparte.
61'1'. 16
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o SR. VISCONDB DO RIO BRANCO :-Os nobres senadôres
nllo podem desconhecêt' que a opinião dominante no cor
po legislativc do Brazil tem sid) sem pre e ta : que não
é passiveI estabelecê r entre nós a eleição directa sem re
forma da Constituiçl1.o j liberaes e con ervadôres assim o
teem entendido mais ue llma vez sôbre inicia tivas feitas
para êsse fim na cârnflra temporáda. Logo, ainda qunndo
os nobres senadôres consegui em definir o censo dos ci
dadãos activos da eleiçl1.o primária, de modo que a sua
eleiçãb directa deixllsse de assentl.1r sôbre o suffl'ágio
universal, ainda assim os nobres senadôres não evitaríão
a objecção gravíssima da inconstitucionalidade de seú
projecto, si o pretendêssem realisar como uma lei or
dinária.

Mas, consideremos sempre como pretendem os nobres
senadôres, que nlto querem o 3uffrágio universal, fixar o
censo para a sua eleição directa. Adóptllo o mêsmo censo
da eleição primária, definindo o que sêja renda líquida.

No dizêr dos nobres sAna,lôre" até hôje não se teem
cumprido fielmente a con tituiçãO do Império nesta
parte ....

O SR. NUNES GO~ÇALVES :-Apoiado.
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO:-. ,o censo da eleiçã0

primária está abaixo do que de'7êra sêr, segundo a lei
fundamental.

9 SR. NUNES GONÇALVES: r-Apoiado.
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Não é a pl'imeir'l

vêz que esta idea se aventa, mêsmo independentemente
de algum projecto de eleição directa. Os que tendem a
restringir o suffrágio eleitoral, lIa mais tempo, suggerí
rllo este pensamento: que a ConstituiçãO não tem sido
bem entendida, que o voto eleitoral tem ~ido franqueado
a muitos cidadl1os. que não estão nas condiçõp,s de o exer
cêr. Nunca, porem, houte quem pretendê se realisar
êsse pensamento, e nem mêsmo em thevria resolvêsse a
difficuldade, que similhante intel'pretaçllo encerra.

Pretendêr-se-ha que a r'lllda liquida sêja o excedente
do rendimento do ddadão sôbre a ~ua despêsa. Neste
caso poucos cidadllos poderll.o exercêr o direito público
de que se trata.
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Pretendêr- e-ba definir a reo r',l líquida, y,erguntando
a economia politica o que são gasto· de prod UCÇão, para
deduzil-os do rendimento do cid<ldãO? Aqui teremOR urna
difficuldade in uperaveI. O que ão gastus de producçllo
rela.tivamente ás diffe:'entes classes sociae.3?

Um dos escriptôl'es do lado libel'al, apreciando essa
tentativa, ja reconheceu que o problema assim se torna
insoluvel e que portanto, aquelle. fiaPo querem mudar
radicalmente a forma da eleição, devem ,seg'uir a linha
recta, dê vem procedêr francamente e reconh!'cêr que ha
necessidade de reforma da ConstituiçãO e pela refMma
estabelecêr as condicções necessàrias., razoáveis, segundo
a sua opinillo. Tudo mais é dissimular difficuldades, que
não é dado a ninguem pôr de parte; tudo o mais é faci
litêlr uma reforma da constituiçllO do Imperio por meio
de uma lei ol'dinária.

O SR. POMPEU :-Neste caso é indefinivel a renda lí~

quida.
O SR. N1f&E Go ÇALVES: -Apoiado; é a consequéncia.
O SR. I~CONDE DO RIO BRA.NCO :-E porque é mêsmo

impossivel entendêr a renda líquida por outro modo, é
que até hôje não se tem -executado a Constit.uiçl1o, sinão,
como tôdos o abemos, por este modo que se considera
maior extenção dada ao suffrágio eleitoral.

O SR. Po IPEU : - Mas em todo o caso é preúso um
termo a is,-:o, saber o que é renda liquida.

O SR. VISCONDE DO RIO BRA.NCO :-S1'. presidente a in
telligl'ncia que até hoje se tem dado á constituiçao, por
meio de tantas lei ~ 1'eglllamf!ntare~, é a que deve paeva
lecer emgu lltO a con tituiçãO não for reformada. Em
l846 e tas questões não passarão desapercebid8.s, mas O
legisladôr entendeu que apenas devia fixar o quantum
em relação ao -valôr da moeda. Euti:iu julgou-se, e jul
gou-se bem, que os 100S de que fallava a constituiçãO
do Irnperio repre8entavão maior rendimento, visto que o
meio circulaute e tinha depreciado, reduzindo-se o seu
valàr á metade do que era.

O SR. POMPEU ;-Foi uma innovaçan perigosa.
O SR. VISCUNDE 00 RIO BRl..NCO : -Consequentemente,

o leg'isladôr computou o c€'n o sf'g'llndo a relação entre
os valô1'es da moeda em 1824 e 1846. Os 100S daquellf3
tempo valem hôje 200$600. Esta disposiçlto legislativa
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nlto offende a Constituição, respeita-a, applica o principio
constitucional com tMo o escrúpulo.

No seu projecto os nobl'es senadôl'es pretendem dar
uma idea inteiramente nova do que sêja o éenso eleitoral.

O SR. POMPEU i-O que está em discu!:lsãO é o projecto
de V, Ex., não é o nosso.

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Tenha paciência; eu
estou expondo estas observações, porque tenho ouvido e
lido que é êsse o pensamento dos nobres senadôl'es.

O SR. POMPEU:-V, Ex. está combatendo um ente de
razão.

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Então VV. EEx.
não pretendem isto '?

O SR. POMPEU :-Não está no projecto em discussão;
V. Ex. combate a definição de renda, que vem no seu
projecto.

O SR. VISOONDE DO RIO BRANCO :-Sr. presidente, eu
ouvi ~os nobres senadôres, que balita definir o que é renda
líquida; e eflte pensalLento encontra as objecções, que
lhe tenho OppÔ!:lto, e em virtude das quaes eliminou-se
do projecto primitivo a idea dos g'asto.:i de producção na
avaliacllo dos rendimentos dos votantes e eleitôres.

A éleição directa não poderá ser estabelecida entre
nós, sem que o seu censo sêja o mêsmo da eieição pri
maria. Eu não tenho pretenções a propheta e até tenho
pouco respeito ás prophecia!:l politicas; mas não hesito
em declarar ao nobre senadôr pelo Ceará e l1 tôdos os
que susténtão a mêsma idea que, -si a eleição directa fôr
instituida entre nós, ha de sêl-o, tomando-se par base o
censo da eleição primária. Si o não fôr, immediata
mente a corrpnte das paixões e interesses púbi-icos ha de
levar os reformadôres a êsse extremo. '

Senhôres, porque nem em 1851, nem agora, se pode
restringir em França o suffrágio universal, ja não digo
COn;JO querem alguns restabelecendo-se a eleição iudi
recta'? E' porque ja estava o pôvo na posse do suffrágio
universal, e tôdos reconhecem que, como dizia Mon
talambert, essa porta, uma vez aberta, não ha fôrça hu
mana que a possa fechar (Sess. do seno em 23 de Ag.
de 1875,
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o SR. POMPÊO: -O nobre visconde do Rio Branco
citou o senado dos Estados Unidos e o da Confederacão
Allemã,como corpos mui distinctos, eleitos pela eleição
de :2 graus, para provar a excelléncia dêsse ystema.

Mas sabe o senado, que o senado dos Estados Unidos
é eleito pelas assembleas dos Estados da Confederação r

que tendo outras attl'ibuições, accidentalmente concorrem
também para a eleiçãO dos senadôres. E' nestas condi
çõe, como ja di se o nubre senadôr pela Bahia, citando
Stuart Mill, que este publicista afirmou que a eleiçãO
indirecta pode algumas vezes produzir bons re. uItados.

Na Confederação ou antes ImlJério da Allemanha,o se
nado é compôsto de delegados, de agentes diplomáticos
dos diver os estados, que éntrãO para a Oonfederação do
1mpério Germánico. E' mais um côrpo administrativo e
político elo _que propriamente legi lativo.

Dit'se o uobre isconde que grave perigo resultará da
eleiçãO d'recta. Porque ha de o nobre senadôr desconfiar
do bom senso da naçãc '~ Que mal pode dar-se de que este
plliz manifeste a sua opiniãú, enviando para os corpos
leg'islativos os representantes que mais lhe agl'àdãO '?

Essa apreciação do nobre senadôr é injusta, é de algu
ma maneira inj uriosa ao no o põvo, tão ordeiro e pací
fico. Porque esta inj usta desconfiança do sentimento na
cional '?

DJsse o nobre visconde: « Correu-se o véo, dêsde que
os liberaes disséri10 que a base do seu eleitorado era a
dos votantes da Constituici1o. »

S. Ex. ficou quasi toinado de horrôr, vendo adiante
si o suffrágio universal.

Sr. presidente, ja se tem explicado mais de uma vez
como se pode tomar por base do eleitorado permanente e
directo o censo da OonstituiçãG para o votante. A ques
ti10 é da renda.

Dêsde que nsta fôr definida conforme o avi o que li, não
ha perig'o no estabelecimento do suff:ágio directo, que
de certo não será universal: si fôr as im definida, o vo
tante actual terá as habilitações para eleitôr, não 'jual
quer phósphoro, mas o que podér ser considerado vatan
te. Portanto a renda não é questão constitucional, como
se tem pretendido aqui, contra a prática constante na
ioterpretação dessa matéria pelo parlamento e govêrno.
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Defina a renda liquida como convém, e não se arreceie o
nubre visconde do suffl'ágio universal,

Disse, porém, o nobre visconde: ( Querem ampliar e
tirar .dil·eitos. » Mas, senhôres, quem ampliou direitos ~

Porventura o projecto que se discute de alg'uma maueira
nllo amplia ou nllo faz isto que o nobre visconde chama
ampliar direitos, que é a definição da renda ~ Isto é o
que el1e chama ampliar direitos. Mas qllem é que
propOe isto ~ N~o é o próprio govêrno ~ Não tem feito
constantemente o côrpo legislativo, definindo a renda
desta ou daquella maneira, excluindo este ou aquel1e do
direito de votar, considerando que a praça de pret não
tem renda'? NãO é, portante, uma novidade.

S. Ex disse: « Não quero ser o profeta, mas dêsde ja
posso annunciar que o _y tema da eleição dÍl'eeta que
-pedem os lll·bres senadôt'es da oppOSiÇilo nilo ha de reme
diar os males, elles hão de cüntinnar. »

Senhôres, esta é uma questão de futuro. S. Ex., em
querêr sêr pl'ofeta, assim mê mo foi prohhetizando. Res~

pondo-lhe, porem, que até hôje os systemas praticadus
teem dado resultéLdos que ninguem contesta. Si o systema
da eleição directa nilo remedi}"!,r êsses males, entilo aceite
mos a proposta do Sr. marquez de Queluz, Joilo Severia
no Macie] da Costa, quando declarou que nós não esta
vamos nas condiçoes de ser um pôvo regido por systema
parlamentar. Seria preciso chegar a es' a conclusM, isto
é, que o Brazil nãO é su ceptivel uêste systema (Sess. do \
Seno em 24 de Ag. de 187,5).

O SR. SARAIVA :--Vós, rejeitando a eleição directa'e
tornando ao mêsmo tempJ o partido liberal responsavel
pela suppressilo do direito de vutar, animastes a propa
ganda da eleiçilo directa sôbre a base do votante: si o
partido liberal foi até ahi, a culpa ê vossa, vossa somen
te. Si tivésseis cumprido vosso devêr, si tivésseis dicta
que eleiçilo directa com CAnso do eleitorado produziria
milhares resultados e jamais poderia arriscar os interes:,es
da ordem públ1ca, talvez o partido liberal vos acompan
hasse nessa política prudente e aceitasse a base do Sr.
Tôrres Homem.

Eu aplaudiria o partido liberal, si elle adoptasse para
agora a base do eleitorado e deixasse para mais tarde a
base do votante, e sinto tánto a conveniência disso, que

(



- 127-

vos promêtto o meu voto para eleiçl10 directa, Eêja qual
fôl" a base que possaes adoptar. Estou resol vida a isto,
porquê. qualquér que sêja a eleição directa, mais ou me
nos liberal, ha <le sêr melhór do que a eleiçao que existe.
Creio que assim péUsão commigo muitos liberaes (Apota
dos). Por não obtêrmos o melhór, nilo havemos de ficar
com o pé simo. Portanto hypothero meo voto a tôdos 0'5

conservadôres q11e quêirão tomai' por base da eleição di
recta o censo do eleitorado ou mêsmo a base aconselhada
hôje pelo nobre senadôr do Ceará, isto e, que o eleitôr
saiba lêr ou escrevêr. (Sess. do sén. em 25 de Ág. de
1875) ,

O SR. ZACARIAS :-("") .... aquelles que governarem
melhor.

Mas a base da objecçilo do nobre senadôr pelo Mara
nhão contra a eleiçilo directa é a soberania do pôvo : a
soberania do pôvo é um duende que perseg'lle o nobre
senadôr. Duende chama o pôvo ao mao espírito que ás
vezes domicilia-se em certas casas ou lúgares pai'a á
noute fazêr traves uras: pois a soberania do pôvo met
teu-se na Constituição, e pensa o nobre senadôr que este
mao espírito, apanhando a eleiçao directa, nS.o espera a
noute, de dia mêsmo fará travessuras I

O nobre senadôr pelo Maranhão tem constAntemente
impug'nado a eleiçãO directa, que nã.o está longe das
affeições ainda dos primeiros conservadôres de senado,
porque tem em seu favôr tôdo o ministério.

O SR. F. OCTAVIA o :-Aroiado.
O Su. ZACARIAS :-Mas o honrado senadôr está assim

dispôsto contra a eleição directa por rausa do duende, A
Constituição declara que tôdos os podêres são emanações
da nação. Não pode sêr isto, diz S. Ex, ; esta ConstituiçãO
derroca a rellgillo ou, antes, a religiilo dêve derrocar
esta Constituiçs.o. Segundo a doutl'in't do nobre sl3nadôr,
a ConstituiçãO do Impél'Ío, reconhecendo a soberania da
naçã.o e de'clarando dele~ados seus o Imperadôr e tôdos
os outros podêl'es é contrária á religiãO, e formalmente
condemnada pelo syllabus,

(*) Continuação do discurso interrompido á pago 96.
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o SR, CRUZ MACHADO :-E a deleg'açao quer dizer
tmnsição.

O SR. ZACARIAS :--A Constituicl1.o diz uma verdade
eterna: neste paiz so ha um Roberano, a naçao que de
lega os seus podêl'€s em diversos mandatários eus, e o
primeIro é o Imperadôr, Que motivo ha para con iderar
falta de respeito dizêr-se que o Imperad')r é o primeiro
delegado da nação, o seu primeiro representante, infeM

riôr, portanto, á naçllo '? Onde foi buscar o nobre senad~r

essa theoria para andar a tanto tempo assustando o paIz
(Sess. do seno em 17 de Septo de 1875) '?

Inco:rnpa'tibilidades.

O SR. EUF.RÁsIO CORRÊIA: -Ha muito, sr. presidente,
sente-se a necessidade de restl'ingiJ' a liberdade que pela
ConstituicãO é conferida a cada um dos cidadãos a tívos.
A con veniéncia do serviço públi o; o desêjo muitas
vezes manifestado de elevar certas classes da socidade no
conceito goeral, de arraucar outras ao borbori11ho politico
para mantêl-as em uma esphera mansa, calma e pacífica;
tem vencido os escrúpulos de muitos que víilo na lêttl'a

. expressa do nosso pacto fundamental um obstáculo op
pôsto a esta aspiração geral.

Si, porém, o illustre autôr do projecto que discutimo,~,

estabelecendo as incompatibilidades do art. 7°, cedeu a
uma uecessidade públi a, com quanto não satisfiz s e a
aspiraçlto nacional, que vai muito além do que nelte é
consignado·; si os seus adeptos e defen ôres accêitão as
suas determinações; perdêrão o direito, sr. presidente,
de continuar a oppõr-se a que estabele Rmos a eleiçM
directa porque a ConstituiçãO a elta se snppõe. E' e será
um mal horrivelmente funesto com.ecarmos a mostr ar ao
põvo que a no sa lei fundamental so embaraça a reali
zaçao, -dos benefício.' a que eUe aspira (Apoiudos.).

Da combinaçs.o dos ar'ts. 45 e 95 da ConstituiçãO se
evidencia que nAo é passiveI negar a uma grande parte
de cidadll.os o direito de solicitar um lagar na represen-
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l;ação nacional, nem também restring'ir o direito de es
côlha que tem o e1eitôr. As restricçaes, a que estásubjeito,
estão determinadas no art. 95; fora dam eUe tem ampla
liberdade, e tudo quanto fôr coarctar-lh'a é manifesta
mente inconstitucional.

Nem é isto questão nova entre n6s. As incompatibili
dades, de qualquer modo que se queira encarar a matéria,
tem sido sempre combatidas pelos vultos políticos mais
importantes, tanto do partid'o conservadôr, como do
partido liberal, por sêrem contrárias á Constituiçao do
mpério.

O Sr. Visconde do Uruguay na sessão de 1 de Julho
de 1848, impugnado a reforma que se queria apres.entar
á lei- de 1846, dizia, em referéncia ás emendas do g'o
vêrno estabelecendo incompatibili.d..ades que :-na sessão
de 1845 tinha havido uma larga discussão sôbre a incons
titucionalidade desta medida, votando a câmara nominal
mente, e por grande maioria, que a incompatibilidade
era inconstitucional. Essa votação foi nominal, e o artigo,
que tractava da matéria rejeitado por 58 votos contra 21.

Em 1846, apresentando o ministro da justiça, Fer
nandes Tôrres, uma proposta para a reforma da lei de 3
de Dezembro, incluio nella o art. 34, onde declarava
que os membros do podêr judiciário, que aceitassem a
eleiçlIo de deputado ou senadôr ssrílto pOC' tal facto
aposentados, com ordenado ou sem eUe, conforme os
annos de servico.

Este artigo,· que não foi discutido especialmente, foi
combatido mais por inconstitucional do que por outra
qualquer causa; não se pôde tornar lei a emeuda apre
sentada em 1845 pelo senadôr Paula Souza, quando dis- I

cutia um prujecto creando relações, na qual decretava
a incompatibilidade p::tra o magistrado. São factos que
a nossa história.parlamentar regi~tra. e que servem para
mostrar o respeitôso princípio, que então se defendia.

Ainda sôbre esta matéria a commissão que têve de dar
parecêr sôbre o projt'cto hôje lei, apresentado em 1855,
dizia em seu parecer:

« O direito de elegêr e sêr eleito é direito político,
ainda tomando-se esta palavra no seu mais restricto sen
tidQ, donde se dêve concluir que tudo quanto dissér res
peito a este- direito não pode sêr alterado sem as forma-

APr.
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lidades prescripta~ pelos arts. 174 e seguintes da Cons
tituição. Coherentemente com esta doutrina, o art. 97
da ConstituiçãO deiva apenas a lei regulamentar o mar
car o modo prdtico das eleições e o número dos deputados.
Tl10 previdente foi a Constituiçãa em determinar as ex
clusões único ao direito de votar e sêr votado, que levou
o escrópuliJ a declarar excluido os menores, os filhos' de
familia, não deixando a lei ord,nária arbítrio para exclu
sões, e pretêxto de applicação de princípios geraes de
As exclu~ões do direito de votar e sêr votado silO tôdos
taxativas pela Constituição.
- Depois de especificar as exclusões ou excepções consti
titucionaes, continúa o parecêr :

« A Constituição foi tão cauielosa e ligou tanta impor
táncia dos direitos políticos, quê estabeleceu os casos em
que elles se perdem e atá mesmo aquelles em que eUes
se suspendem. Decretart portanto, que um cidadãO, go
sando de tôdas as condições constitucionaes, deixe de ser
elegível por um districto eleitoral, é cercear os seus di
reitus politicas, é uma diminuição que soffre nesses direi
tos. Esta restricção de direito não pr~judtca somente ao
votado sinão tambem ao votante cuja libercade de escô
lha é limitada. »

Se estes, porém são os verdadeiros princípioe que de
correm da comdínação de várias artigas da nossa lei fun
mental, <iêsde que se entenda que o voto é um direito,
a conveniéncia pública manda que aquêlles que occúpãO
posições inteiramente depE:ndentes do govêrno, podendo
usar de um direito que é seu, que a lei lhes garante em
tôda sua plenitude, nM pÓSSão todavia exercêr as func
ções de que estão emcarregados em virtude do log'ar que
occúpãO, emquanto, pertencêrem ao côrpo legislativo.

Para isso ê bastante estabecêr a distinccão da funccão
e do funccionários. A lei de modo algúm pode que~êr
excluir da representação nacional o indivíduo que, pelo

- facto de empregar sua inteUigência e sua actividade em
certo ramo do serviço público, tem-se tornado mais apto
para julgar de tudo que a elle se refere, do que aquelles
que não têm a respeito sinllo conhecimentos superficiaes;
mas não-podendo a lei canstitucional querêr pear aos
funccionários públicos a livre entrada no parlamento,
devemos em um projecto de reforma tomar as providén':',
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cias possíveis para vedar que o eleito do pôvo se aproveite
da pClsiÇão que occupa, para fazêr indecorosas transac~

ções, abusando assim não so ua confiança elos seus dele·
gados, como das necessídades, em pue se possa achar
um govêrno fraco. _

Segundo a opinião de mais de um publicista, o depl1
tado empregado ofIerece sempre um perigo imminente;
porque ou ene sofIre a influéncia da administração e
conce.de-lhe tudo, ou, quebrando os laços da hyerarchia,
combate o pensamento dos seus superiôres ; no primeiro
caso comprehende-se que ha uma alienação da consién
cia, no segundo 11a umtl insubordinação, que pode trazêr
anarchia.
O nobre deputado pelo 2° -destricto da província do Rio
de Janeiro, o Sr. Belisário, escrevendo o seu livro sôbre
a reforma eleitoral, que tantos aplausos mereceu da in
prensa, mas de uma vez põe patente o perigo, que ha em
podêr o deputado sêr nomeado para lagares ambiciona
dos e dA vantag'ens na carreira púbÍica. Ainda depois
dessa publicação temos visto mais de uma vez o g'ovêr
no livrar-se de apUt'os sérios, publicando nomeações de
deputados na véspera mêsmo do dia, em que se tinha de
dar votação significativa nesta casa.

Comprehendem tôdos o perigo, que correm as institui
ções e o nivel moral da câmara, dêsde que se sabe que os
votos tem maior ou menor vªlôr segundo as difliculdaaes
ou franquêzas que encontra o govêrno em presença da
câmara.

Temos o meio de acabar com essas difliculdades, 1'11
speitando os escrúpulos constituciona~s de muitos pensa.
dôres, e dando prova de que o lagar de representante da
nação é tã<> alto, que por êlle se trócão tôdas as demais
vantagens que pudessem auferir liO exercício de um em~

prêgo qualquér.
Dêsde que entre 0_ deputado e o g:ovêrno haja outras

~elacões além das de cortezia e urbanidade, e d.os lacas
de partido que nos dêve~ prendêr, facilmente se com
prehende que nem o g'~vêrno teme aquêlles que pêla lei
são seus juizes e fiscaes, nem êstes tráctão de cumprir o
seu devêr, porque collócão-se na dependéncia immediata
daquêlle, a quem tem de julgar.
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o SR. FERREIRA VrANNA E OUTROS SRS. DEPUTADOS:

Apoiado.
O SR. EUFRÁ.sro CORRÊA :-Mas, sr. presidente, respei

tando-se a lei constitucional e distinguIndo o funecioná
rio da funcção, chêga~se ao ponto almejado; levanta-se
a representação nacional, dão-se os meios de ind\3pendén
cia a cada um dos deputados, e fíeão tôdos livrps e
escoimados da suspeita de que vem nqui para servir
mais ao govêrno, do que para zelar o~ interesses do paiz
(Apoiados) •

Nilo é possivel estabeleeêr, segundo os preceitos da
Constituição e os nossos costllmes, que o magistrado, por
exemplo fique inhibido de entrRr para o parlamento;
mas é conveniéncia autorisar que o magistrado deixando
sua toga, abandonando a paz de seu gabinête, o estudo
manso do direito de cada um, o hahito de distribuir jus
tiça a tôdos, entrando para esta casa venha procurar
accessos e melhorias na carreia, á que se dedicou, em vez
riie examinar com escrúpulo as questões su1::jeitas á sua
a'preciação.

O que se dá oom o magistrado dá-se com qualquér
outra classe de funccionáril)s, e o que se dá com os fun
ccionários de qualquér categoria, tem repercussão muito
forte e abala o ~nimo daquêlles qne na posiÇãO de depu
tado so vêem um meio facil de abril' as porta$ para um
emprêgo ambicionado.

E' muito conhecido SI'. presidente, o desêjo de vivêr
na côrte. Os provincianos que se delêitão com os prazê~

'res que offerecem as grandes cidades, raramente v61tão
para suas casas, sem acompanhaI. os a vontade de perma
necêr em um centro que lhes offerece tôdos os gOBos da
vida. Comécão então as tihiezas, e é d'ahi muitas vezes
que nasce a' preponderáncia exercida pelo govêrno sôbre
os deputados, que perante eUe tem pretenções. .

Alem do mal çonstante de vêr~se o deputado reduzldo
ã triste condicilo de solicitadôr, soffrendo os desdéns dos
ministros e dê seus intimos, subindo constantemente as
suas escadas para tractar, não 6.0 interesse publico que
devem zelar, mas sim de suas vantagens particularelf,.·
ha, tôdos comprehendem bem, o abatimento próprio do
individuo, que, perante aquêlles que analysáo os factos
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da administração,não se anima a dar opinião,porque não
sabe qual será a vencedôra,

E' também sabido que o principiú da incompatibilida
de rep'ousa sôbre a impossibilidade absoluta de se exer
cêrem duas funcções ao mêsmo tempo. Si as duas func
ções são importantes, precisas, necessariamente uma
dellas soffre pela infallivel interrupção, e llinda que esta
sêja por um espaço pequeno o sel'viço público perde, e a
ordem delle altera-se completamente.

No discurso, a que ha pouco me referi, do sr, Viscon
de do Uruguay, encontra-se o seguinte: « Quem tivér
examinado a legislação e as discussões, que tem tido
lagar em outros paizes sôbre as incompatibilidades, ha
de conhecêr que três são as principaes causas, em que se
fúndão : I", a influéncia official que o funccionário -pode
exercer no' círculo eleitoral, a currupção e a perturbação
que d'ahi podem provir ao serviço público; 2", os incon
venientes que resúltão da auséncia e interrupção do exer
cício das funcções do empregado; 3", dependéncia im
mediata, em que está o funccionário do poder, e que
pondo em conflicto os seus interesses e devêres lhe tira
a necessária indpendência. »

Com a distincção que faço, Sr. presidente, desappare
cem as causas apontadas pelo illustre finado; porquê
dêsde que se declaL'e que o funcciou rio eleito, sem perdêr
nem-uma das vantagens adquiridas, sem perdêr o emprego
que exercia e as honras qu-e elle deu, sem perdêr a anti
g'uidade ja vencida, perde todavia o ordenado e também
o direito de exercêr as funcções do cargo que tinha, em
quanto fôr deputado, porque é preciso que sêja.única
e simplesmente deputado (apoiados), o empreg'ado fica
em POSiÇão livre de suspeitas odiosas, e deixando de têr
a honra de ser representante da nação, volta para o seu
lagar sem ter que agradecêr nada ao ministro respectivo,
mas também sem temer-lhe. as iras pelo seu procedimento
anteriôr ("'). Sepárão-se assim completamente os dous

(') Não ha dúvida, Mas quanto á influéncia resultante do emprêgo?
Dêve'~e permillil' que o funccionário se faça elegêr ou a outro funccioná·
rio quo em troca lhe con igClambém sua eleição? A eleição senalorial dos
mlnist, os o a eleição dos presidentes de província e chefes de polIcia,
dovêm er absolutamente prohibidas, como o devéra sêr a dos juizes da
direitu, quando sua jurisdicção comprehen:l.e o districto eleitoral (o que
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po:iêres; eleva-se ao mais alto grau os eleitos do põvo,
e consegue-se impôr autoridade e respeito aos exames
que o parlamento dêve fazêr, escoimaudo muitos de seus
membros da solidariedade governamental, que infeliz
mente na actualidade aprflséntão (Apoiados.)

Demonstrada, segundo o espirito e a lêtra da Oonsti
tituiÇão, a impossibilidade para os que combatem a
eleiçãO directa por vêl'em no voto um direito politico,
de estabelecêrem-se incompatibilidades sem ferir de frente
as suas disposições, permittirá V. Ex. que eu me 'ioccôr
ra de um facto, qne presentemente se dá, para mostrar
aiuda a necessidade urgente que ha de estabelecêr-se a
distinção entre o fnnccionário e a funcção.

Segundo as leis em vigôr, o empr~'gado de qualquér
naturêza que sêja tem direito ao seu vencim~nto , dêsde
que exerce uma funcção obrigatória e gratuita j este é o
principio. Por determinação do legisladôr constitninte,en~
tendo eu, não pode havêr nas sessSOes extraornárias, as
sim como nas prorogações, o subsidio aos deputados, que
so o podem percebêr nas sessões ordinárias.

Entretanto da-se esta anomalia: que deputados exer
cendo tôdos as mêsmas hl1cções, desempenhando os mês~
mos devêres, uns percebem vantagens pecuniárias, ao pas
so que outros cujos encargos são maiores, porque tem de
:azer uma viagem muitas vezes longa e penosa, de tomar
uma casa, sahir de seus hábitos e abandonar os s-eus
commodos, estão privados de qualquer subsidio; et:tre
tanto os funccionários públicos tem por lei, por direito
escripto, as vantagens do emprêgo que não exercem.

O Sr . JOÃo MENDES :-Não podem têr deputado.
O SR. EUFRÁ.sIO OORRÊA. :-Podem.
O SR. JOÃo MENDES :-Não podem, porque a opção é

so para os membros das assembleas provinciaes.
O SR. EUFRÁsIO CORRÊA. :-Os empregados que exer

cem funcções obrigatórias e gratuitas não perdem nem
um de seus vencimentos; este é o principio da lei.

O SR. JOÃo MENDES :-Os deputados geraes actual
mente não tem subsidio nem ordenado~

I,

tera lagar com a creação dos círculos de um deputado). Em tOdo caso,
durantea legislatura, fiquem prcjadicados, sem excepção de uma so todas
as vantagens do emprêgo anleriormente occupado.
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o SR. EUFRÁSIO CORRÊA. :-Tem ordenados os que são
fonccionários, e os que não são não tem subsídio: esta é
que é a anomalia, porque tôdos os deputados exercem as
mêsmas funcções e desempénhão os mêsmos devêres.

O SR. THEODORO DA. SILVA :-Acho que essa interpre~

ção não póde ser mantida.
(Ha muitos apa?'tes) .
O SR. EUFRÁsIO CORIlliA '-0 acto individual do depu

do recusar os seus vencimentos, porque está exercendo
uma funcção mais alta, não é razão para que se descon
heça u princípio da lei, q ue acabo de estabelecêr. Dêsde
que por qllalquér circumstáncia o govêrno ou o thesouro
recusem o pagamento dos ordenados dos deputados
que são empregados plÍ.blicos, fere de frente a lei, e. '.

O SR. JoÃ.O MENDES:-Não apoiado; dêve negaI-o. O
mais é que é má interpretação da lei.

O SR. EUFRÁsIO CORRÊA:-Eu admiro a contestacllo
do narre deputado, que até certo ponto me põe em emba
raço; ja exerci um lagar que me obrigou a examinar,
mais detidamente do que tinha feito até então, as leis de
fazenda, e nenas encontrei sempre o princípio de que o
empregado público que é chamado a serviço obrigatório
e gratuito, como é por exemplo o do jury, o da guarda
nacional ou o eleitoral, não perde nem-um dos seus ven
cimentos. Dêvo declarar ao nobre deputado que ja fui
inspectôr de thesousaria, e nunca consenti em virtude da
lei, gue um empregado qualquer, exercendo funcções gra
tuitas e obrigatorías, perdesse os seus vencimentos.

O SR. JoÃ.o MENDES:-Não tem aFplicação aos deputa
dos geraes'; g suusidio é annua!.

O SIl. ESCRAGNOLLE TAUNA.y:-Quem falta ao jury é
multado.-

(Ha oul1'as conlestações.)
à SR. EUFRÁSIO COlmÊA.;-Esta funcção é obrigatória

ou não'? Si é obrigatória, nada tem que vêr a multa. A
multa nãO é sinilo uma pena imposta ao cidadão, que
falta ao cumprimento de seus devêl'es.

o SR. E CRAGNOLLE TAUNAy:-Da outra parte.
O SR. EUFRÁSlO C.ORRÊA:-Sim; aqui lIão ba multa,

assim como nilo ha ponto, e por isso nã\. é d 'seontado o
subsídio ao deputado que nilo comparece á. st"são muitos
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dias consecuctivamente, ao passo que ao misero empre
gado gyrando em esphera muito inferiôr a nossa, é bas
tante faltar meia hora para que sôffi:a desconto em o
seu ordenado (Vid. proj. do sr. Eunápio Deiro).

O SR. GOMES DE CASTRO:-A verdade é que nas pro
rog'ações o empreg'ado púl,lico não recel)e ordenado.

O SR. EUFRÁsIO OORRÊA:-Senhores, a razüo é diversa
-é porque nilo ha empregado algum que, estando nesta
casa e havendo prorogacções, deixe de comparecêr aq j
para ir tomar conta do seu-emprêgo.

O SR. JOÃo MENDES :-Mas nilo recebe o vencimento.
O SR. EUFRÁ.S10 CORRÊA :-Pela ConstituiclIo finda-se

a sesslIo ordinária dêsde que se complétãó os quatro
mezes nella determinados para sua duração; é preciso
havêl' um acto posteriôr, para que as nossas funcções se
alonguem; dado elle, continúão os trabalhos sua mar
cha; a funcção do deputado sendo obrigatória e a tôdas
preferida inhibe os que são empregados de irem a sua re
partição fazêr ueto de presença, e por isso não recebem
ordenado j mas dêsde que consintão no facto de exercêrem
elies as funcções do emprêgo um dia depôis do prazo
constitucional. podem vir aqui, como vem nas sessões pre
paratórias, e recebem o seu ordenado .
... Sabe V. Ex. e melhór do que eu-, Sr. presidente, que
o deputado geral que deixa o emprêgo que exerce na
província, e vem para a câmara, pode estar aqui três ou
quatro mezes, si a câmara não fôr aberta, elle não perde
um ceitil dos seus vencimentos.

O SR. GOMES DE CASTRO: -E' exacto.
UM SR. DEPUTADO .-Não começárão as sessões obri

g~tórias.

O SR. EUFRÁsIO CORRÊA :-Nós somos obrigados a
estar aqui no dia para que somos convocados.

O SR. HERÁCLITO GRAÇA: -Este argumento das ses
sões preparatórias é evideQ.te.

Q SR. EUFRÁSlO CORREA:-Mas aqui não ha questlto
de argumento, aqui a questãO é de lei; a lei manda que
o empreg'ado gue está em serviço gratuito e obrigatório
recêba o seu ordenado, e dêsde que elle exerce uma
funcção obrig'atória, como é a de" deputado, tem direito
~o sell ordenado si ella fôr gratuita, e si o governo ou o



- 137

thesouro se negarem apagar, ê mais uma infracção da
lei que., . ,

O SR. JOÃO MENDES :-Si Othesouro recusal.', cumpre
o seu dêver.

(Ha outros apartes).
O SR, EUFRÁslO CORRÊA :-Além do que expuz em fa

vôr da distinccão entre a funccão e o funccionário, o
facto que aponto n~o dêve passa'r desapercebidc, tanto
para o govêrno, como para a maioria que o sustenta.

Sou amig'o das incompatibilidades, E' forçôso que
:Qos curvemos um pouco ás conveniéncias públicas, para
que de nó, se não diga que a legalidade nos mata, e eu,
que censuro o govêrno, e sempre o censurarei, porque
não se põe á frente da opiniãO pública m3nifestada mais
de uma ver. em favôr da eleição directa, ag'arrando-se
para isso a u~a palavra isola~ada.da constituiçãO, pa~

lavra que mUltos pénsão não mflUlr em nada para que
se torne em lei a medida que o paiz reclama, não posso
deixar de acompanhar aqueUes que defendem as incom
patibilidades, elevadas á altura de um princípio qne pro
hiba tôda e qualquer tl'an::;:lCção. , .... , .. , ....•... "

Estabelecidos estes princípios, sr. president~, tenho
necessidade de fazêr uma rápida Ilnalyse dos casos em
que o projecto de reforma prohibe a eleição, com o fim
úuico de mostrar a impossibilidade de obtêr-se o deside
?'atum almejado.

Sendo fora de tôda a dúvida,'que uma das~base , em
que se funda o prinCípio das incompatibilidades, ê a in
fluência que pode exercêr o funccionário público no ex
ercício do seu emprêgo, o projecto em discussão o des
conhece, e, long'e d'3 coarctar o desembaraço dos chefes
e superiôres, parece dar maior incremento á influência
que eUes pÓssão desenvolvêr, ao mesmo tempo que casti
ga os subordinados com a incompatibilidade, aliás pre
cisa.

Assim, segundo determina o numel'O 5° do art. 7°, são
incompatíveis os procuradôres fiscaes, os dos feitos da
fazenda e os inspectares das alfândegas. Estes funcdo
nários tem uma Órbita estreita, dentro da qual gyrão ;
nos negócios de summa importância eUes nllo Óbl'ãO com
a liberdade precisa, porque tem de atteudêr ás determi
nações de seus chefes, aos quaes constantemente pedem

APP. 18
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instrucções. A funcção exercida por alguns dê11es não é
mais que a de advogado; não júlgão nuuca ; seu voto
é tôdo consultivo; nem-um móio tem de influir no pro
cesso eleitoral. Mas quando o tivessem, parece contradi
ctório que sêjãO e11es incompatíveis, e deixe de sêl-o, -por
exemplo, o directôr geral do contenciôso e tôdos os dire
ctôres do thesouro, que tem voto em tôdas as questões
agitauas no Império perante as thesourarias de fazenda
(apoiados), e ás quaes muitas veses se prendem interes-
ses de ordem superiôr. .

Ainda no número das incompatibilidades apparecem
outras referentes a empregados secumdários, deixando
se livres para o pleito eleitoral os que exercem funcções
superiôres, e das quaes não podem deixar de tirar influ
éncia política, pela preponderáncia que naturalmente
tem sôbre os negócios provinciaes. Em um projecto que
estabelece incompatibilidades nl1.o podíãO ser esquecidos
os directôres, subdirectôres e chefes de secção das diver
sas secretarias do Império: a lógica o exigia, as conve
lJiéncias públicas o determinávão.

Acho defectiva a incompatibilidade estabelecida no
n. 6.· Declara-se ahi que o desembargadôr, o juiz de di~

l'eito, municipal, etc., não -poderão ser eleitos. nas pro~

víncias em que tiverem jurisdicçãO lJU exercêrem func
ções públicas; mas dada a troca entre dous juizes de
direito da província vizinha, tráctão de sua eleição com
suavidade, ensinando o pôvo a burlar a lei, que elles
dêvem fazêr respeitar sempre.

Occorre uma desvantagem não pequena; o juiz de
direito, que não está em exercíc:o, perde tôdos o::; dias,
porque seus collegas vão ganhando a antiguidade.que
lhe foge. O desembargadôr, porém, conta sempre anti
guidade; de modo que, sendo eleito, não so prejudica
os seus collegas da relação, que nada lúcrão, com o ser
viço que sôbre e11es pesa, como também firma uma desi
gualdade entre membros da mêsma classe. Pois, em~

\ quanto o juiz de direito eleito, que faz a transacçã0 com
o seu collega, perdendo muito talvez, perde também
tôda a antiguidade, e11e goza de tôdas as vantagens,
tanto de deputado como de magistrado, o que é uma in
justiça relativa quanto ao juiz, absoluta quanto a seus
,collegas da relação.
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o § lodo art. 7° dispõe, que a incompatibilidade pre
valêça a respeito dos funccionários, de que tráctão os
oito números do artig'o em discussão e dos seus substi
tutos legaes, que tiverem estado em exercício dos respe
ctivos emprêgos, dentro dos seis mezes anteriôres á eleição
secundária. -

Estas palavras precíslto ser explicadas para bom en
tendimento do que se pretende.

Uma das condições, a que a Constituição do Império
obriga o deputado que acceita a direcção dos negàcios
públicos, é a reeleição, como meio de prova para sabêr
si com sua entrada para a administraçao do paiz, os seus
constituintes não lhe retirárão ou modificarão a confianca
uma vez depositada; mas pode repetir-se o facto que Já
se deu quando dirigio a pasta da fazenda o Sr. conse
lheiro João da Silva Carrªo. Acabava elle de presidir a
província de S. Paulo, e não podia apresentar-se ás ur
nas, porque a lei o incompatibilizava; entrando para o
govêrno do Estado, tinha perdido o seu direito de repre
sentante da nacão.

O ministro 'da fazenda de então, de accôrdo com os
seus collegas, entendendo que o facto da incompatibili
dade presidencial desapparecia com a sua entrada para
o gabinête, que era hyp6these de que a lei não cog'itára,
apresentou-se as urnas e foi eleito. Levantou-se discnssão,
a fim de indagar-se si os votos obtidos deveríão sel' con
tados a S. Ex., ou si, desprezados por nuHos, se de"dão
apurar somente os de seu immediato.

Recordo-me ainda de algumas das palavl'as daquêUes,
que defendêrão e sustentárão a theoria de que era a câ
mara o único podêr competente para julgar um facto si··
ml1hante. ã.o quero agora investigar os perigos da
doutrina, mas somente indicar o facto de ter o deputado
que acabava de presidir uma província se apresentado ás
urnas, antes dos seis mezes determinados pela lei, sendo
eleito, tomando assento e exercendo tôdas as funcções
inhel'entes ao mandato popular, em virtude da votaçao
da câmara dos srs. deputados.

Repetindo-se o facto, pergunto, em vista desta dispo
sição poder-se-hia approvar uma eleição similhante '? In
vocar-se-hião ainda os argumentos que naquella occasião
fôrão trazidos á tela da discussão, apadrinhando-se o
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candidato com similliante precedente, ou declarar-se-hia,
que em vista da incompatibilidade do § l° o deputado
não podia ser reconhecido, e :,;im aquelle que fôsse na
lista o seu immediato '?

Eis, sr. Presidente, uma questão, para a qual chamo
a attenção do relactôr actual da commissl1.o, que deu pa
recê!' sôbre o projecto de reforma, e que tem tomado a si
emendaI-o no côrrer do debate.

No estado de atrophia, em que infelizmente cahimos
tudo passa desapercebido; as questaes mais graves, que
se levántiLo, e que em breves dias podem descer da these
aos factos, niLo merecem attenção, dêsdl3 que sôbre allas
niLo se tenha de verificar uma votação immediata, afim
de se conhecer qual a fôrça do governo, ou qual a fôrça
da oPPOSiÇãO. (li raiados). Por isso, sr. presidente nito
duvido que as observações que acabo de fazer, assim
como as que hontem tão bellamente fôrão feitas pelo
nobre deputado por Pernambuco, fiquem sem a minima
resposta (Sess. da cám. em 2 de Ab,', de 1876).

O SR. OUNHA. FIGUEIRÊDO JÚNIOR :-81'. presidente,
uma medida talvez se podesse tomar sem offensa da
OonstituiçãO, e para aquietar escrúpulos: seria dutermi
nar que os empregados pú.blicos não exercêssem os seus
emprêgos durante a legislatura. Era um meio de afas
taI-os do contacto do govêrno ~ de evitar a perniciosa
influência, de que tanto recêião os sustentadôres das in
compatibilidades (Sess. da cétm. em 1° de Abr. de 1875).

O SR. BORGES MONTEIRO :-Sr. presidente, encontre.
n!J projecto um caso de verdadeira contradicção entre a
doutrina do n. 1 do art. 7° com o § l°, quando tracta
da incompatibilidade dos presidentes de província para
sêrem votados, e a disposição do art. 8·, que em verdade
não está em discussão, qIlando diz que fícão exceptuadas
as presidéncias de província. Si o fim da incompatibili ~
dade nê, te caso é para evitar a influên~ia que o g'ovêrno
pode exercêr em relação aos deputados, chamando-os a
si ou attrahindo~os com a promessa. ou esperança de uma
presidéncia de província, me parece que conviria tirar
absolutamente êsse motivo;-e então, para não havêr contr·
dicção, eu deixaria som/ente prevalecêrem as outr.as hyp6~
theses do art. 8°, com. excepçe,o das presidéncia de
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provincia, porque na verdade não se dêve impedir os
accessos legaes, a nomeaçilo do conselho de Estado, as
missões diplomáticas e as commissões militares.

O SR. GOMES DE OA.STRO dá um parte.
O SR. BORGES MONTEIRO :-Quanto ás presidéncias,

não se pode exigir essa excepção j porque felizmente
nós temos muitas pessôas habilitadas forD do círculo dos
deputados, que podem mui dig'namente occupar as
presid,éncias de província, o que não acontece com as
missões diplomáticas, consêlho de Estado e commissões
militares, e:n tempo de guerra sobretudo, por isso que
taes cargos exigem muitas e especiaes habilitações e
conhecimentos, que nilo se poderá encontrar com a
mêsma facilidade j e assim me parece que seria conve
niente limitar a êstes casos unicamente, paTa evitar as
consequéncias do abuso.

Ja vê pois V. Ex. que, posto eu adhira á idea das
incompatibilidades de que t1'acta o art. 7°, vou adi
ante do projecto do govêrnoj quero comprehendêr mais
alguns funccionários, e êsses são, como ja mencionei,
os membros do supremo tribunal de justiça, os directôres
geraes de secretarias de Estado, os subdirectô1'es e os
ajudantes dos procuradôres-fiscaes, e também os vice
presidentes de provincias, si por acaso não estão elles
comprehendidos nesta expressão genérica-substitutos le
gaes-, como se me acaba de assegurar (Sess. da cam. dos
dep. em 5 de Ab,·. de 1875).

Emenda ap1'esentada em sess. de 5 de Ab,'. de 1875.

« Art. 7' (hôje 3°) Diga-se:-nas provincias ou distric
tos eloitoraes.

« I. Accrescente-se-vice-presidente.
« VI. (hôje V) Accrescente-se-os ministros do supre

mo tribunal de justiça.
« IX (nôvo). Os directores geraes, sub.directores e

aj ,.' 1 eti do procurador-fiscal do thesou1'o nacional e I

secI'ptarias do Estado. •. . ..
« Rio, 3 de Abril de 1875.-1. B01'ges MO'Yltei,'o. »

• I

O SR. MARTINHO DE FREITAS :-S1'. presidente, na rêde
das incompatibilidades pi'oposta pelo govêrno, em que
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elle têve a coragem de fechar as portas desta câmara a
muitos de seus amigos dedicados, admira-me que a jus
tiça não tivesse começado por casa, e que este exemplo
de civismo não fÔsse o padrão que recommendasse la fora'
este projecto de reforma.

O illustre oráculo do govêrno em matéria eleitoral en
tende que no assumpto das incompatibilidades dêve-se
ser radical; por minha pa.rte compartilho das op'niões
extremas: ou não se admitta incompatibilidade de natu
reza alguma, ou, a admittir-se, dêvem ellas ser absolutas,
tornando-se a lei eg'ual para tôdos, e evitando-se as ex
cepções odiosas: não admitto meias incompatibilidadesOJ

Esta meia incompatibilidade encontro-a eu no art. 7'
e seus parágraphos, e entre ellas, a que mais avulta pela
sna auséncia, é a que devia estar em primeiro lagar, por
que é a mais necessária, principalm.ente no regimen
parlamentar: é a incompatibilidade dos ministros de Es
tado para se fazêrem elegêr senadôres.

Não encontro na constituição princípio algum, em qne
se podesse fundamentar a illustl'e commissi1o, para não
contemplar esta incompatibilidade no número daqnellas,
que estão exaradas no artig'o, a que me refiro.

Si o subdeleg'ado e outras autoridades, com j urisdicções
muito restrictas, e que podem muito pouco influir no
processo eleitoral, são incompatíveis para a eleição de
deputados geraes, provinciaes e senadôres, por que razão
o ministro de Estado, que é a autoridade quasi suprema
do Império, que é a autoridade das autoridades, que não
so elege aos outros como a si mesmo, ha de continuar
no uso da faculdade de se fazêr eleg'êr, por que não ha
de ser incompativel para esta eleiçã.o ~

Si o presidente de provi.ncia, si o desembargadôr, si o
commandante de armas e outros sã.o incompatí.veis dentro
dos limites de sua jnrisdição ou nas províncias onde ex
ercerem funcções públicas, porque o ministro de Estado
não dêve sêr incompativel em tôdo o Império para a
cargo de senadôr, quando em tôdo o Império exerce ene
sua jurisdição e em tôdo o Imdério chêgtlo os raios do seu
poder ~

Na.o vêjo nada que obste a execução dêste priucípio.
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o prinClplO de incompatibilidade funda-se na conve
niência de ser livre a expressão do voto; de evitar sôbre
elle a influéncia da autoridade.

Si o presidente de provincia, o desembargadôr o ins
pectôr da instrucção pública, si o inspectôr da alfándega

/ os vig·ários ..... são incompatíveis, visto que o govêrno
receia a interferéncia deiles na expressão do voto, por
que o ministro de Estado não ha de sêl-o também?

Ea ainda outra razão, Sr. presideute, que muito con~

corre para que se estabelêça esta incompatibilidade: é a
deferencia que devemos ter para com a corôa. Si quere
mos a liberdade para nós, devemos quereI-a do mêsmo
modo para a corôa.

E V. Ex. sabe que a inclusito de um nome de ministro
de Estado em uma lista triplice significa, quasi que
uma imposiçãO á vontade daqtielle, que tem o direito da
escôlha.

Esta doutrina não é nova j e, si não está estabelecida
em lei, ao menos tenho-a visto praticada por alguns mi~

nistros de Estado.
Ea pouco tempo nós vimos, senhôres, um ministro de

estado retirar-se do podêr para pIeitear sua eleiçito sena to~

rial; o ex-ministro não foi o escolhido. E' de crêr que, si
eUe se houvesse conservado no ministério a corôa coagi
da, não tivesse outro remédio sinão escolhêl-o, para não
abrir lucta com o ministério, para não provocar Uma
questão de confiança.

Apezar do que acabo de expôr, temos visto a prática
inversa, e o ministru candidato asenatória lança mão de
tôdos os-recursos para vir á fôrça na lista triplice, e im
por-se á corôa.

Além destes, sr. presidente, um outro motivo pesa
em meu espirita para estas considerações, motivo que é
ôdo de moralidade.

Dêsde que quasi tôdos os empregados públicos são
incompatibilisados para se fazerem elegêr, é necessário
que os ministros deputados também o sêjão para o cargo
de senadôr, para que nl10 se acredite que o g'ovêrno,
querendo por meio das incompatibilidades afastar a
concurréncia dos homens de importáncia, está pre paran
do o campo para as futuras senatórías.
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SBnhôres, os ministros de Estado, que dispõem de
tudo neste Império, dos lagares de pre identes e vice~

presidentes, de títulos e condecorações, de desembarga
t6rias, de juizados municipaes, de emprezas de bonds,
de navegação, de garantias de juros a estradas de ferro,
de privilégios de aguas, de esgôtos, de matadouros
(risadas), que dispõe de tôdos os meios de tolhêr directa
e indirectamente a liberdade do voto, porque raziJ.a não
h[o de sêr os seus membros incompatíveis, dêsde que se
conhece que elIes tem os meios de falsear a expressão
do voto na quadra eleitoral ~

Uma outra observaçuo, que me occorre fazer, é a se
guinte: Vêjo que o projecto incompatibiliza o~ depu
tados durante a legislatura para provimento em em
pregos retribuidos, e nada diz quanto aos senadôl'es.

Porque razão a illustrada commissão ou o govêrno
não comprehendeu também os senadôres '?
Dê~de que se- quer que o deputado não ex~rça emprê

go algum, para que possa sêr mais independente neste
rec.into, não vêjo motivo para que sêjão excluidos os
senadôres.

O SR. JOÃo MENDES ·-Apoiado. Com maior razilo.
O SR. MARTINHO DE FREITAS :-Sem dúvida; e abun

daudo nestas ideas eu até sinto que ntio estêja compre
hendido nas incompatibilidades o presidente tlesta câ
mara (Risadas.). A câmara sabe que o nOSSQ pre~idente

traz o govêrno pelo gasnête (continuão as ?'isndas); no
dia em que qnizér, enfórca-J (Hilaridade.). Para tanto
basta que S. Ex. deixe de dar, dUl'ante 15 dias, a
reforma eleitoral para a ordem do dia, e verá onde as
cousas vão parar.

O SR. PEREIRA. DOS SANCTUS:- ·este caso não cumpre
o seu devêr.

O SR. MARTINHO DE FREITAS: - Não, senhôr; a ordem
do dia fica no arbítrio do presidente. Supponhamos que
um presidente de câmal'a tem em vista uma senatória
e quer também exercer a sua influéncia (não faço alIu 
s110 a ninguem) ; supponha V. Ex. que o preside~te da
câmara sou eu, que os meus 40 annos estão feItos, e
que pretendesse uma cadeira vaga no senado.
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Na dependencia, em que o govêrno estava para com
migo, havia de fazer-me a vontade. O presidente da
província nãO ia mto a feição ~ o govêrno degolava-o
a meu pedido (?'isadas); o chefe de policia tamuem não '?
fazia-se o mesmo: um j u .sado municipal, a remoção de
um juiz de direito, um c1ommando, um posto nagnarda
nacional. .. tudo isto sã'O meios indirect03 com que um
presidente candidato pode coagir o governo B praticar.

Mas, Sr. presidente, eu não quero levar o meu rig'or
a este ponto. O que entendo é que desde que o gllvérno
tem em vista fazer uma reforma. que venha traser a
esta câmara a expressão genuina do voto livre do cida
dão, ena deve sahir daqui como a mulher de Cesar: 
nedl suspeitada sequer I

Nesta camara sentão-se tres ministros, dous, com 40
almas ja feitos, e um outro que ha de ver desabt'ochar
a flor dos seus 40 Janeiros aos saias do sol de DezembrG
proximos.

Ora, com o augmento das deputações, e, portanto, das
senatorias, pode-se suspeitar que os ministros deputados,
ao passo que incompatibilisãO todo mundo, estão prepa
randu lagares vitalicios para si no senado. Digo isto,
para que la fora nilo se diga que por detraz desta reforma
que promette regeneraçs.o do systema representativo, 'se
esconde o interesse individual; e que, afastando-se a
concurrencia de importunos pretendentes, o governo
prepal'a o terreno pam melhor chegar ao fim de seus
mais desesperados deilejos.

Tenho concluido (Muito bem; muito bem.)
Vem a mesa, é lida, apoiada e entra coojullctarnente

em discussão ao seguinte emenda.
(,( IX. E no inperio os ministros de estado para o lugar

de senador.
« Camara dos deputados, 5 de Abril de 1875·-ilfa?'.

tinho de F1'eitas.»
O SR. IGNÁCIO MARTINS: - ••. não vêjo razão alguma,

para nilo estendêr egual prohibiçãlJ aos senadôres do
Império.

A excepçlto é odiosa á câmara dos deputados, porque
o nobre mini tro entende que o deputado pode deixar-se
corrompêr, pode nl\o ter a independencia precisa para

APP. 1Q
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fiscalisar os actos do govêruo, aceitando deêsse mêsmo
govêrno t.ítulos, condecorações, privilégios, emprêgos e
commissões; ao passo qUll entende que o senadôr, que
está em eg'ual esphera, tem caracter mais elevado,
pode aceitar títulos, condecorações, privilégios, emprê
gos. empl'êzas e tudo que o govêrno quizér coucedêr-Ihe 
e continuar a ter a independéncia precisa para fiscalisar
os actos dê::;sse mêsmo govêrno I Esta excepçllo, sr. pre
sidente; é; portanto, uma excepção que o nobre ministro
nãO devia e nem podia fazêr.

Os SRS. MA.RTINHO DE FREITAS E OAMPOS OARVALHO,
Apoiado.

O SR. IGNÁCIO MARTINS :-Accresce que a excepção a
respeito do senadôI' parece muito mais perigosa; porque,
si o deputado podt:J levar-se por êsses favôres e não têr a
corag'em e indepenàéncia precisas para fiscalisar os actos
do g'ovêrno que 1h'05 concedeu, elIe tem no fim da legis
latura o correctivo da reeleição, e no juizo competente
terá a sentença do seu procedimento, e, sendo livre a
eleição', esta sentença será o seu julgamento; no emtanto
o sena dôr nl10 tem êste correctivo, não se sujeita a êate
julgamento '" .

...... depois de eleito e escolhido não depende mais do
pôvo, daquelle que tem em si a verdadeira soberania;
ora, si ha razão para prohibir ao deputado a acceitação de
ernprêgos, honras, privilégios, emprêsas, condecorações,
etc., maior razão dêve hav.êr par<l egual prohibição es
t endêr-se ao senadôr.

O SR. HERÁCLITO GRAÇA :-Nâo apoiado: o senado uílO
faz politica. Foi esta a razão.

O SR. MART1NHO DE FREITAS :-E' quem está fazendo.
O SR. IGNÁCIO MARTINS :-0 senado não dêve fazêr

política; porém, infelizmente, no nosso paiz élle o faz.
O SR. Joio MENDES :-Neste paiz que faz política é o

senl'\do.
O SR. IGNÁCIO MARTINS :-Diz bem o nobre deputado:

quem faz politica neste paiz, é so o senado. V. Ex. sr.,
presidente, sabe, que raro é o ministério que apparece na
nossa história, que tenha como presidente do consêlho
um membro da câmara dos deputados (apoiados); os
presidentes de consêlho são sempre escolhidos no sellado.
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o Sa. MARTINHO DE FRElEA.S: -E' sempre o medalhão.
SR. IGN1CIO MARTiNS :-... porque o senado, como bem

disse o nobre deputado por S. Paulo, no uo'>:o p:Liz, in
felizmente, é o único que eiltá fazendo política.

Portanto, a excepção estabelecida a favôr do senadôr
é pouco honrosa á câmara dos deputados (apoiados), e o
sr. minist1'o do império não tinha o direito de fazê1-a.
(Muito bem.)

O art. 8°, Sr. presidente, com muito poucas palavras
o nobre ministro o podia têr redigido: - Tôdo deputado
ou senadôr que acceitar condecorações, empregos, húnras
e privilégios, ou qua.lquér favôr do governo imperial,
tem renun-ciado seu lagar de deputado ou de senadôr,
salvo a disposiçãO do art. 34 da Constituição. Ainda, sr.
pre identtl, se poderia tolerar as nomeações de que tracta
a última parte do artigo, mas com licença da respectiva
câmara.

O SR. HERÁ.CLITO GRAÇA.: - A licença seria uma
buda.

O SR. IGNÁ.CIO MARTINS: - -Não, Henhôr; a licença 50
é para essas excepçaes que se estabelecem no art. 8°.
Quando o govêrno entendêsse que convinha nomear
qualqnér dJ.1putado ou senadôr nos casos comprehendi~

dos na excepções que estabelece o art. 8°, devia. VIr
pedir licença a respectiva câmara para fazêr ao nomea
ção, apresentando os motivos de conveniência pública,
e a câmara concederia ou não a licença para tal no
meacão.

O· projecto, sr. prisidente, estabelece algumas ex
cepções á regra geral, que firma, da prohibição do
deputado acceitar emprêgos, privilégios, etc.

O nobre ministro na última sessão mostrou-se, sem
razão, irritado, quando o nobre deputado pela provín
cia do Rio de Janeiro notou que certas comlllis::tões
não e távão expressamente prohibidas no projecto. com
missões de que o govêrno tem encarregado deputados e
senadôres.

S. Ex. parecêo censurar o seu próprio ministério,
fazend{) allusão á nomeacão do sr. deputado, Candido
Torres para ministro em Hollanda.

O SR. MrNrSTRO DO IMPERTO :-E' inexacto que o apar
te fôsse meu.
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o SR. EUNAPIO DmRÓ :-Foi do sr. ministro da jus
tiça.

O SR. MINISTRO DA. JUSTIÇA. :-Apoiado.
O SR. IGNÁcIO MA.RTINS :-0 nobre ministro da justi~

ça declarou que o apat·te era deUe ; mas, quer o aparte
fôsse do nobt'e ministro da justiça ou do nobre ministro
do império, o facto é que o g'üvêrno accusa-se por um
acto por eUe próprio praticado.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA.: -Accusa-se não, justi
fica-se.

O SR. EUFRÁSIO CORRÊA :-A justificação é impos-
~~. .

O SR. IGNÁCIO MARTINS: -Ess/:l. nomeacão também
foi um acto contra a lei praticado pelo govêrno. Du
rante os trabalhos da câJIlara, ° govêrno nomeou um
deputado, que, sem licença deUa e sem a menor com~

municação, foi residir fora do Império. no lagar da sua
missão: lIão comparecendo durante tôda a ultima sessão
e a que vai correndo.

O SR. JOÃo MENDES :-Constando ainda da acta que
eUe falta sem participação.

O SR. IGNÁcIO MARTINS: -O govêrno acha-se de tal
modo nesta questao, que, para attenuar um abuso,
apresenta outro, que julga maior, por eUe mêsmo pra
ticado.

De tudo isto, sr. presidente, o que se conclue ~ E 
que é de urgente e de incleclinavel necessidade que o
govêrno fique privado do direito de dar commIssões a
deput!'Ldos e a senadôres, ás vezes a título gratuito, mas
que são sempre remuneradas pelo Estado. Assim, eu
desejaria que a prohibiçãO fôsse absoluta, e que se es
tendêsse aos senadôres, aos depu tados provinciaes e a
tôdos os membros dos corpos legislativos.

O nobre mluistro pensa que se pode corrampêr o de
putado com emprêgos retribuidos, com honras, com"

- missões, etc. ; mas a respeito dos senadôres...... S. Ex.
não pensa do mêsmo modo-:

Quem dêo direito ao no bre ministro de fazêr excepção
ttto odiosa ao deputado geral ~
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Estabelêça e firme a regra geral; firme o princípio e
sujeite-se a tôdas as condequéncias; estabelêça-se a
prohibição de tôdos os membros dos corpos legislativos
aceitarem do podêr executivo emprêgos, honras, com
missões, etc; não se faça uma excepção tão odiosa ao
deputado geral, porque ena prejudicará a êste ou aquêl.
le senadôr, amigo do govêrao.

Foi somente para fazer estas observações que pedi a
palavra. (lIf1l'/'to bem, muito bem. Sess. da câm. em 9 de
Abr. de 1875).

O SR. TREODORO DA. SILVA. :-Esforcámo-nos também
para que nas imcompatibiliclades pariamentares fôssem
compreh~ndidos os senadôres; não o Q.onseg;limos. Paios
si a independéncia do podêr legislativo, independéncia
de que nunca se dêve duvidar, nem mêsmo por pretêx
tos, é que exige aquellas incompatibilidades. como ex
cluir dellas os senadôres, pertencentes a um dos ramos
do mesmo poder legislativo ~ (Apoiados. Sess. da câm. em
13 de Abr. de 1875).

Emenda apres6ntadaem sess. da cd.m. do 1° de Jun. de 1875.

O § 5° do art. 3° amplie-se do seguinte modo:
« Esta disposição é applicavel :aos senadôres ,e elles

não gozarão da excepção sob n. 1, salvo quanto aos
postos militares. Si fôrem empregados civis, deverílO
ser aposentadus ou jubilados, conforme a natu,'êza dos I

cargos que exercêrem, como tendo as condições legaes
para isso, com a totalidade dos vencimentos. »

João iIIendes.

O SR. DraGo VELHO: -O projecto, que re g'ulll'da bem
êsses meios de indébita intervenção, é lógico mantendo
a e:eição por dous gTaus, e não estabelecendo incompa
tibilidade alguma para o eleitôr.

Pois não é de intuitiva conveniéncia protegêr também
por este modo a escôlha do votante ~ Si em benefício da
verdade da representação excluem-se do voto pa sivo na
eleiçl1.o secundária certas categorias de funcçionários pú-
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blicos e inhibe-se o deputado de aceitar emprêgos e fu.
vôres, emquanto exerce o mandato, como não Hllplicar os
mêsmos principios á eleiçao primária em relação ao es
colhido immediato do põvo '?

E' transparente a nystificação. Um côrpo eleitoral de
empregados subordinados e de indivíduos dependentes
da administracão é mais maleavel. O gcvêrno terá se·
guríssima a sua perniciosa influência, e continuará a
mandar elegêr seus protegidos e afilhados por províncias
que nunca os conhecêr!lo e que elles so de nome conhe·
cem.
~ ..

O SR. DIÔGO VELHO :-Adhiro, senhôres, às imcompa
tibilidades, e prestarei o meo voto no sentido de ampli.
aI-as. A indepen déncia do representante da nação dêve
esttlr garantida primeiramente pela sua honestidade,
característico felizmente geral de nossos homen politicas
(apoiados), e em 2° lagar por instituições destinadas, não
so a impedir a acção corruptôra da admini tração, sinão
também a proteger a probidade individual do pedutado
ou senadôr.

Urge e urge muito, senhôres, conter excesso e abusos
do poder executivo, especialmenae em matéria eleitoral.
Tenha elle tôda a fôrça e prestígio indispensáveis ao
importante papel, que lhe as ignou a Constituiçao ; seja
um poder forte pela sua organização e pelos meios de que
precisa, para desempenho de suas funcçües; mas limiti
se á esphera de suas attribuições, e sôbr tudo resigne-se
á passividade em frente do ramo temporário do poder
legislativo, que o fiscalisa e contém indiretamente pelo
impôsto que vota, pela fôrça pública que fixa, pelas
faculdades que exerce privativamente, entre as quaes
está a de promover a responsabilidade criminal dos mi
nistros.

Não ha nisto superioridade nem hostilidade, mas ape
nas garantia, precauç!io legítima contra as tendéncias
natul'aes de tôdo poder.

Est.a câm»ra deve ser independente de tMo o mundo,
mas e pecialmente dos ministros, e a eleiçãO que faz a
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câ.mara dêve estar isenta da influéncia o:ffi.cial. O governo
a administração, é um poder e não um partido; deve ser
simples espectadôr no pleito eleitoral e so intervü' para
proteger materi\llmente o processo, pelo qual a nação
emitte a sua voz livre e pura (Apoiados.).

Eis a verdadeira doutrina; mas como se pássi10 as
cousas neste paiz'? Com a franqueza que devo á minha
própria consciencia e aos que me conferirão o honrôso
mandato que exerço, o declaro: é impossivel haver em
parte alguma maior falseamento do systema representa
tivo. Pártidos politicos, eleições, câmara, nilo tem ex
pressão real, nada valem: so ha uma fôrça viva nesta
sociedade, é a administração; so ha uma organisação ef
ficaz, é a centralização admillistrativa; isto é, o poder
executivo que ob:serve todos os poderes politicas; e a
centralisação que mata a vida social.

Não ha espirita público, porque não apparece o cida
dão pum formal-o. Si os negócios públicos não lhe per
tencem, si a eleição é um." farça, si tôdos estão sôb a
tutel1a administl'ativa, que admira a amên.cia ou a in
differença do cidadão'? Em seu lagar surg·e., ou o agente
disciplinado do g'ovêl'Oo, ou o demagôgo agitadôr, am
bos incapazes ue comprehendêr e exercer com energia e
consciencia a importante missão que a cada membro da
sociedade impõe o systema representativo (Apoiado).

Como obviar esses males'? Como cortar tantos abusos '?

Sr. presidente, não sou infenso ás rE'formas quando
assentadas sôbre as reaes necessidades do paiz, quando
adaptadas ao grau de civilização, aos costumes e cir
cumstâncias especiaes da sociedade, e, mais que tudo,
quando reclamadas p'Üa verdadeira opinião pública.
Comprehendo assim a di:ffi.culdade de bem apreciarem-se
as condições de opportunidade e e:ffi.cácia de uma provi
dencia legislativa, que destina-se a alterar interesses
creados e imprimir nova clü'ecção a este ou áquelle ramo
do público serviço.

A reD'ra mais segura em taes casos é também a. mais
simples~ procurar a causa do maL e extirpal-a conveni
entemente.
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o que queremos tôdos ~ A verdade do systema repre
sentativo. Quem o vicia ~ A ioterveoçao indébita, ex
cessiva e inconstitucional do podêr executivo.

E' portanto no sentido de cercearem-se-lhe os abusos e
excessos que cumpre providenciar. Não haverá reforma
eleitor.al que de benéficos resultados, emquanto o go
vêrno fôr árbitro da eleiçao j e elle será árbitro da elei
Ção, emquanto fôr o supremo reg'uladôr dos direitos do
ddadão, emquanto os interesses locaes estiverem sob sua
immediata direcção, emquanto o município ea província
não tiverem autonomia econômica e administrativa.
como estabeleceu a ConstituicãO.

Como se hão de renegerar os costumes públicos e
fundar o verdadeiro regimen representativo, si as insti
tuições locaes estão annulladas, si não ha assim escolas,
<mde o cidad9.o se habilite ao self-government j si o ser
viço administrativo, dêsde o calçamento da rua até a
estrada de ferro, dêsde o carcereiro até o magistrado,
depende do ministério ou de S9US agentes demi sí.veis
ad nutum j si similhante estado de cousas é mantido, e
quando alguma concessão se faz por meio de reforma
leg'islati-va, esta não passa de nova mystificaçM (5ess. da
cam. em 4 de Junh. de 1875)?

Nú;r:o.ero de representantes.

O SR. DIÔGO VELHO :-Não impugnaria essa parte do
projecto, si este se limitasse 11 corrigir algumas desi
gualdades que se reconhecem na representação das pro
víncias; acho, porém, excessivo o augmento e muito ar
bitral'ia a base em que ella se funda. Sem duvida que a
população é o principio regulador da representação; mas
O recenseamento feito offerece garantia ~ E elle exacto,
ou ao menos aproximado da verdade'? Tenho serias du
vidas.

Nfío ligo gTande importáncia ao maior ou menor nú
mero dos representantes, como circumstâ-ncia que influa
sôbre a discussão esclarecida dos assumptos legislativos;
nem sôbre a sabedoria das medid as votadas. Os grandes
interésses da naçilo exigem principalmente, que os seus
leg'isladôres sêjão illustrados, virtuosos, independentes e
verdadeiramente patriotas. Estes requisitos enc6ntrão-se
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em uma assemblea mais ou menos numerosa. Os Esta
dos-Unidos, com immenso território e quarenta milhões
de habitantes têm apenas 241 representantes e 74 sena
dôres.

Nós aqui devemos attender nilo so ao augmento da
despeza, mas também ao actual falseamento da eleição.
O governo disporá de novos lagares retribuidos para
arranjos, que de certo não terilo por objecto obem públi
co (Sess. da cc.'tm. em 4 de Juno de 1875).

O SR. CRUZ MACHADO :-Quanto á po;;ulação, parece
que para o cálculo do número de deputados nilo deve
ser attendido· o algarismo da população escrava, por
quanto, si esse elemento não pode iníluir na representação
das províncias pequenas, podeinfiuiJ' muito na das gran
des provincias.

Basta considerar que a populaça:o escrava em alg'umas
daR principaes proYÍncias é a seguinte:

Minas Geraes : 366,574.
Rio de Janeiro e Côrte: 319,665.
Bahia: 162,295.
S. Paulo: 156,612.
Pernambuco: 89,028.
Maranhão: 74,939.
Rio Grande do Sul: .66, 876.
Vê-se, pois, que nestas províncias o elemento escravo

avulta de tal maneira, que por si constitue múltiplos de
50,000.

Si 50,000 habitantes, sem exceptuar escravos, corres
pOJdessem a um deputado, a provincia de Minas tl"ria
septe múltiplos, compostos somente de sua populaçl!.o
escrava.

A provincia de Minas é sempre generosa; nilo faz
quests.o do seu elemento escravo para determinar o mí.
mero de seus representantes.

Pondo de parte fi provincia do Rio Grande do Norte,
que tem 116,000 habitantes por um deputado, e que
devia dar tres deputados com mais razilo do que a pro-

~. ~
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vincia do Piauhy que teve llugmento, como ja obtêve o
de dous a de Sergipe, li proporção é a seguinte, come
çando por Minas Geraes :

habitantes.
Minas Geraes um deputado por. . . . . . . . . . . 106,000
Bahia » ». . . • . . . . . 97,000
Rio de Jan. e Côrte » » " . 96,090
S. Paulo »» . . . . . 93,000
Pará » ». . .. . . 88,000
Ceará » ». . . . . . . . . 85,000
Goy'lZ » ». . . . . . . . . 80,000
Santa Catbarina »» .... ,. . . . 79,000
Rio Grande do Sul »». . . . . . . . . 76,000
Parabyba »» .. . . . . . . . 74,000
Piauhy » ». . .. • . . . • 72,000
A1agôas » ». . . . . . . . . 69,000
Pernambuco »» . . . . . . . . . 64,000
Paraná » ». . . . . • . . . 63,000
Maranhão »» . . . . . . . . • 63,000
Sergipe » ». . . . . . . . . 55,000
Espirito Santo »» • . 41,000
Matto Grôsso »» . . . . • . . . . 30,000
Amazonas »» . . . . . . . . . 28,000

Adoptado o aug'mento na forma prescripta no projecto
a proporção seria a seguinte: Minas Geraes 81,000 j Rio
Grande do Norte 77,000; Bahia 75,000; Rio de Janeiro
72,000; S. PaulI} 69,000; Ceará 68,000; Parahyba
62,000; A1agôas 58,000; Rio Grande do Sul 57,000 ;
Sergipe 55,000 j Piauhy 54,000; Goyaz 53,000 ; Santa
Catharina 53,000 j Pernambuco 49,000; Maranhão
47,000; Pará 44.000; Par/;\ná 42.000, Espirito Santo
27,000, Matto Grosso 20,000 j Amazonas 18,000.

O augmento propôsto prejudica nessas proporções as
provincias de maior população; dêlle resultaria que os
representantes não estarião na razão dos habitantes em
tôdas as provincias.

Portanto, o augmento não satisfaz nem a nem-uma
regra de justiça, nem a nem-uma necessidade politica.
Para satisfazêr á necessidade da representação, dever-se
hia attEmuer que nas provincias em que a população tem
crescido, a producção se augmenta e os interesses se
desenvolvem.
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Em tal assumpto convém procedêr com méthodo e
muito exame, e certamente não ha o desejado méthodo
no a~g'mellto propôsto pelo projecto. Delle o resultarlo
será que muitos múltiplos de habitantes nas províncias
mais populosas deixaríão de sêr representados.

E si a população não é devidamente representada em
algumas províncias, actualmente, pelo número de dE'pu
tados que ellas elegem, dêsde que se queira fazêr alte
ração, essas províncias populosas teem direito de recla
mar. (Apoiados.)

A base de 50,000 habitantes por um deputado, dêsde
que 1a limite do terço do número actual, é uma base íl
lus6ria (apoiados) ; é o mêsmo que decretar-se que umas
provincias, como Maranhão e Pernambuco, Sf'jão repre
sentadas na razão de 50,000 habitantes, e menos, e
outras na razãe de 70 e 80,000.

Portanto o augmento, como está dispôsto no projecto
não setisfaz; é materia que precisa ainda de exame e
estudo. Opino como em 1859; é objecto para um pro
jecto especial. (Apoiados.)

O SR. SARA.IVA :-E que deve ter uma base de repre
sentação-tanto;3 mil habitantes, tantos deputados.

O R. POMPEU :-Base absoluta.
O SR. SARAIVA :-Absoluta e egual para tôdas a., pro

vincias; não ha outra base.
O SR. POMPEU :-0 mais é excepção odiosa.
O SR. SARAIVA :-0 mais é a hist6ria de Norte e Sul,

que log'o vem, etc. ('1'-)
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-Círculos eleitoraes e rli

visão das provincias (Sess. (lo seno em 12 de Ag. de 1875).

O SR. VISCONDE DO RIO BRA.NCO :-Quanto á fixação do
número de deputados, a illustre commissão c:pinou que
não se deve augmenta r a representação actufll, e ouvi de
outro lado que a fixação dêste nümero é mais pr6pria de
uma lei especial.

(') E dêve vir, pois se não quer a decentralização, a confederação das
provlncias. O Norte não ba de emigrar tódo para o Sul, para escapar
á fome, á nl1dez e á mi éria, depoi de ugada pelo fisco a última gõlla
de sua seiva.
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Mas V. Ex. e os nobres senadôres que me ouvem per~

míttãO que eu diga: esta proposição é inteiramente no~

va.

O SR. JUNQUEIRA :-Apoiado, é matéria inteiramente
connexa.

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO :-Quasi nenhuma lei
eleitoral entre nós tem sido feita sem comprehendêr a
fixação do número de deputados.

O SR, JUNQUEIRA :--Apoiado é a mêsma cousa,
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO: -Em 185;) alterou-se

o número de algumas det>utações ...
O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-Foi uma medida particu

lar e nM geral.
O SR. VI5CONDE-DO RIO BRANCO :-.... em 1846 do

mêsmo modo.
Quando a Oonstituição nos diz que o número de depu

tados deve sêr fixo relativamente á populaçãO. quando a
lei de 184.6 tinha egualmente determinado que, feito o
arrolamento da população do Império, se fixasse então
sôbre essa base segura o número dos repres~ntantes da
nação, hôje que temos um rencenseamento ....

O SR. POMPEU: -Não está completo.
O SR. VI CONDE DO RIO BRANCO :-... (completo pode~

mos consideraI-o), não podemos ou não devemos proce
dêr á fixação do número de deputados e desfazêr as dp,s~

egualdades que existem e que são notáveis:

NãO se quêr agora elevar o número de algumas depu
taçOes: mas note-se que assim o principio da representação
das minorias não será applicado ás provín~ias que dilo
dous deputados, e que a actual representaçs.o das mino
rias ficará reduzida, pelo voto incompletl), na proporção
em que entrarem as minorias. E' ferir aspirações legíti
mas, á crear difficuldades á mais perfeita execução da
lei e do seu nô.vo princípio.

E' licito aos nobres senadôres dizerem: «Por ora não. »
............................ mas não tolérão que os
outros julguem que convém dêsde ja elevar 11 rcpresen-
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tação de algumas províncias sôbre a base constitucional,
com a limitação que se estenda mais rszoa vel !
...................................................................... lt ' ..

Será uma opiniilo errônea, mas é uma opinillo que
deve ser combatida com outros argumentos que não tén
ds.o a suspeitar das intenções daquelles que a proféssao.
Sr. presidente, os próprios escriptôres da opinião liberal
teern em seus projectos reconheciào a necessidade de
elevar o número da l'epl"eSentação nacional. O projecto
do projecto do Sr. Tavares Bastos está neste caso.

O Su. POMPEU :-Quem cJnstesta êste princípio'?
O SR. VISCONDE DO RIO BnA.Nco:-Uma de minhas

emendas fixa o número dos deputados na razão de um
por 60 mil habitantes. Tomo a belse da populaçãO, mas,
como o elugmento não deve sahir de certo limite, porque
isto traz inconyenientes, adopto a mesma restricçn.o do
do pl'ojecto, ou que o augmento não possa, em caso
algum, exceder de um terço. (-1')

O R. POMPEu:-Quero base absoluta.
O ~l~. VISCONDE DO RIO BRANCO: -Mas esta base é geral.
O ~R. POMPEU:-Tem excepçllO.
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO:-A base é a da popu

lação, mas estabelece-se um máximo, para que o augmen
to não seja consideravel, attentas as razões de sua limi
taçllo notural, e pos que considero a objecção de que,
sendo a reforma agom feitc sôb a influénci$\ do partido
cODservadôl', o augmento aproveitará mais a éste do que
ao partido Uberal.

ELllfim ofi'erecerei a minha emenda, como a formulei, li!

deixú á sabedoria do senado decidir a esse respeito como
julgar mais conveniente.

Emenda ao Q1·t. ;20.

§ 18. Substitua-se: Cada província elegerá tantos de
putado á assembléa geral quantos corre ponderem a
sua populaçl1O, segundo o recenseamento geral, sôbre á

(*) E' preferível elevar a 70 ou 80,000 por cada depulad", com ex
cepçlio das pequenas prllvíncias, que dêvem dár não menos de três deputa
dos. Em lOdo caso conlar omenle para isso-a população livro. A Con·
stituição não podia cogitar daoutra.-
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base de um deputado por 60, 000 habitantes. A fracç1l0
superiôr a 30, 000 habitantes dará direito a mais um de
putado.

Nem-uma pl'ovíncia, porém, terá representação infe
rôr á que lhe compete actualmente, nem augmento su
periô!' a um terço, e as de dous ueputados passarão a
eleger tras.

Paço do senad.o, em 23 de Agôsto de 1875-Visconde
do Rio B/'anco.

O SR. POMPEU :-Sabe o senado que existem 122 depu
tados. Tomando-se por base 50,000 habitantes livres,
dará o Brazil 151 deputados. Si nessa 1ase se compre
henderem lívres\ escravos e estrangeü'os, serão 201 os
deputados.

Mas, si tomar por base a população li.vre na razão de
60,000 habitantes, sel'l1o 137 deputados ("'I. Eu de bom
grado aceitaria esta base" si desde ja se resolvesse sôbre
este assumpto comtanto que seja absoluta.

O SR. PARA.NA.GuÁ:-Com a eleição directa.
O SR. POMPEu:-Sem dúvida.
O SR. PARA AGuÁ.:-Com um systema que ni10 exprima

a veraade da eleiçllo ni10 queremos augmento algum
(Sess. do seno em 24 de Ag. dé 1875).

O SR. VISCONDE DE NrcTHEROHY:-A desegualdade com
que no presente se áchão representadas as províncias,
desegualdade, que principalmente entre as menores em
relação ás grandes sobe de ponto, é muito patente; e basta
attender que a província de mais escassa população, a
do Amazonas, com 28,000 brazileiros moradôres, é re
presentada com dous deputados; Matto-Grosso com es
cassa população tem dous deputados; Espirito-Santo,
dous; Piauhy, tres; Sergipe, qutroj todas com uma po
pulação que comparativamente ás maiores províncias
lhes avantaja a representação na razão de dous, tre,
quatro e cinco vezes mais. Ha, portanto, tôda a razilo
para se attender a essa desegualdade e razoavelmente
modificaI-a. Mas, como disse, consideramos muito na
vantagem de arredar uma causa de grande oppOSiÇão ao

í") -Vid. pago 206 nota 62.
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projecto, e por outro lado também ser de razilo que um
augmento de chôfre em tamanha escala era cousa muito
ponderosa, que merecia ser conciderada exclusivamente
em projecto especial, que prendesse tôda a attenção, e não
como access6rio a um projecto de reforma eleitoral da
natureza do presente.

O SR. ZA.CA.RIAS: -O parecer da commissão volta atraz '?

O SR. VISCO. DR DE ICTBEHORT:-A commissâo não
volta atraz, nem do que digo se pode deduzir similhante
conr;equéncia. Ainda sustento que não convém embaraçar
agora este projecto com a qu~stão de augmento de pes
soal; hei de votar pela emenda que propuz...

O SR. F. OCTAVIA.NO: -Muito bem!
O SR. VISCO DE DE NICTBEROBY:- .... Mas isto não

me tira o dever, nem me priva do direito de apresentar
as razües ponderosas que tenho expôsto ao senado, e por
onde concluo que opportunamente deve ser aug·mentR.cla
a representaçilo ue várias províncias (Sess. do seno em
26 de Ag. de 1875).

O Sr. FIGUEIRA. DE MELLO :-Passarei ag'ora a tractar
de outro as:sumpto, que também nos deve merecer tôda
attençi1o, e vem a ser o aug'mento de deputados, ql1e o pro
jecto estabelece sôb a base de 50,000 habitantes, não po
dendo esse augmento ser elevado a mais do terço do nú
mero actual, e não tendo província nem-uma menl)s· de
tres deputados. Esta disposiçãO do projecto me parece que
não pode de modo nem-um ser adoptada, porquanto a
base, em que ella se firma, na minha opinião, nilo é sé
ria, nilo tem o menor fundamento.

Em primeiro lagar, não se podem adoptar para a base
da representação nacional sinão os cidadãos livres, e nilo
fi população escrava, como se faz.

O SR. VISCONDE DO BRANCO :-Não apoiado.
O SR. FIGUEIRA. DE MELLO :-Os cidadãos li '{res são os

que teem direito de representação, são os únicos cham~

dos a votar nos comícios eleitoraes ...
O SR. VISCO DE DO RlO BRA.NCO :-Isso é outra cousa.
O SR. FlGUElltA DE MELLO :-... e por consequencia,

não se pode admittir que a representação do estado sej. a
. calculada sôbre a base de um deputado por 50,000 habI
tantes, quando entre estes sito contemplados os escravos,
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e até os estrangeiros; nua se deve contar com est e ele
mento.

O SR. VISCONDE DO RlO BRA.NCO :-EIll tôda parte é
assim; não se faz distincçuo.

O SR. FIGUEIRA. DE M~LLO :~Isso é nos Estad"os Uni
dos, onde ni,o ha escravos.

O SR. VISCONDE DO RlO BRA. CO :-Em tôda a parte.
O Su. FIGUEIRA. DE MBLLo:-Nos outros paizes não ha

esccI'avos, mas nós os temos.
O SR. VISCONDE DO RlO BRA.NCO. -Nos outros paizes

não se exceptúilo os estrangeiros.

O SR. FIGA.ElRA DE MELLO: -Certos paizes não excep
túão os estrangeiros, concordamos ni.sto ; mas os eSCI'a
vos de nem-um modo podem entrar na base,

O SR. VISCONDB DO RIO BRANCO: -Devem também entrar
O SR. FIGUE1ItA. DE MEL"LO:-Si devem entrar os cscra

'Vos, que não são pessôas mas co usas ...

O Sr. VISCONDE DO RIO BUANco.-Fazem parte da po
pulação.

O SR. FIGUEIRA. DE MELLO ;-.... então, senhôres deveis
admittir também que as provincias deem seus represen
tantes conforme as propriedades, a riqueza que mais ou
menos tiverem.

Ora, l.sto é um elemento di.ffi.cil de reconhecer, é um
elemento que não pode ser adoptado, assim como não
adotamos o voto duplo para cidaduos que teem uma cer
ta fortuna.

Mas, si esta base não pode ser adoptadu, quer porque
a câmara a desprezou uo seu próprio projecto, adlllittindo
somente que o augmento, fõsse de um terço, quer por~

que isso vae acarretar grande despesa, entuo devemos
admittir uma base mais razoavel. Si os srs. ministros,
e os outros 51'S. senadôres quizerem admittil' a b 5 de
80,000 habitantes por deputado, eu não duvidarei con
cordar com isto, pOI'que, além de se admitttil' uma base
regular, pode-se dizer que, si em 1842 o Bl'azil tinha
necessidade de 100 deputados, nua sera muito que em
1875 teuha necessidade de 140.
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, Nesta hypóthese, admittida mêsmo a idea da câmara
de que nem-uma província. desse menos de três deputa.
dos, nós teríamos o seguinte resultado:

Provincias

Amazonas. o .
Alagôaso .
Bahia .
Ceará , .
Espírito-Sancto .
Goyaz .
Maranhllo .
Matto-Gl'ôsso .
Minas- Geraes .
Pará o .
Parahyba .
Paraná .
Pernambuco ..
Piauhy .
Rio Grande do Norte .
Rio de Janeiro o .
Sancta Catharina ;- .
S. Paulo ..
S, Pedro do SuL ..

ergipe .
Somma u ..

Deputados que
devião da?'

3
5

16
9
3
3
6
3

27
3
5
3

13
3
3

12
3

10
6
4

]40

Áugmento

1
O
2
1
1
O
1
1
7
O
O
1
O
O
1
O
1
1
O
O

18

Portanto eu entendo, que o que nós poderíamos admit
tir era a base de que nem-uma provincia dé se menos de
três deputados, que cada deputado correspondêsse a
80,000 habitantes e que nem-uma província desse menor
número de deputados do que actualmente tem.

(') No Sul, incluindo a Bahia, a população escrava está na razão do
mais de 25 % ; no 'I'le na razão de meoos dll 5 p/o I Esle exces~o de po
pula~ãl' e crava dr) Sul produ7 mil qt~inhentos e tantos elett6re~, de
mais do que devera Lêl'. Na mesma razão Lem o ul quatro deputados e
dous sl\nadOres mais do que devera lêr. O N<'I'le vae baixando, afundan-

o do-se e nullilieando-se .... , acabará Ctlnn cado e mOrlo pelo Sul. Para não
ser v!ctlma na parti lha do leãO, deve clamar pela descen Lralização, pela
autonomia das provinClas, pela confedQração, embora sOb a monarchlB,
como a queríão em 1831 e 1832.

21
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Assim, so haveria o accréscimo de 18 deputados e
nove senadôres, o que augmentaria a despêza apenas em
189:000$000

E si, como me parece muito melhor, nilo fôs e admH,.
tida a base de nem-uma província dar meno de três de
putados, então o augmento seria ainda muito menor.

Isto é o que me parece razoavel e fundado. Em tôdo o
caso, é melhor que se guarde este assumpto para uma
lei especial.

......em terceiro lagar, que não pode sêr adoptado o
augmento de deputado segundo a base estabelecida no
projecto, mas pela de 70 ou 80,000 cidadãos livres
(Sess. do sen, em 7 de Ag. de 1875).

Penalidade.

o SR. THEODORO SILVA. :-As fraudes ele!toraes podem
commettêr-se e:n phases distinctas: na qualificação de
Totantes, na emissão do voto, na apuração final.

Entl'etanto, noto que o proje~to no que diz respe~to á~

fraudes, que podem occorrêr nas qualificaçõe , pela de
vida inclusão e exclusão de votantes, é deficiente.

Não é abuso gravíssimo, e merecedôr da qualificação
de crime, o abuso da inclusão e exclusao indevida de
cidadãos nos processos de qualificaçao '? Haverá facto

.que obste mais do que êsse á seriedade das qualificaçoes ~

UMA. Voz: - Ha providéncias por meio de recursos.
O Su. THEODORO DA. SILVA :-Is80 não é su.ffi.ciente:

a inj u tiça da inclu ao ou exclu ão indevida, embora
reparavel por via. de recurso, a offensa ao direito indi
V~dUFl.l, também offende á sociedade e á lei, e por bem
dellas dêve ser punido, como crime, tl10 perniciôso escán
da~. -

Mas insiste-se em o que a incluslto e exclusi:1o indevidas
ni:1o seri:1o fáceis, pela facilidade dos recursos que o pro.
jecto estabelece. Mas, senhôres, além de que os recursos
tenderi:1o somente a reparar a injustiça indi vidurl. que
sôffra este ou aquelle, sem reparar egualmen te a affronta
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feita ao repouso dos direitos, rpe est!I.o sob a p:otecç!I.o
das instituiçoes; accresce, Cf1,lH j dis e, que não ha
que fiar na iniciativa partir.uhl', para u:,;o dos recursos,
pela auséncia quasi absoluta daql)(111e espírito público
de que ja fallei.

Haverá dúvida de que, apezar das providéncias do
projecto, pos'a dar-se o abuso a que estou me referindo '?.

Pois os pellotiqueiros eleitorae.:>, c -' :1 " sciéncia que tem
de fazêr qualificações apócriphas, ou me.:iWQ os proprie
tário tel'l'itoriae, com os seus direitos senhoriaas sôbre
seus aggl'eg'ados, não apercebêr-se-hao logo de que, mu
nidos de uma procuração a rogo de seus analphabetos
guerrilheiros eleitoraes, podem facilmente conseguir da
complacéncia das junctas parochiaes a qualificação de
quantos anônym0s quiz.erem'? Por outro lado aS próprias
junctas municipaes não tem a faculdade de excluir aquel
les que fallecem ou que se múdão, ou que perdem a ca
pacidade política,

Dest'llrte não podem excluir votantes, conforme o seu
aprazimento '?

O perigo é manifesto j basta expôl-o para comprehen
dêr-se logo a possibilidade, ou, para melhor rlizêr, a
prf'babilidade quasi certa de ~ua realização (Apoiados.).

Noto ainda que o projecto, quanto á emissão de votos,
é eg'ualmente defecti \'0.

E' certo que elIe previa a possibilidade do cidad!I.o
votar uma ou mais vezes em uma, duas ou mais paró
chias, mas S6'm dúvida escRpou á sua previsllo a possi
bilidade de outros factos tão delictuosos como êsse, e
cuja prática fl'equente é de pública notoriedade.

Sabemos que offício exercem os phósphm'M nos pleitos
eleitoraes, com grande habilidade e proveito (Apoiados).

Parece que a indústria do phó~phol'O será corregida, e
porque o projecto C··) pune os que votão mais de uma
vez na mê~ma ou em d iversas paróchias; mas perguuto :
o faeto que, por se dar tantas vezes, é até conhecido na
gYl'ia eleitoral pM uma qualificaçllo expressiva, a sabêr,
o facto de votar f1.lguém duplicada, triplicada ou qua
dl'uplicadamente debaixo de um so envólucl'O, foi pre
visto pai' alguma disposiçãO do projec.to '? Penso que não,

(*) Não vioiOU o art. 10.:

I



e no emtanto nl10 ha razão para que similhante fraude
não sêja punida.

Passemos á terceira phase do processo eleitoral- a
apuração, Bem sei que o projecto refere-se o artigo
do códig'o penal que pune alg'uns factos que podem
dar-se na apuração dos votos; mas antes de tudo peço
a attençtl.o da câmara para a data do códig'o penal,
que é do anno da graça de 1830.

São decorridos 45 annos, e durante este longo espaço
de tempo a indústria eleitoral tem-se aperfeiçoado muito e
muito prodigiosaruente. Temos sido testemunhas, ou
pelo menos conhecemos o modo prático que ha de vencer
ou annuUar eleiçoes. N'uma elE'içtl.o perdida apparece
um guerrilheiro destro na empalmação, introduz clan
destinamente uma porção 1e cédulas na urna, tantas quan
tas bastem para uma conta de chegar, e assim sortida a
urna, ou arranca-se aos adver árias o triumpho que elles
realmente alcançaríã.o, ou, na peior hypóthese, consegue
se annuUar a eleicão !

O mêsmo abusô pode praticar-se com circumstâncias
màis aggTavantes, sem clandestiaidade e pelo contrário
com ostentação pública dd violéncia. A eleicão está per
dida; o meio de nullifical-a é arremes:'Jar á urna uma
grande porção de cédulas, que pela sua confusão com as
legalmente recebidas, torne impossivel discriminaI-as i e
assim annullar-se- ha forcosamente a eleicão.

Estes factos estão pre;unidos no proj;cto ~ O código
penal pune estes delict0s ~ Ha dúvida a respeito. Eu nilo
contesto que o espír'ito do art. 102 do código penal os
comprehenda j mas de sua lêtra nilo se deduz isto. E no
entiJnto similhantes attentados ficarã.o impunes, tal sêja
a intelligéncia que os juizes deem ao citado artigo, a
cuja lê~ra parece que escapa o facto, como ja se tem
julgado.

Eu não quero fallar da corrupção eleitoral por dinhei
1'0. Com effeito é talo desOl'pndimento do caracter bra
zileiro pelo interesse per,untário (assim não tivesse outros
vicias, como o da vaidade por honras), que felizmente a
corrupção por dinheiro não é a lepra que mais affiige as
nossas eleições, como acontece a muitos paizes 'europêos.

AqueUe é o tormento dos govêrnos representativos na .
Europa.



- 165-

Assim, por exemplo, á Inglaterra nlto fáltlto leis re
pressIvas contra a corrupção por dinheiro j a sua legis~

laçs.o ostentf\ grande luxo de se" eridade, mas inutil
mente j porque não lia paiz, onde a corrupçlto eleitoral
haja chegado a maiores proporções.

Mas cumpre notRr que a11i, apezár do immoralissimo
emprêgo de similhante meio, a corru PÇão eleitoral dá o
seguinte resultado: si a velha aristrocracia ingleza inti
mida as classes agrícolas que a seguem, nos centros po
pulosos a aristocracia financeira ou industrial compete
com e11a; e assim o solo e o capital fazem-se representar
naque11a nação de costumes tuo excéntricos.

Fazendo tae::; considerações ácêrca da corrupção eleito
ral por dinheiro, não me animo a propugnar por penali
dade diversa da do código cOlltm e11a; so digo que o
código é insufficiente e não pl'lwio outrlls casos de cor
rupçãO, que llão sêja por interesse pecuniário: pois que a
corrupção eleitoral pode operar-se por outros móveis
bem differentes.

Duas questões levántão-se diante de ta simples expo
SiÇãO. Sendo os deJictos eleitoraes de natureza politica,
porquê so por fim poll.tico são commettidos, convém sub
jeital-os aoutra jurisdicçãO, que não sêja o jury '? A as
piração dos criminalistas é que o julgamento de crimes
politicos so pertença a este tribnnal, por motivos óbvios
de garantia a liberdade. Si não temos bastante espírito
público, o que nos iuhabilita. de confiarmos a acção pri
vada a iniciativa para o processo e punição de tôdos os
crimes, pelo menos convém entregar a acção do ministé
rio público a iniciativa dos processos por crimes eleitoraes,
para que não venha ella cabêr ás autoridades policiaes
por meio do preparo ex-off'tcio.

Ha grande perigo ni::.so, porquê nós sabemos que as
autoridades policiaes são partes no.> pleitos eleitoraes.
Ficaríão arm~das com uma e pada de dous gulhes, para
fortalecêrem aos seus amigos e ferirem aos seus adversa
rios (Â poiados.).

Este perigo ainda pode-se evitar, si taes delictos da
• alçada não fôrem declarados policiaes pelo regulamento

que o govêrno houvér de expedir; porque a câmara sabe
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que nem tôdos os cr{mes do art. 12 § 7' do código do
processo são policiaes " .

. . . . . si me fôra lícito, eu lembraria, que para taes cri
mes políticos I) prazo da prescripçao fôsse especial, pouco
extenso, não devendo regêr-ae pelas regras das prescri
pÇÕl:1S communs.

Na verdade, julgadas as eleições municipaes, e veri
ficados os podêres dos deputados e senadôres, que vanta
gem ha em deixar subsistente um longo prazo de pres
cripçl10 para crimes eleitoraes '?

Para que deixar aberto o gTande armazem de ódios e
perseguições polJ ticas, que é o que fica sendo este artigo,
que pôr sua vêz abrirá a porta a proce sos em larga es
eala'? (Apoiados.) {Sess. da cam. em 13 de Ab~'. de 1875.)

Processo da qualificação. ("')

O SR. JoÃ.o MENDES :-No § 4° se diz que as listas ge
raes, que as junctas parochiaes dêvem organisar, conte
rão, a1ém dos nomes dos cidadãos qualificados, a edade,
o estado, a profissllo, a declara~ão de sabêr 011 não lêr e
escrevê I', a tilia~ão, o domicílio e a renda conhecida, etc.

Na legislaçãv eleitoral dos outros povos, o estado de
pessôa é acuradamente examinado ; nlIo se limita, como
entre nós, á simples apuração do facto de ser solteiro,
casado ou viuvo, é sempre rima questãO de grande im
portáncia, de sorte que, como, por exemplo, em França,
é deferida aos tribunaes civis como questãO prejudicial.
Mas, o estado de pessôa comprehende também Il. nacio
nalidade, isto é, a qualidade de cidadão brazileiro, sem
a qual não podem ser exercidos por algum individuo os
direitos politicas. O projecto não providência cousa al
guma a este respeito; deixa que o estado de pess(Ja con
tinue restricto ao facto de ser solteiro, casado (l u vinvo.
E, se apparecer alguma questllo de nacionalidade, quem
a julgará '?

Esta questão' de nacionalidade reclama providência
especial no projecto (Apoiados.). Muitas junctas qualifi
cadôras tem abusado, dando como brazileiros indivíduos
que o não são, e vice-versa. Si não temos hôje, como no ~ r

(.) Vej. nota 34, pág. 144.
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primeiro reinado, as questões dessa natureza que nascflto
da Oonstituiçao e do facto do juramento, sobreviérilo ou
tras mais intl'incadas, nascidas da lei n. 1096 de 10 de
Septembro de 1860, e aggravaaas pelas célebres conven
ções cou ulares. A este respeito sao conhecidos pleitos
administrativos, que Q recrutamento e a designação du
rante a guerra do Paraguay suscitál'M. De alguns pode
se dizê l' que érão cidads.os para votar j mas, tratando-se
de defendêr a pátria, manifestárM-se estrangeiros como
o érão seus pais.

Eu não censuro o projecto nesta parte, sinl10 porque
tomando a palavra estado no sentido restricto, deixou a
nacionalidade sem providéncia alguma. As junctas e
m.l1is autoridades qualificadôras dêvem têr a attribuiçl10
de julg'ar estas questões; porque entre nós nS.o ha as
chamadas questoelS prejudiciaes da legislaçao franceza, e
o juiz da causa é sempre o juiz do incidente (8es8. da
ctLm. em 27 de lul. de 1874) .

O SR.•JosÉ DE ALENCAR :--Vou tractar do processo da
qualificação, mas para manter a ordem, tratarei primei
ramente do systema da qualificação.

lia dous systemas de qualificaçao: o periódico e o per
manente.

A qualificaçl10 periódica dura um certo prazo, em
quanto que a qualificação permanente, uma vez feita, so
pode ser alterada por um processo. O contraste porém,
entre essas duas qualificações ,é que na qualificação peri
ódica o votante não adquire o direito, não tem em seu
favôr uma presumpção jurídica, e por consequéncia pode
sei' eli minado ao arbítrio da autoridade qualificadôra j

na qualificação permanente é o contrário, o votante pelo
símples facto da inscripção tem em seu favôr a presum
PÇão jurídica e não pode mais ser privado dêsse direito
sinão em virtude de sentença passada em julgado.

Era parmanente a qualificaçl10 na França pela lei de
19 de Abril de 1831, pai' que ali nem-um cidadão podia
ser eliminado, sem que previamente, com dez dias de an
tecedéncia recebêsse uma notificação para defender-se.
E' pel'manente a qualificaçao na Bélg'ica, onde pela lei
de 25 de Julho de 1834 se exige para a eliminaçãO do
qualificado uma notificação com 48 huras de antecedên
cia. E' permanente a qualificaçM na Inglaterra, onde as
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listas levantadas pelos inspectôres de par6chia nâo pás
slto de projecto, e so adquirem o caracter de qual:f1 :l~HO,

depois que os cidadãos são intimados para produzirem
o seu direito diante do magistrado (barrister) dêsde o día
20 de Junho até ao dia 20 de Julho.

Eis-aqui a razão porque affirmei ao nobre deputado
por Minas, e que eu ns'o vêjo presente, que a qualificação,
tal como a tinha creado a lei de 19 àe Agôsto de 1846,
não era permanente. Chegou a occasilto de liquidar este
ponto; não tenho outra.

Pela lei de 1846, art. 26, a juncta tem o direito de
eliminar tôdo e qualquer cidadão a pretexto de uM pos
suir mais os requisitos legaes; nem ao menos, senhôres,
se exige, como j a se exigio em França, que a eliminação
se faça á vista de uma peça justificativa, de um docu
mento. A juncta procede arbitrariamente, nem-uma in
timaçl10 prévia, nem o direito de defêsa e nem ao menos
uma prova do facto. Diz um membro da juncta : este
individuo fallRceo. RíscS,o-lhe o nome e nem ao menos a
certidão do óbito é presente á juncta e appensa á quali
ficação, afim de ser tomada em consideração pelo consêlho
revisôr.

Ora, é passiveI chamar-se similbante qualificaçl10 de
pe)'manente ~ Entendo que nlto. Não ha hhi o cunho de
estabilidade, garantia do direito, que sôbre tudo distin
gue a qualificação permanente. Nem esta foi a mente do
próprio legisladôr, porque uo at·t. 34 diz elIe : « Nao se
procedendo a nova qualificação, etc.» Entendeo elIe,
portanto, que em cada legislatura se deve procedêr a
uma nova qualificação.

Eís também a raZão, sr. pre'idente, porque nl10 foi
bem fundada a censura, que me dirigio o nobre deputado
pelo Ceará, qúando arguia-me de contradictório por de
fendêr o projecto em discuSSão, por causa da permanên
cia da qualificaçl1O, quando ene tal idea não consagra.

Ora, senhôres, lêm- e no próprio projecto el3tas formaes
palavras-a qualificação é pe?'manenle. -Quanto á perfei
Ção do processo, é cousa di versa, embora exístao para
mim, nas disp0.:liçoes do projecto, garantias que não tem, r

como acabo de provar, a lei de 1846.
(Ha diversos apartes.)
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Também nâo têve razs'o o nobre deputado por Minas
quando imputou-me ns'o ver uma burguesia caricata na
disposiçãO que estava no projecto, de fazerem parte da
juncta os dez mais ricos proprietários. Eu referi-me ao
projecto emendado pela com missão, e nllo ao que ja esta
va prejudicado, pois era bater moinhos de vento. Demais,
nlto assenta a qualificaçãO de burguezia a attribuicões
especiaes conferidas a certos indiv·íduos. Burguezia cha
mo eu a exautoraçãO da soberania nacional em proveito
de uma classe.

Quanto ao processo de qualificaçlto, é esta uma maté·
ria muito complicada, e na qual, talvez, nilo se encontre
uma opinis.o que satisfaça cabalmente. a grande maiori5lo
da câmara.

EntendcJ que isto nasce da idea menos exacta., que se
faz dl:1 qualificação; entendo que não é devidamente apre
ciado o caractel' dêste acto politico.

Sou obrigado, senhôres, a preceder as consideraçõel;l
que tenho de apresentar de uma noçil0 mnito commum,
que nem-um dos nobres deputados ignora, mas que ser
virá de razão de ordem.

E' conhecida a differença entre os três podêres polí
ticos: o podêr legi lativo crea a lei; o poder executivo
lhe dá applicação, na parte política e administrativa;
mas dêsde que esta applicaçs.o penetra no fôro privado,
ahi está o podêr judiciál'io, a quem exclusivamente com
pete coagir a individualidade."

Esta regra apprehende também os direitos e de\Têres
políticos.

Assim vemos que o impôsto creado pelo podêr legisl&-.
tivo é cobrado pelo podêr executivo; mas s~ o cidadlto
recusa sati fazêl-o, é ao podêr judiciál'io que compete em
pregar a coacção necessária, afim de tornar effectivo o
pagamento.

O direito politico de exercêr cargos. O podêr executi
vo pode, pela apreciação do merecimento de um ~ndivi

duo, exclllil-o indirectamente, ullo o nomeando nunca; ,
mas a inhabilitação para emprêgo público so pode ema
nar de um acto do podêr j lldiciário.

EQ podia apresentar muitos outros exemplos.
Al'P. 93
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o direito do voto está no m~smo caso. Ao podêr polí
tico, ao podêr executivo compete recebêr o voto do cida
dão, mas da habilitaçao ou inhabilitação do cidadão
para exercêr o suffrágio nilo pode conhecêr sinão o podêr
judiciário, pois dahi resulta uma restricção da liberdade
do individuo.

Portanto, a habilitaçao ou inhabilitação política do
individuo compete exclu ivamente no podêr judiciário.

No nosso paiz essas noçoes ándão muito baralhadas,
muito confusas, e tanto assim que logo depois da revo
luÇl10 de 1831 esta câmara quiz Rrrogar-se o direito de
excluir de seu seio representantes da naçilo, sôb pretêxto
de terem perdido a qualidade de cidadãos brazileiros.
Nilo ha muito tempo vimos o govêrno exautorar de ci·
dadão brazileíro, um oíficial rio-grandense, o coronel
Fidelis, si me nilo engano, pelo facto de servir a um go
vêrno estrangeiro. Estes exemplos silo perigosíssimos ;
armamos as facçoes políticas e os ministérios do direito
de exautorarem um cidadão brazil iro a pretêxto, suppo
nhamos, de têr acceitado uma condecoração estrangeira.

E' preciso que estes direitos políticos de sua natufP,za
tl10 importantes estêjao sôb a egide do podêr judicial
(apoiados), a quem a Oonstituição iocumbio de velar na
guarda da individualidade do ('.idadão. (Apoiados.)

Assim, senhôres, reconhecida a competencia manifes
ta do poder judicial para decidir da habilítaçl10 e inha
bilitaçl10 do cidadl1o, a questão da qualificação simpli-
fica-se inteiramente. .

O cidadão, que desêja exercêr o seu direito, vae ao
tribunal para fazêr-se reconhecêl' cidadão votante, como
vae para se fazêr reconhecêr brazileiro, maior, herdeiro,
etc.

E' um direito, para o qual ella pede a sancçl10 legal;
obtido o seu reconhecimento pelo podêr competente, vem
entl10 ao podêr político, 0110 pedir, mas exig-ir a sua in
clusl10 na lista dos cidadãos activos, a quem pertence o
exercício da, soberania.

Entl1o, senhôres, o que se chama propriamente quali
ficaçl10 nl10 é mais do que um acto de notário, é um re..
gistro, onde :!Ie fazem inscrevêr tôdos os cidadilos reco
nhecidos pelo podêr judiciário, registro que dêve e'tal' ~

sôb a vigilância da autoridade, para evitar as falsifica-
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çOes, como estilo os livros de nota" de que depende a
propriedade, a fortuna e muitas vezes a honra e segu
rança das famílias (Â poiados.)

Entendia por conseguinte que o melhor systema de
qualificação e o mais simples seria estq: Uma acçM
suro.má 'ia para que o indivíduo se habilitasse cidads.o
activo, como se habilita para os actos da vida civil. Obtid,a
a sentença, se apresentaria a uma j'1'l ta parochial, que
desempenhasse o notoriado politico e e:..igiria sua ins
cripçllO; si dentro de 5 dias a juncta não o inscrevêsse,
incorreria nas penas do art. 100 do codigo criminal
(Â pa7·tes) .

Esse processo de habilitação devia ser summaríssimo
e intentado pelo cidadl10 contra a juncta, a qual por sua
orgauizaçll.o representaria os dous partidos.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

o SR. J. DE ALImcÁR :-Podem-se oppôr a isto duas
razões: a la é a " do indiffel'entismo, ou scepti-
cismo geral; e a 2' é a d::ffir-uldade, que parece crear-se
ao cidadão pobre para o exercício do seu direito.

Vou respondêr como pudêr ás duas objecçoes.
Quanto á primeira, entendo, senhôres, que não é pos

sivel edltcar-se um pôvo no systema rept'esentati vo, no
regimen da liberdade por meio da tutella. Não compre
hendo esses direitos que se transfórmão em onus, que
deixão de ser direitos e tórnão-se imposições.

Ja por vezes e até como ministro me declarei contra
essa fatal doutrina, e por isso hei de me oppôr á multa,
que se pretende impôr ao votante. (Apoiados.)

No relatório da repartição da justiça, que apresentei
em 1869, disse que attl'ibuia o descredito do jury a essa
circumstância, de o havêrem tornado um sacrifício e
oneroso, acabando assim com o estímulo do civismo. E'
necessário que o cidadão se compeuetre da sua dignidade
de membro de uma nação livre (Apoiados.).

Si insistirmos nessa mania de tutellar constantemente
o cidadão; si o quizermos levar pOI' fôrça ás urnas; o
voto em vez de sêr o que realmente é, o órgão da sobe
rania nacional, apresental'-se-ha ao cidadllo sob um

s aspecto odiôso (Apoiados.). Será um sacrifício intolera
vel ; e dessa tutel1a é que nasce em minha opiniãO um
indifferentismo invencivel. A prova a tem o nobre de-
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putado nas eleiçoes municipaes, onde, apezar das multas
grande número de cidadãos dêixão de votar.

UMA. Voz :-Não são multas realizadas.
(Ha outros apartes.)
O SR. J. DE ALENCAR :-Por isso mêsmo que silo impo~

pulares. Eu excluo inteiramente o registro ea;.-ofli~tO ;
mas os chefes de partido podem movêr QS seus correli~

gionários e obtêr deUes procuração para os qualifica
rem. Nllo admitto também a exclUSl:lO CXroflicio; incum
bindo ella aos partidos que dêvem frscalisar os trabalhos
da juncta.

UMA Voz :-Fico sati:sfeito com esta explicação.
O SR. J. DE ALENCAR :-Ha c;.inda uma outra razão-o

Tracta-se de impl'imir energia, actividade o enthusiasmo
ás eleiçoes. Não se pode fazêr isto sinllo por este füeio.

Deixemos que os tíbios e indifferentes abandonem as
urnas e concôrrilo unicamente aquelles que se compené
trão de seus direitus.

O SR. PINHEIRO GUlMAJlÃ.ES :-Na eleicão directa isto
daria um resultado admiravel. .

O SR. J. UE ALENCAR: - Quanto á outra objecçilo, não
ha dúvida que difficulta-se um pouco a habilitaçilo do
cidadilo; mas este inconveniente é compensado largoa.
mente pela garantia que se dã,. ao direito, uma vez ad~

quirido. Actualmente os chefes de partido nas localida
des ieem gràndes difficuldades e despêzas, para fazêrem
qualificar os seus votantes em cad!lo an no de eleiç·ilo.
Dêsde o momento em que a habilitação do cidadão ti vér
o cunho da estabilidade e permanência, não ha mais
este incoveniente.

Por conseguinte, a maior difficuldade, que encontra o
votante em se fazer qu:;.lificar, é compensada, pela garan
tia que dahi lhe resulta.

Neste systema não serão mais as qualificações pertur
badas pelas infiuéncia3 locaes. Ha de haver ioj ustiças ;
não é passiveI encontrar magistrados rectos e imparciaes
para tôdas as localidades; mas essas tl'opelias, que se
dão actualmente, julgo impossivel que continuem. O
livro do registro estará debaixo das vistas immediatas de
uma juncta parochial, a qual eu me contentaria que fôsse •
composta de três membros, pertencendo um deUes á mi~

noria.
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Dêsde que 20 cidadãos tivessem a suspeita, de que estl3
livro estava viciado, requereríão ao juiz de direito o seu
exame, e proceder-se~hia na forma da lei. Penso que
não ha meio mais simples e mais exequivel, para chegar
mos áquelles resultados que tôdos desejamos, de uma
qualificaçao verdadeira e isenta, quanto é passiveI, de
falsificações, Ainda lembrarei uma condiçãO que seria o
complemento deste proce8so de qualificação.

Tôdos os l-aizes, que tem legislado sôbre esta matéria,
afásUl.o-se em minha. opinião de um princípio, cuja ver
dade não se pode contestar.

a censo, senhôres, ou alto ou baixo, qualquer condi
ÇãO pecuni~ria emfim, tem a sua razãO de ser; não no
absurdo de que'o dinheiro dê ao votante um maior direi
to do que em outro que não se ache nessa condiçao de
fo!'tuna, mas sim na presump.ão de que esta educação,
certa decéncia no tracto, dá ao indivíduo uma elevação de
vista, de espírito que o a escolhêr, ou o eleitôr ou o de
putado.

A renda não é sinão uma presumpção; ass;m não é
lógico que o :ndividuo que uma vez têve a renda precisa,
e que portanto adquiria a presumpção legal, de que pelo
seu rig'imen de vida, e pelas relações com certas classes
illustradas adquiria a capacidade para votar, pêrca o
direito pelo facto de tpr sido infeliz em alguma operação
mercantil que o privou de recurso.

Peço licença á câmara, apezar de aja têr fatigado
muito, (não apoiados) para lêr algumas palavras de lord
Brougham neste sentido:

« Outra grande incoherência de sa qualificação é que,
acceitando-a unicamente como um attestado de respeita
bilidade, na sua applicaçao esquecêis êsse princípio, e
considerais a propriedade como uma condiçãO exigida
por si mêsma. Anilo sêr as im, porque exig'iríamo que
o votante permanêça inve tido dessa propriedade ~ Si a
posse de certos meios pecuniárius em qualquér tempo
mostra que o votante pertence a uma clas e revestida da
franquê~a eleitoral; dêve acaso a pêrda dêsses meios
pecuniários degl'adal-o a uma classe inferiâr e tornal-o
menos capaz êste anDO do que dra no anteriôr ~ Sua
indústria, continéncia, comedimento e sensatez fôrão-se
com o dinheiro ~ Emfim, sêde coherentes, e admitti que
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o ·votante qU3 uma vez si mostrou capaz, dêve sêr como
tal reconhecido sempre. A regra pal'a ter coherência
dêve sêr « o votante uma vez, votante sempre ».

Fáltão-me apenas algumas breves consideraç0es a
respeito das condições do votante. Quanto its praças de
pret, parece-me que nilo calárão no ânimo de alguns
dos nobres deputados as razoes, com que justifiquei esta
exclusão; mas ella é c1aríssima na Coustituiçao.

A Constituiçllo dispõe, art. 92, que so podem votar
os cidadllos brazileiros que estão no gozo de seus direitos
políticos.

As praças de pret, que constituem a fôrça armada,
a qual, segundo a Constituição, art. 147, é essencial
mp.nte obediente, não estllO no gôzo de tôdos os seus
direitos políticós.

Um direito político, dos que se áchão garantidos
no art. 179, é podêr o cidadão sabir livremente do Impé~

rio, e as praças de pret, não so não podem sahir, como
nem podem circular dentro do 1m pério sinão pC'r ordem
superiôr. Também éntl'ão na classe dos direitos políticos o
E!'xercício dos cargos públicos, a imprensa, a petição, etc.,
e dêsde que êsses actos não são -permittidos ás praças de
pret, nao estão ellas no gôzo de seus direItos polí
ticos, o que é a primeira condiçao exigida para o exer
cício do voto; por conseguinte não podemos têl' o menor
escrúpulo em man ter essa disposição (Sess. da câm. em
6 de Ag. de 1874.)

Renda C'·)

o SR. JosÉ DE ALENCA.R :-Senhôres, o nobre deputa
do por minha província contestou-me ácêrca de uma
opinião por mim emittida sôbre renda líquida.

Pretende S. Ex. que a renda líquida é aquella, que
fica depois dos gastos da producçãO.

UM SR. DEPUTA.DO :-Esta doutrina está no projecto
do Sr. ministro do império.

VOZES :-NílO está.

('j Vêj. noto 26, pág. 130 e sego
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o SR. J. UE ALENCAR :-Nllo a vi. Mas esta nocllo
é sã e exacta; é axioma de economia polít.ica, dêsde
João Baptista Say. Nl1.o é, porém, admissivel a appli
caçl10 que della fez o nobre deputado pelo Ceará ácêrca
do salário .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o nobre deputado invocou um
escripto em que se pretende reduzir a renda a um al
garismo fixo, a uma proporçll.o invariavel; quando ao
contrário tôdos sabem, que nada ha mais incerto do que
a renda, porque nl10 ha nada mais variavel que o
phenomeno da prodllCçl10, e a renda não é sinl1.o o re
sultado desse phenomeno. 1:000$ po~e render 50$ e nilo
rendêr cousa alguma.

Pretendêr que a subsistência do homem sêja um gasto
de producção a descontar em seu próprio salário, é des
conhecêr as noções econômicas, porque a subsistencia
do indiviuuo não é exigida pelo trabalho, mas sim pelo
facto de vivêr (apoiados); e gastos de producçãO são
aquellas despêsas que ou silO exig'idas pela -producçao
ou resúltilO della, de. pêsas, que a producçãO determina.

Como exemplo da primeira temos a matéria prima,
os utensilios. sem os qunes o operário 'não pode obter
o salário; como exemplo das segundas temos o deterio
ramento dOI:; utensilios, e o deterioramento das fôrças
naturaes.

O SR. EUNÁPIO DEIRÓ :-E o salário não entra'?
O SR. J. DE ALENCAR :-Perdôe-me V. Ex. : o sa

lário é a renda: fallo dos gastos da producçilO. O sa
lário entra como gastos de producção do empreiteiro
(apoiados) que alluga o operário; mas nl10 é gasto de
producção para o operário, pois, representa a sua própria
producção.

Isto demollstra-se clara.nente do seguinte modo: sup
ponhamos um individuo possuidôr de uma casa que dá
lhe de renda 200$; não tem outra renda. Ninguem
contestara~ que essa renda sêja liquida, porque della se
nl10 descontou a subsiatencia desse individuo. .

(} SR. CARLOS DA Luz :-0 projecto assim o manda
fazêr.

Õ SR. J. DE ALENCAR :-Mas o nohre deputado por
minha província gosta do argumento de autoridade;



- 176-

não discute: ja que o nobre deputado nM qniz acceitar
a minha, no que acho-lhe tôda a razilo, vou (·it~:· .lhe
duas autoridades, c;;.jo pêso não pode contestar.

A primeira é do Sr. Euzebio de Queiróz. O trêcho
é longo; não o lerei tôdo, mas o quanto baste ao meu
intento.

O Sr. conselbeiro Euzebio de Queiróz disse no senado
a 17 de Julho de 1855: « Assim, Sr. presidente, a
Constituiçao, tendo ele resolvêr es as questoes, sobre que
os publicistas muito discórdão, de suffrágio universal
ou censitário, em uma· palavra da preponderância do
elemento aristocrático ou democrático, se decidia pelo
elemento democrático na sua maior fôrça de expressão,
o suffrágio universal. Quiz que tôdo o cidadão brazilei
1'0 pelo facto de o sêr, e com a única excepçS.o de sêr
criado de servir ou meudigo, ti vesse direito de concorrêr
com seu voto nas eleições primárias, porque a par de
alguns inconvenientes que se pós ão notar, é incQntesta
vel a vantagem de interessar tôdos os cidadãos brazilei
1'08 na manutenção das instituições, etc.

A seg'unda autoridade é a do Sr. Visconde de Inno
ruerim. Diz S. Ex. no seu discurso' de 17 de Fevereiro
de 1873: « O direito eleitoral no primeiro grau de eleiçãO
comrrehende nos têrmos da lei constitucional os que
pos uem 1008 de renda, algarismo que a lei de 1846 tra
duzia por 200$. Eis a primeira vista uma condiçs.o cen
sitária; mas esta condição, que não corresponde nem d
metade do t~rmo médio dos salá1'ios, e que apenas repre
senta o indispensavel para satisfacçãO restl'icta das primei
ras necessidades da existência, essa condiçãO possue-a o
mendigo, possue-a o ente mais miseravel da sociedade.
Basta o simples facto de vivêr, de occupar um logar
debaixo do sol, para constituir em favôr de qualquer indi
vüluo a presumpção, de que reune a cláusula legal para
exercêr o voto eleitoral. Essa restricçãO, portanto, é pu
ramente nominal, e como si não existisse; a 1'ealidade é o
suffrdgw unitversal, .salvos os artificias fraudulentos das
qualificações. »

O Sr. Visconde de Inhomerim é economista; si 'e11e
considera a renda de 200~, como condição que possue
qualquer trabalhl),dôr, qualquer mendigo, de certo nlto



- 177-

lhe desconta como gastos a pruducç110 a subsistência do
próprio indivíduo e da família.

(Ha diversos apartes.) .
O SR. EUFilito CORRÊA :-Para sabêr o que é renda

liquida tem de fazêr-se tôdas essas deducçoes, segundo
os têrffiuS da ConstituicãO.

O SR. J. ALLENCAR :~Sr. presidente, ainda uma últi
ma observação a p.ste respeito.

O nobre deputado pela provincia do Rio de Janeiro,
declarando o accôrdo em que estava com o partido libe
ral ácerca da eleiçllo directa, observou que o único traço
de separação era a renda, que posteriormente seria defi
nida.

Admiro-me que o nobre deputado nllo a\Taliasse do al
cance deste facto. Em matéria eleitoral não ha maior
contraste do que entre a eleiç110 censitária e a eleiçãO do
suffrágio universal direct::l, não indirecto; não ha dous
syõtemas, que estêjllo mais afastados um do outro, que
sêjllo mais oppostos. Por conseguinte, si o nobre depu
tado reserva-se para posteriormente, depois de vencida a
e1eiçl1o directa, hypóthese que espero se não ha de rea
lizai' ; si guarda-se para entllo definir e traço de separa
Ção, prevêjo que S. Ex. tem de achar-se com seus allia~

dos de hôje em um antagonismo muito maiot, do que
aquelle em que actualmente se acha comnôsco.

Si o nobre deputado conta no futuro com êsse anta
gonismo, porque nã.o auxilia uma reforma no sentido da
eleiçãO indirecta, que, si nilo satisfaz suas vistas, -pelo
menos se approxima mais dellas do que uma reforma no
sentido da eleiç110 directa, com o suffrágio universal,
como nos disse que estava prompto a aceitar o nobre de
putado por Minas e como o partido liberal ha de de sêr
obrigado a querêr (Sess. do com. em 6 de Ag. d. 1874.) ~

Representação das JD.inorias ("')

O SR. J. DE ALENCAR :-A segunda idea capital que
contém o projecto, e que merece tôdo o meu apôio, é a
representaçl10 das minorias.

(*) Vid. notai 57 e 61, paga. 180 e 193.
»s
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A represantaçl1.o das minorias é uma idea nova, de que
muitos escarnecem. Não admira, porque o escárneo é a
primeira prova, por quo passárão todas as grandes ideas,
dêsde o ~hristianismo até a imprensa, dêsde o jury até o
parlament@.

Entretanto, senhôres, nilo é de bom gôsto escarnecêr
da uma id.ea, sustentada por eminentes publici tas, que
ja foi adoptada na Inglaterra e em alguns estados da
Uniao Americana, e que se acha consignada no pro
gramma do partido liberal de 1869.

Nao é agora o logar de discutir largamente esta ques
tao, que é na actualidade a questilo vital do systema re
presentativo: limito-me a manifestaça.o dêste voto (Sess.
da Co,m. em 23 de Jun. de 1874.

O SR. J. DE ALENCA.R :-A causa principal, aquella
que eu sôbre tôdas assignalo (da decadéncia do govêrno
parlamentar em nosso paiz) é a centralisação.

Organisado o paiz, a vida politica e administrativa
têve uma expansllo que o regimen colonial não lhe per
mittia. As localidades, compenetradaf' do seu direito de
intervenção no govêrno do Estado, entelldêrl1o, ~ com
justa razilo, que devis.o participar dos beneficios da com
munhilo.

Em um paiz vasto como o nosso, com uma J>opulaçs.o
diminuta e irreg'ularmente disseminada, baldo de vias

• de communicação, e de fáceis e cômmodos meios de
tranl.'lporte (apoiados); as rehlçOes entre as povoações do
iriteriôr e a côrte deviao de sêr necessariamente tardias
e irregulares.

O mpio de obvi'1r a êsse inconveniente era um systema
de administraçilo sôbre a base larga da descentralisaçao.
Os legisladôres primitivos, preocupados com outras
questões que lhes pareciao de maior alcance c mais ur
gentes, adiárão esta, que entretant0 não tardou a mani
festal'-se com a màior energia, e até com exagel'açl1.o
perigosa.

Surgio a idea da federaçl10 j idea que foi não s6 inspi- r

rada pelo exemplo dos Estad0s~Unidos, mas imposta
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pelas condiçaes peculiares do p :~z.e reclamada por uma
impedosa necessidade ('I).

Os chefes do partido moderado, que dirigil10 então o
paiz, como representantes da idea monárchico-demncrá
tica, não soubérão, ou não podérão dirigir a opiniãO, e
corrigir os excessos da idea federalista. Em vez de alar
garem a descentralisaçao administrativa, e de fortalecê
rem, ou pelo menos preservare:n, n vínculo politico,
debilitárão este e restringirão aquella ád gl'andes ci1'
cumscripções, ás gTandes secçOes de território chamadas
províncias. Nestas mesmas secçaes deixárao predominar
o antigo systema de concentração, sujeitando absoluta
mente a comarca, o municipio e a paróchia ao govêrno
provincial.

A única entidade admillístrati'va que subsistia na pro
víncia, que se destacava no meio das grandes circulll
scripções, o município, ficou inteiramente annullado.

O SR, EUNÁ.Pro DEIRÓ: -Apoiado ; é uma verdade.
O SR. J. -DE ALENCAR :-Si ja pela lei de 1828 tôdas

as suas deci ões dependíllo da presidéncia, pelo acto ad
dicional o seu orçamento ficou de tôdo dependendo da
assemblea provincial.

O SR. EUNÁPIO DElllÓ :-1sso é innegavel.
O SR. J. DE ALENCAR :-A aberracllo da reforma con

stitucional produzio a reacçlto. Os ·próprios autôres, os
mais enthusiastas collaboradôres dl:Jsta lei, á sua primei
ra applicaçao reconhecêrão que o grande império ia des
conj ulltal'-se como um gigante atado ao potro.

O Lto MARTiNHO CAMPOS: -Não apoiado.
O s, J. DE ALLENCAR:-Rl'lcuárlI.o assustados. As pri

meiras vivlacões do acto addicional, são de ministros e
e presid ntes liberae:;, que o havíão defendido e votado
no parlarnent0. (A poiados)

O R. MARTrNHO CA.MPOS :-Não todos.
O SR. EUNÁPro DErRó :-Mas na generalidade.

(*) Artigo úníco: .... , ... ,
Si 1. o O govêmo do império do Brazil será uma monarchia federa

tiva,
•• o •••••••••••• o •••••• , •••••••••••••••••••• , •••••••• o ••••••••••••••••

(Acta da sess, do sen. em 14 de Outubro de 1831. Proposição vota
da na câmara dos deputados.)
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o SR. J: DE ALENCAR: -A lei da interpreta.ção com
pletou a obra da reacção, e sophismou por tal modo o
acto addicional, que delle quasi ja nao resta sinão o
apparato das assembleas pro~inciaes.

O SR. MARTINHO CAMPos:-Isso agora é exacto.
SR. EUNÁ.PIO DEm6 :-Mas na generalidade.
O SR. J. DE ALENCAR :-As franquezas provinciaes,

conquistadas pela Teforma constitucional, fôrão annulla
das, e aquellas, que subsistirãO: si não tem sido posterior
mente aniquiladas pelo poder central, que pode negaI-as
illudil-as quando quizér, como tem feito com as outras.

O SR. MARTINHO CAMPOS: - Tudo isso agora é e)lacto.
O SR. J. DE ALENCAR:-Vejamos, senhores, como estas

causas actuárão para a deg'eneraçao de nosso govêrno
parlamentar.

Os nêrvos do systema representativo, é ja uma cc u
sa sediça dizeI-o, s~ os partidos, e as fibras dos partidos
são, como por outras palavras disse lord JGhn Russell, o
enthusiasmo e a ambiçãO, a idea e o interesse.

Nos pri:neir,)s tempos da independência de um pôvo é
natural, que predomine o enthusiasmo; depOIS elle pre
cisa ser alimentado pelas ambições nobres e legítimas.

Assim aconteceu, e assim devia acontecêr em nossa
paiz.

Depois das primeir'ls effusões da liberdade que prodi
úrão a inàependencia, crõou-se a classe dos homens po
líticos, essa milícia activa dos partidos, que se desenvol·
veu com a lucta.

Em um paiz regido por um bom systema administra
tivo, uma g'rande parte das ambições dessa classe se agi
taríão dentro do município e da província j mas com a
excessiva centralizaçao que reinava, todas aquellas aspi
raçoes convel'girão neces~ariamente para '0 centro, para
a capital, onde está o,único foco da vida e do movimento
político neste vasto império.

Formou-se então, senhores, essa cadêa de fuzis que
j>rende o votante ao eleitor, o eleitor ao deputado, o de
putado ao ministro e o ministro ao poder permanente. ('
Cada um dêstes fuzis, si é o vihiculo de uma aspiraç!Lo
que ::lobe, é também por SU9, vez o conductor de um&
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scentelba da vontade omnipotente que se irradia por
todo o paiz.

VozEs:-Muito bem!
O SR. J . ALENCAR :-Assim, fôrão-se aluindo a pou~C'

todas as resistencia$ locaes i tanto alem de seus justos
limites.

O cidadão tinha necessidade de enfeudar-se á inftL'en
ci a local, não 'so para que o amparasse nas suas justas
pretenções, como para que defendêsse sua segurança iu
dividual. Por sua vez a influencia local tinha de sub
metter-se aos favôres, com quem se mantinha.

No meio, porém, desse desmoronamento subsistia ain
da um princípio de resisténcia; era o espírito de pro
vincialismo, era a cohesão das deputações, mantida por
chefes tradi~ionaes, com quem o govêrno era obrigado a
partilhar a influencia do poder e em quem muitas vezes
encontrava sério obstáculo.

O que aconteceu'? AttribuírllO ao espírito de provin-'
cialismo tôdos os males que abatíãO nosso govêrno par
lamentar, assim como hôje os imputão á eleição indirecta
As câmaras unânimes, as di:fficuldades da organisação e
manutençao d08. mini térios, a influencia sempre crescente
do govêrno nas urnas, tudo foi lançado á conta do ele
mento provincial!

Erro funesto, senhôres ! O mal não estava no elemento
p'rovint:ial, mas na centralisação fatal que jung'ia o paiz
á canga official, e prendia tôdas /lS povoaçoes do Império
a côrte, por uma rede de detalhes in ignificantes, pela
nomeação do parocho e do escrivão, pela approvação do
juiz de paz e dos vereadôres. (Apoiados get'aes) .

VOZES: -Muito bem 1
O S·R. J. DEALENCÁ.R :-0 Marquez de Paraná, imbuido

pelas fal as ideas do seu tempo, empenhou-se em que
brar o espirito provincial, realisando o seu empenho em
1855, apezar da, oppOsiÇilo vigorosa de dous chefas proe
minentes do partido conservadôr, Euzébio de Queiroz e
Marquez de Olinda, e apezar da grande reluctáncia que
encontrou nesta casa. -

Quebrou-se com eifeito o elemento p1'0vincial, que hôje
talvez não ~ubsista, e assim mesmo enfranquecido, sinão
na província de Pernambuco por circurostáncias espe
ciaes. Mas uma legislatul'a bastou aos autôl'es desta re~
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forma para reconhecêrem que elles havlão despedaçado,
nao o obstáculo do govêrno parlamentar, e sim a solida
riedade dos partidus, que sao os frêios do podêr (Apoiados).

O SR. MARTINHO OAlú.POS :-Nllo apoiado.
O SR, EUNAPIO DEm6 :-Os factos o provarao.
O SR. J. DE ALENCAR: - ilo era a integridade dos

partidos, não era a cohe ilO das provincias, que se devia
rompêr, mas esta fllnesta absorpçilo do paiz pelo podêr
(Muilos Apoiados) .

Dessem vida ás localidades, emancipassem as popula
ções interiôres da sujeiçao implacavel á côrte, e no
pr6prio o seio da província havíao de apparecêr pontos
de resisténcia, obstáculos, que impedissem a unanimidade
(Apoiados) .

Quizérilo desa13sombrar as opposições nas províncias,
da fôrça irresi tivel, com que a esmagava a cohesilo do
partido, dominante; e o que fizérão foi aniquilar a única
baueira que ainda encontrava a expan ão du podêr per
manente (Apoiados).

VOZES : - Isto é verdade .
O SR. J. DE ALENCAR :-Aos partidos substituirão os

gTUpOS. /
O SR. MARTINHO CAMPOS:-Tudo isto é effeito e não

causa.
O SR. J. DE ALENCAR: -Em 1860 quizérilo reparar o

êrro, ·mas além de não voltarem ao reg-imen provincial,
ja não existíao 00 chefes tradicionaes cercados do enthu
siasmo de uma idea hist6rica e servidos pelo respeito e
prestígio de um nome popular. J a então os chefes érão
indicados pelo govêrno (Apoiados).

O SR. EUNÁPIO DEIu6 :-Muito bem J V. Ex. está di
zendo a verdade.

·0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Está repetindo os factos,
que são exactos, mas a apreciaçao é que o não é.

O SR. J. DE ALENCAR :-0 que domina o último 1'erío
do da nossa história é incontestavelmente a perturbação
no regim en dos partidos.

Ha, senhôres, é natural, ha na história dos pal'tid0s
momentos de crise, em que pelll. deslocação das ideas
certos homens são impellidos para o campo adverso.

O SR. EUNÁPIO DEIRó :-Foi o que aconteceu á In
glaterra.
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o 1::lR. J. DE ALÉNCAR :-A Inglaterra com effeito nos
apresenta exemplos. Em 1823, o partido wigh recebia
em seu seio Canning, Huskisson e Palmerston; mais
tarde recebeu Roberto Peel, Gladstone e Sydney Herbert.

Mas, senhores, naquelle paiz, essas mutaçoes tomll.o
um caracter fixo e permanente, emquanto entre nós elias
apreséntlto um aspecto mobil e vacillante. Desde que o
vínculo, sinão o único, porém o mais forte, que prende
o representante ao seu círculo, é o interesse local, consul
tando principalmente a esse interesse, o representante
julga cumprir lealmente o seu mandato. Mas sendo certo
como infelizmente dá-se em nosso paiz, por fôrça do ta
canho systema de centralisaçll.o; sendo certo que a sa
tisfacção de todos esses interesses locaes, ainda os mais
insignificantes, depende necessariamente do govêrno
geral, a consequéncia lógica, necessária e fatal é que o
representante da localidade, com raras excepções, si não
quizér annullar-se e cortar a sua carreira politica, ha de
tornar- E'> o satélite do podêrpermanente (Muitos apoiados).

O paiz, assi tindo frequentemente ao espectáculo que
dão o homens políticos collocados nas mais altas posições,
e que deVÍão ser exemplos vivos e re peitáveis ; vendo os
representantes da nação abandonarem suas ideas, di.3er
tarem de seus princípios, faltarem aos seus I'ompromis
sos por motivos que elle nllo comprehende, naturalmente
foi perdendo a fe naquelles, a quem competia a prepon
deráncia nos negócios públicos, naquelles que devem ser
os directores da opinião.

Eis a razão, por que a massa geral dos cidadãos, o povo,
se habituou a ver na politica, não o enthusiasmo da idea,
a dtldicaçllO do patriotismo, mas apenas um jôgo de am
biçoes.

VOZES: - Isso é verdade.
SenhÔl'es, o remédio e:fficaz, e talvez únieo na actua:

lidade para o estado de decadência, em que se acha o
nosso govêrno parlamentar, não é a eleição directa, po
rêm outro que nos está -apontando a ler.ção do passado.
É a creação de centros de resistência que sfrvllo de apôio
ás ideas e ás opiniOes; é a creaçllo de centros de resis
tência que oprônh~o barreira á influência do pudêr per
manente, que é sempre muito poderôso, sôbre tudo nos
paizes ainda nM educadoEl para o systema representativo.
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Orear centros de resistência, é facil de dizêl-o j mas
como realizar essa aspiração que muitos povos tc:-tftl'ão
debalde, e que so pudêrão conseg-uir, nilo em sua pleni
tude, dous paizes'? Refiro-me á Inglaterra e á Bélgica.
Mas êsse resultado, dêvem a Inglaterra e a Bélgica ao
uma organização especial e anômala, que ni1.o é obra do
homem, e sim producto do tempo e dos acontecimentos.

Com os ultimas estudos sôbre o systema representativo
o problema está resolvido. O mais forte e também o mais
legítimo dos centros de resistência que pode existir em
um paiz livre é a representaçao das minorias. Ella nito
somente assegura a opposiçi1.o uma uma existência certa
porém garante a prAponderància nos negócios públicos
aos homens de talento, ás intelligencias superiôres.

A representaçl10 das minorias sub titue aquelle ele
mento aristocrático, que por muito tempo se julgou indis
pensavel ao govêrno representativo, como o cravo ou
êixo, sôbre o qual devia gyrar a roda de tôdo o meca
nismo politico. Por muito tempo acreditou-se, que so em
paizes em ciI'cumstàncias especiaes como a Inglaterra e a
Bélgica podia funccionar bem o systema representativo.
A primeira por caus~ da constituiçi1o de sua propriedade
territorial, e a seg'unda por causa do regimen dos con
vênios. A representaçilo das minorias é mais a justiça e
menos a immoralidade, a instituiçãO dos rotten boougs,
que servia de degrao e de pudestal aos mais illustre~ es
tadistas inglezes.

Tem-se estabelecido uma prevenção contra a represen
tação das minorias j e essa prevenção nasce das di:ffi.cul
dades da sua realizaçi:lD.

Senhôres, ni:lo é essa uma razão para condemnar o
princípio, mas sim para nos empenharmos com tôdo o
esfôrco no estudo do melhor méthodo de realizaI-o. Esta
questi:lo, inteiramente prática, dêve ficar reservada para
a 2' discussão.

E'pero que o nobre ministro do império, autôr do pro
jecto, dêsde que sêja adoptado o princípio da represen
to\ção das minorias, não terá dúvida em aCCeItar qualquer
outro méthodo prático, que fÔl· reconhecido como mais
vantajôso. Em uma questi:lo desta ordem acredito que o
govêrno está' animado somente do desêjo de servir o
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paiz, e nl10 do prurido de obtêr uma satisfação de amor
próprio.

Também, senhôres, se tem procurado demonstrar que
a representação das mino das é uma desnecessidade em
nosso paiz. O nobre deputado pela província do RlO
Grande do Sul, a quem da última vez que faHei não
pude respondêr completamente. disse, que a idea da re
presentação das minorias tinha surgido nos paizes, onde
as minorias érilo perfeitamente representadas, e não se
dando isso entre nós tomava-se snpérfluo assegurar ás
minorias urna representação, quando nl10 a tinha a
maioria.

O nobre deputado pela província do Rio de Janeiro,
insi tindo na mêsma idea, declarou que a representaçã.o
das minorias tinha sido adoptada na Inglaterra, apenas
corno um cel'rectivo á victória constante da maioria em
certos logares; e mencionou, se não me engano, as ci
dades de Birrninghan, de Munchester e outras.

Ora, senhôres, me parece que ha aqui-um sophisma,
não intencional, da parte dos nobres deputados, mas ao
qual ão levados pela necessidade da contestação.

Si a l'epre entação lLas minorias é ben,élica e necessá
ria em paizes, onde a maioria governa, mais necessária
se torna naquel1es paizes, onde, como assegúrao os nobres
deputados, a maioria nem sempre colhe o triumpho.

Nesse caso a representação das minoiias não é somen
te uma equidade, uma justiça que se rende ao fr'aco; é
uma reivindicação do direito do forte, espoliado ou pela
fraude ou por qualquer abuso. '

Julg'o por conseguinte, que é justamente nos paizes
onde o systema eleitoral não funcciona bem, que ha ne
cessidade de abrir-se esta válvula ás opiniões abafadas,
e creal' uma garantia, qUe não somente prrtege ás mi
norias, mas pode também aproveitar ás maiorias, quan
do subj ugadas.

Senhôl'es, eu entendo que principal 'T'ente no nosso
paiz, representação das minorias é uma necessidade, e
admira que não se convênção disto, aquelles que tanto o
conhecem como o nobre deputado por Mina~-GerHes. A
representaçao das minorias é um corol1ário lleces...ário
do govêrno representativo, o qual exige que no parla-

A1!P. 2-1
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menta estêja representadll fielmente a nação com tôdas
as suas opiniões, e os sentimentos que a animão ...

O Sa. MARTINHO CAMPOS :-Apoiado.
O SR. J. DE ALENCA.R :- ... COillO estava outr'ora no

àg01'Q de Atheuas ou no forum oe Roma. O sy'tema re
prentativo não é a decisão dos negócio. públicos nas
U rll,lS, pois irn porta ria a democracia :;i<1lples j o govêrno
reprentativo é a decisão dus lleg'ócios n um parlamento,
onde tôdas as opio Iões dêvem sêl' ou vidas, oude tõdas as
claeses e illtel'eS:ies sociaes dp.vem têr vuz. (Apoiados).
. Quando puis a repre:sentação das minJrias nil fôsse o
natul'al debenvolviment du ysteilla representativo, a
sua mais fiel e mais exacta applicação, era necessál'io
admittil-a como um meio artifiCial de crear centros de
resistência, e de mantêr nu par:amento os homens proe
minentes de tôJ.os os partidos, a quem compete dirigir a
opinião, e que t"nto concol'l'em para illustrar o govêrno
e dar-lh 1 aquelle brilh qlle tôdos desejamos.

Combinemos n. rep!'eseotaçilo das (ninorias com a de
centl'UlísaçãO administrativa (~po1ados), emancipemos
os hOillen políLi os des a subjeição jnexoravel, em que
estão, ás pretenções Tocae' j e enti\o podemos formar
os partidos de opin;a~, fortes pela olidariedade da idea
e da hOllJ'u (Apoia:los-muito bem). Eutil poderemos es
perar ês es triumphos pacífico da opinillll, de que nos
dao tão benos exemplos os Estados-Unidos, a Iog-laterra
e a Bélgica (Armado.I·) j en tão poder :mos esperar essas
eleições livres, em qne o pôvo, derrotando o govêrno nas
urnas, osteuta em tôua a lla magestude a soberania na-
cional (Apoiados; muito bem e apa?'les. Sess. da cam.
em 13 de .ful. de 1874.).

O SR. CORRÊA DE OLrVEIR_A (minist1'o do império) :
O pl'ojecto, SI'. presideote, traz o pl"Íucipio nôvo da re·
presõntação das minorias.

Quasi tôdos os nobres deputados estão de accôrdo em
que o pl'iucipio é bom, generô:so, jU::lto e liberal, e dêve
fazêr parte de nOSf:U leg'islaç,so.

O SR. MARTINHO CAMPO :-Ja nella existe.
O SR. MINISTRO DO IMPÉUIO :-Com eífeito. Sr. presi

dente, tôdus sabem que para que um paiz sêja bem re
presentado e suas opiniões Ínfiúão na direcçao dos ne..
gócios públicos, convém que o representante sêja a
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imagem do representado; que as opi niões se fáçlto ouvir
no padamento; que este cuntenha lU iuori..ts, que viJ'll.o
no seu seio representai' aql1ell~ pap I, que Thiers atti'i.
bue ao peqnenos Estado,;, cullauo' j uncto dos gt'andes
Est Ldu: (apoiadob); isto é, assim cOlnu os pequenos Es.
tado fazem con 'istil' a sua fôrça n~ direito, na justiça,
na verdade e nas Ivpi,'ações nubres e g'enerosas, assim
as minorias, collocadas n seio de uma câmara, repre
sêntll.o este papel (JI uilos bem,).

E, Sr. presidente, V. Ex, 'abe, por pxperiência de
tôdu:q os dias, como a' LldÇÕH::l pe'soaes que. aqui se
contrahem, a força que tem a verdade e o peso de uma
cen 'LU'U j llsta fazDm com que a maioria, que, como 0

poder em f:eral, teude a abusar, pruceda com mais cui.
dado.

O governo, por SUq p'l.rte, obtém esclarecimentos im
pot't.anLes, ouve o pro e o contt'a, e habilita-se a fazer a
justiça, que a tôd:Js deve,

O p,'iucípio não deve êr contpstado, mas attaca-se a
applicação. Diz-se que eu preferi o mél.hodo mais Í"11.
perfclito, que conduz ao" p iUl'e re'ultad s.

Sr. presidente, é p IS 'i vel que assitn 'êja; mas recor
do a C'âmara que dêsde que apre::lentei o projecto eu
disse que não fazia questão do modo de applicação
(.Ipoiadus.) , E,timareL muito ser convencido de que o
pl'inrípio adoptado pelo pl'Ujecto deve ser praticado de
diffdrente modo.

Direi a câmara porque preferi o systema da pluraU·
dad'l simpl<ls,

Pareceu-me este processo o mais facil, e também, dos
processus empít'icos, o que mais se apruximava da pro
pUl'ciouulidade. Si estivessemos em condicções de ado
ptar qualquer dos sy'temns racionae', outra teria sido
a minha eSJôlha; mas tendo de escolhi1r um ystema
empil'icu, como fez a Inglaterra, decidi-me pelo mais
simples, e quo p receu-me SAI' o mais pt'oporcional e o
que mai. coucilia certus princípio:; muito convenientes á
verciarieit'a repre'entaçãu nacional.

Impre'sionáriYJ-me para a prt'fdrencia do mais simples
as paI L\'l'aS e o exemplo de Jul1h Russell, quP" rejeitando
06 systemus complicados e temeudo, gTande derogaçll.o
nos costumes e nas ideas enraizadas do pôvo inglez,
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preferio propôr a representação das mino~as por um
sy tema simples, que facilmente pode:>se sêl' praticado.:

Esta vantagem pareceu-me havêr no projecto que
apresentei,

Entendo e pretendo demonstrar em outra occasião,
que o voto incompleto que a Inglaterra adoptou. e o
"Voto cum ulativo qne parece preferido nos Estados-Uni
dos, tem mais defeito de que o voto singular,

O maior defeito que se nota no pl'Ujecto é que elle
dará em resultado a disgregaçilo e aniquilamento dos
partidos.

Sr, presidente, si os partidos tivf,lrem a sua condição
vita1, a disciplinll, a Ma direcçilo, longe de trazêr o ani
quilamento uos partidos, o processu que o projecto pre
fere ha de mais firmal-os, ha de mais di -cip1mal-os,
e isto será uma cond.içao para que e11e- êjão repre enta
dos no parlamento conforme as nas fôrças (Apoiados),

Os partidos sao neces-ários no y. tema repre 'entativo,
mas é condição de utilidade, como o é de vida, qn~ sêjilo
disciplinados e dirigidos por chefes capazes e ju·t s,

Isto pertence a e11es: é a Slla cou veniência, é a sua
obriga.ão, e eu não sei si a alg'um legislauàr ja occor
reu promovêr e regular aquí110 que os partidus dêvem
têr como condição de sua pl'ópria existência (Sess. da
cd,m, em 15 de Jul. de 1874),

O SR, HERÁ.CLITO GRA.ÇA.: -E a repres~ntaçilo das
minorias, com a regeneração e purêza do sy tema que
nos rege, nilu é problerca que a eleiçã.o directa por si so
resôlva, como assevera o nobre deputado, na dôce illusilo
em que se embala, Decrete-se a eleição directa, mas. ,-,
perdure a qualificação viciosa, sêja suberâna a mê-a do
collégio eleitoral, decida o govêl'OO das qualificações e
das eleições municipaes, desapparêça a incompatibili
dade eleitoral, continue a não existir a incompatibilidade
pflrlamentar, continue a corrupção e intoleráncia dos
partidos, e exêrça o govêrno a monstruosa centralisação
administrativa, de que está armado, e a eleição directa
ha de produzir câmaras unânimes, como produzio na
França, e como hôje a indirecta produz entre nós, e o
eleitôr e o deputado nlto reivindicarão a inteira inde~

pendéncia, de que precisão, e o systema represeutativ0,
por conseguinte, n!1.o conseguirá aquella regularidade e

./
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pUl'P.za, por que todos sllpírão. O que o paiz quer e requer
é e~dlção livre e g'enuina (Muitos apoiados).

Esta é a verdade, senhôres, e mais insuspeita ella
deve parecêr-vos, porque eu também sou partidário sin
cero e convicto das vantagens da eleirã'J directa sôbre
o abastardado systema que nos rege (.J[utlo bem). Não
o julgo, porém. uma panacéa, que ve'm sanar todos os
ma1e:s (Apaladas).

Sbnhôres, a representação das maiorias é uma idea
vietoriosa.

O SR, Pr. HEIRO GUIMA.RÃES :-Onde '?
O SR. HERJCLITO GRAÇA :-Praticada em alguns pai

zes, é objecto de estudos profundos na Europa; en~re

nós também preoccupa, ha anno~, publici tas distinctos:
tem ido o cuidado, o empeà'ho constante dos nossos
mais eminentes homens pnliticos.

A lei de 19 de Agost() de 1846 pre.'uppoz e tomou em
linha de conta a.., minorias; a lei de 19 de Sept~mbro de
1855, estabp.cendo a eleição local dos cír ulus, não tinba
outro fim sinão chamar ao parlamento tôdas a opiniües,
que parecíão stlffl'úcadas pelas maiorias provinciaes,
a sim dizia o Marquez de Paraná; finalmente. a lei de
22 de Agô to de 1860, reformando./a lei dos círCULOS,
pelos inconvenientes du individualismo, qUEl em pouco
tempo cimentou, prorurou manter a mêsma idea da
representação das minorias, alargando todavia os dis
tl'Íctos eleituraes, em ordem a fortalecêr os partidos e
elevar as candidaturas. .

Os factos. porém, succedêriLO-se harmânicos, e a dura
lecção da experiéncia convenceu a tôdo o paiz de quilo
infructü'eros fôrãO os intuitos dos legisladôres para tor
narem effertiva J, reprentaçuo das minorias. As câ'TIaras
uuânimes succedêrão-se. Era mistél' cogitar n'outros
m io , n'outros processo" qne des. em em resultado a
representação necessária das minorias. A Europa offere
cia alg'uns ja em prática: o voto uninomiual na Dina
marca, o vot() incompleto na Inglatel'l'a; outros syste
mas mais engenhosos e perfeitos colhiãO-se em obras de
autôres distinctCls. O gabinete 7 de Março ho'pedou a
idea, offarecendo por iutel')uédio do digno Sr. ministro
d0 im pél'io o projecto em discussao. Oomo accusal·-o por
tão nobre de ígnio !
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Não me sorprende tanto a impugnaçã.o do il1 ustre
deputado por S. Paulo (o r. Alves dos Santo '), C(lllJO a
do illustre deputado pelo U1uniclpio neutro, que é liberal
e de via leIJ;!brar· se de que a r p1'e,'en tac:ão necei';, ária da~
minorias faz parte do pr0g'l'8mma de seu pa rI iuo, e fOI
aLi escripto como condiçãu e, encial da reg'enel'l:.ção do
sy-tema parlamentar. O própri-o Sl'. abuco de Araujo,
chefd do partido liberfll, pllJllunciou-se no senado em
fa vôr do pmc'J so do voto iucompleto .

Dizer, senhôres, que nil ha necessidade de um pro
cesso especial para que as minorias sPjã.o representadas
quando numerflsa, porque ellas, dividido o plliz m
paró hias, triumpbarão oude con;'tituirem maioria, é
absurdo j não havel'á as im a victoria das mai rias 10
caes, ha a victoria das minorias illude-se o grande desi
denüum, t1'ahe-se o princípio.

Sim, porq ue, si u ma cousa é a representação e outra
cousa a deci ão, e si e ta RO se re, olve, esclul'erida pelo
debate, pela luta das opiniõel':, a rllzão, jl1stic:a e o inte
resse social, 1'eclâmão que as maiorias e 3S minorias
numérIcas sêjão prGPQrciunalmente representadas, ap
parêção no parlamento na razilO directa de sua fOrça.

E' racional e j Ilsto q UA em um di ,trictro dado, dis
pondCl o pal,tido liberal de dous têl'~()s de votantes ou
eleitôres, dê tôd()s os depu lados, abafando o têl'ço dos
votantes ou elpitôl'es do pat,tido contrário, e ficando este
sem representaç.ão, como i o partido lebral constituisse
ahi não uma mai oria, ma a unanimidade '?

E' racional e justo qne b mêsma sorte de completa
pl'oscripção cáiba ao partido liberal em out,'o di:;tril'to
dado, em qne e..tlvél' em pequena minoria relativamente
aos tonsel'vêldôres '?

A opinião dos nobres deputados importa a objecçno, que
acudia ao SI'. Gladstone por occasião da di Cl1s:-ão da
idea na câmaJ'a dos COmm1JDS. Replicou-lhe com van
t.agem o Sr. CCillin,'i que uma injustiça parcial não é
del:itmida po:' outra injn:;tiça pal'cii1l.

O parlamento dêvE:' ser o nflexo das opiniões do paiz.
Si a eleição pl'r;cl-'de-:"e pl)r di:;trictos, si é pl'la repre

sentação de cada um delles,CJlle si forma a repre 'enLllçlf'o
geral na câmara dos deputados, ju to é que em cada
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districto os partidos sêjão representados na proporção de
seu número respectivo.

Quem tivér maioria de eleItôres, ténba maioria de
repre~entantes, que é o que lpgitimamente lhe toca
Dar, porém, á maioria, nllo a mRioria dos repre entante~,

mas á uuanimidêlde ddlt:"'~, dar-lhe mais do que tem
dÍl'eito, é enriquecêl-a tom o quinhão da waioria. O que
é iniquo, além de p rigôso, poJ(llle fere a egualdade, que
é o fundamento do gO\ êrnos modemos, E em 11m paiz
como o nosso, onde o g'ovêrno é accu~ado de illt~rvir tão
poderosamente na eleição, a obstinaçãO em mantêr o
actual regimen da tYl'unia e despotismo da maiorias,
é realmente erigir a unanimidade das cãmara~. na
fune ti,.:, ima permanéncia, que tôdos dt'p16l'ãO e dt sêjão
ver terminada de uma 'i'ez para sempJ'e, (Apüiados.)

O nubre deputado pelo mnnidpio neutro, assim como o
nobre d putRdo pôr S. Paulo, apreciando o voto incom
pleto em relação á hta trjplice, que tem de sêr snbmet
tida ao ImpE'radôr para a escôlha senatorial, qualifirárão
no de inconsti tncional, por isso que, não cogi taudo a
CrnstituiçãO da representação das minoria, dispõe px
pressamente, que n 8lei~ão se fará em lista triplice sôbre
a qual o monarcha escolherá o têrço. Além disto, o
digno deputado por S, Paulo julgou um atteutl:ldo ao
livre exercício da escôlba do Imperadôr o fazêr parte da
lista um representa n te da mi nOl ia .

Senhôre.s, é a própria Constitui~ão quem refuta a ob
jecção, dizendo que uma lei reg'ulamentar llJarcará o
modo prático das eleições (Apoiados), Que vale, portanto
que dous membl'os da lista sêjão rE'presentantes da maio
ria f, o terceiro da minoria, . i el1es três compõpm as, im
a lista triplice exigida pela Con tituiçilo'? E como affir
mar que a Constituição nilo cogitou em minorias, fun~

dando e reg'ulundo el1a o systema parlamentar, que não
vive sinilo da lucta dos partidos, os quaes nece, 1'aria~
mente dispútilo em maioria e minoria de opiniões'? Como
affi.l'mar também qne a entrada de um repre entante da
minoria estorva a escôlha do monarcha, si pelo contrário
mais liue e sabiamente esta se pode exercer desde que
na lista nito figúrão repre entantes de uma so opinião '?
Nem ao menos, senhôrps, é novidade uma li. ta formada
de nomes de ponticos de crenças oppostas. Esquecem a
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lecção do paiz. Temos factos, temos exemplos. O Sli. Pom
peu entrou so como representante da minoria em uma
li ta senatorial enviada pelo Ceará ao tempo do domínio
dos consel'vadôl'es; foi ju tamente nelle que recahio a
escôlha da corôa.

O SR, MARTJNHC' CAMPOs:-E ha de recabir sempre na
na minoria (SClSS, da cctm, em 10 de Agôsto de 1874),

O SR, J. DE ALENCAR :-Recordo-me de havê.r dicto
S. Ex. que, adoptada a representação das minorias, l1in
guem poderia mais dizêr- « eu l'epre.ento o paiz, »

MHS, senhôres, em um govêrno como o no so não co
nhêço sinão duas entidades que ténhão o direito de dizer
eu r"'presp,nto o paiz, e são a assémblea g'eral e o podêr
model'adôr.

Quanto a nós individualmente essa expres:,ão não
sig'nifica sinão uma conjectura da conformirlade, em que
suppJmos que está a nossa opinião, com a opinião na.cio.
nal.

Mas não é ne'te terreno que dêve sêr colln~ada a ques
tão j o que S. Ex. devia examinar era o seguinte: qual
é a câmara q ne mell.J(Jr representa o paiz'? E' aquella qUê
nas urnas exclu~ completamente a opinião adversa. ou
é aquella que, vencendo nas urnas e reservando para si
o direjto de decisão, respeita comtudQ nas minorias o
direito de deliberacão '?

Sem coutestação' a última, a qual não poderemos obtêr
sinão pl'la representação legal das minorias.

A represent'lção das minorias por círculos suhjeita um
direito a accidentes locaes, Ol'a, senhôres, um direito
não pode ficar subordinado ás circumstâncias topográ
phicas, um direi to pl'eci"a de uma consagração legál,
como a que lhe dá o voto incompleto.

Recordo q ue em França nas pl'imeiras eleições do im
perio a que concorrêl'ão os liberaes, o Sr, Thiers foi
apr!'sentado por 4 ou 5 circumscl'ipções,

Votado em tôdas ellas, reunia llma somma de suffl'l:\
gios muito mai:; elevada do que a do primeiro deputado
eleito.

Eotretlmto o Sr. Thiers nilo tomou assento, porque em
tôd I,' as circumscriprões achou-se em min0J'ia.

Eis aq1li o resul "tdo da J'epresenr.a~i1.o dHS minorias
confiada unicamente ás circumscl'ipções de um deputado.
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Divida o nobre deputado a sua província, a provineia de
Minas, em 20 districtos eleit()raes, e o Sr. Christiano
Ottoni talvez não venha a este parlamento.

UMA. Voz: - -ão veio porque não quiz.

O Sn. J. DE ALENCA.R :-Pois bem, senhôres, o que nós
queremos é quP m pI no domínio conservadôr não dei
xem de vir ao parlamento, por Minas o Sr. Chri. tiano
Ottoni, por S. Pêlulo o Sr. José Bonifà.cio, pelas Alngôas
o Sr. Tavares Bastos, e pelo Ceará o Sr José Liberato.
(Apoiados e. apa1·tes) .

Sr. Presidente, a representaçuo legal das minorias
realiza no garlamento a mêsma revolução que reêlIizou
a liberdade da imprensa na opinião. A representação
legal das minorias dá uma tribuna a tôdas tiS opiniões;
a tôdos os partidos, as~im como a impl'en a deu um or~

gão a tôdas as convicçoés e a tôdos os interes::es.

E s"'ja-me permittido dizêr, que admirei·me de vêrsus
tentada neFte recinto uma cousa chamada-diTeito de
revolução.

Senhôres, não ha direito de revoluçãO, assim como não
ha direi!') de atteutado (apoiados). Si houvei'se direito
de revoluçãO, taDlbém haveria direito de golpe de E.~tado.

Tôdos os podêres teríão a faculdade de Sflbir de sua ór
bita sôb o pretêxto de rC'stabelecêrem o equilíbrio.

O meu illustre amigo, dbputado pelo Maranh~o, não
reconheceu o direito de revolução; apenas justifi ou o
facto; mas felizmente, senhôres, a liberdade da imprensa
e a liberdade da tribuna tendem a evitar e te facto. Di
zia lord ChathfllU: « Deixai-me-a liberdade da imJ'l'ensa,
que eu co))quistarei todas as ou nas. » Um pôvo que tem
liberdade de imprensa e de tribuna J1UnCll mai. pode ser
con luistado pelo despotismo (Apoiados. Sess. da ec1m. em
6 de Ag. de 1874.).

O SR. J. DE ALENCAR: -A representação das mworias,
como diz o nobre deputado por Minas e como eu ja tive
occasiào de o expendêr, a representação das minorias
não é uma idea recente, é uma idca antiquissima. Jão
se tracta de crear um princípio nôvo ; trata-se ele garan
tir o que eternamente exi tio. A representaçãO da mino
rias, que não é outra cousa, sob diversos nomes, sinão o

25
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princípio de resi têncla, é tilo antiga como o próprio go
vêruo de que ena é contraste. Desde qne na sacie lade
smgio a idea de g'ovêrllfJ, immecliatamente confr:mte,
paralh'la a elIa urgia a idea da oPPOSiÇàO, surgia o
princípio da resistência, Este princípio da resi tência
manifestava-s::l por tôdos os meios ao eu alcance, con
forme o estado da sociedade.

O systema representativo uM é outra cousa sinito a
consagTação do direito da minoria e do respeito que ins
pira êss(~ direito. Em vel'dade, que significão os p Jdêl'es
permanente:;;, que. igni6ca a câmara vitalicia, e a divi~

são dos podêres, iuã clempntos de resistêucia e repre
sentações na tu raes da minoria '?.

..0 , • ~ • • • • • • • .. • • .. • • .. .. • • .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. ..

O SR. J. DE ALENCaR :-A repl'esentacão das minorias
é não so um princípi ja recl)nh 'cido e cô lsagrado na le
gislação, fallo tauto da rept'e' ntação parlampntar, como
da representação em geral, é nll.o , o pl'incípio con agra
do e recnnhecido em nClssa furma de govêl'llo, mas um
facto real observado em tôdos os paizes regidos por in
stituições liberaes e até mêsmo nos paizes regidos pelo
absolutismo.

O ,c;ystema adoptado pelo projecto p~ra realisar es'a
garantia da representaçito das minoria não é de certo
o mais perfeito. Esta verdade foi reconhecida pelos auto
re do projecto, e cu o declarei o anno pa sado quando
discnti esta ,matéda. Mas entendo, e neste ponto ou im,
parcial, pois tenho defendido sempre na impren, a e na
tribuna o outro systemu, o da representação proporci
onal..

O SR. MA.RTINHO CA.MPOS :-E' muito mais razoavel.
O SR. J, DE ALENCAR: -Entendo, e é incontpst.avel,

que em 11m paiz como o Bl'azil, onde a educação política,
e principalmente a educaçila eleitoralÇlll.o está muito adi
antada, um systema mais complicado sôbl'e tudo nas
primeiras legislaturas havia de encontrar sérios embara
ços (Sess. da cdm. em 2 de Jun. de 1875).

O SR. DIÔGO VELHO: ·-Que o voto incompleto é o
meio menos raciunl:LI e mellos effi.caz par a reprAsentaçM
das min6rias, dizem quantos tem estudado a questao e o
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próprio Naville. A verdade é que a prática na 1ngla
term tem demonstrado a sua inefficácia.

Aqui, onde apenas cóntilo- e dous partidas politicos
sem profunda separação de crenças e a pirações. cada
um dos quaes tf'm maioria, sin·to unanimidade, qu:mdo
está no podêr, a reforma pelo voto incompleto nª,o pas
sará de um meio de corrupçilo para ainda mais desorga
ni 'al' êsses partidos e firmar a omnipentência do podêr
executivo. A consequência portanto, será que o rl'O'imen
ccn titucional passará por uma transfurmaçilo, talvez
arriscada, sem a liberdade do voto conquistar cousa al
guma (Apoiados e apa?'tes).

A consequência é lógica e evidente, porque, ou a re
furma será praticada em boa fé, correndo a eleiçiío sem
in tervenção indébita do g9vêrno, ou continuarilo as
cousas como tem sido.

Na primeira hypóthe. e, os representantes da opposi
çllo, sem dúvida e')colhidos d'entre os seus homens mais
notá vei', em número corre pondente, pelo meno • ao
têl'ço dos membros do parlamento, embaraçarilo a mar
cha dos negóóos, ficando o g'ovêrno e a maioria redu
zidos á impotência e á esterillidade, ja pelos esforço'\ dos
adver'ários, ja pelos conchavos e ligas parlamental'es
entre aquelles e os descontentes (que sempre ha) da
própria maioria.

Na segunda hypót1ese, e referma não aproveitará á
verdade da eleição, e apenas será uma arma d3 com
pres::ao ou corrupção, que o govêl'llo manejal'á conforme
as cúnv<::uiências do momento, impondo ou arredando ./
candidaturils a seu bel prazêr.

OUIL prehendo, senhôres, a representação proporcional
em um paiz de costumes pulíticos adiantados, onde a
cau. a ptíblica disperla o de\'ido interesse na massa da
população, como uma consequência natural da liberdade
de pensamento e do voto j almêjo e quero para a nossa
pátria nma representaçllo ne ta cO::ldições, pplos meios
consen tttneos com o direito e a raziloj mas infelizmente
liem o paiz e tá preparado para tanto, nem o melO lH'o
pô~tCl é U adeq nado.

O srterna do voto uninominal é, segundo entendo, o
que offerece a vCI'dadeira solUÇãO do problema e mai' se
conforma com os princípios de um regimen constitucio-
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nal, que consag-ra a eg-ualdadp. politica do cidadão, atê
agora ~úphismada na parte eleitoral em todas as suas
modalid"df's, até pelas circumspções arbitrárias das pa
I,'órhias e provincias.

R·almente qne fundamento ha para o votante da pa
róchia-A-podêr eleg-êl' ciJicoenta eleitôres e cada um
dê -tes vinte deputados, quando o votante da pclróchiu
B-pode 50 elegêl' cinco ou seis eleitêres e êstes dnus ou
trô deputados'? P>tra que fazêr dependêr a ext n ão ou
1'e tricCão do di reito eleitoral de actos Hdm inistrativos,
ás vezês pautados pelos con veniências públicas, mas on
tras vezes termanados por pequeninos intere ses'? A
eleição por districtos, ao menos corrige um pouco estas
desegualdades.

Não entra no plano de minhas observações demonstrar
a excellência do voto uninominal, que prefiro em theo
ria a qualguér outro ystema da representação propor
donal, mas que não q uizera ver estragado e dt' acredi
tado por uma prática extemporânea; assim, ao qu , hei
perfunctoriamente expendido accrescento, que o projecto
primitivo do nobre mini:tro do império era nesta parte
preferivel ao que afinal está acceito por S. Ex.

Oorreg'ido aquelle proj'!cto com o quociente eleitoral,
para evitar os inconvenientes da simples pl'1,walidade,
seria mais di:fficil o falseamento da representação na~

cional e das minorias pela cabala ou pela impo iÇão.
Sinto, portanto, que S, Ex" gosanelo de prestigio na

dedicada maioria que apôia o gab:uête, mostrando têr
estudacl,o a questãp mais acul'l1damente que seus illu 'tre
collegas, não tivesse re, istido ás alterações posterio~

res" que de certo nullifíção ou pelo meDOS desvirtúão
alguns princípios cal'deaes do projecto primitivo.

Oom o systema de voto uninominal nem-um inronve~

niente oiferecem, ma antes estão na sua indole, as
gl'andes circumscripções. HIt quem pretenda até a uni
dade de colléc?'io, como v Sr. E. de Girardin; mas eu
contentar-me-hia com a eleiça.o por provincias, mediante,
com Ludo previa correcção nas desigualdad s que actual~

mente existem, e que tantos males, quer polítiOI)S, quer
administrativos, tem pi·oduzido.

n
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Com o voto incompleto reputo um desacerto a eleição
por províncias. especialmente naq uellas de va ta extensilo
tert'itorial, coma a de Minas, sem pelos meno:; o corre
ctivo lembrado pelo nobre dE'putado, seu represeutante,
qne mo p:'ecedeu Ull tribuna, isto é, a snbdivisão em
grandes districtos eleitoraes (Apaiados.)

A eleição por províncias, além de facilitar a my tifi- _
cação da pretendida representação das minorias, quero
dizer do partido em oppOSiÇãO, virá restabelecêr o amigo
systema das caudiJaturas impostas pelos chefes officiaes
da côrte e dos provincias, ou antes pelos ministros e seus
deleg'ados (apoiados e não apoiados), que continuarào a
de igual' os deputados 1 não conforme o merecimento e
servisos de cada um, mas conforme o valimento que
conquistarem pela sua docilidade. , .

O SR. CA. A.DO: -Apoiado: esta é que é a verdade,
principalmente em relação ás imposiçõ~s dos ministros.

O SR. DrôGo VELHo:-Voltaremos acs deputados de
chusma, como se qualificávãO outr ora, com tanta maior
certeza, quanto é verdade que o augmento do sub idio
faz do carg'o de deputado um emprêgo público tão bom
ou melhor remunerado, que outros das repartições pú
blicas, t: fornece racursos superiôres á renda de muitos,
que se dedicãn a diversas profi sões (Apoiados e pa?·les.).

Tamb,'m quero os partidos com chefes e disciplina,
mas chefes naturaes e dig'nos, disciplina que nasce da
homogeneidade de crenças e aspirações; mas condemnart:d
sempre a centralização, debaixo de qualquer forma que
ie apl'esente (Sess, da có,m. em 4 de Jun. de 1875),

O SR. CUNHA. LEITÃO :-E' com o maior prazer que
registro a opiniãO do nebre deputado pela provincia da
Parahyba, que occupou a tribuna na última se::>>:ão,
quando S. Ex. manifestou-sP, favoravel ao systema pri~
mitivo do projecto ministerial; realmente, o voto unino
minal, com qualquer aperfeiçoamento de que sêja susce
ptivel, é, a me,u vêr, a solução mais exacta e verdadeira
do principio da representação das minorias. Acredito que
ainda 5erá lei no Brazil.

Esse sy~tema de suffl'ágio uninominal ou de plurali.
dade simples não é idea nova, Data do fim do seculo
passado e foi lembrado por Saint Just nos tem pos da
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revoluçãO francez.a. Mêsmo no Brazil é idea ja experi
mentada.

Varia em sua applicação, conforme as circums ripçoes
e1eitol'aes.

A lei de 19 de Setembro de 1855 ensaiou entre nós o
voto uninominal elú círculos muito restrictos de um ::;0

deputado.
O Duque d'Ayen sustenta a sua applicação cm cir~

cumscripçõe-j que téuhão de dar dous representAntes
O prlljecto do honrado Sr. ministro do impél·jo propu

nha-o em circumscripção ainda mais larga, qual a das
no "as províncias.

HI-'rold, Girardio e o Barão de Layre applirávão-n'o
COtO a máxima circumscripcilo eleitoral, qual a de tôda a
nação, com a unidade do collégio eleitoral.

NãO, é pois, uma idéa nova, tem em seu abono a opi
nião de publicistas muito notaveis (Apoiados).

Àlém disso, é o modo mais simples e prop rcional de
si obtêt' a representaçãO das minorias. Lord Russell tlizia
que uma boa lei eleitoral devia conseguir a representa
ÇãO eg'ual de tôdos (JS eleitôres, nos limits'l fix.ados na
natureza das cousas; é este seguramento o melhór meio
para tal de.. ideratum. Dá-se a mais exacta proporciona
lidade H nem-um cidadão, como acontece por outros SY5
temas e tanto censura Ve seI, terá dous representantes
emqnanto qualquer outro nãO tivér sinão um.

Entt'etanto, o projecto do g'ovêrno tinha um gTande
incouveuiente. O proce 50 eleitoral de pluralidade sim
ples exigp, para que po 'SR dar bons resultados, qne a
eleiçao seja feita pelo systema directo.

O SR. PE3EIRA. DOS SA.NCTOS ;-Apoiado ; uas eleições
primárias estraga os partidos.

O SR. CUNHA. LEITÃO :-Em um paiz, que tivésse a
eleição directa, o voto uuiuominal do projecto ...

O SR. CAMPOS CARVA.LHO :--Sem a eleicão directa nem-
uma reforma será bôa. .

O SR. CUNHA. LEITAO : - ... seria o melhór ensaio para
a applicaçilo do princípio da reprp.sentaçã das minorias;
mas no Bl'azil, que ainda tem a eleição indirecta.... "

O SR. CA.MPOS CARVALHO .-Que é o mal.
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o SR. CUNHA LEITÃO :-... e precisa conserval-a por
~ai.s. algum tempo (apoiados .e 'não apoiados), seria pre
JudIcIal, como ha pouco OUVI em aparte, a applicação
daq11elle princípio á:> eleições primárias. nas quaes, po
dendo quebrar os laços da união política dos clH'fes de.
cada partido, e fazêr lavrar a discórdia e a desunião em
tôdos os partidos, substitu indo pelo egoismo, Sf'm pre es
tetil. a coadjuvação recíproca que si co túmi10 pre tal' os
cidadão mai prestigiosos de cada localidade, poderia
importar a di:;sulnção dos p>lrtidos políticos, entregar o
pleito eleitoral ás iucel·tezas do acaso e por esta furma
dar entre nós um golpA profundo no systema representa
tivo.

O receio de tal re1'ultado é bastante para que o ens~io

si dêva fazêr por outro .;rtema (Apoiados). Pl'e:;into qne
caminbamo. I'ara fi f'leiçãO dir'ecta; quando lá chegarDlos.

UM SR. DEPUTADO: -E não tardará muito.
O SR. CUNHA LEITÃO: - ... poderemos ensaiar o voto

uninominal com vantClgens mais seguras e sem perigos
a receia r (ses. da cam. em 7 de Jun. de 1875).

O SR. NABUCO :-Mas, senbôres, a emenda tem um
ponto que me parece contl'adietorio com ú espirito que
domiua a reforma. Vós atroastes o céo e a terra com a
grande vantagem da repl'esenlação das minorias, mas
excluistes este prinripio a cf'rlas provincias.

O SR. SILVEIRA LUBO :-E' verdade, com uma desi
g'ualJade immen 'a.

O SR. NABUCO :-Ora, si as minorias, devf'm ter re·
presentantes. por q ne não hãO de têl-os em Guyaz, em
Matto Grosso, no E:;r;rito Sllnto'? (Apoiados), Si é da
ess('mcia da representação dns minorias o númf'I'O de tl'êRJ

por que, como cou 'eqnencia uecessaria da reforma, não
concedeis a estas prnvincias mais um deputado?

O SR. CRUZ MACHADO :-Mêsmo essas provinciasjá são
minorias.

O SIt. NABUCO :- Na Inglaterra si declarou que have
ria. o voto incompleto bO n0S círculos qne tivessem lrês
deputados j mas abeis o E'~pil'ito de quo foi animada
esta. disposiçlto da l~i ing'lesa. A lei ingle a Dilo tinha em
vista sinilO uma experiencia, um ensaio; mas ,ós pro
clamaes o princípio da representação das minorias cumo
a salvaçll:o do systerua representativo. E como quereis
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que no E'pirito Santo, em Goyaz, em Matto Gros'o, no
Ãlto Amazonas, o voto das minorias não ténha Siglllfi
cação algum' '?

Pois nãu . ão brazileiros os habi tantes dessas provincias
pertencente8 ao partido liberal'? iI.o sei explicar esta
disposiçãO tii nã dês te modo, e é que nes'a' pubres pro
vincias pouco importa a maiorw ou a minorIa, ahi o go
vêrno é quem despoticamento faz o que quer (Sess. do
3en. em 3D ,le lul. de 187ó) .

. O SR. FIGUEIRA DE MELLO: -Procuremos agora sabêr
se COlll effeito se pode dar em nosso paiz a representação
das minorias pela maneira que quer o projecto. Julgo
que nãO; porque se as minorias formarem, por exemplo,
o têrçC1 eX:lctamente do número de eleitôres, o resultado
será que sim ple~ divisão dos votos hao de fiGar vencidas;
a minoria, nãu darão representantes.

Tenho figurado duas hyp6theses para mostrar que
este erá o resultado, logo que se conhêça a relaçãO, em
que está. a minoria para a maioria, e haja tempo de dar
as ordens convenient6s á execução dos planos, que os
dir<sctôres de partid,)s delinearem.

O Sn. Vrscmmn no RI RaA.Nco: -Em circ 110s peque
nos pode sêl'.

O Sl~ FIGITElHA DE MELLO :--A primeira hyp6these é
a seguinte:

Um distl'icto com 180 eleitoraes, 120 da maioria e 60
da minoria. Esses eleitores da maioria dividem-se em
três grupos: 40 v6tão nos candidatos A e B, 40 v6tão
nos candidatos B e C e os outros 40 fiOS candirl.atos A e
C. Portanto, os candidatos A, B e C vem a ter 80 votos
cada um, o supp1ántão assim os 60 da minoria, que não
poderá elegêr o seu candidato.

O SR. VI 'CONDE DO RIO BRANCO :-Mas faca essa com
binação para tôdo o eleitorado de uma pl'Ovincia, e ha de
vêr que é imllossivel.

O SR. FIGUEIRA. DE MELLO : -Mas, conhecido o eleito
radCl de tôda a província, os chefes do partido expódirão
suas ordens, e ellas chegarão a tôdos os logare::. pre
cisas.

Temos agora outra hyp6these, que parece mais favo
ravel á representação das minorias, mas qlle mostra que,
ainda aS::.im, ellas podem ser inutilizadas.
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A maioria tem 765 eleitôres, e a minoria 500, númer0
até muito superiôr ao têrço; ainda assim a minoria ni10
será rppresentada, dêsde que houvér uma reguhr e
simples divisão dos votos. Basta que das 765 cédulas
cOl're~pondentes ao número de eleitôres da maioria se ti
rem 510, e em tt1das estas se escrêva o nome do candi
dato A, f.l terá este 510 votos, número superiôr ao da
minoria; que dentrg êsses 510 eleitôres, que votárão no
candidato A, 255 votem no candidato B e 255 no candi
dato a. Ora, 255 eleitôres, que ni10 fôrão ainda conta
dos, vóti10 nos dous candidatos B e a, que, tendo ja cada
um 255 votos da turma dos 510 eleitôres, ficarao também
com a maioria de 10 votos sobre os 500 pertencentes á
nânoria.

Isto ja foi dicto na câmara dos deputados, e eu ntLo faço
sinão repetir o 'exemplo alli apresellt3do.

Portanto, com uma simples divisãO dos votos, se inu
tiliza a representação das mmorias, por isso que os fins
que se tem em vista não podem ser facilmente attingi
dos (Sess. do seno em 7 de Ag. de 1875.).

Tl'tU1os de qualificação. e")

o SR. JosÉ DE ALE CÁR :-Sr. presidente, o projecto
contém uma fórmula, que para mim é de muita impor
táncia, o títuJo de qualificaçao. Este título tem três
vantagens. A primeira é a prúva da identidade do vo
tante : como elle o votante emibe-se o próprio, attesta a
sua identidade. Quebra-se por conseguinte a prepotência
das mêsas; nM se poderá recusar o voto ao cidailão, que
se apresenta com o titulo; podêr-se-ha averbal-o de falso
po!-tadôr, e entlLo o seu voto será tomado em separado
com o seu nome, a fim de se verificar posteriormente a
identidade da pessôa.

A segunda vantagem é acabar com as duplicatas,
este cancro fatal do nosso systema eleitoral (Apoiados).

Actualmente não se pode evitar a duplicata. Em uma

*) Vaj. noto ... , pago .•..
U~. 24
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freguezia, onde el'ltêjs.o qualificados 1,000 votantes, por
,exemplo, ambos os partidos arrânjilo sua eleiçil0; ja nilo
faUo das eleiçoes a bico de penna, mas de eleiçoes reaes,
cada mêsa augmenta o número dos cidadilos qualifica
dos, que comparecêrem e muitas vezes, nem tet'!10 neces
sidade de similhante fraude, porque as massas concor
rerilo a uma e outra urna. Vem esta duplicata á câmara
e que dados tem elIa para julgar da nullidade ou vali
dade de uma dessas eleicões ~ Nilo tem outras sinão as
justificaçoes eivadas do êspirito de partido, e nas quaes
servem de testemunhas os mêsmos que fôrão partes no
pleito.

O único meio é verificar onde está a verdadeira maio
ria de cidadllos qualificados da frE'guezia. O título de
qualificação exhibe a prova authéntica : mas é indispen
savel para isso uma formalidade qnA não vêjo no prr/jec
to ; talvez escapasse, refiro-me ao ca?'imbo do titulo logo
que o cidadllo tenha votado (Apoiarias.). Com essa for
malidade e o visto da mêsa, o cidadi10 recebe a prova de
tpr votado, de maneira que, si os vencid s forjarem uma
duplicata, o partido adverso poderia exhibir provas au
thénticas da falsidade dessa eleição pelo não comp:ueci
mento da maioria dos cidadllos qualificados, que houves
sem concorrido á vt>rdadeit'a ..oeleicilo .

A terceira vantagem do tít~lo é compenetrar-se o
cidadll:o do seu direito, A posse do título dá-lhe a on
sciên0ia da sua liberdade, reveste-o da dignidade do
cidadão livre. EUe deixa de sêr feitura e instrumento
do cabalista, que o fabrica votante j constitue-se o juiz e
o árbitro entre as duas opinioes, que dispútllO a sua

/ adhesao. (Sess. da cltm. em 6 de Âg. de 1874) ..

/

/

/



LEGISLAÇÃO
(ADDlTTAMENTO Á P A-R'l'E 1)

CONSTITUIÇÃO DO lMPERIO.

TITULO TIL

Cap. 1.· /'

Art. 10. Os podêres politicos, reconhecidos pela Cons
tituiçã.o do Império do Brazil sã.o quatro: o podêr legis
lativo, o podêr moderadôr, o podêr executivo e o podêr
judicial.

Art. 12. Tôdos estes podêres no Império do Brazil slto
deI egaçoes da naçlto. -

TITULO IV

, CAP. I

Art. 13. O podêr legislativo é delegado á Assemblea
geral com a sancç!lo do Imperadôr.

Art. 14. A Assemblea Geral compõe·se de-duas câma
ras : câmara de deputados a câmara de senadôres ou se
nado.

Art. 17. Cada legislatura durará quatro annos e cada
sessão annual quatro mêzes.

Art. 29. Os senadôres e deputados poderão sêr nomea
dos para os cargos de ministro de estado ou conselheiros
de estado, com a differenga de que os senadôl'Ps conti
núilo a têr assento no senado e o deputauo deixa vago o
seu lag'ar na câmara, e se procede a no,,"a eleiçlto, na qual
pode se,' reeleito e accumular as duas funcções.

Art. 30. Também accumúlão as duas funcções, si ja
exercíão qUllllquer dos mencionados cargos, quando fõrlJ.o
eleitos.

Art. 31. Não se pode sêr ao mêsmo tempo membro de
ambas as câmaras.

Art. 32. O exercício de qualquer emprêgo, á excepçã.o
do de conselheiro de estado e ministro de estado, cessa

.'interinamente, em quanto durarem as funcções de depu
tado ou senadôr.
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Art. 33. No interval10 das sessõeS não poderá o impe
radôr empregar um senadôr ou deputado fora do impé
rio, nem mêsmo irl1.o exercêr seus emprêg'os, quando isso
os impossibil.ite para se reunirem no tempo da convoca
Ção da Assemblea geral Grdinária ou extraordinária.

Art. 34. Si por algum caso imprevisto, de que depen
da a segurança pública ou o bem do estat:.o, fôr indis
pensavel que algum senadôr ou deputaLo sáia para
outra commissiLo, a respectiva câmara o poderá determi
nar.

CAP. II.

Art. 35. A câ.mara dos deputados é electiva e tempo
rária.

dA.p. III.

Art. 40. O senado é compôsto de membros vitalícios
e será organizado por eleição provincial.

Art. 41. Cada provincia dará tantos senadôres, quantos
fôrem metade dos seus respectivos deputado.:;, com a dif
ferença que, quando o número dos deputados da pro
víncia fôr impar, o dos seus senadôres será metaue do
número immediatarnente menor, de maneira que a pro
"Vincia, que houvér de dar onze deputados, dará cinco se
nadôres.

Art. 42. A província, que tivér um so deputado, ele
gerá todavia o seu senadôr, não obstante a reg-ra á cima
estabelecida. .

Art. 43. As eleições serão feitas pela mêsma maneira
que as dos deputados, mas em listas tríplices, sôbre RS

quaes o imperadôr escolherá o têrço da totalidade da
lista.

Art. 44. Os lagares de senadôres, que vagarem, serlto
preenchidos pela mêsma forma da primeira eleição pela
sua respectiva província.

Art. 45. Para sêr senadôr requer-se:
l°, que sêja cidadão brazileiro e que estêja no gôso

dos seus direitos politicas. ",
2° que tenha de edade de quarenta annos para cima,

3° que sêja pessôa de sabêr, capacidade e virtud~s, com
preferência os que tivérem feito serviços á patria, 4° que
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tenha de rendimento annual por bens de raiz, indústriâ,
commércio ou emprêgo a somma de 800$.

CAP. VI

Art. 90.-As nomeações dos deputados e senadôres
para a assemblea geral e dos membros dos consêlhos ge
raes das provincias, serão feitas por eleições indirectas,
elegendo a massa dos cidadãos activos em assembleas pa
rochiaes os eleitôres de provincia, e estes os representantes
da nação e provincias.

AFt. 91. - Teem voto nestas eleições primárias: lo os
cidadãos brazileiros, que estll.o no gôzo de seus direitos
políticos, 2° os estrangeiros naturalizados.

Art. 92. -Serlto excluidos de votar nas assembleas
parochiaes : lo os menores de vinte e cinco annos, nos
quaes se não comprehendem os casados e o:ffi.ciaes milita
res que fôrem maiores de vinte e um annos, os bachareis
formados e clérigos de ordens -sacras, 2° os filhos famí
lias, .que estiverem na comp'mhia-de seus paes, salvo si
servirem offícios públicos, 3° os criados de servir, em cuja
classe não éntrão os guarda livros e primeiros caixeiros
das casas de commércio, os criados da casa imperial, que
não fôrem de galão branco, e os administradôres das fa
zendas ruraes e fábricas, 4° os religiosos e quaesquer que
vivão em communidade claustral, 5° os que não tiverem
de renda líquida annuallOO$ por bens de raiz, indústria,
commércio ou emprêgo.

Al't. 93.-0s gue não podem votar nas assembleas
primárias de paróchia, não podem ser membros, nem votar
na nomeação, de algumarautoridade electiva nacional ou
local.

Art. 94.-Podem ser eleitôres e votar na eleicão dos
deputados, senadôres e membros dos consêlhos de pro
víncia, tôdos os que podem v.otar na assemblea parochial.
Exceptúão-se : loas que nlIo tiverem de renda líquida
annual 2008 por bens de raiz, indústria, COmmél'ClO ou
emprêgo, 2° os libertos, 3° os criminosos pronunciados
em querella ou devassa.

Art. 95.-Tôdos os que podem ser eleitôres são hábeis
para sêrem nomeados deputados. Exceptúão-se: lo os que
não tiverem 4008 de renda líquida na forma dos arts.
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92 e 94,-2° os estrangeiros naturalizados, 3° os que nlto
professarem a religiao do estado.

Art. 96.-0s cidadllos brazileiros, em qualquer parte
que existllo, slIo elegíveis em cada districto eleitoral para
deputados ou senadôres, ainda quando ahi nllo sêjao nas-
cidos, residentes ou domiciliados. .

Art. 97.-Uma lei regulamentar marcará o modo prá
tico das eleições e o número dos deputados relativamente
á populaçilo do impêrio.

TITULO VII

CAP. n

Art. l67.--Em tôdas as cidades e vi1las ora existente.s,
e nas mais que para o futuro se crearem, haverá câmaras,
ás quaes compete o govêrno econômico e municipal das
cidades e villas.

Art. l68.-As câmaras serão electivas e compostas do
número de vereadôres que a lei designar; e o que obtivér
maior número de votos será presidente.

TITULO VIII

Art. 174. -Si passados quatro annos depois de j arada
a Constituiçilo do BrazlI, se reconhecêr que alg'um dos
seus artigos merece reforma, se fará li proposiçãO por.
escripto, a qual dêve têr origem na câmara dos deputa
dos e ser apoiada pela têrça parte de1les

Art. 175.-A proposiçãO será lida por três vezes com
intervallo de seis dias de uma a outra leitura, e depois
da. terceira deliberará a câmara dos deputados, si poderá
ser admittida á discussilo, seguindo-se tudo o mais que é
preciso para a formllção de uma lei.

Art. 176 Admittida a discuSSãO e vencida a necessi
dade da reforma do artigo constitucional, si expeuirá lei
que será sanccionada e promulgada pelo imperadôr em
forma ordinária, e na qual se ordenará aos eleitôres dos
deputados para a seguinte legislatura, que nas procura
ções lhes confirl1o especial "faculdade para a pretendid&
alteraçllo ou reforma.
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Art. 177.-Na seguinte legislatura e na l·sesss.o será
a matéria proposta e discutida, e o que se vencêr pre
valecerá para a mudança ou addição á lei fundamental,
e junctando-se á Constituiç9.O, será solemnemente pro
mulgada.

Art.178.-E' so constitucional o que diz respeito aos
limites e attribuições respectivas dos podêres políticos e
aos direitos noliticos e individuaes dos cidadãoR; tudo que
nilo é constitucional pode se~ alterado, sem as formalida
des referidas, pelas legislaturas ordinárias.

Art. 71. -A ConstituiçS.o reconhece e garante o direi
to de intervir tôdo cidadilo nos negócios de sua provincia
e que silo immediatamente relativos a seus interesses
peculiares.

LEI DE 12 DE AGOSTO DE 1834,

(Â elo addieeional)

Art. lo O direito reconhecido e garantido pelo art. 71
da Constituiçs.o, será exercitado pelas câmaras dos di 
trictos e p~las assembleas, que, substituindo os consêlh03
geraes, se estabelecerão em tôdas as províncias com o
titulo de-Assembleas legislativas provinciaes.

Art. 4- A eleicilo destas assembleas far-se-ha da
mês~a maneira qúe se fizér a dos deputados á assemblea
g'eral legislativa e pelos mêsmos eleitôresj mas cada
legislatura provincial durará so dous annos, podendo
os membros de uma sêr reeleitos para as seguintes.

Art. 23-0s membros das assembleas provinciaes,
que fôrem empreg'ados públícos, não poderão durante as
sessões exercêr o seu emprêgo nem accumular ordenados,
tendo porém opção entre o ordenado do emprêgo e o
subsidio, que lhes competir, como membros das dictas
assembleas.

Art. 26-Si o Imperadôr nlto tivér algum parente que
. reuna as qualidades exigidas no art· 122 da Constitui

ç9.o, será o Império g'overnado durante a sua menoridade
:por um re~ente eleçtivo e temporário, cujo cargo durar(l,

//
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quatro annos, rfJnovando-se para esse nm a eleição
de quatro em quatro annos.

Art. 27. Esta eleiçllo será feita pelos eleitôres da res
pectiva legislatura, os quaes reunidos nos seuiS collégios
votarão por escrutínio secreto em dous cidadãos brazilei~

ros, dos quaes um não será nascido na província, a que
pertencerem ús collég'ios, e nem-um delles será cidadão
naturalizado. Apurados os votos lavrar-se-hão tres actas
do mesmo theôr, que conténhao os nomes de tôdos os
votados e o número exacto de votos, que cada um obti
vér. Assignadas estas actas pelos eleitôres, e seiladas,
serão enviadas uma á câmara municipal, á que perten
cêr o collégio outra ao governo geral por intermédio do
presidente da província, e a terceira directamente ao pre
sidente do senado.

Art-, 28. O presidente do senado, tendo recebido as
actas de tôdos os collégios, abril-as-hã. em assemblea
geral, reunidas ambas as câmaras e fará contar os votos:
o cidadllo, que obtivér a maioria destes, será o regente.
Si houvér empate, por terem obtido o mesmo número de
votos, dous ou mais cidadãos, entre elles decidirá a sorte.

Art. 29, O governo geral marcará o mesmo dia para
esta eleição em tôdas as províncias do Império.

CODIGO CRIMI JAL .

TITULO m.

DOS CRIMES CONTRA. o LIVRE aôzo E EXERcíCIO DOS DIREITOS
pOLíTICOS DOS CIDA.OÃOS,

Art. 100, Impedir ou obstar de qualquer maneira, que
votem nas eleições primárias ou secundárias os cidadãos
activos e os eleitôres, que estivérem nas circumstancias
de poder e de devêr votar.

Penas de prisllo por dous a seis mêzes, e de multa cor
respondente á metade do tempo.

Art. 101. Solicitar, usando de promessas, de recom
pensas ou de ameaças de algum mal, para que as elei
çoes para senadôres, deputados, eleitôres, membros dos
conselhos geraes ou das cãmaraS múnicipaes, j ui zes d
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paz e quaesquer outros empregados electivos, recáilto ou
deixem de cahir em determinadas pessôas, ou para esse
fim comprar ou vendêr votos.

Penas de prisão por três a nove mezes e de multa cor
respondente á metade do tempo, bem assim da pêl.'da do
emprêgo, si dêlles se tivér servido para commettêr ú
crime.

Art. 102. Falsificar em qualquer eleiçl10 as listas dos
votos dos cidadãos ou eleitôres, lendo nomes diversos dos
que nellas estiverem, ou accrescentando ~u diminuindo
nomes ou listas, falsificar as actas de qualquer eleiçl1o.

Penas de prisão com trabalho por sêis mezes a três
annos e de multa correspondente á metade do tempo.

..





ERRATA

Pág. 172-No fim da página accrescente-se ;-6 sub
stituindo as palavras-na lisla geml daqualifiçação pelas
do fim do § 2°; datatia de 23 de Agôsto de 1875.

Pág. 174-Nota 55. Em vez de -O Sr. Belizdrio,-
o Sr. Eufrázio Corrêa.

Pág. ln-Em vez de-feita actualmente,-feita como
actualmente.

Pág. 193-Em vez de-o Correspondem ao art. 4°,_
Cone. pondem ao art. 3°.

Pág. 197-6" linha. Em Vez J" -Jasgaranttas,-dar
garantias.

Pág. 198-Em vez de - aquelles voldrão contra,
aquelles que votárão contra.

1- , Pág. 215-Em vez de-E' uma reduncldncia inutil
E, portanto, uma redundancia inutil o n. l° § 21.

Pág'. 252-Em vez de-proceder a uma eleição para
lei actual, - procedêr a uma eleiçll.O pela lei actual.

I, Pág. 267-Ao art. 15 § 2°, fim-cabe a mêsma nota 6
da pág. anteriâr.

Pág. 268-Ao art. 18, fim,-amêsma nota 6.
Pág. 271-Supprima-se a nota 9.
Pág. 276-Art. 34, fim,-a mêsma nota 18.
Pág. 299-Nota 27. E.n vez de-art. 98,-art. 5°

§ 9°.
Págs. 300 e 302-Sôbre o art. 105 §§ l° n. l° e 4°_

vêj. a íntegra do av. de 14 de Julho de 1876, pág. 503
e 504.

Pág. 364-Art. 7' Em vez de--os cinco dias,- ·cinco
dias.

Nota 7. Em vez de-Dez dias; art. 1" §5°dasin
sl1'ucç, de 1876,-Deci.ão dentro de Cil1CO dias, na re
união por dez dias do art. l° § 5° da lei de 1875 e 36 da
instrucc. de 1876.

Pág." 372-Art. 3°. Em vez de-S, a referida lei,-Si
a referi da. eleicão.

Pág. Sôbre' o art. l° do dec. n. 565 de 1850-vêj.
a circo n. 417 a pág. 502 e avo n. 6 (addict.) de 21 de
J uI. de 1868.

Pág. 421-Art. 54. Em vez de-em se proced8t',-em
que fie procedêr.

.... PilO'. 49l-Em vez de: -Lei n. 842 de 1855,-Lei
n. 842 de 1855.
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Pág. 503-Ao aviso, que ahi começa, accrescente-se a
data-Mini tério dos negór-ios do Império. -Rio de Ja
neiro em 14 -de Junho de 1876.

Pág. 537- Antes do § l° accres::ente-se a epígraphe
Da juncla parochial.

No edital em vez de-deve-sé procedêr a eleição do
p?'esidente e dos oal?'os memb,'os da juncla pa?'ochtal de
f)ualificação dos cidadãos votanles desla freguezia, -proce
dêr-se-ha á eleiçll.o do presidente e dos outros membros
da juncta parochial, que deverá org'anisar a li ta geral
dos cidadãos votantes desta freg uezia, reunindo-se por
trinta dias consecutiYos em sessões diárias das dez ás
quatro horas da tarde.

Pág. 557_2dlinha. Em vez de-reunida a juncla pa
rochinl de qualificação, e p1'esenles F . .. , -rer:nidos F ...

Pág. 558-Em vez de-§ 31,-§ 21.
1 o 3° período da acta, 3dlinha. Em v-ez de -da mês

ma juncla ficava,-da mêsma juncta, e estando organi
zada a lista geral dos votantes dli paróchia, ficava.

No 4° perlodo. Em vez de-que da lista lançada,
que da lista geral, depois de lançada.

Pág. 561-:ldlinha. Em vez de-DA JUNCTA PARO-
CHIAL DE 18 A de 18 ,-JU CTA
PAROCHIAL EM , 18 .

Pág. 577.-Em vez de-teomo na acta do § 12,
(como na acla do § 13).

Pág. 587.-Em vez de-(como no do § 53),-(como
no do § 56).

Pág. 588 -Em vez dt-Vêjão-se os §§ 100 a 103)
(V /ljão-se os §§ 82 e segninles)

. Em vez de :-(§ 89),-(§ 78).
- Em vez de-(§ 103), -(§ 89).
Pág. 589-3dlinha. Em vez cle-§103),-(§88).
- Em vez de-segundo o§ 59,-segundo o § 68.
Pág. 595-Em vez de-(§ 85),-115).
Pág. 63-(do APP.) nota. Em vez de-·alé 12 armos,

-até 8 annos.
P~g. 85-(do APP.) Em vez de-a eleição dd dÚ'eilas,

-:1, eleiçãO directa dá direitos.
Pág'. 205 -(do APP.), ldlinha. Em vez de-bens dC7'aiz,

-bens.
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